
در این شامره می خوانید:
رسمقاله/تنها نقطه امید؛ مدیریت جهادی

   پرونده اول /تغیری ساختار
نوید روزهای پرامید و پرکار

ویژگی های جتدید ساختار  صنعت برق ایران
دغدغه های  جتدید  ساختار صنعت برق ایران

اما و اگرهای  تغیری ساختار وزارت نریو
تغیری ساختار مسریی  به سمت خصوصی سازی

 کارآمدی های ساختار کنونی و مترکزگرایی ساختار جدید
 صنعت برق  حمل آزمون و خطا نیست

تغیری ساختار صنعت برق  در هاله ای از اهبام

   پرونده دوم /صنعت برق
برای هبره مندی از فرصت ها  خودزنی نکنید

فاینانس های خارجی صنعت برق را فعال کنید
آیا صنعت برق ایران  ورشکسته می شود؟

   یادداشت
مقایسه سهم صنعت آب و برق در بودجه 93 و 92

پیامنکاران فاینانسور پروژه ها نیستند
تغیری رویه در اختاذ سیاست پولی؛ اصلی رضوری در راستای توسعه

راهـی که باز شده است

   گفت و گو
هدف گذاری سندیکایی های خراسانی برای گسرتش صادرات

   گزارش
گذر از دشواری های امسال با امید و برنامه ریزی

احیای سازمان مدیریت؛ به زودی
امکان سنجی بومی سازی  پست های برق مرتو و چالش های پیش رو

   مقاالت علمی
قابلیت های خودروی برقی

   اخبار
سندیکا

رشکت های عضو
صنعت برق

اقتصادی

2

5
10
14
15
19
21
24
26

32
39
41

44
47
49
50

52

55
65
68

72

75
96
98

102

ماهنامه داخلی سندیکای صنعت برق ایران
سال پانزدهم، شامره 89، اردیبهشت و خرداد 93

صاحب امتیاز: سندیکای صنعت برق ایران
مدیر مسئوول: مهندس غالمرضا ناصح
رسدبری: مهندس سید علی اصغر مریشکرایی
جانشنی رسدبری: مهندس علریضا سیاسی راد
اعضای شورای سیاستگذاری: مهندس ولی اله بیات،
مهندس حممد پارسا، مهندس فریربز ثقفی،
حممدصادق جنان صفت، مهندس هبروز سطان زاده،
مهندس محیدرضا صاحلی،مهندس حممد فارسی،

مهندس حامد گرشاسبی، دکرت امحد میدری، 
مهندس غالمرضا ناصح، مهندس حممدعلی وحدتی

دبری حتریریه: سمیه کاظم زاده 
حتریریه: نازننی امحدی، صونا علیقلی زاده 
نفیسه زارع کهن
طراح گرافیک: ایامن جاللی
عکس روی جلد: نعیم امحدی
مدیر اجرایی: مهندس سپهر برزی مهر
مدیر مالی: منوچهر بختیاری
سایت: زهرا ولی پور
توزیع:  سپیده گرجی
امور آگهی ها: هبارک باقرپور
امور اداری ماهنامه: سهیال براتی
لیتوگرافی، چاپ و صحافی: فارابی

نشانی: هتران، خیابان مطهری، بعد از خیابان مفتح
پالک 186، طبقه اول، کدپستی: 1575943551
تلفکس: 88831994-6، 88828558
سازمان آگهی ها: 88831994-6
www.ieis.ir :سایت
setabran@ieis.ir :ایمیل



2

رسمقـــاله

از انتخاب آقای حسن روحانی یکسال گذشت و حدود 10 ماه است که ایشان به اتفاق تیم اجرایی خود متشیت امورکشور را بر عهده گرفته است. در آغاز استقرار 
ایشان در کاخ ریاست مجهوری رشایط کشور در سطح کالن از این قرار بود: 

تورم باالی 40 درصد ، نرخ رشـد منفی )باالی منفی 5(، حاکم بودن رکود تورمی بر اقتصاد و تولید، وجود باالی 2900 پروژه نیمه متام در کشـور. هنادینه شدن 
پرداخت یارانه های نقدی به شـکل انحرافی،پروژه سریی ناپذیر مسـکن مهر، کرسی بودجه، قانون بودجه ای که شصت هفتاد هزار تومان از منابع آن قابل حتقق 
نبود و بایستی تعدیل می شد،بدهی سنگنی دولت به پیامنکاران، معوقات بانکی بنی هشتاد تا یکصد هزار میلیارد تومان، دولت متورم و حجیمی که هزینه جاری آن 

سالی 120 هزار میلیارد تومان است و پاره ای رشایطی دیگر. 
بدهیی بود که بعد از اسـتقرار و در دست گرفتن رسرشته کار به اطالعات و جزئیات بیشرتی دسرتسی پیدا می شد و اگر تلقی نادرستی صورت گرفته بود، معلوم 

می شد که با دریافت اطالعات بیشرت عمق گرفتاری ها بیشرت نامیان می شود. 
به هر حال ایشان دولت خود را دولت تدبری و امید نامید که شاید قرینه ای بر این مطلب بوده که بی تدبریی دمار از روزگار کشور درآورده و تبعات و عوارض آن جو 

ناامیدی را بر مردم حاکم کرده و در دولت ایشان مهه چیز در مسری سامان دهی قرار می گرید. 
واقع امر اینسـت که فعاالن بخش خصوصی و تشـکل های آهنا نیز  با شـنیدن برنامه ها و وعده و وعیدهای دولت تا حدی امیدوار شدند. این گروه تا قبل از ظاهر 
شدن آثار حتریم تا حد زیادی از بی نظمی های مالی دولت هنم و دهم خصوصًا از جهت عدم دریافت مطالبات خود و رکود کاری ناشی از سوق یافتن منابع مالی 

دولت به سمت پرداخت یارانه های نقدی صدمات جدی دیده بودند که با بروز آثار حتریم وارد ابعاد گرفتاری هایشان پیچیده تر و گسرتده شد.
بخشی از آهنا که تولید کنندگان باشند با کاهش درآمدهای نفتی و به تبع آن کاهش منابع ارزی الزم برای واردات مواد اولیه، جتهیزات، قطعات و ckd و skd برای 
ادامه کار خود به شـدت دچار مشـکل شدند و آهنایی که به هر ترتیب ممکن در رشایطی که ارتباطات بانکی قطع و مناسبات جتاری و بازرگانی از شکل عادی خود 

خارج شده بود با هتیه ارز از بازار آزاد و قبول ریسک و هزینه های اضافی متعدد نیازهای خارجی خود را تأمنی کردند، قیمت حمصوالتشان ناگزیر چند برابر شد. 
از سـوی دیگر کاهش عرضه هم تأثریات تشـدید کننده خود را داشـت. البته تولید کنندگان در عنی آنکه تقریبًا به رسعت قیمت های خود را اصالح کردند )نمونه 
ملموس آن که عامه مردم آنرا به خوبی مشـاهده کردند قیمت خودرو اسـت( ولی در حل یک مشکل کاری از دستشان ساخته نشد و آن نبود تقاضا که معلول علل 
خمتلفی بود. آن دسـته از سـازندگان جتهیزات برقی هم که حمصوالت آهنا در پـروژه های برقی مرصف دارند به جهت نقصان شـدید در بودجه های عمرانی و غری 

عمرانی و متوقف و یا کند شدن اجرای پروژه های جدید جمبور شدند که با حتمل هزینه های رس بار ثابت تولیدات خود را کاهش دهند.
در سمت پیامنکاران نیز اوضاع فاجعه بار شد. با توجه به ارزبری مستقیم و غری مستقیم پروژه های برقی، مهگی در اجرای پروژه هائی که با دالر 1000 تومان در 
مناقصات پیشـنهاد داده و برنده شده بودند و ذره ای احتامل تورم جلام گسیخته را نمی دادند، زمنی گری شدند. کارفرماها نه تنها چننی رشایطی را به عنوان مصداق 
فورس ماژور نپذیرفتند بلکه حتی قائل به این که این ها در رشایط عرس و حرج قرار گرفته اند نیز نشدند. حرکت هایی که از سوی کارگزاران دولت به عنوان کمک 
صورت گرفته بیشـرت نامدین بود و پشـت آن هیچ اراده جدی وجود نداشت)و کامکان ندارد(، لذا مشکالت پیامنکاران و سازندگان به قوت خود باقیست. تشکیل 
سـتاد تدابری ویژه اقتصادی با ریاسـت معاون اّول وقت رئیس مجهور و یا تشکیل کارگروه نشاط و امید هیچ نتیجه مشخصی را در پی نداشت و آهنا هیچ ساز و کار 

مشخصی را متهید نکرده و بخشنامه های راه گشایی صادر نکردند.  
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهربدی هم به هر حال اصل هتیه و تدوین و ابالغ بخشنامه هایی مناسب با رشایط جدید را در دستور کار قرار داد ولی چون مبنای 
هتیه قیمت ارز آزاد و افزایش هزینه های اجرایی پروژه ها به واسطه تورم کمرشکن نبود، لذا بخشنامه های فاقد اثربخشی مورد انتظار بود. نتیجتًا پیامنکاران شدائد 

تنها نقطه امید؛ مدیریت جهادی
سید علی اصغر مریشکرایی؛ دبری و عضو هیات مدیره
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زیادی را از جهت فسـخ قرارداد و ضبط ضامنت هایشان متحمل شدند. سـندیکا با توجه به امهیت موضوع تشکیل کارگروه مشرتکی را از وزارت نریو و سندیکا 
خواستار شد که باالخره از اواخر شهریور ماه سال گذشته حتت عنوان کارگروه مشرتک توانریـ  سندیکا کار خود را رشوع کرد. تالش سندیکا در کارگروه در این 
جهت بود که به طرف مقابل بقبوالند رشایط بی اندازه غری عادی است و با نگاه مبتنی بر قرارداد و ضوابط موجود نمی توان پیامنکار و فروشنده و تامنی کننده را از 
این خممصه خارج کرد که در اینکار توفیقی حاصل نکرد. در یکی از جلسات که در حضور آقای مهندس حائریـ  مدیر عامل و عضو هیات مدیره رشکت توانریـ  
تشکیل شد مدیرکل حقوقی توانری فرمودند اعضاء شام باید تعهدات قراردادی خود را اجرا کنند، بعد که کار را متام کردند و حتویل دادند)به تعبری بنده جارو کشیده و 
تنظیف مالیده(، آنوقت بروند به کارفرما بگویند رضر کردیم و بیچاره شدیم تا از طریق ارجاع موضوع به شورایعالی فنی و یا عنداالقتضا قوه قضائیه حقوق تضییع 

شده شام زنده شود )آهنا هم دست به سینه ایستاده اند و می گویند چرا زودتر نیامدید ما الساعه مشکل شام را حل می کنیم(. 
ایشـان علریغم توضیحات مبسـوط و کّشافی که در جلسات خدمتشـان داده شده بود بایسـتی عنایت می داشـتند که پیامنکاری که چند پروژه این چنینی دارد و تا 
آنجـا که جا داشـته از بانک های خصوصی وام گرفته و چون مهه از رسرسـید بازپرداخت گذشـته اند دارد هبره 34 درصد پرداخـت می کند، کلی مطالبات معوق 
دارد. ضمن آنکه خسـارت دیر کرد نمی گرید و برای این مطالبات وصول شده معوق مالیات عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده می دهد، به خیل عظیمی از تأمنی 
کنندگان اعم از داخلی و خارجی و پیامنکاران دست دوم خودبدهکار است و کلی هزینه های جاری دارد از کجا پول تکمیل پروژه های خود را )آن هم به صورت 
چند برابری بیاورد( و تکمیل کند و به کارفرمای حمرتم بگوید که حاال نوبت شامست و او هم بگوید تو هنر نکردی تعهدات قراردادی خود را به خوبی ایفا نکردی 

و بنابراین نمی توانیم ضامنت نامه حسن انجام تعهداتت را آزاد کنیم. 
در بحث خروج از رکود کاری با توجه به اینکه با بودجه عمرانی 37 هزار میلیارد تومان دولت از مجع حدود 2900 پروژه نیمه متام فقط قادر به ادامه رقمی کمرت از 
یکدهم آن است، بنابراین ابعاد وحشتناک رکود کاری برای فعاالن عرصه عمران و اجرایی بی نیاز از هر توضیحی خواهد بود. البته دولت امیدواری هایی از بابت 
به کارگریی حدود 20 میلیارد دالر از صندوق توسعه مّلی و 35 میلیارد دالر فاینانس را به فعاالن تولید و خدمات فنی و مهندسی داده است. ولی متأسفانه قرائن 
و شواهد و اقدامات عینی و عملی که دستگاه های اجرایی به آن مبادرت کرده اند، نشان می دهد با وجود آنکه منابع فاینانس عماًل مطالبات ناشی از نفت از سوی 
کشور بدهکار است، ولی با ضوابط حتمیلی آهنا و عجله ای که دستگاه های اجرایی دارند خونی را به رگ خشکیده بخش خصوصی تزریق نخواهد شد و دولت 
تدبری و امید اگر در کار ارتقاء سطح هبداشت و درمان و رفع مشکالت آن تدبریهای مؤثری به خرج داده و برای مردم از این حیث موجبات امیدواری گردیده ولی 
برای رونق تولید و توسعه فعالیت های عمرانی و سازندگی و به تبع آن حفظ اشتغال موجود و توسعه آن تا به امروز تدبریی به کار نه بسته و امید چندانی را در دل ها 

بر نیانگیخته است. 
واقع امر اینست که اراده رئیس مجهور و وزرا در طی مسری خود تا رسیدن به مدیران میانی به تعبری عامیانه آب می رود و یا حتی در مواردی استحاله می شود، یعنی 
اساسـًا به شـکل دیگری در می آید. فرضًا در باال می گویند "بدهید" به سطوح اجرایی که می رسد می گویند "ندهید". اینجاست که کنرتل عملکرد مدیران میانی و 
گزارش گریی از آهنا برای حصول اطمینان از اجرای خواسته های دولت بسیار رضوری است. علی اّیال به جتربه ثابت شده بر اساس ارتباطات تشکیالتی سنتی 
در کنار کاتالیستی بنام بوروکراسی نمی توان حتول بنیادینی را انتظار داشت و شاید طرح عنوان مدیریت جهادی از سوی رهرب معظم انقالب ناظر به این نقیصه بوده 

است. فلذا دولت باید به طور جدی برای جایگزین کردن مدیریت جهادی به جای مدیریت سنتی کنونی برنامه ریزی کند. 
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تغییر ساختار
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ستربان: مهم ترین تاثریات تغیری ساختار وزارت نریو بر صنعت 
برق و بخش خصوصی این صنعت، شامل چه مواردی است؟

بـر اسـاس قانـون، عمـده نـریوگاه هـای کشـور باید بـه بخش 
خصوصی واگذار شـود کـه البته این کار تا حـدود زیادی انجام 
شـده اسـت. تعداد دیگری از نریوگاه ها هم در حـال حارض در 
اختیار سـازمان خصوصی سـازی اسـت و قرار است بر اساس 
ضوابط به تدریـج به واجدین رشایط بخـش خصوصی واگذار 
شوند. رشکت های توزیع نریوی برق هم باید به بخش های غری 
دولتی و خصوصی واگذار شـوند. البته ایـن رشکت ها در حال 
حارض در گروه دو قرار گرفته اند و مقرر شده که عمده سهامشان 
از طریق سازمان خصوصی سـازی به بخش خصوصی واگذار 

شود. 
به منظور سـاماندهی این اقدامات و با توجه به آسـیب شناسـی 
صورت گرفته در خصوص واگذاری های پیشنی در بخش های 
نریوگاهی، سـاختار جدیدی برای صنعت برق پیش بینی شـده 
اسـت. در ایـن سـاختار، رشکت هـای توزیـع نریوی بـرق زیر 
جمموعه رشکت مادر ختصصی توزیع نریوی برق خواهند شـد. 
ایـن رشکت مـادر ختصصـی هلدینگـی اسـت کـه کار راهربی 
و سـاماندهی ایـن رشکت هـا را بـرای واگذاری بـه بخش های 
خصوصی عهده دار خواهد شد و در کنار آن مدیریت 20 درصد 
سـهام این رشکت ها را کـه بناسـت در دولت باقی بامنـد، نیز بر 

عهده خواهد داشت. 

به عالوه با اسـتناد به آسـیب شناسـی های انجام شـده در حوزه 
واگـذاری نریوگاه هـا، بایـد سـاختاری طراحـی می کردیـم که 
بـر اسـاس آن نریوگاه هایـی کـه در آینـده واگذار خواهند شـد، 
پیش از هر چیـز به رشکت های تولیـد برق تبدیل شـوند. به این 
ترتیب اوراق مشـارکت و یا تسـهیالت اخذ شـده برای احداث 
هـر نریوگاهـی، در صورت هـای مالـی آن رشکـت حلاظ شـده 
و قیمت گـذاری بـر اسـاس مهنی بدهی هـا صورت بگـرید. در 
سـاختار جدید مسـئولیت سـاماندهی این رشکت ها و راهربی 
بخـش  گـذاری  رسمایـه  وجـذب  بـرق  تولیـد  رشکت هـای 
خصوصـی هـم بـه عهـده رشکـت مـادر ختصصـی تولیـد برق 
حرارتـی خواهد بود که البتـه در کنار آن، این رشکت سـهام 20 
درصـدی نریوگاه هایی کـه باید در اختیـار دولت باقـی بامنند و 
عمدتا بار پایه شبکه رسارسی برق کشور را تامنی می کنند را نیز 

مدیریت خواهد کرد. 
رشکت مادرختصصی توانری در ساختار جدیدی که برای صنعت 
برق طراحی شده، 16 رشکت برق منطقه ای ورشکت مدیریت 
شـبکه برق را حتت مدیریت خواهد داشت. به عالوه مسئولیت 
اجیاد یکپارچگی در صنعت برق کشور هم مانند گذشته بر عهده 
رشکـت توانری خواهـد بود، ضمـن اینکه مدیریـت و نگهداری 
شـبکه انتقال کشـور و مباحث مرتبط با این موضوع نیز در زمره 

وظایف این رشکت خواهد بود. 
یکی دیگـر از اهدافـی که در جتدید سـاختار صنعت بـرق دنبال 

نوید روزهای پرامید و پرکار
گفتگو با مهندس هوشنگ فالحتیان؛ معاون وزیر نریو در امور برق و انرژی

پرونده تغییر ساختار

س�میه کاظم زاده: مهندس هوش�نگ فالحتی�ان را در اتاقش 
در طبق�ه یازده�م س�اختامن وزارت ن�ریو مالق�ات می کنیم. 
او رصی�ح اس�ت و بدون تع�ارف انتق�ادات، گالیه ه�ا و البته 

امیدواری هایش را بیان می کند. 
معاون برق و انرژی وزیر نریو که این روزها آمد و رفت هایش 
ب�ه جمل�س و دولت ب�رای تعینی تکلی�ف مابه التف�اوت قیمت 
متام ش�ده و هبای تکلیفی برق زیاد اس�ت، امیدهای بس�یاری 
به آین�ده صنعت ب�رق دارد، هر چند با رصاحت از س�ختی ها 
و دش�واری های پیش روی این صنعت به ویژه در طول س�ال 

جاری سخن می گوید. 
او در بخ�ش دیگ�ری از س�خنانش علریغ�م اینک�ه تاکی�د 
می کند رشایط س�خت کاری س�ازندگان و پیامنکاران بخش 
خصوصی صنعت برق را درک می کند اما به رصاحت اذعان 
می کن�د که گالیه ای�ن قرش از قراردادهای یک س�ویه اس�ت. 
او از تریبون س�تربان از پیامنکاران و س�ازندگان خواس�ت که 
اگ�ر رشایط مناقص�ات را ناعادالن�ه و یا پرریس�ک می دانند، 
پیشنهادات خودرا باحلاظ کلیه هزینه هاوریسک اعالم نامیند. 
معاون ب�رق وزیر ن�ریو چالش ه�ا، گلوگاه ه�ا و راه حل های 
برون رفت از آهنا را در این گفتگو به تفصیل رشح داده است. 
مرشوح گفتگوی اختصاصی س�تربان با مهندس فالحتیان را 

در ادامه می خوانید: 
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می شـود، شفاف سـازی قیمت متام شـده تولید، انتقال و توزیع 
نریوی بـرق اسـت. در حال حارض قیمت متام شـده سـه فرآیند 
تولید، انتقال و توزیع برق از منظر دسـتگاه های نظارتی و سایر 
ارگان هایـی کـه بـا وزارت نریو در ارتباط هسـتند، غری شـفاف 
اسـت. هدف ما از تغیری سـاختار کنونی صنعت برق این اسـت 
که دسرتسی به قیمت متام شده فرآیندها در هر یک از بخش های 
تولیـد، انتقـال و توزیـع بـا تفکیـک هزینه هـا در بخش هـای 
خصوصـی و دولتـی، در کوتاه ترین زمـان ممکن بـرای وزارت 
نریو، دسـتگاه هـای نظارتـی، دولت، جملـس و سـایر هنادهای 

مرتبط امکان پذیر باشد. 
به نظر می رسـد این شفاف سازی، یک حمرک قدرمتند برای قرار 
دادن دوباره صنعت برق بر روی ریل توسـعه خواهد بود. یکی 
از عمده ترین مسـائل امروز ما این است که در کشورمان قیمت 
متام شـده انرژی برق با قیمت های فروش تکلیفی تفاوت بسیار 
فاحشـی دارد. عمـده بدهی های صنعـت برق کـه در طول این 
سـال ها جتمیع شـده و امروز رقم آن به بیش از  20 هزار میلیارد 
تومان رسـیده اسـت، بیش از هر چیز ناشـی از مهنی نامهخوانی 
قیمـت متام شـده و هبـای فـروش بـرق و   بدهی هـای مربوط به 

نریوگاههایی است که قبال" بابت رد دیون واگذار شده است. 
از 20 هزار میلیارد تومان بدهی وزارت نریو، رقمی بالغ بر یازده 
هزار میلیارد تومان مربوط به شبکه بانکی کشور است که از این 
میزان هـم حـدود 9500 میلیـارد تومانش بابـت نریوگاه هایی 
اسـت که قبال به بخـش خصوصی فروخته شـده و یا بـه عنوان 
رد دیون واگذار شـده اسـت. اما فقط به این دلیـل که نریوگاه ها 
پیش از تبدیل شـدن به رشکت هـای تولیدی بـه بخش های غری 
دولتی و خصوصی واگذار شـده اند، طبیعتا بدهی های ناشی از 
اوراق مشارکت و تسـهیالت بانکی آهنا در سازمان توسعه برق 
و یا توانری مانده اسـت. به مهنی دلیل امروز مـا ناگزیریم 9500 
میلیـارد تومان بدهـی را بابـت نریوگاه هایی پرداخـت کنیم که 
مدت هاست جزو دارایی های وزارت نریو حمسوب نمی شوند و 
منبع درآمدی برای این وزارختانه ندارند. به نظر می رسد تنها راه 
حل موجود این است که با مهکاری دولت و جملس، این بدهی ها 

به نحوی بر ذمه دولت قرار گرید. 
سـاختار جدید صنعت برق کشور بیش از هر چیز به دنبال روان 
سـازی فعالیت هـا، کوچک سـازی بخش های دولتی، شـفاف 
سـازی قیمـت متـام شـده بـرق و اعـامل اصالحات سـاختاری 
بـر روی این صنعت اسـت. یکی دیگر از هدفگـذاری های این 
سـاختار، هببود فضای کسـب و کار در بخش خصوصی است. 
هدف ما این اسـت که سـاختار جدید را به نحـوی پیاده کنیم که 
که هر بخشـی در صنعت برق بـه راحتی بتواند سـهم خود را از 
درآمدهای صنعت برق بگرید. به این ترتیب تولیدکننده می تواند 
به راحتی در قالب قرارداد به درآمدهای خود برسـد. در کنار آن 
شبکه های انتقال هم با ترانزیت برق به منابع مالی مورد نیازشان 
دسـت پیدا می کننـد و رشکت های توزیع نریوی بـرق هم که در 
حال حـارض تصدی بزرگی برای صنعت برق کشـور حمسـوب 
می شـوند، در رشایطـی به بخـش خصوصی واگذار می شـوند 
کـه بتوانند قیمت متام شـده برق را نسـبت به فـروش تکلیفی آن 
دریافت کننـد و به عنوان آخرین زنجریه تامنی انرژی برق مردم، 

به رشایط اقتصادی باثبات و مطمئن برسند. 
موضوع دیگری که در ساختارهای جدید باید مد نظر قرار گرید 
این است که بر اسـاس جموزی که قانون اصالح الگوی مرصف 
به ما داده، قرار اسـت سـازمان هبره وری انرژی ایران و سازمان 
انرژی های نو ایران ادغام شده و سـازمانی حتت عنوان سازمان 
سـاتبا اجیاد شـود. چندی پیش اساسنامه این سـازمان به جملس 
تقدیـم و نقطه نظـرات چهار کمیسـیون نیز اخذگردیده اسـت. 
مـا امیدواریم اساسـنامه این سـازمان در شـش ماهه اول سـال 
به تصویب جملس شـورای اسـالمی برسـد تا کلیه فعالیت های 
مربوط به انرژی های جتدیدپذیر به ویژه انرژی های خورشـیدی 

و بادی حتت مدیریت این سازمان قرار بگرید. 
با توجه به رویکرد وزارت نریو پیش بینی می کنیم که در ساختار 
جدیـد حجم زیـادی از نریوگاه هـای بادی و خورشـیدی وارد 
شـبکه رسارسی شـود. بـه ویـژه اینکـه در ایـن سـاختار رییس 
سازمان ساتبا، یکی از معاوننی وزیر نریو هم خواهد بود و از این 
طریق می تواند مدیریتی منسجم در حوزه انرژی های جتدیدپذیر 
داشـته باشد و زمینه را برای دسـتیابی به دستاوردهای هبرتی در 
احداث نریوگاه های بادی، خورشیدی، ژئوترمال، زیست توده 

و سایر نریوگاه های جتدید پذیر فراهم کند. 

س�تربان: پیش بینی ش�ام از میزان برق�ی که در ح�وزه انرژی های 
جتدی�د پذیر و البته در قالب س�اختار جدید تولی�د خواهیم کرد، 

چیست؟
هـدف مـا این اسـت که بـا رفـع تدرجیی مشـکالت سـاختاری 
و مسـائلی کـه در خصوص قیمـت متام شـده ایـن نریوگاه ها و 
قراردادهای تضمینی خرید برق وجـود دارد، رشایط را به گونه 
ای پیـش بربیـم که دسرتسـی بـه اهداف تدوین شـده در چشـم 
انـداز 1404 امـکان پذیـر شـود. در حالـی کـه طـی 35 سـاله 
گذشته حدود 220 مگاوات نریوگاه خورشیدی و بادی نصب 
کرده ایـم، می توانیم بر اسـاس برنامه ریزی های انجام شـده در 
ساختار جدید، مهه ساله چندین برابر این عدد نریوگاه های بادی 
یا خورشیدی احداث کنیم. به این ترتیب قادر خواهیم بود تا افق 
برنامه 1404 حجم قابل توجهی از انرژی برق مورد نیاز کشور 

را از حمل انرژی های جتدیدپذیر تامنی کنیم. 

س�تربان: ط�ی ده س�ال اخ�ری عمده تری�ن چالش�ی ک�ه بخ�ش 
خصوصی و دولتی صنعت برق ب�ا آن مواجه بوده، کمبود منابع 

مالی و بدهی های معوق بوده اس�ت. آیا جتدید س�اختار صنعت 
برق می تواند به حل مساله تامنی مالی این صنعت کمک کند؟

در مـورد تامنی منابع مالی، مـا در وزارت نریو چند اقـدام را در 
دسـتور کار خود قرار داده ایم. اول اینکـه تالش کنیم از این پس 
رشایـط را به گونـه ای مدیریت کنیـم که منابع و مصـارف مالی 
از امسـال به بعد باالنس شـود. بدین معنا که بدهی های پیشـنی 
صنعت بـرق افزایش نیابـد و عدم تـوازن بنی منابـع و مصارف 

صنعت از بنی برود. 
منابعـی کـه امـروز در اختیـار وزارت نـریو قـرار دارد، تنها در 
صورتـی پاسـخگوی مصـارف کنونی ما اسـت کـه هزینه های 
رسمایـه ای نداشـته باشـیم. البته رسـیدن بـه ایـن موقعیت هم 
یک موفقیت بسـیار بـزرگ اسـت. اینکه امـروز با سـاماندهی 
هزینه های انشـعاب و افزایش 24 درصـدی قیمت برق منابع و 
مصارف مـا در بخش جاری تا حدودی به هم نزدیک شـده اند، 
یک توفیق اسـت، هر چند هنـوز تا حل کامل مسـاله راه درازی 

در پیش داریم.

س�تربان: آیا مس�اله وزارت نریو ب�ا واریز درآمده�ای حاصل از 
فروش برق به مش�رکنی به حس�اب خزانه و نحوه بازگش�ت آن 

به این وزارختانه حل شده است؟
خوشـبختانه این موضـوع در حـال پیگریی اسـت و امیدواریم 
ظرف یکی دو ماه آینده کامال حل شود. معاونت برنامه ریزی و 
نظارت راهربدی ریاسـت مجهوری دستوراتی در این خصوص 
ابـالغ کـرده که مـا در حال پیگـریی آهنا هسـتیم. مقرر شـده که 
امسـال برق به هبـای 494 ریال فروخته شـود، قیمت متام شـده 
برق بر اسـاس مدل مورد قبول معاونت برنامـه ریزی و نظارت 
راهربدی ریاسـت مجهوری، 491 ریال حماسـبه شـده، در حالی 
کـه از نظر ما قیمت متام شـده برق بـاالی 70 تومان اسـت. اگر 
491 ریـال قیمت متـام شـده و 494 ریال قیمت مصـوب را در 
نظـر بگرییم، تنها 3 ریال برای هبای سـوخت باقـی می ماند. در 
صورتـی که هزینـه ای که ما بر اسـاس قانون بودجـه بابت هبای 
سوخت به سـازمان هدفمندی پرداخت می کنیم ساالنه 2200 
میلیارد تومان اسـت. با توجه به قیمت متام شده واقعی برق، در 
حقیقت وزارت نریو نباید این هزینه را پرداخت کند، چرا که در 
هنایت منجر بـه اجیاد مهنی عدم توازنی می شـود کـه به تضعیف 

صنعت برق منجر شده است. 
به هر حال ما هنوز هم تالش می کنیم که به عنوان اولنی اولویت، 
در طول سـال جاری این توازن را بـنی منابع و مصارف صنعت 
برق اجیاد کنیـم. اولویت دوم ما این اسـت که بـرای بدهی های 
معوقـه صنعت بـرق به فروشـندگان، پیامنـکاران، مشـاورین و 
شـبکه بانکی کشـور تعینی تکلیف کنیـم. چون بیـش از 9 هزار 
میلیـارد تومـان از بدهی های ما به شـبکه بانکی کشـور مربوط 
به نریوگاه هایی اسـت که قبال واگذار شـده و در یـد مدیریت ما 
نیسـتند، لذا تالش می کنیم کـه تعینی تکلیف ایـن بدهی ها را به 
دولت حمرتم بسپاریم که البته در این خصوص به ما قول مهکاری 

داده اند. 
ما تالش می کنیم به منظور تعینی تکلیف بدهی های معوق و مابه 
التفاوت قیمت متام شده و تکلیفی برق، تعامل فعال و اثربخشی 

پرونده تغییر ساختار

ساختار جدید صنعت برق کشور 
بیش از هر چیز به دنبال روان سازی 

فعالیت ها، کوچک سازی بخش های 
دولتی، شفاف سازی قیمت تمام شده 

برق و اعمال اصالحات ساختاری بر روی 
این صنعت است
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بـا دولت و معاونـت برنامه ریـزی و نظارت راهربدی ریاسـت 
مجهوری و جملس شورای اسالمی داشته باشیم. خوشبختانه در 
حال حارض فضای بسـیار مناسـبی برای تعامل وجود دارد و ما 

امید بسیاری به حل مشکالت داریم. 
نباید فرامـوش کنیم که دولت در ماه هـای اولیه فعالیت خود به 
رس می برد. متاسـفانه بدهی های عمده ای وجود دارد که دولت 
ناگزیـر اسـت علریغم دشـواری های بسـیار به ویـژه در فضای 
حتریم هـا، آهنـا را به تدریـج پرداخت کنـد. اما با وجـود مهه این 
مشکالت، فضای مسـاعدی اجیاد شده که ما را به تعینی تکلیف 
بدهی های معوق بانکی و غری بانکی صنعت برق بیشرت امیدوار 

می کند. 
مساله دیگری که باید به صورت جدی به آن پرداخته شود، خرید 
بـرق تضمینی از نریوگاه های حرارتی و جدیداالحداث اسـت 
که موضوع به شورای اقتصادمنعکس گردیده وانشاءاهلل بزودی 

جموز الزم اخذ خواهد شد.

ستربان: در حوزه قیمت گذاری انرژی های جتدیدپذیر چطور؟
در حـوزه نـریوگاه هـای جتدیدپذیـر باید ایـن مسـاله را مد نظر 
قـرار دهیم کـه توسـعه ایـن نریوگاه هـا منوط بـه این اسـت که 
امسـال برای برق تولید شـده در انواع نریوگاه هـای جتدیدپذیر 
اعم از خورشـیدی، بادی، زیسـت توده، ژئوترمال و ... قیمت 
جداگانه ای تعینی کنیم و برق ایـن حوزه را از حالت تک نرخی 
444 تومانـی دربیاوریـم. به مهـنی منظور ما تـالش می کنیم در 
طول سـال جاری این تفکیک ها را انجام داده و برای انواع برق 
جتدیدپذیر قیمت هـای عادالنه ای تعینی کرده و بـا این روش از 

بخش خصوصی فعال در این حوزه هم محایت کنیم.
مهم تریـن کاری کـه باید در محایـت از نریوگاه هـای جتدیدپذیر 
صـورت بگرید این اسـت که هبای سـوخت رصفه جویی شـده 
در این نریوگاه ها توسـط وزارت نفت پرداخت شـود. اگر پول 

سـوختی که بـا فعالیت نریوگاه هـای بـرق جتدیدپذیر، در 
نریوگاه های حرارتی مرصف نمی شود را به تولیدکننده 
نـریوگاه هـای خورشـیدی و بـادی پرداخـت کنیـم، 
بـه راحتـی منابع مـورد نیاز بـرای پرداخت هبـای برق 
نریوگاه های جتدیدپذیر هم فراهم شـده و گام موثری 
در راسـتای توسـعه این دسـت از نریوگاه ها برداشته 

خواهد شد. 
در مهنی راسـتا جلسـه ای در هناد ریاست مجهوری 
برگزار شـده و قرار اسـت نشسـت هایی با وزارت 
نفـت و سـازمان هبینـه سـازی مرصف انـرژی هم 
برگزار شود. با اتکا به ظرفیت قانونی که در بند 19 
قانون بودجه سال گذشته و بند متناظر آن در بودجه 
93 پیـش بینی شـده، در دو سـال ابتدایـی فعالیت 
نریوگاه های جتدیدپذیر، تولیـد آهنا هزینه ای برای 

وزارت نـریو در برندارد ، ضمن اینکـه رسمایه گذاران 
این حوزه می توانند، قسـمت اعظم رسمایه خـود را از حمل 
قیمت سوخت رصفه جویی شده، از وزارت نفت بگریند. 

خوشـبختانه با اسـتفاده از مهنی ظرفیت های قانونی تا امروز 
قـرارداد 950 مـگاوات ظرفیـت نـریوگاه هـای بـادی و 

خورشـیدی با بخش خصوصی منعقد شـده و ایـن پروژه ها در 
حال اجرا هسـتند. مـا امیدواریم کـه رشایط ماه ها و سـال های 
آینده هبرت از گذشـته باشـد و بتوانیم فضای کسـب و کار بخش 
خصوصـی را هم در عرصه احداث نریوگاه های حرارتی و هم 
در عرصـه احداث نریوگاه های جتدیدپذیر بادی و خورشـیدی 

رونق دهیم. 

س�تربان: صنع�ت ب�رق سال هاس�ت ب�ا مس�ائلی در خصوص 
قرارداده�ای یکس�ویه، نبود ق�رارداد تیپ، ع�دم رعایت حقوق 
پیامن�کاران، تعدیالت قراردادی و نبود یک س�اختار روش�ن در 
برق های منطقه ای و سایر رشکت های دولتی مواجه بوده است. 

آیا این جتدید ساختار به تغیری این روش ها منجر خواهد شد؟ 
اوال بدهی های معوقـه وزارت نریو به پیامنکاران و سـازندگان 
رقم بسیار پایینی است. باز هم یادآوری می کنم که عمده بدهی 
ما به شـبکه بانکی کشور و فروشـندگان برق خصوصی است. 
در خصوص قراردادها هم باید بگویم که عمده قراردادهایی که 
با چالش مواجه شـده مربوط به نیمه اول سـال 91 وقبل ازسال 
91 است. زمانی که نرخ ارز به صورت ناگهانی تغیری کرد. البته 

من این مسـاله را می پذیـرم که رشایط حتریم هم بـر روی برخی 
از پیامنـکاران تاثـری گذاشـته و رشکت ها قادر نیسـتند تعهدات 
خودشـان را در قالب قراردادهـا انجام دهند، امـا باز هم عمده 

مسائل به پیامنکاران برمی گردد. 
از دیدگاه من این مسـاله اصال قابل قبول نیست که رشکت های 
برق منطقه ای یا حتی سازمان توسعه برق به دلیل نوع قراردادها 
و یـا عـدم پرداخـت تعدیل هـا بـرای پیامنـکاران مشـکل اجیاد 
کرده اند. اصلی ترین مسـاله این است که پیامنکار پیش پرداخت 
قـراردادش را دریافـت می کند امـا قادر نیسـت با اتکا بـه آن به 
تعهداتش عمل کند. حتی موارد بسـیار زیادی وجود داشـته که 
پیامنـکار مـازاد بر پیش پرداخـت، مبالغ دیگـری را هم بـا ارائه 
ضامنت نامـه دریافت کـرده، اما باز هـم قادر نبوده بـه تعهدات 
قـراردادی خـود عمل کنـد. این مسـاله کامال به پیامنـکار برمی 

گردد نه به کارفرمای دولتی. 
مسـاله ای که عمـده پیامنکاران بـا ما مطرح می کنند، این اسـت 
که با پیـش پرداخت قراردادها نمی توانند به تعهدات خود عمل 
کنند و به عالوه تعدیالتی که بر اسـاس نرخ ارز مبادله ای به آهنا 
پرداخت می شـود، پاسـخگوی هزینه هایشان نیسـت. باید این 
واقعیـت را بپذیریم که در هر پروژه یـک قرارداد حقوقی منعقد 
شـده که بر اساس آن دو طرف باید در یک دوره زمانی مشخص 
به تعهدات مورد نظر عمل کنند. اما بعضا دیده ایم که پیامنکار در 
زمـان مقرر به تعهداتش عمل نکرده و مهه چیز را به نوع قرارداد 

ربط داده است. 
اما باید این سوی مساله را هم دید. دستگاه های نظارتی می بینند 
که پیامنکار پیـش پرداختش دریافت کرده و پـس از آن باز هم از 
کارفرما مبالغی را دریافت کرده اما باز هم پروژه به مدت زیادی 
تاخری داشـته اسـت. در هنایت این مدیران ما هسـتند که به دلیل 
پرداخت مبالغ اضافی و عدم امتام پروژه ناگزیر به پاسـخگویی 
به دسـتگاه های نظارتـی خواهند بود. من فکـر می کنم که 
رشکت هـای بـرق منطقه ای و سـازمان توسـعه برق در 
غالب مـوارد به تعهـدات خـود در مقابـل پیامنکاران 
عمـل کرده انـد و پیامنـکاران در انجـام تعهداتشـان 

ضعیف عمل کرده اند. 
البته در برخی موارد هم این مسـاله مطرح می شـود 
کـه پیامنـکاران ناگزیرنـد در معامـالت خارجـی، 
بـه صورت نقـدی خرید کننـد و پیـش پرداخت ها 
عمدتا کفـاف این خریدها را نمی دهـد. این گالیه 
کامـال قابل قبول اسـت اما بخـش خصوصی هم 
باید این مساله را در نظر بگرید که قانون به ما اجازه 
نمی دهد کـه بیش از مبلـغ مصوب بـه پیامنکاران 
پرداخـت شـوند. مـوارد بسـیاری پیش آمـده که 
مدیـران مـا ریسـک کـرده و پول هـای بیشـرتی بـه 
پیامنکار پرداخت کرده اند اما بعد از آن به دلیل تاخری در 
امتام پروژه، قادر به تسویه حساب نبوده و دچار دردرسهای 
قانونی شـده اند. بنابرایـن با یک نگاه واقـع بینانه و منطقی 
به این نتیجه خواهید رسـید که رشایط به نفع پیامنکاران 
تغیری بسیاری کرده است. به عنوان مثال رشکت های 
برقی موفق شدند از طریق معاونت برنامه ریزی و 
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نظارت راهربدی جمـوز پرداخت تعدیل نرخ ارز بر اسـاس نرخ 
مبادله ای را بگریند. به این ترتیب پیامنکارانی که مشمول تعدیل 
نبوده اند هـم می توانند در قالب قرارداد، تعدیل ها را بر اسـاس 

نرخ مبادله ای دریافت کنند. 
درهرحـال وزارت نـریو به طور مسـتمر پی گریی هـای الزم را 
جهت حل مشکالت موجود به عمل خواهد آورد ودرعنی حال 

امیداست با رفع حتریم ها مسائل موجود حل گردد.

س�تربان: تاثری حتریم ها را به عن�وان عواملی که خ�ارج از کنرل 
پیامن�کاران ب�وده و علی القاع�ده مس�ئولیت تبع�ات آن بر عهده 

دولت است، چگونه می توان مدیریت کرد؟
ما هـم ایـن مسـاله را می پذیریـم کـه حتریم هـا فشـارهائی را به 
رشکت های خصوصی وارد کرده و بعضا به دلیل حمدودیت های 
بانکی، هزینه های رسبار بسـیاری به آهنا حتمیل می شـود. اما به 
هر حال نارضایتی پیامنـکاران عمدتا در مهنی چند نکته خالصه 
می شـود که متاسفانه حل بسـیاری از آهنا در اختیار وزارت نریو 

و صنعت برق نیست و عمدتا به قواننی کشور مرتبط هستند. 
مـا امیدواریـم کـه در مهم تریـن و اصلی تریـن گام دولت حمرتم 
موفق به شکسـتن فضای حتریم ها شـود. در این صورت رشایط 
بـرای پیامنـکاران بسـیار مسـاعد خواهـد شـد و آهنـا می توانند 
بـه تعهدات خـود در زمـان مقرر عمـل کننـد و در هنایت عمده 

مشکالت موجود به خودی خود حل خواهد شد. 
تاکیـد من بر این اسـت که رویکـرد رشکت های بـرق و وزارت 
نریو مهواره بر محایـت از بخش خصوصی و پیامنکاران اسـتوار 
بوده اسـت. به طـوری که حتـی مدیران ارشـد ما ریسـک های 
بسـیار زیادی را برای حفظ حقوق پیامنکاران و اجرای پروژه ها 
پذیرفته انـد و حتی خـود را در دیوان حماسـبات و حماکم قضایی 

زیر سـئوال برده اند تا پیامنکاران با مشـکالت جدی و کشـور با 
خاموشـی مواجه نشـود. به مهنی دلیـل ما مهواره بـه دنبال هببود 
فضای کسـب و کار پیامنـکاران و سـازندگان بخش خصوصی 

بوده ایم.
پیامنـکاران حتـی پـس از تثبیـت قیمـت ارز و دریافـت تعدیـل 
براسـاس نـرخ مبادلـه ای، باز هـم نتوانسـتند در زمـان مقرر به 
تعهداتشـان عمـل کنند. بـه نظر می رسـد رشکت های سـازنده 
و پیامنـکار به دلیل مشـکالت مالی، گرفتار رقابت های کشـنده 
ای شـده اند که عالوه بر خودشـان، کارفرمایان را نیز به دردرس 
می اندازد. متاسفانه قیمت هایی در مناقصات داده می شود که از 
مهان ابتدا مشـخص اسـت که این پیامنکار به هیچ عنوان قادر به 

اجرای پروژه نخواهد بود. 
لذا مهم ترین درخواسـت ما از پیامنکاران این اسـت که وقتی در 
مناقصه ای رشکت می کنند، رشایط را به درسـتی بسـنجند، مهه 
هزینه ها را به صورت واقعی ارزیابـی کنند و در هنایت قیمتی را 

بدهند که می تواند حاشـیه سود مناسـبی برای آهنا داشته باشد و 
در عنی حال هزینه های جانبی پروژه را هم پوشش دهد. 

فرامـوش نکنید کـه برای مدیر یک دسـتگاه دولتـی، مبنا قیمتی 
اسـت که مشـاور بـرآورد می کند، اینکـه پیامنکاری بـرای بردن 
مناقصه، پاینی ترین قیمت را می دهـد و در هنایت از عهده هزینه 
های آن برنمی آید، مشکل دستگاه های دولتی نیست. این مساله 

باید توسط خود پیامنکاران حل شود، نه دستگاههای دولتی. 
پیامنکارانی کـه توانایی انجام یـک پروژه را ندارنـد، اصال نباید 
وارد مناقصات شـوند. مـا پیامنکارانی داشـته ایم کـه دررشایط 
حتریـم قـرارداد بسـته اند و آن را راس موعـد مقـرر بـه امتـام 
رسـانده اند. پیامنکارانـی هـم بوده اند کـه علریغم عقد قـرارداد 
در مهـنی دوره زمانـی و حتی قبـل از حتریم، هنـوز کار را به امتام 
نرسـانده اند و عمدتا مهنی دسته از پیامنکاران به رشایط معرتض 
هستند. مسـاله دیگری که باید در این خصوص مد نظر قرار داد 
پتانسیل و توانایی حل مشـکل در حوزه پیامنکاری است. تعینی 
قیمت واقع بینانه در مناقصات، وفـای به عهد و انجام تعهدات 
بر اسـاس قرارداد مسـائلی اسـت که باید به اصول کار در حوزه 

پیامنکاری تبدیل شوند. 
علریغم مهه ایـن انتقادات ما هـم به خوبی به این مسـاله واقفیم 
که رشایط بسیار سختی بر پیامنکاران وتامنی کنندگان جتهییزات 
صنعـت بـرق حاکم اسـت و پیامنکاران هـم از این دشـواری ها 
مستثنی نیستند و لذا آهنا را درک می کنیم. بدون شک توانایی مهه 
پیامنکاران برای حل مسـائل در یک سطح نیست و ما امیدواریم 
با هببود رشایط اقتصادی، شکستن حتریم ها و سایر سیاست های 
کلی که دولت در حال پیگریی آهنا اسـت، بتوانیم رشایط هبرتی 

را برای آینده اجیاد کنیم. 
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برای مدیر یک دستگاه دولتی، مبنا 
قیمتی است که مشاور برآورد می کند، 

اینکه پیمانکاری برای بردن مناقصه، 
پایین ترین قیمت را می دهد و در نهایت 
از عهده هزینه های آن برنمی آید، مشکل 

دستگاه های دولتی نیست. این مساله باید 
توسط خود پیمانکاران حل شود، نه دولت. 
پیمانکارانی که توانایی انجام یک پروژه را 

ندارند، اصال نباید وارد مناقصات شوند
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س�تربان: شام بر تدوین قرارداد تیپ در کارگروه توانری و سندیکا 
ظرف یک مدت مشخص تاکید کرده بودید. اما این اتفاق نیفتاد. 
آی�ا هنوز هم مس�اله تدوین ق�رارداد تیپ در دس�تور کار وزارت 

نریو قرار دارد؟ 
من هم این مساله را می پذیرم که قراردادهای ما مشکالتی دارند 
و ممکن است یک طرفه باشند. اما باید از مهنی تریبون این مطلب 
را خدمت مهه پیامنکاران و مشـاوران عرض کنم که وقتی اسناد 
مناقصه یک پیامن ارائه می شـود، پیامنکار این حق را دارد که اگر 
این فرمت قرارداد را قبول ندارد و یا ریسک زیادی برایش در پی 

دارد، آن را قبول نکنند. 
اینکـه پیامنـکاری در مناقصـه رشکـت کنـد و بعد نسـبت به آن 
معرتض شـود، قابـل قبـول نیسـت. اسـناد مناقصـه در اختیار 
رشکت هـا قـرار می گـرید و آهنـا می تواننـد رشوطشـان را در 
کمیسـیون مناقصه اعالم کنند و یا مسائلی که در قرارداد مشکل 
دار است را نپذیرند. باز هم تاکید می کنم که ما هیچ قراردادی را 
به هیچ پیامنکاری حتمیل نمی کنیم. اگر قراردادهای صنعت برق 
مشکل دارد، پیامنکار هیچگونه اجباری برای مبادله آن قرارداد و 
یـا رشکت در مناقصه ندارد. قرار نیسـت که پیامنکار به دلیل نیاز 
مالی اش، قرارداد را امضا کند و پس از آنکه با مشکل مواجه شد 

مظلوم نامیی کرده و نسبت به مفاد قرارداد اعرتاض کند. 
مطلـب دوم اینکـه بنا شـد کـه نقطه نظـرات اعضـای کارگروه 
مشـرتک توانری و سـندیکا با معاونت برق وزارت نـریو در میان 
گذاشته شود. اما متاسفانه تا این ساعت هیچ گزارشی برای من 
ارسـال نشده اسـت. به هر حال بنا شـد که این کارگروه مسئول 
پیگریی این موضوع باشـد و هر جایی که نیاز به دستور معاونت 
برق وزارت نریو دارد، ما با آهنا مهکاری کنیم. بنابراین به بخش 
خصوصی اعالم می کنم کـه مواردی که برای آهنا اجیاد مشـکل 
می کنـد را از طریق این کارگروه بـه وزارت نریو اعالم کنند و ما 
هم تالش می کنیم حداکثر مهکاری را برای حل این مشکالت با 

آهنا داشته باشیم. 
بـه هر حـال پیامنکاران هـم برای بایـد رشایـط و حمدودیت های 
مـا را در نظـر بگرینـد. بـه عنـوان مثال سال هاسـت کـه یکی از 
اصلی ترین درخواسـت های بخش خصوصـی از وزارت نریو 
گشـایش اعتبار اسنادیـ  ریالی بوده است. باز هم تاکید می کنم 
که ما بدهی عمده ای بـه پیامنکارانامن نداریم و تالش کرده ایم به 
حمض تامنی نقدینگی، پول را به ایـن بخش تزریق کنیم. با توجه 
به نوسـان درآمدهای وزارت نـریو، تا امروز نتوانسـته ایم برای 
تامنی کنندگان یا فروشندگان برق ال سی ریالی باز کنیم. طبیعتا 
در رشایـط آرمانی می توانیم بـا اتکا به منابع مالـی و زمان بندی 
مناسـب، نسبت به گشـایش اعتبار اسـنادیـ  ریالی اقدام کنیم. 
ولی در درجه اول به مهه اعضای سندیکا توصیه می کنم که اسناد 
مناقصه را به درستی بخوانند و با در نظر گرفتن کلیه حمدودیت ها 
در رشایـط حتریم، قیمـت بدهند تـا بتوانند به تعهـدات خود در 

موعد مقرر عمل کنند.  
ما درک می کنیم که رشایط آهنا هم بسـیار دشـوار اسـت. بعضا 
برخی از این رشکت ها نیاز به حقوق ماهیانه پرسـنل خود دارند 
و بـرای تامـنی هزینـه های جـاری خـود در مناقصـات رشکت 
می کننـد و بخـش زیـادی از منابعـی که بـرای خریـد جتهیزات 

دریافت کرده اند را رصف هزینه های جاری و حقوق پرسنلشان 
می کنند و پس از آن برای انجام پروژه با مشکالت جدی مواجه 
می شـوند. علبهـذا قراردادهـای تیـپ بامشـورت پیامنـکاران 
ومشاورین تقریبا" هنایی شده وامیدوارم تاپایان سال جاری پس 

از طی مراحل قانونی ابالغ گردد.

ستربان: یکی از حماسن گشایش اعتبار اسنادی اجیاد شفافیت در 
روابط مالی و حذف اختیارات و امضاهایی است که گاها مساله 
س�از هم می ش�وند. لذا اگر این امر امکان پذیر شود، به سالمت 

فضای اقتصادی صنعت برق کمک بسیاری می کند. 
در هر صورت ما در حال حرکت به این سمت هستیم که از طریق 
مهکاری ها و تعامالت موجود بنی وزارت نریو و دولت، اقتصاد 
صنعت برق را سـامان دهیم. اگـر این اتفاق بیفتـد، تعرفه های 
برق اصالح شـود و مـا بتوانیـم مابه التفـاوت قیمت متام شـده 
و تکلیفـی برق را در زمان مقـرر دریافت کنیم منابـع الزم برای 
اجرای پروژه های توسعه وهبینه سازی اخذ نامئیم، می توانیم در 
قالب برنامه زمان بندی خاص تعهدات بانکی و غری بانکی خود 
را انجـام دهیم. در غـری این صورت حتی اگر ال سـی ریالی هم 
باز کنیم، قـادر به پرداخت مطالبات بخـش خصوصی و بانکی 

کشور نخواهیم بود. 
در طول این مدت ما تالش کردیم بخش قابل توجهی از نقدینگی 
صنعت برق را به طرح های رسمایه ای و توسـعه ای اختصاص 
دهیم، به طوری که حتی این نقدینگی را از بخش های تولید برق 
به سـمت این طرح ها هدایـت کرده ایم. اما اگر قرار باشـد برای 
تولید کننده برق اعتبار اسـنادیـ  ریالی باز کنیم، طبیعتا اعتبار و 
نقدینگی برای بخـش رسمایه گذاری باقی نخواهد ماند. افزون 
بر اینکه نمی توانیم گشایش اعتبار را فقط برای پیامنکاران پست 
و خطوط انجام دهیم. اگر قرار باشد اعتبار اسنادی باز کنیم باید 
ایـن کار در مهه بخش ها صـورت بگرید. لـذا در گام اول باید به 
سمت اصالح و ساماندهی اقتصاد صنعت برق برویم تا در پرتو 

آن بتوانیم در سنوات آینده این مشکالت را حل کنیم. 

س�تربان: پیش بینی ش�ام از رش�د رسمای�ه گ�ذاری و پروژه ها در 
صنعت برق طی چند سال آینده چیست؟

ما در وزارت نریو یک برنامه 5 ساله تدوین کرده ایم که بر اساس 
آن عملیـات راه انـدازی 31 هـزار مگاوات نـریوگاه حرارتی و 
جتدیدپذیـر جدید را آغـاز کرده و تعـداد زیادی از آهنـا را به هبره 
بـرداری خواهیم رسـاند. بنابرایـن یک ظرفیت کاری گسـرتده 
از ایـن طریـق در بخـش خصوصی اجیـاد می شـود. در حقیقت 
احـداث این میـزان نـریوگاه می تواند فضـای کسـب و کار این 

حوزه را کامال رونق ببخشد. 
نکتـه دیگـر اینکه بـه مـوازات ایـن نریوگاه هـا باید پسـت های 
400، 230، 130 و 63 و 20 کیلوولـت و خطـوط مربـوط به 
آن احداث شـود. برنامه ریزی های ما نشـان می دهد که تا سـال 
1400 بایـد رقمی در حـدود 50 میلیارد دالر معادل سـاالنه 7 
میلیارد دالر در صنعت برق رسمایه گذاری کنیم. یعنی سـاالنه 
20 هزار میلیارد تومـان رسمایه گذاری نیـاز داریم که 10 هزار 
میلیارد تومان در بخـش تولید و 10 هزار میلیـارد تومان هم در 

شبکه های فوق توزیع و انتقال خواهد بود. 
اگر 60 درصـد از این برنامه حتقق پیدا کند، بدین معنا اسـت که 
صنعت برق به رسمایه گذاری سـاالنه 12 هزار میلیارد تومانی 
نیاز دارد. لذا من با اطمینان عرض می کنم که با توجه به نیاز شبکه 
رسارسی، رشـد باالی مرصف برق و رشـد پیک بار، ناگزیر به 
توسعه صنعت برق هستیم. هر چند این توسعه الزاماتی دارد که 
شامل تامنی منابع مالی مورد نیاز و بسیج ظرفیت های پیامنکاری 
کشور است. تنها در این صورت می توانیم رشایط را به گونه ای 

پیش بربیم که خاموشی در سال های آینده نداشته باشیم. 
تا پایان امسـال هم انشـااهلل سـه هزار مـگاوات نـریوگاه جدید 
را کـه طرح های نیمه متـام بوده، تکمیل خواهیم کرد و به شـبکه 
رسارسی متصل می کنیم. به عالوه امیدواریم اجرای طرح های 
توسـعه ای نریوگاه ها و خطـوط با تعامالتی که با شـبکه بانکی 
کشـور برقرارگردیده، به شـکلی روان تر صورت پذیـرد. ما در 
تالش هستیم مشـکالت موجود در خصوص عقد قراردادهای 
تضمینی ECA را حل می کنیم تا پروژه های نریوگاهی با موانع 

کمرتی مواجه شود. 
فضای کسـب وکار و فعالیـت در صنعت برق کشـور به تدریج 
هببـود می یابـد. توسـعه ایـن صنعت یـک امـر اجتنـاب ناپذیر 
اسـت، چرا که با رشـد اقتصاد و صنعت درکشـور، تاسیسـات 
زیر بار بایسـتی افزایش یابـد. بنابراین این نویـد را به مهه فعالنی 
بخش خصوصی می دهم که شـخص وزیرحمرتم نریو، معاونت 
برق، توانری و مهـه رشکت های زیرجمموعه ایـن وزارختانه با مهه 
ظرفیت های فکری و توان و جتربـه خود تالش می کنند صنعت 
برق را به نحوی مدیریت گردد که انشـااهلل کشور در زمینه تامنی 

انرژی برق با کمرتین چالش مواجه شود. 

فضای فعالیت در صنعت برق کشور از 
ماه های آینده، به تدریج رونق پیدا کرده 
و بهبود می یابد. توسعه این صنعت یک 
امر اجتناب ناپذیر است، چرا که با رشد 
اقتصاد و صنعت کشور، تاسیسات زیر 
بار افزایش می یابد. بنابراین این نوید را 
به همه فعالین بخش خصوصی می دهم 

که این وزارتخانه با همه ظرفیت های 
فکری و توان و تجربه خود تالش می کند 
صنعت برق را به نحوی مدیریت کند که 
انشاالله کشور در زمینه تامین انرژی برق 

با کمترین چالش مواجه شود
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موضـوع جتدید سـاختار در صنعت بـرق ایـران از مجله مباحث 
بسـیار مهمی اسـت کـه از چند سـال گذشـته تاکنون بـه عنوان 
جدی تریـن موضوعـات در عرصـه صنعت بـرق مطـرح بوده 
است. اینکه ساختار صنعت برق کشور باید از چه ویژگی هایی 
تبعیت کرده و نحوه پیاده کردن آن چگونه باید باشد، از چند سال 
گذشته تاکنون مطرح بوده است. در مقاله زیر حتت عنوان جتدید 
ساختار در صنعت برق ایران ویژگی های این مساله مورد بحث 

و بررسی قرار گرفته است.
در اکثر کشـورهای خاورمیانه صنعت برق در انحصار دولت و 
متکی به بودجه عمومی کشـور است و بالطبع با پرداخت یارانه 
از سـوی دولت، قیمـت برق برای مرصف کننـدگان به صورت 
تصنعـی پاینی نگه داشـته می شـود کـه این امـر موجب مرصف 
بی رویه برق ارزان در متام بخش ها و به ویژه در بخش غریمولد و 

اتالف رسمایه های ملی می شود.
تـا قبل از دو دهه اخری صنعت برق در انحصار کامل دولت بود. 
شـبکه انتقال، برق تولیدی را گرفته و بـه رشکت های توزیع در 
رسارس کشـور می شـدند انتقال می داد و در هنایت آهنا انرژی را 
به مرصف کنندگان می فروختند. مبلغ دریافتی از مشرتیان جزو 
درآمد دولت به شـامر می آمد و درآمد رشکت های زنجریه ای از 

طریق بودجه دولت تأمنی می شد.
در روش جتدیـد سـاختار شـده رشکت هـای دسـت اندرکار، 
به چهـار بخـش جمزا تقسـیم می شـوند کـه چند رشکـت یا مهه 
غریدولتـی خواهند بود. غریدولتی شـدن رشکت ها باعث اجیاد 
رقابت می شود. رقابت سـامل باعث افزایش تالش برای کاهش 
هزینه ها، باالبردن سود، کاهش تلفات و مدرن شدن روش های 

صنعتی در هر رشکت می شود.

تارخیچه و مروری بر بازار برق کشورهای خمتلف جهان 
مفاهیم بـازار برق و خصوصی سـازی تأسیسـات نـریوی برق 
برای اولنی بار در اواخر دهه 1970 در شـیلی به موازات سـایر 
اصالحـات بـازار اتفاق افتـاد. نمونه بازار شـیلی بـه طور کلی 
برای توجیه و شـفافیت قیمت گذاری بـرق موفقیت آمیز به نظر 
می رسـید، ولی این بازار حتت تسلط چندین متصدی بزرگ بود 
و حتت فشار مسائل ساختاری مسـئولنی قرار گرفته بود. کشور 

آرژانتنی با حتمیل حمدودیت های رصیح در متمرکزکردن بازار و 
هببود نظام پرداخت به واحدهای تولید نسبت به شیلی پیرشفت 

کرد. 
یکـی از اهـداف اصلـی مقدمـه مفاهیـم بـازار در آرژانتـنی 
خصوصی سـازی دارایی هـای تولیـد بـرق )که حتـت انحصار 
و مالکیـت دولت بود و در وضعیت بسـیار بدی قرار داشـت و 
در نتیجـه به کـرات با قطعی خدمـات تامنی برق مواجـه بود( و 
جذب رسمایه الزم برای احیا و بازسازی این دارایی ها و توسعه 
سیسـتم برق بود. در سـال 1990 اتفاق مهمی بـرای بازارهای 
بـرق افتاد. وقتـی که دولت انگلسـتان با سـکانداری مارگارت 
تاچر صنعت تامنی برق انگلسـتان را خصوصی اعالم کرد. این 
فرایند که توسـط انگلستان دنبال شد، به عنوان مدل یا حداقل به 
عنوان کاتالیزور برای آزادسـازی چندین کشـور مشرتک املنافع 
مانند اسـرتالیا و نیوزیلند و بازارهای منطقه ای مانند آلربتا مورد 
اسـتفاده قـرار گرفت. بـه هر حـال در بسـیاری از ایـن نمونه ها 
آزادسـازی بازار بدون خصوصی سـازی گسـرتده اتفاق افتاد. 
در فرآیندهـای خمتلـف آزادسـازی )حـذف نظـارت دولـت( 
طراحی های بازار و سازمان ها بسیار متفاوت بوده ولی بسیاری 
از مفاهیـم مهم مهانند یکدیگـر بودند. موارد قابـل ذکر عبارتند 
از: جداکـردن فعالیت هـای رقابت آمیـز تولید و خرده فروشـی 
از فعالیت های انحصـار طبیعی انتقال و توزیـع  اجیاد بازارهای 

عمده فروشی و خرده فروشی برق.
 نقـش بـازار عمده فروشـی، صـدور اجـازه انجـام معامـالت 
بـنی تولیدکننـدگان، خرده فروشـان و سـایر واسـطه ها بـرای 
حتویـل کوتـاه مـدت بـرق و بـرای حتویـل آن در آینـده اسـت. 
زمانی کـه تولیدکننـدگان رقابت کننده، برق تولیـدی خود را به 
خرده فروشـان پیشـنهاد می دهند بـازار عمده فروشـی به وجود 
می آیـد. ماهیـت بـرق طـوری اسـت کـه ذخـریه کـردن آن امر 
مشـکلی اسـت، به عالوه نریوی برق بایسـتی در هنگام نیاز در 
دسـرتس باشـد. بنابراین برخالف سـایر حمصوالت نگهداری 
از آن بـه صـورت ذخـریه یـا سـهمیه بندی کـردن آن، در رشایط 
هبره بـرداری عـادی امکان پذیر نیسـت. عرضه و تقاضا مهیشـه 
متغری است. بنابراین برای مهاهنگ کردن ارسال برق واحدهای 
تولید جهت رفع نیاز مورد انتظار از سیسـتم برق در طول شبکه 

انتقال رضورتـی فیزیکی برای عامل کنرتل کننـده یعنی اپراتور 
تأسیسات وجود دارد. 

در صورتی که بنی عرضه و تقاضای برق مهاهنگی وجود نداشته 
باشـد، رسعـت ژنراتور افزایـش یا کاهـش یافته و ایـن افزایش 
یا کاهـش رسعت باعـث افزایش یا کاهش فرکانس تأسیسـات 
)50 یا 60 هرتز( می شود. اگر فرکانس خارج از حد جماز باشد، 
مسئول سیستم )اپراتور( تولید بار شبکه را اضافه یا کم می کند. 
بـه عالوه طبق قواننی فیزیک مشـخص می شـود چگونه برق از 
طریق شبکه جریان می یابد. بنابراین مقدار تلفات برق در شبکه 
انتقال و سـطح تراکم در هر انشـعاب، به ویژه شـبکه در ارسال 
اقتصـادی واحدهای تولید برق مؤثر خواهد بود. برای توسـعه 
بازار عمده فروشـی هبینه برق از نظر اقتصادی رعایت بعضی از 

استانداردها الزم است. 
پروفسور ویلیام هوگان استاد دانشگاه هاروارد این استانداردها 
را شناسـائی کرده است. مهم ترین اسـتاندارد از نظر وی داشتن 
بازار مهاهنگ بر اساس داشتن امنیت اجباری، ارسال اقتصادی 
و قیمت گره ای یا بخشـی اسـت. سایر اسـاتیـد دانشگـاه مانند 
پروفسـور پابلـو اسپیـر و شـموئـل اورن از دانشگــاه کالیفرنیا 
برکلی اسـتانداردهای دیگر را تعینی کرده اند. انواع خمتلف مدل 
پیشـنهادی هوگان هـم اکنـون در آمریـکا، اسـرتالیا و نیوزیلند 

پذیرفته شده است. 
مدیریت ریسک: 

 مدیریـت ریسـک مالی بـه دلیل قسـمت اصلی و ریسـک های 
حجمـی که بـازار از خود نشـان می دهد بـرای رشکت کنندگان 
در بازارهای آزاد برق غالبًا از اولویت باالیی برخوردار اسـت. 
نتیجه و پیچیدگی بازار عمده فروشـی بـرق می تواند ناپایداری 
قیمـت در زمـان حداکثر )پیـک( تقاضا و کمبود عرضه باشـد. 
مشخصات ویژه ریسک قیمت تا حد زیادی به بخش های اصلی 
فیزیکی بازار مانند ترکیب انواع نریوگاه ها و ارتباط بنی تقاضا و 
الگوهای آب و هوا بستگی دارد. پیش بینی ریسک قیمت امری 

دشوار است. 
در کنـار آن ریسـک حجـم غالبًا بـه پدیـده ای اشـاره می کند که 
توسـط آن رشکت کنندگان در بازار برق حجم یا مقادیر نامعینی 
از مـرصف یا تولید بـرق را در اختیـار دارند. مثـالً خرده فروش 

نرگس احتشامی، کارشناس ارشد اقتصاد برق منطقه ای اصفهان

ویژگی های تجدید ساختار 
صنعت برق ایران

پرونده تغییر ساختار
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قادر نیسـت تقاضای مرصف کننده را بیش از چنـد روز در آینده 
پیش بینی کند و تولیدکننـده نمی تواند زمان دقیقی را که نریوگاه 
متوقف شده یا با کمبود سوخت روبرو می شود، پیش بینی کند. 
خرده فروشـان برق که در جمموع از بازار عمده فروشـی خرید و 
تولیدکنندگان برق کـه در جمموع به بازار عمده فروشـان نریوی 
برق می فروشند، در معرض مشکالت قیمت و حتت تأثری حجم 
قرار می گریند و برای اینکه خودشـان را در مقابل بی ثباتی بازار 
حفظ کنند با یکدیگر قرارداد خریـد و فروش منعقد می کنند، تا 
اثرات تغیری قیمت را خنثی کنند. سـاختار این قراردادها به دلیل 
آداب و رسـوم و سـاختارهای متفاوت توسـط بـازار منطقه ای 

تغیری می کند. 

بازار خرده فروشی برق: 
بـازار خرده فروشـی بـرق زمانـی وجـود دارد کـه مشـرتیان 
مرصف کننده هنایـی بتوانند تامنی کننده های بـرق مرصفی خود 
را در میـان خرده فروشـان رقابت کننـده بـرق انتخـاب کننـد. 
اصطالحی کـه برای این نـوع انتخاب مرصف کننـده در آمریکا 
به کار می رود، "انتخاب انرژی" اسـت. موضوع جداگانه برای 
بازارهای برق این اسـت که آیا مرصف کنندگان با قیمت گذاری 
واقعی روز روبرو می شـوند. باید دید آهنـا با قیمت هایی مواجه 
می شوند که بر اساس قیمت متغری عمده فروشی است یا قیمتی 
که به طریق دیگر مانند میانگنی هزینه های سالیانه تعینی می شود.
قیمـت  براسـاس  مرصف کننـدگان  بازارهـا،  از  بسـیاری  در 
واقعـی روز هزینـه بـرق مرصفی خـود را پرداخـت نمی کنند و 
بنابراین هیچگونه انگیزه ای برای کاهـش مرصف برق در زمان 
قیمت های )عمده فروشـی( ندارند. در پاسخ به تقاضا می توان 
از مکانیزم هـای قیمت گـذاری یا راه حل های فنـی برای کاهش 
پیک تقاضا استفاده کرد. به طور کلی اصالح بازار خرده فروشی 
برق از اصالح بازار عمده فروشی برق پریوی می کند. به هرحال 
داشـتن فقط یـک رشکـت تولید بـرق و مهچننی داشـتن رقابت 
خرده فروشی امکان پذیر اسـت. مثالً در بازار آملان رشکت های 
بزرگ و جامع خدمات تامنی برق برای مشـرتیان شـبکه برق با 
یکدیگر رقابت می کنند. اگرچه ساختارهای بازار متغری هستند، 
اما وظایف مشـرتکی وجود دارد که یک خرده فروش برق برای 
رقابت موثر بایسـتی بتواند آهنـا را انجام دهد یا بـرای انجام آهنا 
قـرارداد منعقد کند. قصـور یا عدم صالحیـت در انجام یکی از 
آهنا به رشایط بسیار سـخت مالی منجر می شود. این وظایف به 

قرار زیر است: 
- قرائت کنتور 
 - اجاره کنتور 

- ارسال صورحتساب
- مدیریت مشرتی

 - قرارداد استفاده از سیستم توزیع 
- توافق و سازگاری 

- موافقت نامه خرید از احتادیه موقتی یا بازار نقد 
- انعقـاد قراردادهای خریـد و فروش برای خنثی کـردن اثرات 

تغیری قیمت
- انعقاد قراردادهای خمصوص تغیریات به منظور کنرتل ریسک 

قیمت نقدی یا قیمت روز 
در سال 2001 در کالیفرنیا مقررات ناقص رقابت خرده فروشی 
به اجیاد بحـران برق در این ایالت منجر شـد. در انگلسـتان یک 
خرده فروش برق بنام علریغم داشتن مشرتیان زیاد به دلیل اینکه 
نتوانسـت طلب خـود را از مشـرتیان وصول کند، ورشکسـت 
شـد. بـه هرحـال در سـال های 2000 و 2001 شکسـت های 
عمده مانند بحران برق در کالیفرنیا و شکست انرون باعث ُکند 
شـدن گام های پیرشفت به سـوی اصالحات شد و در بعضی از 

مناطق مانع آزادسازی بازار و باعث کاهش رقابت شد. 
البتـه این رونـد تا حد زیـادی یـک روند موقتـی در برابـر روند 
درازمـدت بـه منظـور اجیـاد بازارهـای آزاد و رقابتی اسـت. با 
وجود زمینه مسـاعد برای بررسـی منطقـی راه حل هـای بازار، 
مسـاله از دسـت دادن پـول تـا ایـن تاریخ ثابت شـده اسـت که 
غریقابل کنرتل اسـت. در صورتی که قیمت برق به سـطح الزم 
بـرای تشـویق بازرگانـان تولید و انتقـال برق حرکـت می کرد، 
افزایش هزینه های مرصف کنندگان برق از نظر سیاسـی مشکل 
اجیاد می کرد. چندین مکانیزم برای تشـویق رسمایه گذاری های 
جدید در مکان های بسـیار رضوری در بازارهای پیشـنهاد شده 
است. اما باز هم با وجود ریسـک و بی ثباتی دایمی قواننی بازار 
در آمریکا در مورد تشویق رسمایه گذاری های جدید تردیدهای 

بسیاری وجود دارد.

نمونه هایی از بازارهای برق جهان 
- بازار برق کالیفرنیا 

از بازار کالیفرنیا مهواره به عنوان آزادترین بازار برق یاد می شود. 
این بدان دلیل اسـت که طراحان در این سیستم اجازه یافتند تا با 
شجاعت و بی پروایی بیشرتی دسـت به اعامل تغیریات اساسی 
در فضـای جتاری جتـارب بسـیار نابی ناشـی از اعـامل تغیریات 

ساختاری داشته باشد.
- بازار برق اسرتالیا 

بازار برق ملی در سال 1996 به منظور نظارت و مدیریت بازار 
بـرق ملی و مهچننی توسـعه بازار و هببود مسـتمر عملکرد بازار 

تاسیس شد.
دولت هـای حملی 6 ایالـت، اعضای بـازار برق ملی بـوده و هر 
کدام یک نامینده بـه کمیته بازار برق ملی معرفـی می کنند. بازار 
بـرق ملی به صـورت غریانتفاعـی اداره شـده و با وضـع کردن 
عوارض بر بازیگران، هزینه های اداره خود و هبره برداری شبکه 

را پوشش می دهد.
- بازار برق انتاریو 

بـازار برق رقابتی انتاریـو واقع در ایالت انتاریو کشـورکانادا در 
سـال 2002فعالیت رسـمی خود را آغاز کرد و در حال حارض 
بـه عنوان یکـی از مطرح تریـن بازارهـای برق آمریکای شـاملی 
مشـغول به کار اسـت. در دسـامرب  2004، بخش دولتی ایالت 

انتاریو قانون جتدید ساختار در  صنعت برق را تصویب کرد.
- بازار برق پی جی ام 

پی جی ام یـک ارگان انتقال حملی اسـت که بـه منظور مهاهنگی 
عمده فروشی در 13 ایالت و بخشی از ایالت کلمبیا راه اندازی 
شـده اسـت. نقش پی جی ام بـه عنـوان یـک ارگان انتقال حملی 

تنظیم کننده اسـت که به طور مسـتقل و بی طرف سیستم انتقال 
برق را اداره می کند. این رشکت قابلیت اعتامد بزرگ ترین شبکه 
توزیع مرکـزی در آمریکای شـاملی را تضمـنی می کند. رشکت 
پی جی ام در سـال 1927 با هدف اتصال و به اشرتاک گذاشتن 
منابع تولید، به عنوان اولنی حوضچه توان در جهان تشکیل شد. 
در سـال 1962 پـی جی ام اولنی سیسـتم آنالین را بـرای کنرتل 
تولید و مهچننی اولنی سیسـتم مدیریت انرژی را درسال 1968 
نصـب و راه انـدازی کرد. سیسـتم مدیریـت انـرژی، عملکرد 
سیسـتم انتقال را به صورت حلظه ای امکان پذیر می سـازد. )در 
سـال 1996 اولنی وب سایت برای اسـتفاده اعضای شبکه پی 

جی ام راه اندازی شد.(
- بازار برق ایران

• ایده اسـتفاده از رسمایه گذاری خصوصی در صنعت برق که 
در دهة هفتاد شمسـی و در سـال های آغازین دورة سازندگی به 
تغیری فضای عمومی کسـب و کار در کشور و سـپس آغاز روند 
استقراض از بخش عمومی و سیستم بانکی منجر شد، به تدریج 

شکلی جدی و عملی به خود گرفت.
• ایـن رونـد در سـال های 1373 بـه بعـد بـه دلیـل مقاومـت 
و  دولـت  اقتصـادی  سیاسـت های  برابـر  در  عمومی جامعـه 
مشخصا سیاسـت های تعدیل اقتصادی و در پی فشارهای وارد 
آمده به بدنة جامعه و اقشـار ضعیف و کم درآمد، تا حدودی کند 

و مهم تر از آن از شکل درست ومنطقی خود خارج شد.
• در سـال 1380 بـا توجـه بـه نیازهـای کشـور بـه جـذب 
رسمایه هـای بخـش خصوصـی و توسـعه و گسـرتش صنعت 
بـرق، مطالعـات مربوط به جتدیدسـاختار صنعت بـرق جمددا و 
بـا مجع بندی مطالعـات و جتربیات گذشـته و برای زمینه سـازی 

تصمیامت اجرایی آغاز شد.
• سـال 1381، سـال هنایـی کـردن تصمیـامت اجرایـی بـود. 
رسانجـام، در ایـن سـال طـرح کلـی و مفهومی جتدیدسـاختار 

صنعت برق در جممع عمومی رشکت توانری به تصویب رسید.
• اولنی ویرایش آینی نامه خرید و فروش برق در مورخ 6/3/ 
82 توسـط وزیر نریو ابالغ و بازار برق ایران به صورت رسـمی 

از ابتدای آبان ماه سال 1382 آغاز به کار کرد.
• در سـال 1382مقدمـات تشـکیل رشکت مدیریت شـبکه و 
اسـتقرار بازار برق و مرکز راهربی شبکه )دیسپاچینگ( فراهم 

شد.
•  رشکـت مدیریـت شـبکه به صورت رسـمی از شـهریورماه 

1383 تشکیل شد.

دالیل گرایش به جتدید ساختار برق
• جربان کمبودهای رسمایه گذاری توسط بخش دولتی 

• افزایش هبره وری 
• شـفافیت هزینه ها را، با هدف فراهـم کردن رشایط منطقی تر 

برای برنامه ریزی گسرتش شبکه و تاسیسات برق 
• اجیاد حمیط رقابت و جلوگریی از انحصار 

• تبعیـت از قواننی بنی املللی و بر اسـاس رشایط و پروتکلهای 
منطقه ای 

• کاهش تصدی گـری دولتی و تفکیک فعالیتهای حاکمیتی از 

پرونده تغییر ساختار
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تصدی گری 
• اجیاد حق انتخاب برای مشرتیان 

-  خصوصیات بازار برق ایران
سـاختار بـازار بـرق ایـران مـدل آژانـس خرید اسـت کـه کلیه 
خریـداران و فروشـندگان باید در آن حضور داشـته باشـند. از 
بارزترین مشـخصه های بازار بـرق ایران می توان بـه موارد زیر 

اشاره کرد:
1- مدل بازار در بازار برق ایران، بازار روز قبل است.

2- مدل حراج در بازار برق ایران، حراج یکطرفه است.
3- پرداخت به فروشـندگان برمبنـای روش پرداخت بر مبنای 

پیشنهاد صورت می گرید.
4- بازار برق ایران بازار عمده فروشی است.

5- نرخ خرید از بازار برق ایران به شـکل یکنواخت و بر اساس 
قیمت تسویه بازار حماسبه می شود.

6- پرداخت بابت خدمات انتقال بر مبنای آمادگی است.
گفتنی اسـت که مدل بازار بـرق در ایران مدل  Pool اسـت که 
در این مدل رشکت در بازار برای کلیه خریداران و فروشندگان 
اجبـاری اسـت. بـه عـالوه در ایـن بـازار مـدل پرداخـت بـه 
فروشـندگان به شـکل متایـزی و یا پرداخـت بر مبنای پیشـنهاد 
اسـت. در بازار برق ایران رقابت فروشـندگان در بخش انرژی  
اسـت و آهنا جماز هسـتند که منحنی های عرضه انـرژی را در پله 
هـای صعودی و حداکثـر در 10 پله به بازار بـرق ارائه کنند. در 
هنایـت بر مبنـای قیمـت پیشـنهادی به واحدهـا پـول پرداخت 

خواهد شد و نه بر مبنای حداکثر قیمت پذیرفته شده در بازار.
در بازار برق ایران پرداخت بابت ظرفیت ثابت است و بر اساس 
ظرفیت آمـاده تولید واحدهای نریوگاهـی مبلغی بابت آمادگی 
بـه ازاء هر مگاوات سـاعت آمـاده پرداخت می شـود. این مبلغ 
رصفنظر از اینکه نریوگاه تولید کند یا نکند، پرداخت می شـود. 

نرخ آمادگی برای متام نریوگاه های کشور ثابت است.
نرخ فروش انـرژی به خریداران ثابت اسـت و یا بـه تعبری دیگر 
دریافـت از خریـداران بـه شـکل یکنواخت صـورت می گرید. 
در ایـن حالت متوسـط مبلـغ پرداختـی در کل کشـور بـه ازای 
متام نریوگاه ها حماسـبه شـده و ثابت می ماند. بنابراین هر یک از 
خریداران باید بر اسـاس این نرخ هبای بـرق را به بازار پرداخت 

کنند.
- مدل های بازار برق 

این بازار را می توان به 4 مدل تقسم بندی کرد
مدل اشرتاکی

مدل قراردادهای دوطرفه
مدل ترکیبی

قراردادهای تضمینی
 )pool market(مدل اشرتاکی -

پرونده تغییر ساختار
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در ایـن نوع بـازار فروشـندگان و خریداران انرژی پیشـنهادات 
خود را در یک جای مشـرتک به نام  pool ارایه می دهند. جمری 
بازار بعـد از انجام مناقصه قیمت تعادلی بازار و توان های برنده 

شده هریک از اعضای بازار را تعینی می کند.
اجرای بازار می تواند به روش مناقصه سـاده باشـد. در این نوع 
مناقصه پیشنهاد قیمت تولید کنندگان از ارزان ترین به گران ترین 
و پیشـنهاد قیمت مرصف کننـدگان از گران ترین بـه ارزان ترین 
روی هم چیده می شود. نقطه تقاطع این دو منحنی، جواب بازار 

خواهد بود.
- ارتباط عوامل صنعت برق در صورت وجود  بازار

گـر چه بازار برق ماهیـت صنعت برق را تغیـری نمی دهد، لیکن 
تغیریاتی اساسـی در ارتباط بازیگران عرصـه صنعت برق اجیاد 
می کنـد. در واقـع در صورتـی که جتدیـد سـاختار صنعت برق 
صورت گرفته و متناسـب با آن بازار برق نیز اجیاد شـود، ارتباط 
عوامـل فعال خمتلف صنعت برق در مراحـل قبل و بعد از جتدید 

ساختار را می توان مطابق شکل زیر ترسیم کرد.
  مهان طور که مالحظه می شـود در رشایط قبل از جتدید ساختار 
کلیه فعالیت های عرضـه برق به صورت انحصـاری و متمرکز 
انجام می شـود، لیکن در فضای پس از جتدید ساختار و با وجود 
بازار برق بخش عرضه به زیر بخش هایی تفکیک می شود که هر 
یک وظایف مشخصی را به عهده دارند. نکته ای که در ارتباط با 
سـاختار فوق می توان ذکر کرد الزام توجه به)و یا تدوین( موارد 

زیر است:
1- تعریف استانداردهای اتصال به شبکه انتقال و توزیع 

2- تدوین تعرفه های استفاده از شبکه انتقال 
3- تدوین تعرفه های استفاده از شبکه توزیع 

4- شـفاف سـازی و تفکیـک فعالیت های بخش هـای خمتلف 
)تولید، انتقال، توزیع و عرضه خدمات مشرتکنی(

5- فراهم سـازی مقدمات الزم برای تشـکیل هناد ناظر و تبینی 
وظایف آن در بخش انتقال و توزیع.

6- آزاد سـازی تدرجیی مشرتکنی و فراهم کردن بسرت قانونی آن 
و مهچننی اتصال آنان به شبکه 

تفاوت سیستم سنتی با روش رقابتی
حتت سیسـتم رایج سـنتی )غریرقابتی( مرصف کنندگان امکان 
انتخاب تأمنی کننده برق را نداشته و برق مرصفی آهنا از رشکت 
برق منطقه ای تامنی می شود و آن رشکت برق مرصفی مشرتکان 
را تولید، انتقال و به نواحی مرصفی توزیع می کنند. در این طرح 
نرخ تعرفه به وسـیله قانونگذار دولتی تعینی می شـود. در حالی 
که در سیسـتم رقابتی عالوه بر اینکـه مرصف کنندگان، رشکت 
تأمنی کننـده را تعینی می کنند نرخ ها و تعرفه های فروش با اینکه 
از مقررات خاصی تبعیت می کند، رسانجام به وسیله بازار تعینی 
می شـود، این بدان معنا اسـت که میزان تقاضا و عرضه انرژی، 

قیمت هنایی را مشخص می کند.
مراحل جتدید ساختار در صنعت برق

جتدیـد سـاختار در صنعـت بـرق ایـران دارای مراحلـی اسـت 
تنظیـم مقـررات، رقابـت و  کـه شـامل مـوارد جداسـازی، 
خصوصی سـازی اسـت. یکی از مراحل جتدیدساختارها برای 
بازار برق، جمزاسازی است به این معنی که مبادالت رشکت های 

تولیدکننـده و رشکت هـای توزیـع کننـده از یکدیگـر جـدا و 
جابجایی و ترانزیت برق نیز از دیگر ساختارها جمزا باشد.

یکی دیگـر از مراحل جتدید سـاختار در صنعت بـرق بازنگری 
در مقررات اسـت. باید قوانینی برای برخـورد با تولیدکنندگان 
و توزیع کنندگان که در کار خود ختلف می کنند، اجیاد شود. اجیاد 
حمیط رقابتی که بـا اجرای صحیح قوانـنی و از بنی رفتن تبعیض 
بـنی رشکت های خصوصی و دولتی به دسـت می آید و توسـعه 
خصوصی سـازی گام هـای هنایی جتدیـد سـاختار صنعت برق 

است.
البتـه باید خاطرنشـان کرد کـه منظور سـاختار برق کشـور این 
نیسـت که شـکل و سـاختار سیسـتم ها عوض شـود، زیرا برق 
مهچنان مانند گذشـته در نریوگاه ها تولید شـده و مسـری قبلی را 
طی می کند تا به دست مرصف کننده برسد، بلکه بدان معنا است 
که معادالت اقتصادی بازار وارد صنعت برق شـود یا به عبارت 
دیگـر دگرگونی و تغیـری قواننی قدیمـی و جتدید بنای سـاختار 
سنتی به ساختار نو و حتویل یافته که در مفهوم کلی بیانگر تبدیل 
یک صنعـت انحصاری یا دولتی به حالـت رقابتی یا خصوصی 

است.

تاثری عوامل جهانی در جتدید ساختار
برخی از عوامل جهانی در جتدید سـاختار موثر اسـت که شامل 
کاهش تصدی دولت در اموری اسـت کـه فاقد انحصار طبیعی 

است.
مسـاله بعـدی اجیـاد فضـای مناسـب و سـامل بـرای رقابـت بنی 

تولیدکنندگان و توزیع کنندگان انرژی الکرتیکی است.
افزایش هبـره وری، کاهش ضایعات و تلفات و در نتیجه کاهش 
قیمت متام شده واحد انرژی الکرتیکی از دیگر عواملی است که 
نقش مهمی در قبال رقابتی شـدن مصنوعات صنعتی کشـور در 
سـطح بازار جهانی دارد. دادن حق انتخاب به مشرتک هنایی در 

گزینش عرضه کنندگان خمتلف نیز موثر است. 
اجیـاد انگیـزه الزم بـرای جذب رسمایه هـای خارجـی از طریق 
مشارکت در رسمایه گذاری با رشکای ایرانی در امر تولید انرژی 
الکرتیکی از دیگر عوامل خارجی در این ارتباط به شامر می آید. 
توسـعه ظرفیت های مدیریتی و پیامنکاری و مشاوره ای از دیگر 
عوامـل جهانی تأثریگذار بر دگرگونی در سـاختار صنعت برق 

است.
جتدید ساختار در کشـورها از اواخر دهه 1980 و در پی موجی 
از اصالحـات در صنایـع زیربنایـی از مجلـه صنعـت بـرق در 
بسیاری از کشـورهای توسعه یافته آغاز شـد. در این دهه شیلی 
و انگلسـتان پیرشو حرکت جتدید ساختار شـدند و این حرکت 
در کشورهای آمریکای التنی از قبیل آرژانتنی به تدریج گسرتش 
یافـت. در دهـه 1990 میـالدی جتدیـد سـاختار به شـکل های 
اسـکاندیناوی  کشـورهای  اسـرتالیا،  آمریـکا،  در  گوناگـون 
و تعـدادی از کشـورهای آسـیایی شـتاب گرفـت و پـس از آن 
آرژانتنی، برزیـل، آملان، نیوزیلند، اسـپانیا، تایلنـد، مالزی و ... 
به مقررات زدایـی پرداختند. اصلی ترین هـدف این اصالحات 
هببود کارایی اقتصادی بود و اجیاد رقابت تدبریی برای دستیابی 

به این امر حمسوب می شد.

دولت ایران روند جتدید سـاختار صنعت برق را از سال 1998 
میـالدی را به صورت جـدی پی گرفت تا قبـل از حتوالت اخری 
صنعـت بـرق در ایـران در انحصـار دولـت و متکی بـه بودجه 
عمومی دولت بود. سـه بـازار جدید کـه در صنعت بـرق ایران 
در پی جتدید سـاختار در این صنعت راه اندازی می شـود شـامل 

بازارهای بورس، ترانزیت و فرکانس برق است.
بازار بورس برق

ساختار بورس برق بدین شکل عمل می کند که انرژی به عنوان 
کاال در بورس عرضه می شـود. در بورس بسته های برقی برای 
مدت تعینی شـده به عنوان مثـال برای یک هفته، یـک ماه یا یک 
سـال بـه متقاضیـان عرضـه می شـود. در این بـازار خریـداران 
می توانند برق مـورد نیاز خـود را به راحتی برای چنـد ماه آینده 
پیش خرید کنند. در مراحل پیرشفته تر یک بازار حتی خریداران 
کوچک مانند مشرتیان خانگی نیز می توانند برق مورد نیاز خود 
را از رشکت هـای خدماتی خـاص خریداری کننـد. راه اندازی 
چنـنی بازار پیرشفتـه نیاز به رقابتی بـودن متام عوامـل تولید برق 

مانند سوخت، انتقال و توزیع دارد.
پوشش ریسـک حاصل از تغیریات بازار فیزیکی، جلوگریی از 
خاموش و روشـن شدن واحدها، جلوگریی از حذف تولیدات 
واحدها، تشـویق رسمایه گذاری خصوصی به رسمایه گذاری و 
تقویت بنیـادی خصوصی سـازی صنعت برق در ایـران از مجله 

علل نیاز به بازار بورس برق در ایران است.
بازار ترانزیت برق

بـازار ترانزیت وظیفه انتقـال برق بنی خریداران و فروشـندگان 
را برعهـده دارد در این بازار هر فروشـنده قـادر خواهد بود برق 
تولیـدی را بـه خریداری کـه با او توافق کرده اسـت بفروشـد یا 
هر خریـداری می تواند بـه انتخاب خـود بـرق را از تولیدکننده 
خـاص بخرد. هم اکنـون ترانزیت برق به صـورت حمدود انجام 
می شـود. راه اندازی بازار خاص بـه نام ترانزیت نیـاز به تدوین 
دسـتورالعمل ها و ضوابطـی دارد که در هیأت تنظیـم بازار برق 

پیگریی می شود.
بازار فرکانس برق

با راه اندازی بازار فرکانس بـرق، به جز از نریوگاه های برق آبی 
سایر نریوگاه ها نیز می توانند وارد این بازار شده و درآمد مناسبی 
را کسـب کنند. نریوگاه های برق آبی به دلیل اینکه می توانند در 
سـاعات پیک مرصفی و در زمانـی کمرت به تولید بـرق بپردازند 

نقش عمده ای در تعینی فرکانس و پایداری شبکه برق دارند.
در برخی از کشورها یک مرجع مسـتقل مرکزی، ایزو ، تشکیل 
شـده تا متهیدات الزم را برای تطابق عرضـه و تقاضا را به عمل 
آورده و پایایـی و ایمنی سیسـتم را حفظ و تضمـنی کند. برخی 
اوقات ایزو مسئول تطبیق پیشـنهادهای تولیدکنندگان با تقاضا 
به منظور تسـهیل معامله و مبادله برق نیز اسـت نظـری بازار برق 
بریتانیـا. در برخـی از بازارها، بـرای این منظـور مرجع دیگری 
تشـکیل شـده که نمونه آن بورس انرژی در بازار بـرق کالیفرنیا 

است.

پرونده تغییر ساختار
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 مـی گویند روزی یکـی از شـاهان قاجار در حموطه بـاغ عامرت 
مشـغول قدم زدن بـوده و متوجـه  نگهبانی جند رسبـاز در نقطه 
خاص می شود. از آهنا سوال می کند: »چرا اینجا برای نگهبانی 

ایستاده اید؟«  
می گویند: »رئیسامن دستور داده است.« 

شاه می گوید: »بروید و به رئیستان بگویید، بیاید.«
این دسـتور اجرامی شـود، رییس می آید و می گویـد: »قربان از 

زمان پدر شام ما اینجا ایستگاه نگهبانی داشته ایم.«
مادر شـاه که از دور شـاهد این صحنه بوده، وارد موضوع بحث 
می شود و می گوید: »در زمان مرحوم پدرت یک نیمکت چوبی 
اینجا بوده و پدرت دستور داده بود که نیمکت را رنگ کنند و یک 
رسباز چند روز نزدیک نیمکت باشـد تا کسی روی آن ننشیند تا 
رنگ آن خشک شود. اما از آن زمان تا کنون که نیمکت پوسیده و 
دور انداخته شده، نه تنها چیزی عوض نشده، بلکه یک گروهان 
نگهبانـی برای آن درسـت شـده کـه از دولـت مقـرری دریافت 

می کنند.«
شـاید در گذشـته بـرای رضایت خاطر مـردم و تامـنی نیاز های 

کوتاه مدت آنان بدون توجه به نیاز های بلند مدت، تصمیامتی 
گرفته شـد و در کوتاه مدت منافعی را برای مردم به وجود آورد، 
اما ممکن است در بلند مدت رشی فاجعه آمیز برای مردم به مهراه 

داشته باشد.
بحث اصالح سـاختارصنعت بـرق مدتی اسـت دغدغه ذهنی 
فعاالن این حوزه اعم از تولیدکنندگان جتهیزات سخت افزاری 
و نـرم افـزاری، پیامنـکاران، مشـاوران، متخصصـان و هنایتـا 
مشـرتکنی و مرصف کنندگان برق شـده اسـت. حکایـت ما در 
جتدید سـاختارها پاسـخ به چراهای زیادی است، هر چند شاید 

فعال نتوانیم جوابی قانع کننده دریافت کنیم.
• آیا چشـم انداز بلند مدت پایدار در صنعت برق تعریف شده 

است؟
• آیا انواع بازارهای ملی و فراملی برق مشخص شده است؟

• اتصال شـبکه های هم جـوار به منظور صـادرات و واردات 
برق اجیاد شده است؟ 

• آبا بورس هـای برق ملی و فراملی مکانیزم تعریف شـده ای 

دارند؟ 
و  مقـررات  و  قوانـنی  مالکیـت،  مدیریـت،  بحـث  آیـا   •
اساسـنامه های رشکت های تولید برق، انتقال برق، توزیع برق 

متناسب با ماموریت  آهنا به طور جامع دیده شده است؟
• برنامـه هـای توسـعه ای شـبکه با حضـور بازیگـران جدید، 
تکنولوژی های جدیـد و نریوگاه های تولید بـرق با تکنولوژی 

های متفاوت دیده شده است؟ 
• آیا حقوقی برای مشرتکنی برق یعنی تامنی برق با کیفیت وغری 
قابل قطع و ارزان قابل فرض اسـت، به گونه ای که بخش اعظم  
مشکالت مدیریتی شـبکه و عدم هبره وری و.. متوجه مشرتکنی 

برق نشود؟ 
 بنابراین اصالح سـاختار باید در پرتو تعریف اهداف مشـخص 
برای صنعت برق صورت گرید. به عالوه باید دقت داشته باشیم 
کـه تغیری سـاختار و یا اجیاد رشکـت های خمتلف هدف نیسـت، 
بلکه وسـیله ای برای دسـتیابی به اهداف عالی و توسـعه پایدار 

صنعت برق است. 
در اینجا گفتاری منسـوب به آلربت انیشتن وجود دارد که توجه 
بـه آن خالـی از لطف نیسـت:"به هنگام رویارویی با مشـکالت 
اساسـی نمی توان از طریق مهان سـطح فکری که آن مشـکالت 

را به وجود آورده، آهنا را برطرف کنیم."
امـا در این مقوله  دسـتیابی به اهداف غری شـفاف با نگرانی های 
بیشـامری مهراه اسـت که ارائه راه حل دقیق برای این مسـائل ها 

امری الزامی به نظر می رسد:
1- نگاه بخشـی به مقولـه تولید، انتقال و توزیـع و عدم توجه به 

معضالت عدم تعادل تولید و مرصف برق 
2- عـدم توجه به نرخ رشـد مرصف بـاال و عـدم مهاهنگی بنی 

تولید هبینه و رسکوب مرصف با مکانیزم افزایش تعرفه برق 
3- فقر شدید رسمایه گذاری 

4- اتالف منابع 
5- عـدم بـرآورد دقیـق دارایـی هـای موجـود صنعـت بـرق و 
واگذاری شتابزده و عدم توجه به مقوله خصوصی سازی واقعی 
6- نبود سیستم های برآورد قیمت متام شده واقعی در سه بخش 
تولیـد برق، انتقال بـرق و مهجننی توزیع برق و گم شـدن هزینه 

واقعی هر بخش در کل صنعت برق 
7- عدم توجه به مسائل حمیط زیست 

8- مستهلک و فرسوده بودن جتهیزات موجود شبکه 
9- نبود توجیه اقتصـادی در رسمایه گذاری صنعت برق و عدم 

التزام به نوسازی شبکه در صورت واگذاری بدون حساب 
10- عدم توجه به اجیاد ثروت از تولید برق در اقتصاد کالن 

11- انتقـال مشـکالت جـاری و روزمـره وزارت نـریو به غری 
دولتی ها حتت عنوان جتدید ساختار و خصوصی سازی 

12- عدم استفاده از مشـارکت صاحب نظران و فعاالن بخش 
خصوصی در هتیه و تدوین ساختار جدید 

13- عدم توجه به آینده صنعت برق و موقعیت اسرتاتژیک این 
صنعت در رشد اقتصادی و توسـعه کشور و سهم قابل قبول در  

بازار برق منطقه 
14-  نبود یك راهربد مشخص

15-  نبود دستگاه نظارتی برای جلوی گریی از انحراف
16-  عدم آگاهی نسـبت به نیازمندی های واقعـی حال و آینده 

صنعت برق 
17- توجه به موقعیت  زمانی 

18-  توجه به برنامه گذار از وضعیت فعلی به وضعیت جدید 
 19    -توجـه  بـه حضـور نسـل های خمتلفـی از  سیسـتم هاو 

تکنولوژی های خمتلف 
20-  قابلیت چابکی و  توسعه ای   وانعطاف پذیری در ساختار 

و....

و بسـیار ی مطالب دیگر که به دلیل طوالنی شـدن نوشتار فعال 
از بیان آهنا رصف نظر می شـود. البته ذکـر این مطالب به معنای 
مطلـوب بودن وضعیـت موجود نیسـت، بلکه بیـش از هر چیز 
تاکید بر لزوم اختاذ تصمیامتی هوشـمندانه، هدفمند، آینده نگر و 
اسرتاتژیک برای ارتقای صنعت برق کشور و مهیا کردن فضای 
کسـب و کار مسـاعد برای جذب سـیل عظیم جوانـان جویای 
کار، رسمایـه  های مادی و فکـری رسگردان، اجیـاد  زمینه بروز 
خالقیت ها و اسـتعدادها و کسـب میلیاردهـا دالر درآمد برای 

کشور پر استعدادمان است.

دغدغه های  تجدید 
ساختار صنعت برق ایران

مهندس صادق صیاد؛ دبری کمیته مهکاری های مشرک و خصوصی سازی سندیکا

پرونده تغییر ساختار
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تغیری ساختار وزارت نریو با چه تفکری اتفاق افتاده است؟ 
تشـکیل رشکت های ختصصی بخشـی، بحث جدیدی نیست. 
در حقیقـت این تفکـر از سـال 1370 وقتی که اولـنی زمزمه ها 
بـرای خصوصـی سـازی در صنعت بـرق شـنیده شـد، وجود 
داشـت.اصلی ترین حمور این تفکر این بود که وقتی رشکت های 
ختصصی تولید، توزیع و یا آب و فاضالب اجیاد می شود، طبیعتا 
باید مدیریت آهنارا به دست رشکت های ختصصی سپرد، چرا که 
یک رشکت عمومی نمی تواند عهـده دار مدیریت جمموعه های 
ختصصی شود. اگر قرار باشد بنگاه های ختصصی یک صنعت، 
توسط رشکت های عمومی باالدسـتی اداره شود، قطعا دیدگاه 
این رشکت در خصوص میزان امهیت هـر کدام از جمموعه های 
ختصصی، سـمت و سوی تصمیم سـازی ها و هدفگذاری ها را 
تغیری می دهد. به عالوه این تغیری سـاختار نه تنها بحث جدیدی 
در صنعـت نیسـت، بلکـه امـری جتربـه و توصیـه شـده در دنیا 
حمسوب می شود. به طور کلی می توان گفت که شفاف سازی و 
تفکیک وظایف در صنعت برق با دو هدف اصالح اقتصاد برق 

و افزایش رضایتمندی مردم انجام می شود. 
نباید فراموش کنیم که این روش در حوزه آب و فاضالب کشور 
پیاده شـده و امتحان خـود را پس داده اسـت. بیش از 15 سـال 
اسـت که حـوزه آب و فاضالب، توسـط رشکت های ختصصی 
مدیریـت می شـود. مهه رشکت هـای آب و فاضالب در کشـور 
زیرجمموعه رشکتی به نام رشکت مهندسی آب و فاضالب ایران 

)آبفا( هستند که یک جمموعه کامال ختصصی است. 
اگـر رشکت های ختصصی توزیع، تولید و یا انتقال اجیاد شـوند، 
هـر کـدام از بخش هـای زیرجمموعـه آهنا بـه یک صنـف تبدیل 
می شـوند که قطعا نیاز به یـک متولی دارد که بتوانـد از منافعش 
دفـاع کـرده و راهربدهایش را مشـخص کند. بنابراین سـاختار 
جدیـدی کـه پیـاده سـازی آن در دسـتور کار وزارت نـریو قرار 

گرفته، از بعد کالن قطعا ساختار بسیار کارآمد است. 

حسـن بعدی این تغیری سـاختار این اسـت که می توانـد منجر به 
شفاف سـازی مالی شـود. در حال حارض هزینه های هر یک از 
بخش های تولید، انتقال و توزیع به این دلیل که هر سـه بخش به 
هم وابسـته و زنجری هسـتند، در جمموع هزینه های صنعت برق 
گم شده اسـت. اما وقتی هر یک از این حوزه ها و هزینه های آن 

جدا شود، قطعا تصویر روشنی از هزینه ها حاصل می شود. 
شـاید خمالفـان ایـن طرح، آمـار کنونـی درآمدهـا و هزینـه های 
صنعـت بـرق را آمـار دقیقی بداننـد، امـا واقعیت این اسـت که 
اینگونه نیسـت. چرا که در قالب سـاختار کنونی امکان تفکیک 
مالـی هزینه های مشـرتک وجود ندارد. شـفاف سـازی در سـه 
بخـش اصلی صنعـت برق یعنـی تولید، انتقـال و توزیـع تنها با 
پیاده سـازی این مدل انجام می گرید، چرا که در این صورت این 
سـه بخش به صورت بنگاه داری اداره می شـوند و بـرای بقا در 

اما و اگرهای 
تغییر ساختار وزارت نیرو

گفتگو با مهندس مهذب ترابی؛مدیر عامل رشکت مشاور نریو

پرونده تغییر ساختار

اگ�ر چ�ه هن�وز زمزمه های�ی مبن�ی بر اجی�اد س�ه رشکت 
ختصصی تولید، انتقال و توزیع ش�نیده می شود و وزارت 
نریو رس�ام اعامل این تغیریات در آین�ده را از تریبون پایگاه 
اطالع رس�انی دولت اعالم کرده اما بس�یاری از صاحبان 
صنع�ت برق به وی�ژه در حوزه بخش خصوصی آش�نایی 

چندانی با این تغییریات و تاثریات احتاملی آن ندارند. 
اما مهن�دس مه�ذب ترابی، مدی�ر عامل رشکت مش�اور 
نریو و البته مدیر عامل س�ابق رشکت توزی�ع نریوی برق 
هتران بزرگ و مدیر عامل س�ابق رشکت س�ابا، به خوبی 
از تغی�ریات احتامل�ی س�اختار وزارت ن�ریو و تاث�ری آن بر 
الیه های پاینی دس�تی این صنع�ت آگاه اس�ت. او در متام 
طول گفتگو بر مثبت بودن این تغیری ساختار تاکید می کند 
و آن را مقدمه ای بر واگذاری موفق صنعت برق به بخش 

خصوصی می داند.
مهندس س�عید مهذب ترابی ش�اید جزو معدود مدیرانی 
باشد که پس از سال ها فعالیتش در رده های باالی دولتی 
به وی�ژه در صنعت توزیع، ام�روز که به بخش خصوصی 
پیوسته و مش�کالت این بخش را به خوبی احساس کرده 
اس�ت با ش�هامت به این مس�اله اعراف می کند که »ما به 
عنوان مدیران دولتی برای توسعه پایدار بخش خصوصی 

باید هبر عمل می کردیم.«
ح�اال او در جای�گاه یک مدی�ر بخش خصوص�ی از لزوم 
تدوین اسراتژی برای سه رشکت ختصصی وزارت نریو 
در ح�وزه تولید، انتقال و توزیع ب�ه عنوان یک الزام 
ی�اد می کن�د و بر این باور اس�ت که ب�دون یک 
اسراتژی میان مدت یا بلند مدت اجیاد این سه 
رشکت هم پ�س از مدتی به بن 

بست خواهد رسید.
م�رشوح گفتگ�وی م�ا را با وی 

می خوانید:
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بازارهای رقابتی امروز ناگزیرند که شفافیت مالی داشته باشند. 
در هنایـت اداره این سـه حوزه به صورت بنگاه هـای اقتصادی، 
امکان مهندسـی کردن مشـکالت و زیان های مالی و اقتصادی 

کردن فعالیت هایآهنارا فراهم می کند. 
البتـه سـاختار جدیـدی کـه در صنعت بـرق پیاده خواهد شـد، 
بـرای ذینفعـان این رشکت هـا که شـامل پیامنکاران، مشـاوران 
و تولیدکننـدگان اسـت، هـم حماسـنی دارد کـه مهم ترینش این 
اسـت کـه در هنایـت آهنـا می داننـد کـه راهربدهـا، نقدینگـی و 
سیاسـتگذاری های کارفرمایانشـان چیسـت. در ایـن صورت 
رشکت هـای خصوصـی در مسـریی روشـن قـرار می گریند و 
قادرنـد بـه سـادگی کارفرمـای ختصصـی خـود را درک کنند. 
در این مسـری آهنا می تواننـد پیش بینی کنند که برای توسـعه باید 
زمینـه تولید خود را در چـه زمینه هایی افزایش دهنـد و یا در چه 
حوزه هایی باید به دنبال افزایش دانش و تکنولوژی خود باشند. 
نکته ای کـه وجود دارد این اسـت که این سـه رشکت ختصصی 
باید با چه ارگانی کار کنند؟ روشـن شدن این مسـاله، در میزان 
اثرگذاری این سـاختار از امهیت بسزایی برخوردار است. قطعا 
باید روشن شود که رشکت های ختصصی تولید، انتقال و توزیع 
باید بـا وزارت نـریو کار کنند یا بـا توانری؟ البته به نظر می رسـد 
هبرتین مدل، قرار گرفتن این سـه رشکت زیر نظر رشکت توانری 
اسـت، چون اگر وزارت نـریو بخواهـد وارد کار رشکت داری 
شـود، مطمئنا دچار مشـکالتی می شـود. در این صورت قطعا 
توانری هم باید بـه جمموعه ای خالصه و کوچک شـده با ماهیت 

کامال مدیریتی تبدیل شده باشد. 
به هر حال این سه رشکت به یک جمموعه هدایت و مهاهنگ کننده 
نیاز دارنـد که به خوبی به موضوعات ارشاف داشـته باشـد. اما 
جمموعـه ای کـه در راس قـرار می گـرید، نباید ارگانـی بزرگ با 
تعداد باالی پرسـنل باشد. به نظر می رسـد که وزارت نریو باید 
پیـش از هـر چیز ایـن جمموعه مهاهنگ کننـده را با یک سـاختار 
مدیریتـی، انقباضی و برونسـپاری شـده اجیاد کـرده و پس از آن 
اجیـاد مهاهنگی و هدایت سـه رشکت ختصصی تولیـد، انتقال و 
توزیع را به نحوی به این جمموعه بسـپارد که رابطه آهنادر جایگاه 
رییس و مرئوس نباشـد و این رشکت تنهـا نقش تنظیم کنندگی 

روابط ختصصی ها را عهده دار شود. 

به این نکته اشاره کردید که تفکیک فعالیت های سه حوزه اصلی 
وزارت نریو می تواند به ش�فاف س�ازی رواب�ط و منابع مالی این 
وزارختان�ه منجر ش�ود، آیا تغی�ری س�اختار الزمه رس�یدن به این 
شفاف س�ازی اس�ت یا اینکه ابتدا باید پیش نیازهایی تامنی شود 

تا در هنایت تغیری ساختار هم به نتیجه برسد؟ 
معموال کسـانی کـه به دنبـال متوقف یا کنـد کردن یـک روند و 
یـا جلوگـریی از شـفاف سـازی در یک حـوزه هسـتند، تالش 
می کنند با اسـتناد به هبانه ای به نام زمینه سـازی، کارها را عقب 
بیاندازند. کسانی که از رس دلسـوزی با این تغیریات خمالفند هم 
دقیقات چننی اسـتداللی دارند. اما به هر حال باید واقعیت های 
صنعـت بـرق و اقتصاد کشـور را در نظـر بگرییـم و بپذیریم که 
قطعا نمی توانیم تصور کنیم که قیمت برق به زودی آزاد سـازی 

خواهد شـد. اگر این تصور وجود داشـت قطعا قبـوض برق را 
بعـد از 15 روز عـوض نمی کردند. بنابراین مـا با حمدویت های 
قانونی و واقعیت هایی در عرصه تصمیم گریی کشور مواجهیم 

که اصال قابل انکار نیست. 
به عنوان مثال شـام هرگـز نمی توانید تصور کنیـد که قیمت برق 
کشـاورزی زمانی بـه قیمـت واقعی برسـد، این اتفـاق در هیچ 
جای دنیا به این شـکل رخ نمی دهد. در کشـورهای صنعتی هم 
راهربد محایت از صنعت، عمدتا بر پایه سوبسـید دولت ها روی 
قیمـت حامل های انرژی اسـت. تنها تفاوت آهنابا ما این اسـت 
کـه در کشـور مـا، دولت عرضـه بـرق ارزان تر به یـک بخش را 
بـدون پرداخت مابه التفاوت قیمت آن عملیاتـی می کند، اما در 
کشـورهای توسـعه یافته دولت هادر صورت ارائـه محایت های 
اینچنینی، ناگزیر بـه پرداخت این مابه التفاوت هسـتند. البته ما 
امیدواریـم که در فاز دوم طرح هدفمنـدی یارانه ها این اتفاق در 

کشور ما هم رخ دهد. 
بنابرایـن در این زمینه سـازی ها بایـد ارتباطـات و واقعیت های 

کنونی اقتصـاد انرژی کشـور در بخش بـرق را در نظر گرفت و 
به آن مالحظات جملـس و دولت، موضوعات اجتامعی، رشایط 

صنعت برق، تعرفه ها، هزینه انشعاب و ... را نیز افزود. 
به نظر می رسـد یکی از عادات بد ما ایرانی ها این است که برای 
پاسخگو نبودن به رشایط موجود، خود را پشت مشکالت پنهان 
می کنیم. در سیسـتم فعلی این اشـکال وجود دارد کـه به عنوان 
مثـال در مورد حوزه توزیـع نمی توانیم تصور روشـنی از میزان 
هزینه های این بخش در نظام فعلی صنعت برق، قیمت متام شده 
توزیع برق از منبع حتویل تا خانه مشرتکنی، اجزای این هزینه ها و 
نحوه کاهش آهناتصور روشنی داشته باشیم. دقیقا به مهنی دلیل 
کـه تصویر دقیقی از اجـزای این هزینه هـا و راهکارهای کاهش 
آهنانداریم، نمی توانیم مدیریت کارآمدی روی قیمت متام شـده 

هر بخش داشته باشیم. 

یعنی از نظر شام معاونت توزیع توانری امکان تفکیک و مشخص 
کردن این هزینه را نداشته است؟ 

خری؛ معاونت توزیع توانری خودش یکی از حلقه های از زنجریه 
توانری است که تولید، انتقال و توزیع را در کنار هم قرار می دهد. 
این اتصال اجازه نمی دهد که به اجزای هزینه ها دسرتسی داشته 
باشـیم. فکر می کنیدچرا بنگاه های اقتصادی به اجیاد شـفافیت 

مالی در ساختارهایشان عالقمند هستند؟ 
پاسخ کامال روشن اسـت. این شفافیت بیش از هر چیز به هببود 
روش ها، ساختار و توسعه آهناکمک می کند. اگر ساختار کنونی 
وزارت نـریو کارآمدی هـای الزم را در ایـن خصـوص داشـت 
قطعا در طول 15 سالی که از پیاده سازی این ساختار در صنعت 
برق کشـور می گذرد، قطعا توانسـته بودیم تصویر مشخصی از 
هزینه هادر این صنعت به دست بیاوریم. چرا در سال 75 قیمت 
توزیع یک کیلووات ساعت برق در کشـورمان 12 ریال بوده و 
االن به شـدت افزایـش یافته اسـت؟ قطعا دالیل روشـنی برای 
ایـن افزایش قیمت وجود دارد؛ به عنـوان مثال افزایش حقوق و 
دسـتمزد و هزینه هـای یکی از این دالیل اسـت، اما هیچ کس تا 
امروز این قیمت را بر اسـاس منطق تورم آنالیز نکرده است. در 
حقیقت این امـکان وجود ندارد، چون مهـه بخش های صنعت 
بـرق به نوعی بـه هم پیوسـته اند و نمی توان برای یـک بخش آن 

هزینه ها را به صورت جزیی و دقیق روشن کرد. 
اما مسئولنی تصمیم گذاری در یک رشکت ختصصی،می توانندبه 
الزامـات، نیازهـا و هزینه هـای هر بخشـی پی بربنـد و بر مهان 
اسـاس این بخـش را اداره و مدیریت می کننـد. در هنایت وقتی 
قرار باشد فعالیت های یک حوزه مثال توزیع برق واگذار شود، 
بخش خصوصی هم اطالعات دقیقی از این رشکت ها در دست 
خواهد داشـت و به خوبی می داند چه جمموعه ای را می خردو با 

توجه به وضعیت موجود چگونه باید آن را اداره کند. 
شفافیت هزینه های این سه بخش، دفاع از منافع صنعت برق را 
در ارگان ها و هنادهای تصمیم سازی مثل جملس تسهیل می کند. 
به عنوان مثـال وقتی در جملـس هبای هر کیلووات سـاعت برق 
کشـاورزی 10 تومان تصویب می شـود، ما می توانیـم با اتکا و 
اسـتناد به هزینه های واقعی بخش توزیع برق این مساله را ثابت 
کنیـم که این رقم حتـی هزینه کاغذ قبض این بخـرشا هم جربان 

نمی کند. 
وقتی هزینه ها به صورت شفاف و تفکیک شده، مشخص شود، 
راحت ترمی توانیم اسـتدالهلایامن را جا بیندازیم، بودجه بگرییم 
و حتی مابه التفاوت قیمت تکلیفی و متام شـده برق را در بودجه 
بگنجانیم. حتی اگـر در این زمینه هم موفـق نبودیم،تالش ها و 
اسـتدالل هایامن ثبت می شـودو اگـر زمانی صنعت بـرق زمنی 
خـورد، مسـئولنی ایـن صنعـت می تواننـد مدعـی شـوند که ما 
هزینه هـای صنعت بـرق را به صورت شـفاف اعـالم کردیم و 
دولت هم پذیرفت، اما به دلیل کمبود بودجه نتوانسـت این مابه 
التفاوت را پرداخـت کند. در هنایت وقتی دولـت نمی توان این 

مبلغ را پرداخت کند، ناچار است عواقب آن را هم بپذیرد. 

برخی معتقدند که این تغیریات بیشر مربوط به سیستم حاکمیتی 
وزارت ن�ریو و صنعت برق اس�ت و به  الیه ه�ای پایینی صنعت 

برق نفوذ نمی کند. دیدگاه شام در این خصوص چیست؟ 

پرونده تغییر ساختار

ساختار جدیدی که در صنعت برق پیاده 
خواهد شد، برای ذینفعان این شرکت ها که 
شامل پیمانکاران، مشاوران و تولیدکنندگان 

است، هم محاسنی دارد که مهم ترینش 
این است که در نهایت آنها می دانند که 
راهبردها، نقدینگی و سیاستگذاری های 

کارفرمایانشان چیست
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به نظر می رسد این اظهار نظر بر اساس فرآیندهای فعلی صنعت 
برق عنوان شـده که کمرت بر اساس یک ساختار مشخص شکل 
می گرینـد. امـا در فرآیندهای تعریف شـده در سـاختار جدید، 
هر بخـش یک مسـئول مشـخص دارد کـه در مهه زمینه هـا باید 

پاسخگوی رخدادها و مسائل آن باشد. 
اگـر در این تغیری سـاختار سـه رشکت ختصصی اجیاد شـود، اما 
مهان روال گذشـته دنبال شـود، قطعا این اظهار نظر کامال قابل 
قبول بوده و هیچ تغیریی در اجرا رخ نخواهد داد. اما من معتقدم 
که اگر قرار اسـت تغیـری بنیـادی در روش اداره صنعت برق رخ 
دهد،پیش از هر چیز باید انضباط مالی در صنعت برق اجیاد شده 

و دولت راهربدی پنج ساله برای این رشکت ها تدوین کند. 
به این ترتیب روشن می شود که این سه رشکت ختصصی، ظرف 
پنج سـال آینده بر اسـاس چه شـاخص های عملکـردی به کجا 
خواهند رسـید؟ در هنایت مهه این شـاخص ها باید توسـط یک 
ممیز بی طـرف یا جمموعه تنظیم کننده فعالیت های این رشکت ها 
رصد شود. اگر این اتفاق بیفتد، تغیری ساختار صنعت برق قطعا 
موفـق خواهد بود. در غری این صورت تنها حسـن این کار تغیری 
سـمت ها از معاونت به مدیر عاملی یک رشکـت و اختیارات و 

موقعیت مدیران است. 
پیشـنهاد من به مسـئولنی وزارت نـریو این بود کـه ابتدا جمموعه 
ای که قرار اسـت در راس سـه رشکت ختصصی، کار مهاهنگی 
و تنظیـم فعالیت های آهنا را بر عهده بگرید، مشـخص و تعریف 
شود که به نظر می رسد هبرتین گزینه رشکت توانری است. پس از 
آن هر یک از این رشکت هامی توانند بر اسـاس برنامه ریزی های 

خود برونسپاری فعالیت هایشان را انجام دهند.

پس از دیدگاه ش�ام تغیری س�اختار با مش�خصاتی که به آهنا اشاره 
کردید می تواند منجر به تسهیل خصوصی سازی شود؟

بله؛ قطعا وقتی این سـه رشکت ختصصی راهربدها و اسرتاتژی 

مشـخصی پیدا کردند و هزینه هایشان شـفاف شد می توانند کار 
برونسـپاری و واگذاری بخش های خمتلف حتت پوشش خود را 
آغاز کننـد. البته نکته ای که در این مبحث حائز امهیت بسـیاری 
است، این است که باید رشکت هایی را در فهرست واگذاری ها 

قرار دهند که به سوددهی رسیده باشند. 
بـه عنـوان مثال در حـوزه توزیـع می تواننـد واحدهـای طرح و 
توسـعه، مهندسـی، نقشـه برداری و حتی واحدهای مشرتکنی 
را واگـذار کـرده و یک نظـام رشکـت داری در این حـوزه اجیاد 
کنند. یکی دیگـر از فعالیت های قابل واگـذاری صنعت توزیع 
مربوط به حوزه اتفاقات اسـت. این گروه یکـی از پرهزینه ترین 
واحدهای توزیع است. اگر شام بخواهید قیمت متام شده در این 
بخش را ارزیابی کنید، خواهید دید که خدمات این حوزه بسیار 
گران متام می شـود. در رشایطی که به سادگی می توان این واحد 
را به بخش خصوصی واگذار کرد، چرا باید بیش از 800 نفر را 
با هزینه های بـاال در بخش اتفاقات مدیریت کـرد. در حالی که 
می توانیم رسویس دهی به مـردم را به بخش خصوصی واگذار 

کنیم.
اگر رشکت ها را کوچـک کرده و فعالیبت هـای قابل واگذاری 
را بـه بخـش خصوصـی بسـپارند، سـاختار جدیـد در توسـعه 
صنعت بـرق تاثریگـذار واقع خواهد شـد. سـاختار جدید تنها 
در صورتی تاثریگذار خواهد بود که تکلیف اسـرتاتژی این سـه 
رشکت ختصصی حداقل تا انتهای برنامه ششم توسعه مشخص 
شـده باشـد. در غری این صورت ممکن اسـت هر تغیری مدیریتی 
در وزارت نـریو، دوبـاره مهه چیز بـه حالـت اول برگرداند.اما 
در صورت وجود اسـرتاتژی، تغیری مدیران به تغیری مسری منجر 
نمی شـود و کار در هـر صـورت روی مهـان روال ادامه خواهد 

یافت.

به این مس�اله هم اش�اره کردید که در صورت این تغیری س�اختار 

وضعیت رشکت های س�ازنده و پیامنکار هم تا اندازه ای شفاف 
می شود. این اتفاق چطور رخ می دهد؟ 

اگر این تغیری سـاختار بـه گونه ای اتفاق بیافتد که هر یک از سـه 
بخش تولیـد، توزیع و انتقال از شـفافیت مالـی الزم برخوردار 
شـوند، نیازهای این بخش هاو البته اعتبار آهناواقعی می شـود. 
با مشـخص شـدن میزان نقدینگـی، کمبودها و نقـاط قوت هم 
مشخص می شود و در هنایت سازندگان، مشاورین و پیامنکاران 
با یک وضعیـت باثبات مواجه می شـوند. مهم تـر از مهه اینکه، 
طرف حساب آهنارشکتی است کامال نسبت به کارهایی که قرار 
اسـت انجام دهد، آگاه است. در هنایت مهنی وضعیت روشن و 

باثبات، تولیدکنندگان را در حوزه کاریشان موفق می کند. 
اما وقتی این سیاسـت ها در وزارت نریو دنبال می شود، معموال 
مهه کارها اولویت بندی می شـود و ممکن است از نظر آهناحوزه 
تولیـد از اولویـت بیشـرتی برخـوردار باشـد و مثال انتقـال در 
اولویت های آخـر آهناقرار بگرید. در سیاسـت های توسـعه ای 
وزارت نریو ثبات مسـری دانش و نیاز در صنعت برق کم است. 
اما وقتی فضا کوچک ترمی شود این ثبات افزایش می یابد. به این 
ترتیب بنگاه هامی تواننـد تصمیم بگریند کـه طرح های حتقیق و 
توسعه خود را در چه راستایی برنامه ریزی کنند.در بخش جاری 
هم مشـخص اسـت که این رشکت هـای ختصصـی منطق مالی 
خواهند داشـت. موضوع دیگر اینکه هر چه نظام تصمیم گریی 
کوچک تر باشد، تولیدکنندگان و ذینفعان راحت ترمی توانند به 

منافعشان برسند و نیازهایشان را برطرف کنند.
یکـی دیگـر از مزیت هـای ایـن طـرح هم این اسـت کـه بخش 
خصوصی با کارفرمای مشخصی در این سه بخش روبروست. 
به عنـوان مثـال در حال حـارض پیامنـکاران بخش توزیـع برای 
پیگـریی مطالبات خود، بایـد در کنار پیامنـکاران تولید و انتقال 
به توانری مراجعه کنند. قطعـا در این صورت توانری هم حق دارد 
آهنارا اولویـت بندی کرده و بر مهان اسـاس به مسـائل بپردازد. 

پرونده تغییر ساختار
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امـا وقتـی بخـش توزیع یـک رشکـت ختصصی داشـته باشـد، 
اوال برنامـه ریزی ها به شـکلی خواهد بود که احتـامال این میزان 
بدهی اجیاد نمی شـود، چون هر چقدر کوچک تر شود مدیریت 
تصمیم گریی به سمت قانونمند شدن می رود و مدیر این بخش 
حواسش هسـت که چقدر پول دارد  و چقدر می تواند پروژه راه 
اندازی کند. دوما در صورت بروز بدهی های معوق، پیامنکاران 
می دانند که با یـک رشکت ختصصی رس و کار دارند که به خوبی 
با مسائل، مشـکالت و حمدودیت هایآهناآشناست. پس اجرایی 
شدن این سـاختار مطمئنا می تواند به عدم انباشت مطالبات هم 
کمـک کند. رشایط کنونی صنعت برق حکـم دریایی را دارد که 
مهـه در آن آب می ریزند و از آن آب برمـی دارند. اما با ختصصی 
شـدن این سـه حوزه، هر بخش به مثابه حوضـی خواهد بود که 
ظرفیت مشخصی دارد و هر کسی می داند چقدر می تواند در آن 

آب بریزد و یا از آن آب بردارد.

آی�ا در صورت تفکیک س�ه رشک�ت ختصصی، اختی�ارات الزم 
ب�رای تصمیم گریی های مس�تقل در این بخش ها ب�ه مدیران این 

رشکت ها داده خواهد شد؟ 
الزمه نظـام رشکت داری این اسـت که شـام به مهـان میزانی که 
مسـئولیت بر عهـده می گرییـد، اختیـارات هم داشـته باشـید. 
نمی شـود رشکت ختصصی توزیع را اجیاد کرد و اختیارات الزم 
را برای مدیریت این بخش به مدیران آن نداد. باید به مدیران این 
رشکت هـا اختیارات و مسـئولیت ها داده شـود و بقیـه کار را به 

دست توانای خودشان سپرد. 
البته چند سـال گذشته، مسـاله کمی متفاوت بود. وقتی مسائل 
اقتصـادی یک کشـور پیچیـده می شـود و موقعیت هایـی برای 
تصمیـم گریی های الجرم اجیاد می شـود و چرخ چرخه اقتصاد 
به درسـتی نمی چرخد، بـر اسـاس تئوری هـای مدیریت چننی 
سیسـتم هایی خود بـه خود به سـمت اسـتبداد و نگـرش فردی 
می رود. چون مدیر ارشـد فکر می کند که در این رشایط بحرانی 
باید خـودش تصمیم بگـرید. و البته مهنی تئوری هـای مدیریتی 
توصیه کرده اند که در مدیریت بحـران حتام باید یک نفر تصمیم 
بگرید و این اتفاقی بود که در طول چند سـال گذشته در صنعت 

برق رخ داد.

آیا این تغیری ساختار منجر به بزرگ شدن دولت نمی شود؟ 
ممکن اسـت این مسـاله به بـزرگ شـدن دولت منجر می شـود. 
امـا باز هم تاکیـد می کنم که این تغیری سـاختار بـه رشطی موفق 
می شـودکه ایـن رشکت هـا بـه سـمت خصوصـی سـازی و 
برونسـپاری پیش بروند. قانون اسـتقالل رشکت های توزیع که 
در سال 84 به تصویب جملس شـورای اسالمی رسید، سه سال 
به رشکـت توانری فرصـت داده بود که سـهامش را از 40 درصد 
به 20 درصد برسـاند و مهه اموال این رشکت ها را واگذار کند. 
اما دیدیم که این اتفاق تا امروز رخ نداده اسـت. اگر قرار باشـد 
که مهه فعالیت هایاین سـه رشکت دولتی بامند و واگذار نشـود، 
چـه رضورتی دارد که سـه رشکـت جدید دیگـر در این صنعت 
تشکیل شـود، مگر اینکه نظام به این نتیجه رسـیده باشد که باید 

بخش هایی از زنجریه را به بخش خصوصی واگذار کند. 
هبرتیـن روش واگـذاری ایـن اسـت کـه در راس یـک رشکـت 
توانری کوچک شـده قرار بگرید و بخش هـای کنونی آن فراخور 
ختصـص و جتربه خود بـه رشکت هـای ختصصی تولیـد، انتقال 
و توزیع منتقل شـوند تا برای تاسـیس این رشکت هـا، ناگزیر به 
جذب نریوهای جدید نباشند. به عالوه باید برای این رشکت ها 
راهربد چند ساله ای تدوین شود که سازمان حسابرسی و دیوان 

حماسبات آهنارا طبق راهربد ساالنه حتت کنرتل قرار دهند.

اما واگذاری ها در صنعت برق در طول س�ال های گذش�ته جتربه 
چندان موفقی نبوده است. 

قطعا در مهه تصمیم گریی ها اشـتباهاتی رخ می دهد. اگر امروز 
تصمیـم گرفته ایم تغیـری سـاختاری در وزارت نریو اجیـاد کنیم 
که بر مبنای آن سـه رشکت ختصصی اجیاد شـود باید اسـرتاتژی 
و راهربدهای این رشکت ها را تا سـال 1404 روشـن کنیم.  در 
غری این صورت شک نکنید که کار با عوض شدن مدیران ارشد 

وزارت نریو نیمه متام باقی خواهد ماند. 

لذا باز هم تاکید می کنم که تدوین یک اسرتاتژی کامال مشخص 
و البته حتت کنرتل بودن این سه رشکت اصلی ترین رشوط برای 
تـداوم و موفقیـت آهنااسـت. آهنابایـد موظف به گـزارش دهی 
باشـند و البته بـا کم کاری و یا اشتباهاتشـان هم برخورد شـود. 
برونسـپاری هم باید در این رشکت ها به درسـتی انجام شـود تا 
آهنانیازی نداشته باشند که به پرسنل خود بیفزایند ودوباره دولت 

را بزرگ تر از قبل کنند. 

از دیدگاه ش�ام آی�ا قراردادها در ی�ک نظام ش�فاف اداری که قرار 
است در صورت تغیری س�اختار وزارت نریو اجیاد شود، تغیریی 

خواهند کرد؟ 
خری؛ اولـنی اتفاقی که در نظام رشکت داری می افتد، این اسـت 
که آینی نامـه معامالت تدوین می شـود. در آیـنی نامه معامالت 
هـم معموال فرض بر این اسـت که طرف مقابل به دنبال کسـب 

سـود بیشرت اسـت و ما مظلومیم. بنابراین بندهای خمتلفی به این 
آینی نامه می افزایند تا به گامن خودشان این معادله را به نفع طرف 
مظلـوم تغیری دهند. این اتفاق قطعا می افتـد و این آینی نامه قطعا 
تصویب می شـود. امـا به هر حال پـس از مدتی رشکـت دولتی 
می بینـد کار پیش نمـی رود و تولیدکننـده زمنی خورده اسـت. 
سـئوال اینجاسـت که با رشایط ناعادالنه ایـن قراردادها ببخش 

خصوصی چگونه می تواند حیات خود را حفظ کند 
بنابراین نظام معامالتی، بازرگانی و تصمیم گریی رشکت های 
ختصصـی باید بـر اسـاس تفکـر بخش خصوصـی باشـد. اگر 
سیسـتم تفکـر دولتـی را بـر آهنـا حاکـم نکنیـم، قطعا بـه نتیجه 
می رسیم. اما اگر مثل امروز عمل کنیم و برخوردی سختگریانه 
با صاحبان بخش خصوصی داشـته باشـیم، باز هم به بن بسـت 

خواهیم رسید. 

آیا در کش�ور ما تفکر خصوصی می تواند بر یک سیس�تم دولتی 
حاکم شود؟ 

این اتفاقی اسـت که در هنایـت باید رخ دهد. به هـر حال ما باید 
روزی بتوانیـم از فرصت هـا و ظرفیت هایـی کـه در کشـورمان 
وجـود دارد، بـه درسـتی هبـره بگـریم. بخـش توزیـع، بخـش 
تاثریگذار این صنعت اسـت. اگر چه مشـکالت مالی بسـیاری 
در این صنعت وجود داشـته اما واقعیت این است که ما به جای 
حل ریشـه ای مشکالت، پشـت مشـکل کمبود نقدینگی پنهان 
شـده ایم. به هر حال امیدواریم که ختصصی کـردن رشکت ها با 
مسـئولیتی که به آن اشاره کردم بتواند به حل ریشه ای مشکالت 

صنعت برق کمک کند. 

پرونده تغییر ساختار

اگر قرار است تغییر بنیادی در روش اداره 
صنعت برق رخ دهد،پیش از هر چیز باید 
انضباط مالی در صنعت برق ایجاد شده و 

دولت راهبردی پنج ساله برای این شرکت ها 
تدوین کند. به این ترتیب روشن می شود 

که این سه شرکت تخصصی، ظرف پنج سال 
آینده بر اساس چه شاخص های عملکردی به 

کجا خواهند رسید؟
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از دی�دگاه ش�ام تغی�ری س�اختار در وزارت نریو با چ�ه رویکردی 
انجام می شود؟

یکـی از مباحثی کـه مهواره در حـوزه خصوصی سـازی مطرح 
می شـود، دیباندلینگ یا جدا سـازی عمودی است. این مبحث 
تنها خمتص صنعت برق نیست، بلکه در مهه صنایع و بخش های 
اقتصـادی به صـورت ختصصی مطـرح می شـود. صنعت برق 
شامل زنجریه ای اسـت که حلقه های اصلی آن را تولید، انتقال 
و توزیع تشکیل می دهند. مساله ای که در اینگونه زنجریه ها باید 
مد نظر قرار گرید این است که اگر یکی از حلقه های این زنجریه 
انحصاری باشـد، نبایـد و نمی تواند در حلقه هـای قبل و بعد از 
خود تاثریگذار بوده و یا در آهنا دخالت داشته باشد. حلقه ای که 
در یک زنجریه انحصار دارد، می تواند در برخورد با بخشـی که 
خدمات یا کاالی خود را به آهنا عرضه می کند، تبعیض قائل شده 
و نظام بازار را به نفع خود بر هم بریزد و یا حتی آن بخش از بازار 

را هم به انحصار خود درآورد.
در صنعت برق هم به مهنی شـکل اسـت. به عنوان مثال اگر یک 
جتهیز یا خدمت خاص فقط توسـط یک رشکت تولید شود و آن 
رشکـت تامنی کننده انحصـاری جتهیزات مـورد نظر در صنعت 
برق باشـد، به سـادگی می تواند بازار پیامنکارانی که از آن خرید 
می کننـد را کنـرتل کند و یا بـنی آهنا تبعیـض قائل شـود. اما اگر 
انحصار با واردات یـا اجیاد رشکت های مشـابه از بنی برود، این 

مساله به سادگی قابل حل خواهد بود.
صنعت برق هم زنجریه ای اسـت که دولت ناگزیر اسـت برای 
خصوصی سـازی واقعی و درسـت آن نسـبت به دیباندلنیگ یا 
مهان جداسـازی عمـودی اقدام کند. بـه این ترتیـب در زنجریه 
خدمات، ضوابطی اجرا می شود تا اگر در این فرآیند متوالی، هر 
بخش حالت انحصاری داشت، نتواند با واحدهای قبل و بعد از 
خود منافع مشـرتک داشته باشـد. اگر این اتفاق در صنعت برق 
رخ دهـد، به این مفهوم اسـت که تولید، انتقـال و توزیع نباید در 
کار هم دخالت کنند. در این صورت هر سـه بخش باید به شکل 

مستقل و جداگانه عمل کنند. 
اجرایی شـدن دیباندلینگ در صنعت برق به معنای این است که 
انتقال نمی تواند هیچ سهمی در توزیع داشته باشد و یا بازار برق 
نبایـد در حـوزه تولید برق هم فعال باشـد. البته در ایـن مورد در 
غالب کشورها استثنائاتی وجود دارد. بسیاری بر این باورند که 
بازار برق باید چند نریوگاه برای موارد اضطراری داشته باشد که 

البته این نریوگاه ها نباید رقابتی باشند. 

این درسـت شـبیه کاری اسـت که دولت در زمینه فروشـگاه ها 
انجام داده است. مهه کار در حوزه عرضه مواد مرصفی به بخش 
خصوصی سـپرده شـده اما دولت یکـی دو فروشـگاه دولتی را 
در دسـت خود نگه می دارد تا در موارد اضطـراری بتواند از بند 
بحران برهد. در کنار آن زمینه را به شـکلی فراهم می کند که این 
فروشگاه ها انگیزه رقابت با فروشگاه های خصوصی را نداشته 
باشـند و فقـط بـرای موارد خـاص قابلیت هبـره برداری داشـته 

باشند. 

با توجه به تعریفی که از جداسازی عمودی در صنعت برق ارائه 
دادید، آیا اجرایی شدن دیباندلینگ را در هببود رشایط این صنعت 

کارساز می دانید؟
هیچ تردیدی وجود ندارد که این اتفاق به عنوان اصلی ترین گام 
برای خصوصی سـازی بخش های خمتلف صنعـت برق، امری 
الزامی و البته کارآمد است. من هم به استقالل و جدایی هر یک 
از این سـه بخش اعتقاد دارم ولی در کنـار آن بر این باورم که این 
سـه رشکت به یک جمموعه باالدستی نیاز دارند که کار مهاهنگی 
بـنی آهنا را انجام دهـد. نباید فراموش کنیم کـه اگرچه هر یک از 
ایـن رشکت ها متصـدی تولید، انتقـال و توزیع هسـتند، اما نیاز 

تغییر ساختار مسیری 
به سمت خصوصی سازی

گفتگو با مهندس مسعود حجت؛ مشاور مدیر عامل رشکت صانری

پرونده تغییر ساختار

وقتی بحث تغیری ساختار وزارت نریو مطرح شد، شاید کمر 
کس�ی از جزییات و حاش�یه ه�ای آن مطلع ب�ود. اما مهندس 
مس�عود حجت ک�ه بی�ش از 40 س�ال س�ابقه کار در وزارت 
ن�ریو را دارد، ب�ه خوب�ی با این جداس�ازی ک�ه از آن ب�ا عنوان 

»دیباندلینگ« یاد می شود، آشناست. 
مهن�دس حجت ک�ه آخری�ن س�متش در وزارت ن�ریو مدیر 
عامل�ی رشک�ت مدیریت ش�بکه برق کش�ور بوده و ب�ه گفته 
خودش 30 س�ال از سال های فعالیتش در این وزارختانه را در 
سمت های مدیریتی طی کرده است، دیباندلینگ یا جداسازی 
عمودی را یکی از الزامات خصوصی س�ازی برمی ش�مرد و 
معتقد است که رخ دادن این حتوالت در ساختار وزارت نریو 
پیچیدگی های خمتلفی دارد که قطعا در این وزارختانه برای آهنا 

چاره اندیشی شده است. 
مرشوح گفتگوی ما را با وی می خوانید: 
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دارند که رابطه ای سـاماندهی شـده و معنا دار با یکدیگر داشته 
باشند. 

مساله ای که وجود دارد این است که اجیاد یک رشکت باالدستی 
بـرای سـاماندهی سـه رشکـت ختصصـی، بـا ضوابـط موجود 
ناسـازگار اسـت. طبق این ضوابط اجیاد رشکت های نسـل دوم 
در دولت ممنوع شده بود. رشکت های نسل اول هیچ منع قانونی 
ندارنـد، یعنی یک رشکـت مادر ختصصی می توانـد زیرجمموعه 
داشـته باشـد، اما این رشکت ها نمی تواند جمموعه های دیگری 

داشته باشند. مشکل هم درست مهینجاست. 
اگـر ما یـک رشکـت مادرختصصـی اصلـی در نظـر بگرییم که 
رشکت هـای ختصصی تولید، انتقال و توزیـع، زیرجمموعه های 
آن حمسـوب می شـوند، ایـن مصوبه بـه رشکت هـای ختصصی 
اجازه نمی دهد که زیرجمموعه ای داشـته باشـند. بـه این ترتیب 
نریوگاه ها، رشکت هـای توزیع و برق منطقـه ای که قاعدتا باید 
حتت پوشـش هر یک از این رشکت های ختصصی قرار بگریند، 
به مانع این ضوابط قانونی برخواهند خورد، چرا که رشکت های 

نسل دوم و سوم حمسوب می شوند. 
کاری که در خصوص تغیری ساختار در وزارت نریو انجام شده، 
کامال حسـاب شـده اسـت. به مهنی دلیـل و با توجه بـه ضوابط 
قانونـی که در خصوص رشکت های نسـل دوم وجود دارد، این 
سـاختار را به نحـوی تنظیم کرده اند که سـه رشکت ختصصی را 

زیر نظر معاون برق وزیر نریو قرار بگرید.
باز هم تاکید می کنم که اجیاد این سه رشکت به دلیل مرزهایی که 
برای عدم دخالت این سه حوزه در فعالیت های یکدیگر تعریف 
شـده، الزامی و کارآمد اسـت اما قطعا تعینی مرجعی برای اجیاد 
مهاهنگی میان این سه حوزه از امهیتی به مراتب بیشرت برخوردار 
است. شاید هبرت بود که توانری اجیاد مهاهنگی بنی این سه رشکت 
را عهده دار می شـد که البته به نظر می رسـد با توجـه به ضوابط 
موجـود این کار شـدنی نیسـت. ظاهـرا برای حل این مشـکل، 
مقرر شـده اجیاد مهاهنی بنی این سه حوزه در حد امور تصدی به 

رشکت انتقال سپرده شود. 

از نظ�ر ش�ام اجیاد س�ه رشکت م�ادر ختصص�ی به ج�ای رشکت 
توانری، زمینه را برای بزرگ تر ش�دن دول�ت در حوزه برق فراهم 

نمی کند؟
بله؛ این دیدگاه هم تا اندازه ای قابل قبول است. اما اگر کارمندان 
هـر حوزه ای را به ایـن رشکت ها منتقل کنند و نسـبت به جذب 
نریوی انسـانی جدید اقـدام نکنند، شـاید با این مشـکل مواجه 
نشویم. اشکال کار ما این است که انتقال پرسنل را به مهان حوزه 
کاری در رشکت های جدید به درستی انجام نمی دهیم. به عنوان 
مثال در صورت اجیاد این سه رشکت ختصصی، معاونت توزیع 
توانری به رشکت ختصصی توزیع تبدیل می شود و قاعدتا پرسنل 
مهـان جمموعه به ایـن رشکـت منتقل می شـوند. لذا به سـادگی 

می توان از بروز این مشکل جلوگریی کرد.
تغیری سـاختار وزارت نریو پیچیدگی های خمتلفی دارد، که یکی 
از آهنا این اسـت که اسـتاندار در هر اسـتانی، باید یـک نفر را به 
عنوان مسئول برق منطقه بشناسد. قبال مدیر عامل رشکت برق 
منطقه ای به عنوان نامینده برق هر اسـتان شـناخته می شد و باید 
مهه مهاهنگی هـا و پیگریی هـای الزم را در این خصوص انجام 

می داد. مثال استاندار مساله اجیاد آلودگی توسط یک نریوگاه و یا 
عبور خطرناک یک خط انتقال و یا اشـکال در کار توزیع در یک 
ناحیه خاص را مطرح می کـرد و مدیر عامل برق منطقه ای که تا 
چندی پیش هر سه بخش را زیر نظر خود داشت، موظف بود که 

مهه این مسائل را تا زمان حل قطعی آهنا پیگریی کند.
امـا معلوم نیسـت کـه وقتی این سـه بخـش از هم جدا شـد، در 
صورت بـروز هـر مشـکلی در زمینه بـرق، اسـتاندار بایـد این 
موضوع را با چه کسی مطرح کند. به هر حال قطعا یک استاندار 
ناگزیر است این مهاهنگی ها را در سـایر حوزه های کاری خود 
نیز انجام دهد و لذا نمی تواند فقط برای حوزه برق با سـه بخش 
جمزا مهاهنگی داشته باشد. یکی از نکاتی که وزارت نریو حتام به 
صورت دقیق به آن پرداخته و تالش کرده برای آهنا چاره اندیشی 

کند، مهنی مساله است. 
بـه نظر می رسـد وزارت نریو تصمیم دارد به این دلیل که شـبکه 
هـای انتقـال دولتـی باقـی می مانـد، عمـال نقـش توانـری و کار 
مهاهنگی بنی این سـه بخش در دسـت رشکـت ختصصی انتقال 
باقی بامند. به این ترتیب احتامال رشکت ختصصی انتقال کارهای 

مدیریتی را هم عهده دار می شود.  
بر اسـاس آنچـه که تـا امـروز در وزارت نریو پیاده شـده، حوزه 
کارکردی حاکمیت به معاونت برق و انرژی وزارت نریو سپرده 
می شـود و حوزه پشـتیبانی را رشکت توانری عهده دار می شود. 
به نظـر می رسـد وزارت نـریو تصمیـم دارد فعـال رشکت های 
ختصصی تولید، انتقال و توزیع را اجیـاد کرده و برای جلوگریی 
از اجیاد نسل دوم رشکت های دولتی که بر خالف ضوابط است 
این رشکت ها را زیر نظر معاونت برق وزارت نریو قرار دهد. در 
این میان رشکت توانری در قالب رشکت انتقال برق ادامه فعالیت 
خواهـد داد و البتـه مهچنـان بخشـی از وظایف مدیریتـی را نیز 
عهده دار خواهد بود. بنابراین در هنایـت نامینده رشکت انتقال، 

نامینده حاکمیت خواهد بود. 

آیا شام هم می پذیرید که در حال حارض مهم ترین چالش صنعت 
برق، کمبود منابع مالی است؟

بله؛ قطعا مهه فعالنی صنعت برق به این مسـاله واقفند که کمبود 
نقدینگـی مهم ترین مشـکل این صنعت اسـت. به نظـر من این 
مساله هم ریشه در یارانه ای دارد که به قیمت برق تعلق می گرید. 
در حـال حارض 10/2 تومان از پول هر کیلو وات سـاعت برق 
بـه بحث هدفمندی یارانه هـا اختصاص داده می شـود. بنابراین 
در هنایت بـرای وزارت نریو در ازای هر کیلووات سـاعت برق 

39/5 تومان در نظر گرفته می شود که کمرت از دو سنت است. 
اگر این دیـدگاه وجود دارد کـه با درآمد حاصـل از فروش برق 
به هبای کمرت از دو سـنت می توان برق یک کشـور را اداره کرد، 
ما بایـد روش های خود را به کشـورهای توسـعه یافتـه آموزش 
دهیم. بـا این روش یـا صنعت بـرق زمنی می خـورد و یا دولت 
ناگزیر می شود به نحوی به این صنعت کمک کند، که البته به نظر 
می رسـد راحت ترین راه این اسـت که عمال سوخت رایگان در 

اختیار نریوگاه ها قرار دهند. 
گاهـی گروهـی این مسـاله را مطـرح می کننـد که مگـر حقوق 
کارمنـدان بر حسـب دالر پرداخت می شـود که پول بـرق را بر 
این مبنا حماسـبه می کنید. پاسـخ این اسـت که هزینه این صنعت 

با درآمد مردم سنجیده نمی شـود، برق یک کاال است که قیمت 
متام شده مشخصی دارد که با هبای تکلیفی کنونی آن فاصله قابل 
توجهی دارد. حال این تفاوت را یا مشرتکنی برق باید بپردازند و 
یا دولـت باید به صورت یارانه جربان کند که عمال منجر به عدم 

پرداخت هبای سوخت می شود. 
در کشورهای اروپایی یا آمریکایی مردم بیشرت از ما درآمد دارند، 
برق با هبای بسـیار باالتـری به آهنا عرضه می شـود و البته رصفه 
جویی آهنا در مرصف برق هم نسـبت به ما بسـیار بیشـرت است. 
باید بپذیریم که قیمت متام شـده برق گران است و این صنعت را 

نمی توان با کیلووات ساعتی دو سنت اداره کرد. 
قیمت متام شـده برق برای وزارت نریو بدون هزینه سوخت هر 
کیلووات سـاعت حدود 72 تومان است که از این مبلغ 39/5 
تومان بـه ایـن وزارختانـه پرداخت می شـود. حال اگـر اینگونه 
حسـاب کنیم که فاصلـه 32/5 تومانی تا قیمت متام شـده را از 
طریق سایر درآمدها از مجله حق انشعاب و سایر خدمات جربان 
می کنند، باز هـم برای اینکه وزارت نریو بـرای تولید برق دچار 
کمبود بودجه نشود باید سوخت مورد نیاز برای تولید برق برای 

این وزارختانه جمانی باشد. 
تاکید من بر این اسـت که برق گران تر از مبلغی اسـت که امروز 
برای آن درنظر گرفته شـده و خدا به مهکاران ما در وزارت نریو 
قوت بدهـد که با درآمد ناچیزی که از حمل فروش برق به دسـت 
می آورنـد، ایـن صنعـت را اداره می کنند. در صـورت ادامه این 
رشایط ما به خاموشـی برخورد خواهیم کرد و این یک هشـدار 
جدی است. مقایسـه ظرفیت نریوگاه های در دست ساخت در 

وضعیت کنونی با ده سال پیش ابعاد مشکل را نشان می دهد.

آیا تغیری س�اختار کمک�ی به حل این مش�کالت عدی�ده خواهد 
کرد؟

شـاید به سـادگی نتوان به ایـن سـئوال پاسـخ داد. واقعیت این 
اسـت که در ایـن تغیری سـاختار تالش می شـود تا انـدازه ای از 
حجم وظایف و مسئولیت های رشکت توانری کاسته شود و این 
مسئولیت ها به رشکت هایی سپرده شوند که به صورت ختصصی 
در هـر حوزه مشـغول به کارنـد. به نظر می رسـد ایـن تغیریات 
بیشـرت در راسـتای مهراهی با حتوالتی اسـت که در صنعت برق 
مهه کشـورهای توسـعه یافته شـکل گرفته اسـت. تقریبا در متام 
دنیا سـاختار کلی صنعت برق با حموریت سـه رشکت ختصصی 
تولید، توزیع و انتقال اسـت. البته باید تاکید کنم که دیباندلینگ 
و جداسازی بخش های تولید، انتقال و توزیع مقدمه خصوصی 
سـازی در صنعت بـرق اسـت. اگـر دیباندلینگ به درسـتی در 
صنعت برق انجام نشـود، خصوصی سـازی واقعی هم در این 
صنعت اتفـاق نخواهـد افتاد. بـه این ترتیـب تولیـد و توزیع به 
صـورت کامل منفک می شـوند و در این میان تنها انتقال اسـت 
کـه دولتی باقـی می ماند. به نظر مـن این حتول سـاختاری تغیری 
خاصی در روند فعالیت های وزارت نریو اجیاد نمی کند و تنها به 
اجیاد تغیریاتی در سطح حاکمیتی و مدیریتی این وزارختانه منجر 
می شـود که اگر جوانب مساله پیش بینی شود، موجب سهولت 

و روانی فعالیت ها خواهد شد.

پرونده تغییر ساختار
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قرار اس�ت در س�اختار وزارت نریو تغیریاتی رخ دهد که به نظر 
می رس�د در سیس�تم اداره صنعت برق کامال تاثریگ�ذار خواهد 

بود. دیدگاه شام در این خصوص چیست؟
مشـکل اصلی ما برای اظهار نظر درباره این موضوع این اسـت 
که از تارخیچـه، مطالعات و علـت طرح این راه حـل، تقریبا بی 
اطالعیـم. تا جایی که مـن می دانم یکی از اسـتدالل های مطرح 
شـده این اسـت که مدت هاست در سـاختار وزارت نریو جتدید 
نظـری صـورت نگرفته و بـه مهنی دلیـل تصمیم گرفته شـده که 
مطالعاتی روی این موضوع انجام شده و ساختار جدیدی برای 

این وزارختانه تدوین شود. 
این دلیل به نظر من دلیل درسـتی نیست. شـاید دلیل عدم اعامل 
تغیریات در ساختار کنونی وزارت نریو این بوده که این ساختار 
کارآمدی های الزم را داشته است. شاید مهه بخش ها به درستی 
کار خود را انجام می داده اند. مسـاله اصلی این اسـت که ما باید 
بدانیم چه اشـکالی باعث شده که مسئولنی به فکر تغیری ساختار 

بیفتند.
ابتدا باید این اشکاالت مشخص شود و الزمه تشخیص درست 
مشکالت این است که از مشارکت مهه دست اندرکاران صنعت 
بـرق در این امر هبـره بگرییم. اگر مسـاله ای مانند عـدم اجرای 
صحیح و به موقع پروژه ها و یا طراحی های نادرسـت راهربدها 
وجود داشـته کـه حل آن مسـتلزم اجیـاد تغیریات سـاختاری در 
بخش برق وزارت نریو بوده، هبرت بود که از مهه دست اندرکاران 
صنعت برق که به نوعی با مهه این مشکالت درگریند، مهه پرسی 
و نظرخواهی صورت می گرفت تا مشکالت مهه بخش های این 
صنعت روشن شـود. باید از مهه فعالنی صنعت برق این سئوال 
پرسیده می شد که اگر قرار باشد تغیری ساختاری در وزارت نریو 
صورت بگرید، فعالیت های شـام بـا کدام تغیری تسـهیل خواهد 

شد. 
اساسـا من فکر می کنم که در کشور ما تغیری ساختار رضورتا راه 

حل خوبی نیسـت. خیلی وقت ها راه حل مشـکالت جابجایی 
مدیران است. به نظر می رسد تا کنون بسیاری از تغیری ساختارها 
بـا هدف تغیـری مدیریت انجام شـده، با ایـن تفاوت کـه به جای 
عوض کردن افراد، با تغیری سـاختار، امهیت سمت او را کاهش 

می دهند. 
مـا پیش تر تغیـری سـاختار را در سیسـتم آموزش و پـرورش هم 
جتربه کرده ایم. هر چند سـال یک بار متام مشـکالتی که دارند را 

به ساختار نسبت می دهند و ساختار آموزش را عوض می کنند و 
متاسفانه این روند از سـال های پیش از انقالب هم در این حوزه 
حاکم بوده اسـت. فقـط کافی اسـت تغیریات چندبـاره مقاطع 
حتصیلی را در طول این سـال ها بررسـی و قضاوت کنید که این 
تغیری سـاختار تا چه اندازه در حل مسـائل این حـوزه تاثریگذار 

بوده است؟ 
از نظر من هبرت بود وزارت نریو در گام اول فهرستی از مشکالت 
و مسـائل موجود هتیه می کرد. بر اسـاس این فهرست مشخص 
می شـد که هـر کدام از این مشـکالت بـا چه راه حلـی قابل رفع 
بودند. به عالوه ابتدا باید مسـاله را حل کرد و پس از آن ساختار 
را به نحوی که از بروز دوباره این مسـائل جلوگریی شود، تغیری 

داد. 
مثال فرض کنید که شـام قصد دارید مشـکلی را در حوزه تولید و 
واگذاری نریوگاه ها حل کنید. درسـت اسـت که ساختار فعلی 
برای این کار طراحی نشـده و به مهنی دلیل در خصوصی سازی 
نریوگاه ها با مشـکالتی مواجه می شـود، اما به هر حال اول باید 
این مشکالت حل شـود و پس از آن ساختار به نحوی تغیری یابد 

که واگذاری در این حوزه تسهیل شود. 
یکی از مهم تریـن موانع در برابر واگذاری نریوگاه ها این اسـت 
کـه مدیران عالقـه ای به واگـذاری نریوگاه ها نشـان نمی دهند، 
بنابراین پیش از هر کاری باید این مشکل را حل کنیم و راهی پیدا 
کنیم تا مدیران دولتی را ناگزیر کند که در جهت حفظ منافع ملی 
حرکت کنند. پس از حل این مشـکل می توانیم سـاختاری اجیاد 

کنیم که خصوصی سازی را روی ریل توسعه بیندازد. 
راه حل هـا ابتـدا بایـد امتحان شـوند و میـزان تاثریگـذاری آهنا 
سنجیده شـود، پس از آن می توان سـاختار را به نحوی تغیری داد 
که پیاده سـازی راه حل مزبور در سـطح کالن امکان پذیر شود. 
با این رویکرد مشـکل اصلی ما این اسـت که هنـوز هیچ جتربه و 
تارخیچـه ای از حل مسـائلامن از جمـرای تغیری سـاختار نداریم و 

 کارآمدی های ساختار کنونی 
و تمرکزگرایی ساختار جدید

گفتگو با مهندس هبروز سلطانزاده؛ قائم مقام مدیر عامل رشکت مبنانریو

تغیری ساختار وزارت نریو در مهان هفته های ابتدایی سال 93 
از س�وی هیات دولت مورد تصویب قرار گرفت اما هنوز هم 
به درستی روشن نیست که ساختار جدید با چه تغیریاتی پیاده 
می ش�ود و چه تغیریاتی در اداره و تصمیم سازی های صنعت 

برق رخ خواهد داد. 
قطعا به س�ادگی نمی توان در م�ورد پیامده�ای مثبت یا منفی 
ای�ن تغیری س�اختار قض�اوت ک�رد و به مه�نی دلیل اس�ت که 
دیدگاه ه�ای متفاوت�ی در ای�ن خص�وص مطرح می ش�ود. با 
مهن�دس هب�روز س�لطانزاده، قائم مق�ام مدی�ر عامل رشکت 
مبنان�ریو ک�ه پیش ت�ر ه�م در تدوی�ن فه�ارس هبای پس�ت و 
تصویب آن توس�ط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهربدی 
ریاست مجهوری، تالش های بسیاری کرده بود، در خصوص 
مهنی تغیری ساختار و نحوه اثربخشی آن بر فعالیت های بخش 

خصوصی صنعت برق به گفتگو نشستیم. 
مهن�دس س�لطانزاده بی�ش از ه�ر چی�ز ب�ر ع�دم نظرخواهی 
وزارت ن�ریو از فعالنی بخ�ش خصوصی در م�ورد این تغیری 
س�اختار انتقاد می کند و بر این باور اس�ت که ساختار کنونی 

صنعت برق کارآمدی های الزم برای توسعه را داراست.
آنچه در پی می آید، حاصل گفتگوی ما با اوست: 
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نمی توانیم در مورد میزان اثربخشـی آن به صـورت دقیق اظهار 
نظر کنیم. شاید مهه این مراحل در وزارت نریو طی شده اما به هر 

حال ما از این موضوع کامال بی اطالع هستیم. 
ولی در جتربیات چند سـاله پیشـنی ما، تغیری ساختارها عمدتا به 
اجیـاد حتوالت عمیق و یا حل ریشـه ای مشـکالت منجر نشـده 
اسـت. به عنوان مثال مسـاله امروز ما در صنعت برق این است 
که این صنعت به شـدت با کمبود نقدینگی مواجه اسـت و مهنی 
امر مسائل و مشـکالت بسیاری با برای فعالنی این صنعت اجیاد 
کرده اسـت. سـئوال این اسـت که آیا تغیری سـاختار بـه حل این 
مسـاله منجر خواهد شـد؟ وقتی ضعف در مدیریت پروژه ها و 
یا برنامه ریزی های نادرسـت و غریدقیق یکی از مسائل صنعت 
برق حمسوب می شـود، آیا تغیری سـاختار می تواند به عنوان یک 

راه حل منطقی و موثر مد نظر قرار گرید؟
نکته دیگری که باید مد نظر قرار دهیم این اسـت که در سـاختار 
جدید، آنچه که تا امروز در صنعت برق اجیاد کرده ایم را باید از نو 
بسازیم. به عنوان مثال ما مدت بسیار زیادی را برای قوی کردن 
برق هـای منطقـه ای رصف کرده ایم و این رشکت هـا در مناطق 
خودشـان، اداره مهـه امور مربـوط به بـرق را عهـده دارند . من 
نمی دانم که در سـاختار جدید نقش برق هـای منطقه ای چطور 
تعریف می شـود. آیا این رشکت ها دوباره تضعیف می شـوند؟ 
نباید این مسـاله را فرامـوش کنیم که اگر برق هـای منطقه ای به 
عنوان نامیندگان وزارت نریو در هر منطقه ای، تعضیف شـوند، 

دوباره مهه چیز به پایتخت برمی گردد.
نباید فراموش کنیم ما در قالب سـند چشم انداز و یا برنامه های 
توسـعه به دنبال مترکز زدایی و تقسـیم منافع و وظایف و قدرت 
هسـتیم، آیا این اهـداف پس از ایـن تغیری سـاختار و احتامال کم 
شدن قدرت برق های منطقه ای و بازگشت مهه تصمیامت کالن 

به هتران، قابل پیگریی خواهد بود؟
مسـاله دیگری که وجود دارد و پیش تر هم به آن اشاره کردم این 
است که آیا از فعالنی بخش خصوصی و یا حتی مدیران برق های 
منطقـه ای، رشکت هـای توزیع و یـا نریوگاه ها هم بـرای اعامل 
تغیریات و طراحی یک سـاختار جدید صنعت برق نظرسـنجی 

شده است؟ 

به نظر می رسـد این مطالعات بر اساس ساختار صنعت برق در 
کشورهای توسعه یافته دنیا صورت گرفته و شاید هبرت است این 
سئوال را مطرح کنیم که در این حتقیقات آیا مدل های دیگری هم 
در نظر گرفته شده است؟ اینها به نظر من اشکاالتی است که این 

تغیری ساختار پرشتاب را تا اندازه ای ترسناک می کند. 

از دیدگاه ش�ام آیا این تغیری س�اختار ممکن است به بزرگ تر شدن 
دولت بیانجامد؟ 

باالخـره وزارت نـریو یک انـدازه مشـخص دارد. این تغیریات 
در داخـل وزارت نـریو، قاعدتـا نبایـد انـدازه ایـن وزارختانه را 
بزرگ تر کند. به نظر من ممکن است حجم را به بخش های دیگر 
منتقـل کند و به جای اینکه قدرت را در بنی اسـتان ها و برق های 
منطقه ای پخش کند، آن را در دل این رشکت های مادر ختصصی 
متمرکز کند. به این ترتیب این رشکت ها که قطعا به وسیله افراد 
با جتربه و خربه مدیریت می شوند، عمال کارها را قبضه می کنند 
و نریوهـای متخصص تـر و کارآمدتـر را جـذب می کننـد، چرا 
که این افراد عمدتا به سـمت جمموعه های تصمیم سـاز کشـیده 

می شوند.
از دیـدگاه من عمده ترین نگرانی این اسـت که قدرت از دسـت 
برق های منطقه ای گرفته شـود و به این سه رشکت منتقل شود. 
وگرنه حجم و اندازه وزارت نریو حتی در صورت اجیاد این سه 
رشکت مادر ختصصی باز هم به مهنی انـدازه خواهد ماند و فکر 

نمی کنم که این تغیری ساختار به بزرگ شدن دولت بیانجامد. 

از دیدگاه ش�ام اجیاد س�ه رشکت ختصصی برای تولی�د، انتقال و 
توزیع می تواند به اختاذ تصمیامت درس�ت بیشر در صنعت برق 

منجر شود؟ 
به نظر من این امر زمانی امکان پذیر خواهد بود که این سه بخش 
هیچ تداخل کاری با هم نداشته باشند که البته واقعیت این است 
که این تداخل بسـیار اندک اسـت. در نتیجه ایـن امر کامال قابل 
پذیرش اسـت که وقتـی یک جمموعـه ای را بـرای مدیریت یک 
حـوزه خـاص اجیـاد می کنیـم، اشـتباهات کمـرتی در آنجا رخ 

می دهد. 
اگر کسی جمبور باشـد منفعت سـه حوزه را در نظر بگرید، قطعا 
در تصمیم گریی هایش دچار اشـتباهات بیشـرتی خواهد شد. 
البته باید بگویم که این مسـاله از نظر من جزو مزیت ها نیسـت. 
در حقیقـت با اجیـاد این سـه رشکت ختصصی یـک معضل حل 
شده و مشکالت دیگری به این سیستم حتمیل می شود. وقتی در 
تصمیـم گریی ها فقط منفعت یک بخش مـد نظر قرار می گرید، 
اگر چه تصمیامت هبرتی در آن حوزه اختاذ می شود اما در مواقعی 
که تصمیم گـریی در یکی از حوزه ها نیاز به در نظر گرفتن منافع 
دیگر حوزه ها دارد، قطعا دچار مساله خواهیم شد. به این ترتیب 
وقتی مثال در حوزه انتقال تصمیم گریی صورت می گرید، منافع 

تولید و توزیع در نظر گرفته نمی شود. 

بنابرای�ن ب�ه نظر می رس�د بحث مهاهنگی بنی این س�ه ح�وزه از 
امهیت خاصی برخوردار است؟ 

بله؛ اگر مشـکلی وجود داشـته باشـد، مهاهنگی این سـه حوزه 
اسـت. عمدتا برای مسـائل کالن، مهاهنگی ها بـه خوبی انجام 
می شـود اما برای مسـائل جزیی بعضی وقت ها اصـال نیازی به 
مهاهنگی احساس نمی شـود. یعنی گاهی مساله آنقدر کوچک 
اسـت که هیچ کس فکر نمی کند که یک موضوع در تولید ممکن 
است برای توزیع و انتقال هم مهم باشد. این مهاهنگی در مسائل 
بزرگ، آنقدرها هم جای نگرانی ندارد، چون قطعا وزارت نریو 
تدبریهای الزم را برای اجیاد مهاهنگی الزم بنی این سه حوزه در 
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 عمده ترین نگرانی این است که قدرت از 
دست برق های منطقه ای گرفته شود و به 
این سه شرکت منتقل شود. وگرنه حجم و 
اندازه وزارت نیرو حتی در صورت ایجاد 
این سه شرکت مادر تخصصی باز هم به 

همین اندازه خواهد ماند و فکر نمی کنم 
که این تغییر ساختار به بزرگ شدن 

دولت بیانجامد
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خصوص مسائل کالن را پیش بینی کرده است. بیشرت در مسائل 
کوچک است که مهاهنگی به یک مشکل تبدیل می شود. 

به نظر می رسد ممکن است برق های منطقه ای به عنوان نامیندگان 
رشکت ختصص�ی انتقال، مس�ئولیت این مهاهنگی را در س�طح 

استان ها عهده دار شوند. 
مـن فکر می کنم سـطح تصمیـم گـریی در برق هـای منطقه ای 
کاهش می یابد و از امنیت این رشکت ها کاسته می شود و این امر 
خود به مترکز بیشرت در هتران منجر می شود. این مترکز در توسعه 
بلند مدت صنعت برق تاثریات منفی بسـیاری خواهد داشـت. 
این ساختار جدید دوباره صنعت برق را به سمتی می برد که یک 
قدرت بزرگ که حاال در این ساختار یک رشکت مادرختصصی 
اسـت، مهه چیز را در دسـت بگرید. اگر این اتفـاق بیفتد دوباره 

یک مانع بر رس راه خصوصی سازی اجیاد کرده ایم. 
توزیع قـدرت به نفع آینده خصوصی سـازی و توسـعه صنعت 
برق اسـت. یعنی اگر برق هـای منطقه ای قوی تر شـوند، گامی 
موثر در راسـتای خصوصی سـازی برداشته شـده است. به این 
ترتیب ما به جای یک بدن بزرگ، یک مغز قوی در هتران داشـته 
باشیم. اما این ساختار جدید دوباره مهه چیز را در هتران متمرکز 

می کند.
االن یک وزارختانه کوچک در هر اسـتانی هسـت که شـاید هبرت 
باشد به جای تضعیف، اختیارات بیشرتی به آهنا داده شود. البته 
قطعـا نمی توان اختیـارات را به صورت کامل بـه این رشکت ها 
داد. در طـول این سـال ها برق های منطقه ای به شـکلی قدرمتند 
فعالیت و رشـد کرده اند. فراموش نکنیم که 20 یا 25 سال پیش 
فقط حوزه فوق توزیع در دسـت برق های منطقه ای بود. ما این 
حالت را قبال یک بار جتربه کرده ایم که توانری مسـئول کل انتقال 
کشـور و کارفرمای اصلی پروژه های این حـوزه بود. به تدریج 
این سیسـتم اصالح شـد و قدرت، اختیارات و مسـئولیت های 
رشکت توانری به برق های منطقه ای تفویض شد. به نظر می رسد 
این تغیری ساختار ممکن است ما را به عقب بازگرداند و دوباره در 

ابتدای راهی قرار دهد که قبال آن را طی کرده بودیم. 
مگـر اینکـه هـدف تقسـیم فعالیت هـای وزارت نـریو و توانری 
بنی سـه رشکت ختصصی باشد. باید این مسـاله روشن شود که 
میـزان دخالـت رشکت های ختصصـی تولیـد، انتقـال و توزیع 
در فعالیت های هر یـک از رشکت های زیرجمموعه شـان چقدر 
اسـت. مثال رشکت ختصصی انتقال تا چه اندازه حق دخالت در 

فعالیت های برق های منطقه ای را دارد. 
در گذشـته وقتـی مدیـر عامـل یـک رشکـت بـرق منطقـه ای 
می خواسـت دربـاره یـک مسـاله کالن تصمیم بگـرید باید مهه 
مهاهنگی های الزم را با مدیر عامل توانری انجام می داد. سـئوال 
من این اسـت که اگر این تغیریات در ساختار وزارت نریو انجام 
شـود، مدیران این رشکت ها ناگزیر می شـوند برای پروژه های 
کوچک تر و مسائل جزیی تر هم با مدیر عامل رشکت ختصصی 

انتقال مهاهنگ باشند. 
بـا وجـود اینکه مـن بر ایـن بـاورم که شـاید بـرای ما بـه عنوان 
پیامنکار یا سـازنده آسـان تر بود که به دلیل برخورد یکنواخت تر 
در  وزارت نریو و اختالف سـلیقه در برق های منطقه ای، با این 

وزارختانه طرف باشیم. ولی این ها مسائلی است که باید به مرور 
زمان حل شود و شاید واقعا چاره کار تغیری کلی ساختار وزارت 

نریو نباشد. 

آی�ا اجی�اد ای�ن رشکت ه�ای مادرختصص�ی تکلی�ف ش�ام را ب�ا 
کارفرمایانتان روشن تر نمی کند؟ 

قطعـا تکلیف مـا بـا کارفرمایانامن روشـن تر می شـود، به رشط 
آنکه زیرجمموعه هـای این رشکت هـای مادرختصصی که عهده 
دار مدیریـت امور اجرایی و پروژه ها هسـتند بـه یک موجود بی 
قدرت تبدیل نشـوند. رشکت مادر ختصصـی کارش یکنواخت 
کردن قواننی و تصمیم گریی ها باشـد. اگر این رشکت بخواهد 
به جـای رشکت هـای زیرجمموعـه خـود تصمیم بگـرید، قطعا 
کار پیـش نخواهد رفت. البته در مهنی سـاختار کنونی هم وقتی 
برق های منطقه ای در مورد موضوعی با مشکل مواجه می شوند 
و یـا قواننی از شـفافیت الزم برخوردار نیسـتند، موضـوع را به 

رشکت توانری ارجاع می دهند 
شـاید در وزارت نریو هیچکس مسائل و مشـکالت پیامنکاران 
حوزه های تولید، توزیع و انتقال را بررسی نکرده تا راه حلی پیدا 
کند و این راه حل واحد را به برق های منطقه ای و با رشکت های 

توزیع ابالغ کند. 

پ�س با ای�ن رویکرد، ش�ام س�اختار کنون�ی صنعت ب�رق را یک 
ساختار اثربخش و کارآمد می دانید؟

من اساسا معتقدم که حتی از سال های پیش از انقالب، صنعت 
برق به این دلیل که معموال توسـط متخصصنی ایـن حوزه اداره 
می شده، مدیران کامال با مهه مسائل و مشکالت آن آشنا هستند. 
اگـر بررسـی کنیـد خواهیـد دید کـه مهنی پروسـه ایرانی شـدن 
صنعـت برق یعنی اسـتفاده از نریوهـای داخلی در حـوزه های 
تولید و مهندسی کامال عاقالنه و به تدریج و دور از شعارزدگی 

و بدون هیچ رضری انجام شده است. 
بـه ایـن ترتیب کـه مـا در ابتـدا نصـب خطـوط را از خارجی ها 
گرفتیم. به این ترتیب آهنا جتهیزات مورد نیاز را تامنی می کردند و 
کار نصب توسط مهندسان ایرانی انجام شد. پس از آن کارهای 
ساختامنی را هم خودمان عهده دار شدیم. وقتی در این دو حوزه 
مسـلط شـدیم به تدریج تامنی جتهیزات هم توسط رشکت های 
داخلی انجام شد. جالب اینجاسـت که در این پروسه کشور در 
هیچ بخشـی دچار لطامت و زیان های جدی نشـد. زمان اجرای 
پروژه ها تا پیـش از این بحران مالی اخری کامـال منطقی بود، هر 
چند بـه هر حـال تاخریهایـی وجود داشـت ولی کار بـا هبرتین 

کیفیت توسط رشکت های ایرانی انجام می شد.
به نظر من سـاختار کنونی کارآیی های الزم را دارا بوده اسـت، 
اگر چه ما هم به عنوان فعالنی بخش خصوصی در این سـاختار 
مشـکالتی داریـم. ولی کسـی نظـرات مـا را در خصـوص این 
تغیریات و سـاختار جدید نپرسـیده، بنابراین واقعا نمی دانم که 

مشکالمتان در ساختار جدید قابل حل خواهد بود یا خری. 
ما به عنوان فعالنی بخش خصوصـی صنعت برق که به هر حال 
با این تغیری ساختار به نوعی درگری خواهیم شد، االن نمی توانیم 
در مـورد میزان اثربخشـی آن پیش بینی خاصی داشـته باشـیم. 

متاسفانه سندیکا به عنوان نامینده بخش خصوصی صنعت برق 
هیچ نقشـی در تدوین سـاختار جدید صنعت برق نداشته و این 
یک مسـاله جدی اسـت و البته امکان هر اظهار نظر دقیقی را از 
بنی می برد. تنها چیزی که می توانم بگویم این است که با توجه به 
کاری که تا امروز در وزارت نریو انجام شده بعید می دانم که این 

ساختار جدید بتواند مشکالت احتاملی این حوزه را حل کند.  

آیا در این ساختار جدید ممکن اس�ت از میزان فساد اداری کاسته 
شود؟ 

وقتـی مـا داریم از فسـاد صحبـت می کنیـم راجع به یک فسـاد 
موثر صحبت می کنیم. سـئوال این اسـت که آیا مـا نمونه ای از 
این فسـاد موثر در صنعت برق داریم؟ واقعیت این اسـت که ما 
فسـاد موثر در صنعت برق نداریم. نمی خواهم بگویم که فسـاد 
در این صنعت وجود نـدارد. طبیعتا در صنعت برق هم مثل مهه 
سیستم های اداری در دنیا ممکن است نمونه هایی از فساد وجود 
داشـته باشـد، ولی مسـاله این اسـت که تا امروز رسمنشاء چند 
نمونه از فسادهای بسیار بزرگ در وزارت نریو بوده است. اینکه 
گاهی در برخی از بخش های صنعت برق زد و بندهایی صورت 
می گرید، به هیچ عنوان ناشـی از فساد اقتصادی در وزارت نریو 

نیست. 
ولی بـا مهه این تفاسـری اگر فرض کنیـم کـه در وزارت نریو هم 
فسـادی وجود داشـته باشـد، قطعا راه حل از بنی بردن آن تغیری 
ساختار نیست. فسـاد مقوله ای اسـت که راه حل های متفاوتی 
بـرای مواجهه با آن وجود دارد که اصالح سیسـتم مالی، قیمت 

گذاری، ارزیابی و تدوین قواننی یکی از مهم ترین آهنا است.  

به این مس�اله اش�اره کردید که ممکن اس�ت خصوصی سازی در 
قالب ساختار جدید به درستی انجام نشود. دلیل آن چیست؟ 

خصوصی سـازی با مترکز مهخوانی نـدارد. ماهیت خصوصی 
سازی خمالف متمرکز کردن است. یعنی در گام اول باید بتوانیم 
مسـئولیت ها و وظایف و اختیارات را توزیع کنیم و سپس آن را 
به بخـش خصوصی واگذار کنیم. اگر نتوانیـم قدرت و رسمایه 
و پـول را توزیـع کنیم، قطعا خصوصی سـازی هـم امکان پذیر 

نخواهد بود. 
از دیـدگاه مـن ایـن تغیـری سـاختار بـه متمرکز شـدن قـدرت و 
تصمیم سـازی ها در این سه رشکت منجر می شود و این خالف 
جهت گریی به نفع خصوصی سـازی است. البته شاید اگر مهه 
قـدرت در ایـن رشکت هـا متمرکز شـده و افـرادی در راس آهنا 
قـرار بگرینـد که خصوصی سـازی را بـه عنوان یـک اصل مهم 
اقتصادی بـاور دارند، مهـه چیز به نفـع واگـذاری فعالیت ها به 
بخش خصوصی تغیری کند، اما باز مهه چیز در بند اما و اگر باقی 

می ماند. 
ولی وقتی جریانی به قضایا نگاه کنیم، می پذیریم که به این دلیل 
که مترکز خالف خصوصی سـازی اسـت، این سـاختار به دلیل 
متمرکز سـازیش، می تواند به مانعی در برابر خصوصی سـازی 
تبدیل شود. وقتی یک رشکت مادر ختصصی اداره مهه امور را در 
دست داشته باشد، ترجیح می دهد که مهه چیز را مدیریت کند و 

به مهنی دلیل واگذاری فعالیت ها برایش سخت می شود. 
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 صنعت برق 
محل آزمون و خطا نیست

گفتگو با مهندس حممد حسنی عقدایی؛ دبری انجمن صنفی کارفرمایی رشکت های توزیع نریوی برق کشور

چندی پیش خربی مبنی بر اجیاد تغیریاتی در ساختار وزارت 
ن�ریو در پای�گاه اط�الع رس�انی دول�ت و از ق�ول مهن�دس 
فالحتی�ان، معاون وزی�ر نریو در ام�ور برق و ان�رژی، منترش 
ش�د. بر اس�اس آنچه که معاون وزیر ن�ریو در این خرب عنوان 
کرده بود و پس از آن هم در س�ایر رس�انه ها به آن اش�اره شد، 
قرار اس�ت فعالیت های حاکمیتی وزارت نریو در قالب س�ه 

رشکت ختصصی تولید، انتقال و توزیع دنبال شود. 
با توجه به گس�ردگی ابع�اد این تغیریات و تاث�ریات احتاملی 
آن بر بخش های خمتلف صنعت ب�رق از مجله حوزه توزیع، با 
مهندس عقدایی، دبری انجمن صنفی کارفرمایی رشکت های 
توزی�ع نریوی برق کش�ور ک�ه س�ابقه ای دیرین�ه در صنعت 

توزیع برق کشور دارد، به گفتگو نشستیم. 
مهن�دس عقدای�ی در طول گفتگ�و باره�ا تاکی�د می کند که 
صحبت های�ش در خص�وص تغی�ری س�اختار وزارت نریو، 
دیدگاه های انجمن نیس�ت ونقطه نظرات�ش را تنها به عنوان 
یک کارش�ناس مطرح می کند . او بر این باور است که شاید 
اجی�اد رشکت ه�ای ب�رق اس�تانی، برونس�پاری فعالیت های 
اجرایی و باقی ماندن مس�ئولیت ها در وزارت نریو، در هببود 

رشایط کنونی صنعت برق تاثریگذارتر باشد. 
آنچ�ه در ادام�ه می آید حاص�ل گفتگوی ما با این کارش�ناس 

صنعت برق است:

با توجه به اینکه قرار است تغیریاتی در ساختار وزارت نریو اتفاق 
بیفت�د و کاره�ای این وزارختان�ه در قالب س�ه رشکت ختصصی 
تولید، توزیع و انتقال دنبال ش�ود، دیدگاه شام در خصوص تاثری 

این تغیریات بر فعالیت های وزارت نریو چیست؟
از دیدگاه من اگرچه تشـکیل رشکت مادر ختصصی توزیع برای 
اسـتقالل بیشـرت رشکت های توزیـع یک گام بسـیار بلنـد و رو 
به جلو اسـت، اما تشکیل سـه رشکت مادرختصصی در رشایط 
کنونی آنقدرها راه گشـا به نظر نمی رسـد. البته قطعا مهه ما و به 
ویـژه مسـئولنی وزارت نریو بـه دنبـال راهکارهایی هسـتند که 

رشایط موجود صنعت برق را هببود بخشند. 
من بر این باورم که اجیاد سه رشکت مادرختصصی در حوزه های 
تولید، انتقال و توزیع، ممکن است خدمات دهی به مردم را حتت 
تاثـری قرار داده و آن را دچار نقصـان کند. نباید فراموش کنیم که 
اجیاد این سه رشکت به معنای سـه برنامه ریزی و تصمیم سازی 
خمتلف اسـت که مهاهنگی بنی آهنا ممکن اسـت با دشواری هایی 

روبرو شود.

در طـول این سـال ها اداره واحد این سـه حوزه توسـط رشکت 
توانری، مسـاله خاصی را اجیاد نکرده و مـن فکر می کنم که مهنی 
روش، پاسخگوی نیازهای صنعت برق خواهد بود. در گذشته 
رشکت هـای بـرق منطقه ای بـه نوعی بـا رشکت توانـری مهرتاز 
بودند، با این تفاوت که مدیر عامـل رشکت توانری، معاون وزیر 
هم بود. به این ترتیـب رشکت های برق منطقه ای عمال زیر نظر 

وزارت نریو و معاون وزیر فعالیت می کردند.
لـذا با توجه بـه مهنی جتربه، مـن معتقدم که روش تغیری سـاختار 
و اجیاد سـه رشکت ختصصی در وزارت نـریو، نمی تواند روش 
چندان موفقی باشـد. حتـی اگر پیاده سـازی سـاختار جدید را 
زمینه سـازی زیرساختی برای خصوصی سـازی و واگذاری ها 
بدانیـم باز هـم باید بپذیریم کـه رشایط کنونی صنعـت برق و به 
ویژه رشکت هـای توزیع، هنوز هـم مهیای واگـذاری به بخش 
خصوصی نیسـت. چرا که در حال حارض این رشکت ها عمدتا 
زیان ده هسـتند و این مشکل قطعا تا روشن شدن وضعیت بازار 

برق ادامه خواهد یافت. 



25

پرونده تغییر ساختار

به اعتقاد من بدون شـفاف سـازی مبـادالت بازار بـرق و تعینی 
منابـع مالـی و مدیریت صحیح آهنـا در وزارت نـریو و دولت و 
نیز عدم اختاذ یک تصمیم مشـخص در خصـوص مابه التفاوت 
قیمت تکلیفی و متام شـده برق، نمی توانیم هیـچ گام موثری در 
راسـتای واگـذاری رشکت های توزیـع برداریم. لـذا از دیدگاه 
من به عنوان یک کارشـناس، تعینی تکلیف موارد مذکور بسیار 

مهم تر از اجیاد تغیریات ساختاری در وزارت نریو است.
وقتی هنوز هم رشکت های توریع ناگزیرند برق را با یک قیمت 
مشخص از بازار برق بخرند و بر اساس مصوبه دولت و با هبایی 
بسـیار پاینی تربه مـردم بفروشـند، آن هم بـدون اینکـه مرجع و 
منبعی متعهد به پرداخت این مابه التفاوت باشد، قطعا نمی توان 
گامی در راستای واگذاری این رشکت ها برداشت.  بنابراین این 
رشکت ها با این وضعیت قابل فروش و واگذاری نیستند. قطعا 
تا زمانی که برای این دست از موارد چاره اندیشی نشود، حتی با 

تغیری ساختار هم راه به جایی نخواهیم برد.

با توجه به نکاتی که به آهنا اشاره کردید، قطعا رشکت های توزیع 
امسال هم سال بسیار دشواری در پیش خواهند داشت. 

بله کامال درست است. البته امسـال افزایش 24 درصدی هبای 
بـرق و مهچننی افزایش حق انشـعاب، رشایط را نسـبت به چند 
سـال گذشـته هببود بخشـیده اسـت. قرار اسـت دولـت از حمل 
افزایش 24 درصدی هبای برق،برای هدفمندی برداشـت نکند 
و کل این مبلغ به صنعت برق ختصیص داده شود. اما به هر حال 
افزایش قیمت فروش برق درسـال هایپیش نسـبت به پایه سـال 
85، بـرای بحـث هدفمندی یارانه ها، توسـط دولت برداشـت 

می شود. 
بنابراین مسـاله عدم پرداخت مابه التفـاوت قیمت برق مهچنان 
به عنوان یک معضل به قوت خـود باقی می ماند. نباید فراموش 
کنیم که متوسـط قیمت متام شـده بـرق رقمی بـاالی 80 تومان 
اسـت، در حالی که صنعت برق بـه ازای هر کیلووات سـاعت 
برق از مشـرتکینامن به طور متوسط 50 تومان دریافت می کند و 
ایـن تفاوت در درآمـد و هزینه های صنعت بـرق، به معنای یک 
کرسی بودجه چند هزار میلیارد تومانی برای این صنعت است. 

شام به این مساله اشاره کردید که اجیاد یک رشکت مادر ختصصی 
توزیع در هببود رشایط این حوزه مثمر ثمر خواهد بود. چرا؟

شاید اجیاد یک رشکت مادر ختصصی بتواند بوروکراسی کنونی 
در روابـط و فعالیت های جاری رشکت های توزیـع را تا حدی 
کاهـش داده و بـه کار آهنـا رسعت ببخشـد. به عـالوه اجیاد یک 
رشکت مادرختصصی در حوزه توزیع می تواند ارتباط منسجم تر 
و هدفمندتری بنی ایـن بخش با دولـت و وزارت نریو اجیاد کند 
و در هنایـت رشایطی را فراهم آورد کـه حرف های بخش توزیع 
بیش از پیش شـنیده شـده و شـاید حل مسائل و مشـکالت این 

بخش با رسعت بیشرتی صورت پذیرد. 
با ایـن وجود این تغیـری سـاختار تفاوتی در ماهیـت بخش های 
خمتلف و نحوه مدیریت آهنا اجیـاد نخواهد کرد، اما باز هم تاکید 
می کنم که اجیاد رشکت مادرختصصی توزیع می تواند با استقالل 

بخشی بیشرت به رشکت های توزیع، برای این بخش گامی رو به 
جلو باشد. 

از دی�دگاه ش�ام آیا این تغیری س�اختار می تواند به ش�فاف س�ازی 
روابط و منابع مالی وزارت نریو منجر شود؟

اگر رشکت هـای توزیع و یا بـرق منطقه ای به عنـوان یک بنگاه 
اقتصـادی در نظر گرفته شـوند، بایـد برای مدیریـت هزینه ها و 
درآمدهایشـان اختیـارات مهه بنگاه هـای اقتصادی بـه آهنا داده 
شـود. اجیاد یک رشکت مادر ختصصـی در هر یک از حوزه های 
تولید، انتقـال و توزیع می تواند به معنای کنرتل بیشـرت دولت بر 
روی نحـوه مدیریت هزینه ها و درآمدها باشـد. اگر قرار باشـد 
رشکت مادر ختصصی توزیع کار مدیریت پروژه ها و پیامنکاران 
و مطالبـات را انجـام دهـد، قطعـا رشکت هـای توزیـع ماهیت 

واقعی خود را از دست خواهند داد. 

تاکیـد مـن بر این اسـت کـه مدیـران رشکت هـای توزیـع برای 
اینکـه عملکـرد موفقی داشـته باشـند، بایـد اختیـارات الزم را 
بـرای اداره این رشکت ها بـه عنوان بنگاه های اقتصادی داشـته 
باشند.رسـیدن صنعت توزیع به شـکوفایی مسـتلزم این اسـت 
که این رشکت ها منابع مالی شـفاف در اختیار داشته و عهده دار 

مدیریت این منابع باشند. 
مشـکل امروز مـا دقیقا این اسـت کـه مدیریت منابـع در اختیار 
رشکت هـای توزیـع و یا بـرق منطقه ای نیسـت، اما مسـئولیت 
پاسـخگویی بـه پیامنـکاران و سـازندگان بـر عهده آهنا اسـت. 
رشکـت توزیـع مناقصـه را برگـزار می کنـد، کاال و خدمات را 
خریداری می کند و در هنایت باید به سازنده و پیامنکار پاسخگو 
باشد، مهه این ها در رشایطی است که منابعی برای پرداخت این 
مطالبات در اختیارش قرار نمی گرید. این مساله باید به هر شکل 
ممکن حل شـود و به نظر من در این مسری، بودن یا نبودن رشکت 

مادر ختصصی تاثری چندانی ندارد.
آنچـه کـه امروز بـه وضوح قابل مشـاهده اسـت، این اسـت که 
بخـش قابـل توجهـی از کمبودها و مشـکالت صنعـت برق به 

سمت بخش توزیع رسازیر شـده اند. در رشایطی که بسیاری از 
تولیدکنندگان مطالبات خود را به هر نحوی از طریق بورس و یا 
بازار برق دریافت می کنند و حوزه انتقال هم به دلیل زیرساختی 
بودنش، دچار کمبودهای کمرتی است، این رشکت های توزیع 
هسـتند که بار بخش قابـل توجهی از کمبودهـا و کرسی بودجه 

وزارت نریو را متحمل می شوند. 
در ایـن رشایـط رشکت هـای توزیـع عـالوه بـر کـرسی بودجه 
ناگزیرنـد پاسـخگوی سـازندگان و پیامنکارانـی باشـند کـه 
مطالباتشـان معـوق مانده اسـت. البتـه برق های منطقـه ای هم 
مشـکالتی مشـابه رشکت های توزیع دارند اما به نظر می رسـد 

مسائل بخش توزیع بیشرت است. 

پ�س از دیدگاه ش�ام این تغی�ری س�اختار در هببود رشای�ط کنونی 
صنعت برق بی تاثری است؟

بله بـه نظر من ایـن تغیریات نمی توانـد تاثریی در هببـود رشایط 
صنعت برق داشته باشد.

اگر قرار باشد تغیری ساختار وزارت نریو به کاهش تصدی گری 
دولت منجر شود، چه تغیریاتی را پیشنهاد می کنید؟

من معتقدم تا زمانی که ما کشوری در حال توسعه داریم که سود 
رسمایه گذاری در آن رقمی باالی 27 درصد و سود مورد انتظار 
رسمایه گذاری باالی 30 درصد اسـت، واگذاری صنعت برق 
به عنوان یک صنعت زیرسـاختی کار درستی نیست. شاید هبرت 
باشـد که دولت برای کاهش تصدی گـری خود در صنعت برق 
کشور، در هر اسـتان یک رشکت برق اجیاد کند که متولی تولید، 
انتقال و توزیع در آن اسـتان باشـد. در هنایـت رشکت توانری و یا 
معاونت بـرق وزارت نـریو متولی مهاهنگی، سیاسـتگذاری و 

تدوین برنامه های کلی و جامع این رشکت هاباشد. 
به این ترتیب سیاسـتگذاری های کالن در وزارت نریو و توانری 
انجام می شـود و امور اجرایی به طور کامل به برق های اسـتانی 
سپرده می شـود. من بر این باورم که هبرتین راهکار برای کاهش 
تصدی گـری، برونسـپاری فعالیت هابا نظارت دولت اسـت. 
به ایـن ترتیب می توانیـم حداقل حـدود 75 درصـد از کارهای 
اجرایی صنعت بـرق را به بخش خصوصی بسـپاریم و وزارت 

نریو نظارت بر انجام هبینه فعالیت ها را عهده دار شود. 
بـه هـر حـال اصلی تریـن مسـئولیت وزارت نـریو، تامـنی برق 
مطمئن برای مردم وپاسـخگویی به نیاز کشـور است و این مهم 
با واگـذاری های شـتاب زده و یا تغیری سـاختار فاقد مطالعات 
عمیق کارشناسـی وبدون بررسـی های جامع جوانب آن لطمه 
خواهد دیـد . نباید فراموش کنیم که انرژی برق در زندگی مردم 
و بخش های خمتلف اقتصادی ، اجتامعی و فرهنگی کشور نقشی 
راهربدی دارد و هر تغیری و حتولی در این صنعت بر زندگی مردم 
و فعالیت های کشور به ویژه توسعه زیر ساخت ها تاثری خواهد 
داشت . از این رو هر تغیریی باید با مطالعه و جامع نگری انجام 

شود چرا که این صنعت حمل آزمون و خطا نیست. 

 بدون شفاف سازی مبادالت بازار برق و 
تعیین منابع مالی و مدیریت صحیح آنها 

در وزارت نیرو و دولت و نیز عدم اتخاذ یک 
تصمیم مشخص در خصوص مابه التفاوت 
قیمت تکلیفی و تمام شده برق، نمی توانیم 

هیچ گام موثری در راستای واگذاری 
شرکت های توزیع برداریم
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تغییر ساختار صنعت برق 
در هاله ای از ابهام

این روزها تغیریات جدید س�اختاری در صنعت برق، ش�اید یکی از تازه ترین و مهمرین موضوعاتی باش�د که ذهن مس�ؤوالن دولتی و تولیدکنندگان 
و پیامنکاران بخش خصوصی در صنعت برق را به خود مش�غول س�اخته اس�ت. هر چند این تغیری،  هنوز با اما و اگر های فراوانی روبرو است و به قول 
بس�یاری از مدیران بخش خصوصی و حتی دولتی، موضوعی اس�ت که هنوز نمی توان به طور واضح در مورد آن اظهار نظر کرد اما آنچه واضح است 

استقبال بخش خصوصی از این تغیری است. اگر چه این تغیری هنوز در اهبام قرار دارد....
در بخش تریبون آزاد این ش�امره از ماهنامه ستربان که اکنون پیش روی دارید، سعی شده تا با طرح سؤاالت متعدد درباره تغیریات ساختاری وزات نریو 

به بررسی علل و پیامدهای آن بپردازیم.

از دیگاه ش�ام تغیریاتی که در دولت برای ساختار وزارت نریو در نظر گرفته  شده، چه حتوالتی 
در نظام اجرایی این وزارختانه اجیاد می کند؟

از نظر اجرایی شـاید حجم کار اجرایـی وزارت نریو افزایش می یابد کـه در این صورت باید 
بتوانند از نظر نظارتی نقش پر رنگ تری نسبت به حال داشته باشند.

آیا این تغیری ساختار می تواند به هببود و شفاف سازی روابط وزارت نریو به عنوان کارفرمای 
اصلی صنعت برق با سازندگان، پیامنکاران و مشاوران منجر شود؟

بـا توجه به اخـذ گواهی کیفیت کاال سـازندگان که مسـتقیا از توانری اخذ می شـود و بر روی 
کیفیت حمصـول صحه گذاری می شـود، شـناخت صحیح تری بـدور از تعصبـات بر روی 
سـازندگان وجود دارد که می تواند در پروژه های حسـاس در اولویت قرار دادن سـازندگان  

و در جمموع کیفیت کار باال را در پی داشته باشد.

 آیا این تغیری ساختار می تواند منجر به هببود سیستم تامنی مالی در صنعت برق شود؟
 وزارت نریو از نظر بودجه مشکل دارد و این تغیری ساختار، نقشی برتأمنی مالی ندارد.

از دیدگاه شام آیا مشکالت قراردادهای یک سویه می تواند در سایه تغیریات احتاملی آینده رفع 
شده و قراردادهایی منصفانه برای پروژه های صنعت برق تدوین شود؟ 

بـا توجه به این کـه متامی قراردادها از یـک فرمت خاص پریوی می کنند و هـر برق منطقه ای 
یـا توزیع فرمت خاص خود را دارد شـاید قراردادها به شـکل یک فرمت کلـی در آید ولی در 
جمموع برای تغیری یک طرفه بـودن آن باید افکار تغیری کند که وزارت نریو باید این تغیری افکار 

را اجیاد کند.

کاه�ش تصدی گری دولت و افزایش بخش خصوصی یکی از رهاوردهای تغیریات احتاملی 
خواهد بود؟ چگونه این امکان پذیر خواهد شد؟ 

این در صورتی امکان پذیر خواهد بود که تنها از طرف وزارت نریو پروژه تعریف شـود و کل 
کار تأمنی جتهیزات، اجرا و غریه به بخش خصوصی واگذار شود.

ب�ه طور کل�ی تاثری ای�ن تغیریات را ب�ر نظام مدیریت�ی و اجرایی صنع�ت برق، مثب�ت ارزیابی 
می کنید یا خری؟ چرا؟

 با توجه به مرکزیت وزارت نریو ممکن اسـت از انجام کارهای سـلیقه ای در استان های دیگر 
جلوگریی شـود و کیفیت خطوط  ) از نظر طراحی و جتهیزات( نسـبت به قبل اندکی افزایش 
یابـد و متام ایـن موارد زمانی امـکان پذیر خواهد بود که نظـارت وزارت نریو دقیـق تر از قبل 

باشد. 

اصالح یکطرفه بودن قراردادها نیاز به تغییر افکار دارد
مهندس مهدی صمدی قندهاری مدیرعامل رشکت پارس مقره
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از دیدگاه ش�ام تغیریاتی ک�ه در دولت برای س�اختار وزارت نریو در نظر 
گرفته شده، چه حتوالتی در نظام اجرایی این وزارختانه اجیاد می کند؟

به نظر می رسـد حتقیقاتی که در این زمینه انجام شـده، آینده نگرانه نبوده 
اسـت به این معنـی که بر اسـاس این حتقیقات، تفکیـک قدیمی صنعت 
بـرق به بخش هـای تولید، انتقال و توزیع مبنای اجیاد سـه رشکت شـده 
اسـت. گره قضیه اینجاست که مهه انتظار دارند20 سال بعد صنعت برق شامل تولید، انتقال 
و توزیع نباشـد. از ایـن رو، چرایی تفکیک این سـه بخش در قالب سـه رشکت نا مشـخص 
است. منظورم این است که ممکن است در کوتاه مدت این تغیریات به روند خصوصی سازی 
رشکت های توزیع کمک کند. این موضوع کامال  قابل تصور اسـت. باالخره هنادی مسؤول 
مسـتقیم خصوصی سازی صنعت برق شـده اسـت. اما از دید فناوری و کالن، صنعت برق 
قرار نیسـت سه رشکت مسـتقل تولید، انتقال و توزیع باشد. سـخنانی که درباره انرژی های 
نو و جتدید پذیر، درباره شـبکه های هوشمند گفته می شود با این مساله تفکیک تولید، انتقال 
و توزیـع تناقض دارد و در این چهارچوب نمی توان این سـه بخـش را از هم جدا کرد. واقعا 
سؤال اسـت که متولی یک پروژه شـبکه کیست؟ تا حاال توانری چننی مسـئولیتی داشت، می 
توانسـت یک معاونت دیگر به جمموعه خود اضافه کند و ایـن کار را به عهده بگرید. بنابراین، 
اجیاد سـه رشکت در توانری در کوتاه مدت تغیری مثبتی  اسـت؛ اما  در دراز مدت خالف مسـری 

کلی تکنولوژی در صنعت برق است.

آیا این تغیری ساختار می تواند به هببود و شفاف سازی روابط وزارت نریو به عنوان کارفرمای 
اصلی صنعت برق با سازندگان، پیامنکاران و مشاوران منجر شود؟

اسـتنباط من از جمموعه صحبت ها این است که نیت و هدف خصوصی سازی در کوتاه ترین 
زمان بوده اسـت. دولت می خواسته مسأله خصوصی سـازی خود را زودتر حل کند. از این 
جهت خوب اسـت. اما صنعت برق شامل سه رشکت مادر ختصصی نیست. صنعت برق در 
حال تبدیل شـدن به موجودی در هم تنیده می شـود. افقی که صنعت برق در 15 سـال یا 20 
سال آینده پیش روی خود می بیند این است که مرصف کننده و تولید کننده یکی شوند. در این 

صورت تفکیک تولیدکننده و مرصف کننده، تفکیکی صحیح نیست. 

پیشنهاد جنابعالی در رشایط کنونی چیست؟ چه حتوالتی الزم است در این نظام اجرایی اجیاد 
شود؟

بـه نظـر من مشـکلی کـه جمموعـه وزارت نـریو درگـری آن اسـت و بـه مهـنی دلیل نتوانسـته 
خصوصی سـازی  را بـه درسـتی پیش بـربد- به ویـژه در حـوزه توزیـع -  این اسـت که این 
وزارختانه نتوانسـته اسـت بنی دارایی و خدمات تفکیک قائل شـود. وقتی خصوصی سازی 
واقعـی صـورت نگرید، شـبه دولتی ها جایـگاه بخش خصوصـی را می گریند. شـبه دولتی 
ها دنبال در آمدزایی مسـتقیم نیسـتند. دنبال این هسـتند که رسمایه داشته باشـند و بگویند ما 
پوملان را به رسمایه تبدیل کردیم. برای مثال، در مهنی نامیشگاه از مدیر یک رشکت خصوصی 
واقعی بپرسـید اگر پول داشـته باشـی می روی رشکـت توزیع بخری؟ به طـور قطع آن مدیر 
مـی گوید، نه! چون رشکت توزیع با این سـاختار سـودآور نیسـت. البته برای اجیاد سـاختار 
مناسـب کارهایی هم شـده اسـت اما این اقدام ها به حدی نبوده اسـت تا من به عنوان بخش 
خصوصی قانع شوم  که بطور مثال، رشکت توزیع بخرم. گره مساله  اینجاست. گره در توانری 

یا وزراختانه نیست، گره در تعریف رشکت توزیع است. 
مهان طور که گفتم اجیاد سـاختار جدید در کوتاه مدت مناسـب اسـت، امـا در طوالنی مدت 
جمبوریم به شـیوه پیشنی برگردیم و اگر این کار را نکنیم 10 سـال دیگر شاهد خواهیم بود که 
توانریی که مسـؤول انتقال شده بود، تبدیل به یک رشکتی که فقط ساختامنی از آن باقی است؛ 

می شود.

به نظر شام این سیستم در کوتاه مدت می تواند در تأمنی مالی صنعت برق مؤثر عمل کند؟
به نظر من گره تأمنی مالی صنعت برق یک جای دیگر اسـت. یعنی این قضیه به ساختار هیچ 
ربطـی ندارد. گره اصلی در داخل صنعت برق نبوده اسـت. اگر پول صنعت برق را بدهند به 

خودش مشکل تأمنی مالی آن هم حل می شود.

کاه�ش تصدی گری دولت و افزایش بخش خصوصی یکی از رهاوردهای تغیریات احتاملی 
خواهد بود؟

وقتی یک بنگاه از نظر اقتصادی سـود آور نباشـد حتی اگر از سوی دولت واگذار شده باشد، 
خصوصی نشده است. بنی واگذاری و خصوصی شدن یک بنگاه اقتصادی باید تفکیک قائل 
شد. دولت فالن رشکت را به تأمنی اجتامعی واگذار کرده است، با وجود این، رشکت واگذار 
شده، خصوصی نشده است. چرا؟ تأمنی اجتامعی هم یک جایی مثل دولت است. مهان طور 
کـه دولت )به عنوان طرف قرارداد با بخش خصوصی( پـول من را نمی دهد، تأمنی اجتامعی 
هم پول من را نمی دهد. اینها با هم فرقی ندارند. اگر خصوصی سازی واقعی صورت گرید، 
مـا بخش خصوصی ها بلدیم با مهدیگر کار کنیم.  بلدیم چطور پول به مهدیگر بدهیم  چطور 
پول از مهیدیگر بگرییم. دیگر شاهد بحرانی سال های گذشته نخواهیم بود. بحران مطالبات 
مجع شـده به این دلیل اجیاد شـده کـه یک طرف معامله دولت بود و احسـاس گـردن کلفتی و 
انحصار داشـت، و با چننی احساسـی با بخش خصوصی برخورد می کـرد. این رشایط تنها 

وقتی قابل شکستن است که خصوصی سازی واقعی صورت گرید.

در پایان، اگر مطلب دیگری مد نظر است، بفرمایید...
به نظر می رسـد، دسـتگاه هایی مانند وزارت نریو و وزارت نفت که بعـد از هدفمندی به این 
طـرف به دلیل ایـن که پولـی دریافت نکرده اند، ورشکسـته شـده اند و در امـور جاری خود 
متوقف شده اند. من این را درک می کنم  که آقای وزیر نریو نگران است که دو هفته دیگر باید 
خاموشـی بدهد، آب شـهرها را ندارد بدهد و.. اما نباید این حجم مشکالتی که بر وزارختانه 
آوار می شـود باعث شـود که دیدمان کوتاه مدت بشـود و بگوییم امسـال را رد کنیم بعد خدا 
کریم اسـت. متاسـفانه مدیران قبلی، این طور فکر می کردند که ما به ایـن روز افتاده ایم. این 
دولت باید تدبری بیشـرتی به خرج دهد و مسائل را در دراز مدت تبنی و تدبری کند. البته تقصری 
این دولت هم نیسـت. مسایل از زمانی اجیاد شده که پول صنعت برق را ندادند. ثمره آن اقدام 
هـا را حـاال می بینیم. اما الاقـل حاال کارهای بنیادی تر کنیم تا جمبور نشـویم پنج سـال دیگر 
برگردیـم و روال تازه تاسـیس را  به هم بریزیم. ما می دانیم اگر مهنی امسـال اوضاع  مرصف 
برق بیش از اندازه بحرانی نمی شود به خاطر این است که رشد اقتصادی باال نیست و مرصف 
برق صنایع کاهش یافته اسـت وگرنه صنعت برق با این مدل حرکت نمی تواند مرصف برق 

اقتصادی در حال توسعه را تأمنی بکند.

گره تأمین مالی صنعت برق ربطی به ساختار ندارد
مهندس حسنی نظر بلند مدیر عامل  رشکت رهروان سپهر اندیشه
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پرونده رقابت مخرب

ساختار دولتی باید تعدیل شود
مهندس حمسن شادمان مدیر عامل رشکت صانع رشق

به نظر شام تغیریاتی که برای ساختار وزارت نریو در دولت در نظر گرفته 
شده، چه حتوالتی در نظام اجرایی این وزارختانه اجیاد می کند؟

جتربه نشـان داده است که در کشور ما تغیری ساختار خوب است، منتهی 
به رشطی که حساب شده و بر اسـاس اصول کارشناسی انجام شود. از 
این رو، من فکر می کنم این تغیری سـاختار که متولی گری سـازمان برق 
بـرای رشکت های تولید یـا رشکت های برق منطقـه ای را هدف گرفته اسـت، قطعا رشایط 

مناسب تری را پیش خواهد آورد. 
بحثی که از  سـال های گذشـته در وزارت نریو به ویژه صنعت برق وجود دارد، بحث کمبود 
منابع و نقدینگی است  و این که منابع نقدینگی یا در واقع پرداخت قبوض با ترویج هدفمندی 
یارانه از دست وزارت نریو خارج شده است. امیدوارم که تغیری ساختار مد نظر دولت، منابع 
نقدینگی را به نحو مناسـبی به سمت وزارت نریو سـوق دهد. به نحوی که پول ها رسیع تر و 
مناسب تر در اختیارشان قرار بگرید. در واقع در این تغیری ساختار، پیش بینی اصالح شبکه و 
برگشت منابع مالی ناشی از این رصفه جویی ها به سمت وزارت نریو یا صنعت برق یا توانری 
میرس باشد. وجود این موضوع در حال حارض ناشی از یک خالء قانونی هست که  امیدواریم 
در بحث تغیری سـاختار این دیدگاه ها جابیفتد و بتوان از منابع مالی موجود در صنعت برق به 

نحو مناسبی هبره برداری کرد.
پس تغیری سـاختار اگر سـوق رسیع تـر منابع نقدینگی، بـه توانری و امکان منتفع شـدن توانری 
از رصفه جویی هایی که انجام می دهد را به دنبال داشـته باشـد، قطعا شـاهد کارآمدتر شـدن 

سیستم خواهیم بود.

آیا شام معتقدید که  این تغیری ساختار در هببود روند تأمنی منابع مالی می تواند مؤثر باشد.
با توجه به این که  رشایط و نحوه این تغیری ساختار هنوز خیلی روشن نیست، نمی توان به طور 
قاطع چننی باوری داشـت. اما اگر مواردی که عرض شـد، در این تغیری ساختار دیده شود، و 
سـاختارهای جدید به نحوی طراحی شـوند که بخشـی از کارها به بخش خصوصی واگذار 
شود یا  بخشی از منابع جهت های مناسب تری را پیدا کنند، بسرت مناسب برای حل بسیاری از 
مسائل موجود در صنعت برق فراهم می شود. اما به طور قطع نمی توان مشوق هایی را برای 
ساختار دولتی اجیاد کرد که در صورت رصفه جویی یا اجرای هبینه طرح ها از منابع حاصل از 

این رصفه جویی یا عملکرد هبینه منتفع شود.

پیشنهاد شام برای این که ساختار جدید به هبرین شکل طراحی شود، چیست؟
به نظر من، مهمرتین مشکلی که ما در حال حارض داریم، ساختار خلت و سنگنی دولتی است 
کـه باید در این طراحی سـاختار جدید، تعدیل شـوند. ما باید سـاختار قبلی را بـه طور کامل 

فراموش کرده و آن رها کنیم. یعنی تغیری ساختار فقط به تغیری اسم یک جمموعه حمدود نشود. 

ب�ه نظر می رس�د کاه�ش تصدی گ�ری دول�ت و رش�د بخش خصوص�ی یک�ی از مهمرین 
رهاوردهای تغیری ساختاری باشد. به نظر شام این امر چطور میرس خواهد شد؟ 

به نظر من در بحث تغیری ساختار، حداقل در رشکت های توزیع به سمت خصوصی سازی  و 
کاهش تصدی گری دولت حرکت نمی کنیم. بر عکس، با توجه به شـواهد اولیه این حرکت 
جدید، می توان استنباط کرد که سـاختار جدید در جهت خالف کاهش تصدی گری دولت 

است. 

فکر می کنید در سایه این تغیری و حتوالت مشکل قراردادهای یک سویه می تواند حل شود؟
مـن فکر نمی کنم مشـکل قراردادهای یک سـویه به این موضوع ارتباطی داشـته باشـد. این 
مشـکل به نگاه کارفرمایی دولتی بر مـی گردد. به یک نگاه قیم مآبانه ای که سیسـتم دولتی به 
مهـه بخش های مملکتی دارد و خود را بر حق مـی داند و در واقع از مهه تضامنی الزم برای این 
که کسـی حقی از دولت - حقی از بیت املال- را ضایع نکند، اسـتفاده مـی کند. اما بر عکس 
ایـن موضوع، هیـچ تعهدی  را برای خـود در پایامل نکـردن حقوق مردم یا حقوق بخشـی از 
افراد، متصور نیست. این نگاه، یک نوع تفکر است و به طور مستقیم ارتباطی به ساختار اسم 
رشکت ساتکاپ یا سازمان برق و غریه ندارد. این نگاه تفکر دولتی است و اگر عوض نشود، 
هیـچ اتفاق دیگری نخواهد افتاد؛ این نکته را حتام باید در نظر داشـت که بیت املال دو سـمت 
دارد و متولـی بیـت املال هم بایـد مواظبت کند که از سـمت افراد به بیت املال تعدی نشـود و 
هم از سـمت بیت املـال به حقوق افراد تعدی نشـود. بخـش دوم این مغفول مانده اسـت. به 
طـوری که هیچ کسـی عذر رشعی برای خود متصور نبوده اسـت و یـک کارفرمای دولتی به 
سادگی حقوق افراد را پایامل می کرده و بعدهم برای خودش هیچ مسؤولیت رشعی متصور 
نبوده اسـت.  این نگاه خیلی ارتباطی به سـاختار نـدارد. اما حتام باید در سـندیکا مهه مهت و 
تـالش خود را به این قضیه معطوف کنیم که به هر نحوی که می شـود، ایـن قرار دادهای یک 
سـویه را عوض کـرد. امیدواریم که این تـالش ها یک روزی به نتیجه برسـد. به عنوان نمونه 
در سـال های اخری سیسـتم دولتی اجحاف زیـادی به بخش خصوصی با تأخـری در پرداخت 
ها نموده، آیا یک مدیر دولتی از سـوی بازرسـی ها بازخواسـت شـد؟ یا مدیران دولتی برای 
خود خالفی را متصور بودند یا فقط خالف ها وقتی اسـت که احتامل تضییع بیت املال باشد. 
نوع نگاه و تفکر در قراردادهای یک سـویه فقط ایمن کردن کارفرما از تعدی پیامنکار است و 
توازنی برقرار نیست. بر اساس آن کارفرما نیز ملزم به پرداخت خسارت هایی که پیامنکار وارد 
می کند، باشـد. به هر حال ما می گوییم این نگاه باید برای حفـظ صنعت برق، نه برای حفظ 

پیامنکاران، اصالح شود.

آقای مهندس ! در پایان اگر نکته دیگری باقی است، بفرمایید.
ببینید ما در فضای پیش رویامن با دو وضعیت خاص مواجه هستیم که باید به آهنا توجه ویژه ای 
شود. اول این که در صنعت برق یک قرارداهایی وجود دارد که دست و پای بخش خصوصی 
را بسـته است. در سال های گذشـته بنا به دالیل خمتلف شـکلی از قراردادها اجیاد شده است 
که مناسـب نیسـت. وقتی در عرض چند ماه ، قیمت ارز دو یا سه برابر می شود، یعنی رشایط 
اقتصاد، رشایط عادی نیسـت. متأسفانه این قرار دادها در چننی اوضاعی منعقد شده اند و در 
طراحی آهنا به صورت سـاختاری هیچ فکری نشـده اسـت و در حال حارض با انبوهی از  این 

قراردادها که دست و پاهای ما را بسته است، مواجهیم.
 از طرف دیگر، به دلیل کاهش احتاملی حتریم ها، رشد صنعت و تالش وزارت نریو و به ویژه 
معاونت برق آن برای جذب منابع، یک فضا و وضعیت مناسبی قابل پیش بینی است. به نظر 
می رسد گشایشی در صنعت برق اجیاد خواهد شد. این گشایش در صورتی که صنعت رشد 

یابد و صنعت برق بخواهد پاسخگوی رشد صنعتی  باشد. حتام باید بوجود بیاید. 
مـن امیدوارم این حتـرک پیش بیاید. امـا مهچنان دربـاره قراردادهایامن نگرانـی  وجود دارد. 
امیدوارم این مشـکل قرارداهایی را که دیروز داشـتیم  را نداشته باشیم در این سال ها مهه این 
حرف ها در سـندیکا بسیار مطرح شده است. اما متأسـفانه روند رفع این مشکل،  خیلی کند 

پیش می رود. 
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از دیدگاه ش�ام تغیریاتی ک�ه در دولت برای س�اختار وزارت نریو در نظر 
گرفته شده، چه حتوالتی در نظان اجرایی این وزارختانه اجیاد می کند؟

با توجه به سـابقه  29سـاله ای که در صنعت برق داریـم، باید بگویم در 
این سال ها، رشکت های توزیع خیلی بزرگ شده بودند و به نظر من یک 
مقداری هم خود خمتار عمل می کردند. اما حاال فکر می کنم با ختصصی 
شدن رشکت ها رشایط برای رشکت های توزیع مناسب تر شود. البته من به سایر نقاط قوت 
احتاملـی این مسـاله کاری نـدارم، امـا از نظر مهنی ختصصی شـدن، رشایط به نظـر من خیلی 
خوب می شـود. بعد از این مرحله هم، برای رشکت های توزیع، سـایر مسائل از مجله بحث 
خصوصی سازی راحت تر پی گرفته می شود. در رابطه با »تولید« اطالعات من اندک است 
و نمی توانم اظهار نظری درباره آهنا داشـته باشـم. اما از آنجا که رشکت های توزیع کوچکرت 
می شـوند، مـن آینده هبـرتی را پیش بینی می کنـم. البته در ایـن میان ممکن اسـت، عده ای از 
کوچک شدن رشکت های توزیع راضی نباشند. اما در این صورت، به نظر من، رشکت ها هم 

مفهوم خصوصی بودن را متوجه می شوند و هم این که ختصصی تر به قضیه نگاه می شود.  

به نظر ش�ام این تغیری و حتوالت تا چه ح�د می تواند در وصول مطالبات و سیس�تم تأمنی مالی 
رشکت ها مؤثر باشد؟

این مساله هم نکته مهمی است. در صورتی که توزیع بخش فروش انرژی و بخش قبض هایی 
که از مردم مطالبات دارند و مهچننی قیمت انرژی تصحیح شود و قیمت برق به روز شود، به 
نظر من رشایط خیلی خوب می شود؛ چون این پول ها به خزانه نمی رود، به وزارت نریو هم 
نمی رود، بلکه به حسـاب رشکت مادر ختصصی وارد می شـود و از این طریق دوباره به خود 
رشکت های توزیع باز می گردد. با توجه به این مشکالت رشکت های توزیع در این که منابع 
مالی را در کجا هزینه کنند، من کوچکرت شدن سیستم را از نظر مالی به نفع خود رشکت های 

توزیع هم می بینم. ضمن این که قرار است قیمت برق  و انرژی نیز اصالح شود.

آیا در چننی رشایطی مشکالت قراردادهای یک سویه می تواند در سایه تغیریات احتاملی آینده 
رفع شود؟ 

در ایـن خصوص فکر می کنم سـندیکای صنعت بـرق، باید یک مقدار جـدی تر عمل کند و 
تعامل بیشرتی با بخش های مرتبط داشته باشد تا کم کم رشایط به گونه ای شود که کمک کنند 

تا قرار دادها برد – برد بسته شود. 

پیشنهاد شام برای هببود نظام حتوالت ساختاری وزارت نریو  چیست؟
با توجه به این که وزارت نریو بسـیار بزرگ اسـت و کار اصلی آهنـا هم به یک طریقی تعریف 
شده اسـت، در این فاز قرار اسـت خصوصی سـازی و اقداماتی از این دسـت داشته باشند. 
کامال واضح اسـت کـه راهی غری از این که رشکت ها را جدا و ختصصـی کنند، وجود ندارد. 
اما بـرای این که این کار به طور ختصصـی  صورت بگرید و بتوان در آینده از آهنا درسـت هبره 
برداری کرد به نظر من بخش خصوصـی هم باید در این قضیه ورود کند، یعنی جتربیات خود 
را بـه این رشکت هـا منتقل کنـد و حتی در صـورت امکان در هیـأت مدیره اشـان، از بخش 
خصوصی نیز اسـتفاده کنند. چون این دسـته از رشکت ها هنوز افکار دولتی را دارند. در این 
رشایط، اگر بنا باشـد از جممع خودشان متام زمام امور را به دست بگریند و نظراتشان را اعامل 
کنند، به نظر من مهان آش و مهان کاسه است. اما در صورتی که از جتربه های بخش خصوصی 
و متخصصان این بخش استفاده کنند، از نظر اجرایی این قضیه زودتر فیصله خواهد یافت. به 

نظر من، این مرحله را می توان مرحله گذار از دولتی به خصوصی دانست. 

آقای صمدی این تغیریات می تواند باعث کاهش تصدی گری دولت شود؟
مسـلام در هنایت هدف مهنی اسـت. هدف این اسـت که دولـت کوچک تر شـود و این قضیه 
باالخره از یک نقطه ای باید رشوع شود. در متام وزارختانه ها و سایر هناد ها باید کار ختصصی 
را به اهل فن بسـپارند. این راه، راهی است که بسته به میزان رسعتی که به آن می دهند، به یک 
مقصدی منتهی می شود. در این قضیه مهنی که توانستیم این مسایل را مطرح کنیم و از نقطه ای 
آغاز کنیم، خیلی مهم است. به نظر من وزارت نریو با توجه به مصوبات دولت هیچ اغامضی 

نباید بکند،کوتاه نباید بیاید و این را باید با رسعت اجرایی کند.

تغییر ساختار دولتی در گرو تغییر افکار دولتی میسر است
مهندس عبداجلواد  صمدی مدیر فروش رشکت نوآوران برق آریا

پرونده تغییر ساختار
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از دیدگاه شام تغیریاتی که در دولت برای ساختار وزارت نریو در نظر گرفته شده، چه حتوالتی 
در نظام اجرایی این وزارختانه اجیاد می کند؟

با توجه به ساختار و مهچننی زمان مورد نیاز جهت شکل گریی ساختار جدید،  بخش نامه ها 
و دستورالعمل ها مسـلام در ابتدا و اجرایی شدن تغیری ساختار در هر دو بخش تولید و توزیع 
خـأ هایی به وجود خواهد آمد و چنانچه برنامه ریزی مشـخص و دقیق صورت نپذیرد، این 
خأها در عملکرد رشکت های تازه تأسیس  و مهچننی پیامنکاران مربوطه تأثری بسزایی خواهد 
داشت. ولی چنانچه قبل از عملیات تغیری ساختار، تفکری مبنی بر رویکرد سیستمی و بگونه 
ای جزئی نگر متامی مـوارد قابل پیش بینی را متصور و در جهت حل موارد راهکار مورد نیاز 
را بیندیشـد، مسلام مشکالت ابتدایی امر حل شده و انرژی بیشرتی جهت حمقق شدن اهداف 
اصلی رشکت های تازه تأسـیس ذخریه می شـود که این مهم به هببود عملکرد هر دو رشکت 
کمک بسـزایی می کند. مهچننی اینگونه متصور اسـت که پس از رفع مشکالت اولیه به دلیل 
تقسیم بندی فعالیت ها و نظم بیشرت در ساختار وزارت نریو مسائل مربوط به پروژه ها با مترکز 
بیشـرت و به صورت ختصصی تر بررسی شده و سـبب هببود عملکرد کارفرمایان و پیامنکاران 
خواهد شـد. بدهیی اسـت که موارد گفته شده در خصوص مشـکالت اولیه اجرایی تر به هر 

میزان که هبرت مدیریت شود در نظام اجرایی تأثری هبرتی خواهد داشت.

آیا این تغیری ساختار می تواند به هببود و شفاف سازی روابط وزارت نریو به عنوان کارفرمای 
اصلی صنعت برق با سازندگان، پیامنکاران و مشاوران منجر شود؟

چنانچه زیر سـاخت های مربوطـه به صورت صحیح به وجود آمده باشـد، مـی توان انتظار 
داشت در طوالنی مدت تأثری مناسبی بر این امر داشته باشد.

آیا این تغیری ساختار می تواند منجر به هببود سیستم تامنی مالی در صنعت برق شود؟
به دلیل مشـخص نبودن روند اجرایی شدن سـاختار جدید  و چگونگی اجیاد آن در این مقطع 
نمی توان، پاسـخ مناسـبی به سـؤال مطرح شـده در ایـن بازه زمانـی ارائه داد. لکـن چنانچه 
متهیـدات الزم در این خصوص  اندیشـیده شـده باشـد، مسـلام با توجه به شـفاف تر شـدن و 

جهت دار شـدن بودجه اقتصـادی به هر یک از دو رشکت و مهچننی کوچکرت شـدن مسـائل 
به دلیل جدا سـازی انجام شـده احتامال مشـکالت احتاملی هر یـک از دو رشکت در عملکرد 

رشکت دیگر تأثریی نخواهد گذاشت و به مهنی دلیل مدیریت مالی را آسان تر خواهد کرد.

از دیدگاه شام آیا مشکالت قراردادهای یک سویه می تواند در سایه تغیریات احتاملی آینده رفع 
شده و قراردادهایی منصفانه برای پروژه های صنعت برق تدوین شود؟ 

چنانچه در سیاسـت گذاری های سـاختار جدید بررسـی قراردادها به مهراه رشایط عمومی 
حاکم بر قراردادهای فعلی در برنامه قرار گرید، مسلام به شکل گریی قراردادهای منصفانه تر 
منجر خواهد شـد. در غری ایـن صورت این امر در کوتاه مدت و بـا حجم فعالیت های باالی 

ناشی ار تغیری ساختار دور از انتظار خواهد بود.

کاه�ش تصدی گری دولت و افزایش بخش خصوصی یکی از رهاوردهای تغیریات احتاملی 
خواهد بود؟ چگونه این امکان پذیر خواهد شد؟ 

           بـا توجـه به تبرصه بند دو مصوبه هیـأت وزیران، ابالغی معـاون اول رییس مجهور میزان 
سـهم دولتی و خصوصی در ساختار جدید پس از تصویب وزارت نریو قابل بررسی خواهد 
بود و چنانچه پس از  تصویب وزارت نریو و بخش خصوصی سـهم بیشـرتی داشـته باشـد، 

مسلام منجر به کاهش تصدی گری دولت خواهد شد، در غری این صورت خری.

ب�ه طور کل�ی تاثری ای�ن تغیریات را ب�ر نظام مدیریت�ی و اجرایی صنع�ت برق، مثب�ت ارزیابی 
می کنید یا خری؟ چرا؟

با توجه به این که در سال های اخری مشکالت بسیاری گریبانگری وزارت نریو بوده و به احتامل 
زیاد، طرح تغیری سـاختار وزارت نریو از جتربیات اخری منتج شـده، مسـلام در صورت برنامه 
ریزی درسـت و صحیح در سـاختار جدید، تغیری روند حاصله تأثری مثبتـی در نظام مدیریتی 

صنعت برق خواهد گذاشت.

تقویت فرهنگ همکاری الزمه گسترش رقابت
مهندس حسینعلی سجادی، معاون برنامه ریزی و کنرل پروژه صنایع فلزی بنیاد پوشش
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برای بهره مندی از فرصت ها 
خودزنی نکنید

 نایب رییس هیأت مدیره سندیکا در میزگرد بررسی فرصت ها و هتدیدها در فضای کسب و کار:

معموال یکی از مجله موضوعات�ی که ذهن مدیران را در پایان 
هر س�ال درگری خود می س�ازد رشایط کس�ب و کارشان در 
س�ال های آینده اس�ت و این درحالی اس�ت که برنامه ریزی 
ب�رای کس�ب و کار، ب�دون پی�ش بینی نس�بی فرص�ت ها و 

هتدیدهای پیش روی بی معنی است...
چندی پیش، نامه ای از سوی مدیر عامل یکی از رشکت های 
عضو سندیکا مبنی بررضورت و امهیت بررسی راهکارهای 
مؤثر برای هبره برداری از فرصت های اقتصادی پیش رو در 
حمیط کسب و کار به روابط عمومی سندیکا ارسال شد. این 
نامه، هبانه ای ش�د برای برگزاری میزگ�ردی که حارضان در 
آن ضم�ن بررس�ی مهمری�ن چالش ه�ای کس�ب و کار، به 
بررس�ی فرصت ها و هتدیداتی که در این خصوص می توان 

پیش بینی کرد، پرداختند.
اعضای ح�ارض در این میزگ�رد عبارتن�د از: آقایان مهندس 
علریضا کالهی: نایب رییس هیأت مدیره سندیکا، مهندس 
اصغ�ر ب�ارزی: ریی�س هیأت مدی�ره رشک�ت قش�م ولتاژ، 
مهندس مهدی جواهریان: مدیرعامل رشکت مهندسی برق 
هتران، مهندس علریضارئیسی: مدیر عامل رشکت مهندسی 
و مش�اوره طرح ان�رژی آبنوس و مهندس علریضا سیاس�ی 
راد: مدی�ر رواب�ط عمومی س�ندیکا که در گف�ت و گویی 2 

ساعته به بررسی این موضوع پرداختند. 
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سیاسی راد:
اگر اجازه دهید بحث امروز را با این سؤال رشوع کنم که اساسا 
آیا در حال حـارض فرصت یا فرصت هایی در صنعت و کسـب 
و کار کشـور مـا وجود دارد یا خـری؟ اگر فرصتی وجـود دارد یا 
مـی تواند وجود داشـته باشـد، این فرصت هـا کدامند و چطور 
می توان از آهنا هبـره برداری کرد. مهچنـنی درادامه می خواهیم 
بپردازیـم بـه ایـن کـه در چنـنی رشایطـی سـازمان هایـی نظـری 
سـندیکاها چه نقش و تأثریی در این این مورد می توانند داشـته 

باشند؟
آقـای مهنـدس جواهریـان لطفـا ابتـدا شـام در ایـن خصـوص 
توضیحـات خـود را رشوع کنیـد کـه اصـال ایـن پیشـنهاد چـه 

مالحظاتی داشت که مطرح شد....

جواهریان:
من نمی دانم که دوستان تا چه حدی با رشکت برق آرا یا رشکت 
مهندسـی برق هتـران و تغیـری و حتـوالت آن در طی سـال های 
گذشـته تـا  بـه امـروز آشـنا هسـتند. بنـا برایـن مـن اول اجازه 

می خواهم که این رشکت را معرفی کنم.
رشکـت مـا در ابتدا بصـورت یـک معاونـت در کنـار معاونت 
توزیـع، معاونت هبره برداری و سـایر معاونت هـای خمتلف در 
رشکت برق منطقـه ای هتران،  فعالیت هـای اجرایی و خدمات 
این رشکت را عهده دار بود. در سـال 70 رشکت برق منطقه ای 
هتران، تصمیم گرفـت که رشکت هایی را بطور مسـتقل به ثبت 
برسـاند که از مجله رشکت توزیع برق هتران و رشکت مهندسـی 
بـرق هتـران کـه اکنـون بـه رشکـت بـرق آرا معـروف اسـت و 
رشکت هـای دیگر  مانند قـدس نریو  و برخـی رشکت هایی که 

عموما حتت عنوان رشکت  های ترابری فعالیت می کنند.
بنابراین برق آرا در سـال 70 تأسـیس شـده و عمال از سـال 73 
در رشکـت برق منطقه ای هتـران رشوع به کار کرد. از سـال 73 
تغیریاتی در سـهامداران آن اجیاد شد. رشکت ساتکاب، رشکت 
برق منطقه ای هتران، رشکت صنایع آب و برق صبا سهامداران 
اصلی ما بودند و بخشـی از سهام رشکت توزیع  که در آن زمان، 
حتـت عنوان رشکت توزیع برق مرکز و غـرب هتران مطرح بود، 
نـریوگاه بعثت، رشکـت مالی اداری برق هتـران و رشکت تدبری 

نریو نیز  سهامشان در اختیار رشکت ما بود.
البته از سـال 73 تا کنون تغیریاتی نیز در سهامداران این رشکت 
اجیاد شـد. بطوری که رشکت سـاتکاب بخشـی از سـهامش را 
واگذار کرد، یک بخشـی را  رشکت نریو توسعه خریداری کرد. 
بخشـی را پیام برق و بخش دیگر را هتران نـریو خریداری کرد و 

این تغیریات تا امروز ادامه پیدا کرده است. 
در چننی رشایطی، پرسـنل ما در واقع  پرسنلی بوند که استخدام 
رشکت برق منطقه ای هتران  بودند. این پرسنل که بخشی از آهنا 
نریوهای رسمی و تعدادی هم نریو های قراردادی رشکت برق 
منطقـه ای هتـران بودند، طی ایـن تغیری و حتوالت بـه رشکت ما 
انتقـال پیدا کردند. لذا مـا تا زمانی که صد در صـد دولتی بودیم 
چون هزینه ها و بودجه مان از طریق دولت  و وزارت نریو تأمنی 
می شد، مشـکل خاصی در این زمینه نداشـتیم. اما از زمانی که 
بخشـی یا در واقع اکثر سـهام ما به  سـازمان خصوصی سـازی 

واگذار شـد و ما عمال خصوصی شـدیم،  ما نیـز درگری بعضی 
مسائل شدیم. وجود نریوهای قراردادی می توانست هر زمانی 
خامته پیـدا کند ولـی وجود نریوهای رسـمی در رشکـت به این 
صورت نبود که چون نریوی رسـمی اسـتخدامی بـود و حاال تا 
زمانی که طبق قانون کار  به سـن بازنشسـتگی برسـند، ما جمبور 

بودیم این کار را ادامه بدهیم.
در آن زمـان در اساسـنامه مـا بـه این صـورت تعریف شـده بود 
کـه فقط باید بـرای رشکت برق منطقـه ای هتـران کار کنیم اما با 
تغیریاتی که در اساسـنامه اجیاد کردیم، توانستیم با رشکت های 
توزیـع و رشکت هـای حـوزه وزارت نریو  و حتـی بخش های 

دیگر هم فعالیت خود را رشوع کنیم.
ما تا این تاریخ سـعی داشـته ایم که تا حد ممکن خودمان را حفظ 
کنیم و مشـکالت موجود را به نحو مناسبی مدیریت کنیم، ولی 
مشـکالت به حدی زیاد شـده و رکود در بازار برق چنان حاکم 
شده که می بینیم اغلب دوستان و مهکاران ما یا آهنایی که در این 
حوزه آنچنان قوی نبودند به نوعی حذف شـدند. یا عمال بیکار 
شدند و یا این که جمبورند نریوهایشان را  حذف کنند  یا عمال کار 
خور را تعطیل کردند و در خانه نشستند. چون یک سالی هست 
که اصال هیچ کاری نیسـت. با توجه به این رشایط بود که ما طی 
نامه ای از سـندیکا درخواست کردیم که فضایی را اجیاد کنیم که 

برای غلبه بر رشایط موجود چاره اندیشی کنیم ...

سیاسی راد: 
چند نفر پرسنل دارید؟

جواهریان:
ما االن در حـدود 200 نفر  نـریو داریم. اما یـک زمانی، حدود 
700 نفـر نریو در این رشکـت بودند که 500 نفرآهنـا قراردادی 
و 200 نفـر نیز نریوی رسـمی بودنـد. یک تغیریاتی خواسـتیم 
اجیـاد کنیم که بـا  جتمع در جلـوی جملس و رشکت بـرق هتران و 
مسائلی از این دست مواجه شـدیم و در هنایت   توانستیم بخش 
عمده ای از پرسنلی که رشایط بازنشستگی را داشتند، بازنشسته 
کنیم.  ولی مشکالت ما کامکان باقی است. بعضی ها ممکن است 
بگویند که این قضیه اصال ارتباطی به ما پیدا نمی کند و می توان 
خیلـی راحت نریوهـای قـراردادی را حذف کـرد؟ حاالاینها یا 
کار پیـدا می کند  یـا کار پیدا نمی کنند. این موضوع، مشـکل ما 
نیست. مشکل کسانی است که باید این مسائل را حل کنند. ولی 
به چه قیمتی؟ ما دیدمان در رشکت این طور نیست. ما کسانی را 
کـه در رشکت  کار می کنند، به عنوان بـرادر و فرزندان خودمان 
نگاه می کنیـم و معتقدیم که چرا اینها باید بیکار باشـند هر چند 
هم که قراردادی باشند و دست ما در فسخ قرارداد آهنا باز باشد. 
درست است که شاید راحت ترین گزینه حذف نریو باشد، ولی 
نریویی که ما اینجـا آورده ایم به هر حال اینجا آموزش دیده و در 
واقـع بر روی آهنا رسمایه گـذاری کرده ایم.  این نـریو آینده اش 

چه می شود؟ 
البتـه من در ایـن فرصت یک درخواسـت یا به نوعـی گالیه ای 
هم از سـندیکا دارم و آهنم این که به هر حال چرا سـندیکا با این 
تشـکیالت در ارتباط بـا اعضایش فقط در حد یکـی دو تا نامه یا 

بخش نامه بسـنده می کند؟ چرا اطالع رسـانی نمـی کند؟ چرا 
یک سـایت یا مرکـز اطالع رسـانی فعال نـدارد؟ چرا مـا وقتی  
که نـریو مـی خواهیـم بایـد درخواسـتامن را از طریـق روزنامه 
آگهی کنیم؟ یا چرا این امکان وجود ندارد که بواسـطه سـندیکا 
ارتباط درسـتی بنی پیامنکار و تولید کننده برقرار شود و ما وقتی 
می خواهیـم جتهیزات مورد نیاز خود را تأمـنی کنیم، جمبوریم به 
رساغ دالالن اللـه زار برویـم. چرا ما نتوانیـم حمصوالت مورد 
نیـاز خود را بطور مسـتقیم از تولید کننده بخریـم و به این طریق 
واسطه ها را از این وسط حذف کنیم؟ شاید به نظر بیاید که گفتن 
برخی مطالب امهیتی ندارد و به ظاهر پیش با افتاده باشد، اما من 
شـخصا اعتقا دارم، که خیلی از مسائلی را که ما االن با آن دست 
به گریبان هستیم، از طریق سندیکا قابل حل است. یعنی سندیکا 
می توانـد بـه نحو مناسـبی آهنا را مدیریـت کند. ببینید مسـائلی 
مثل قراردادهای نفرات، بیمـه قراردادها و یا حتی مواردی مثل 
قراردادهـای ما با مشـکل مواجهنـد. قراردادهایی کـه اکنون با 
رشکت هـای توزیع برق، توانری یا هر جـای  دیگر می بندیم مهه 
یکطرفه هسـتند. اما نمی دانم که چرا سندیکا بطور جدی به این 
مسـأله ورود پیدا نکرده یا چرا نمی خواهـد ورود بکند.  چرا ما 
مهچنان باید قراردادی را امضا کنیم که در واقع قرارداد به نوعی 
ترکامنچای باشـد. یعنی کارفرما هر کاری که دوسـت دارد با ما 
انجام بدهد و ما فقط بنشـینیم نظاره بکنیم. حاال شـاید سندیکا 
تا یک بخشـی وارد این قضایا شـده باشـد،  ولی به نظر من اینها 
کافی نیسـت. بـه نظر من، بخـش عمده ای از مسـائلی کـه ما با 
آن مواجهیـم مربـوط به خودمان اسـت. ما توقـع و انتظاری که 
از سـندیکا داریم، این اسـت که سـندیکا در این حـوزه ها وارد 

شود...

سیاسی راد: 
آقـای مهندس کالهـی، نظر شـام به عنـوان عضو هیـأت مدیره 
سـندیکا در خصوص بخـش اول صحبت ها کـه در حقیقت به 
نوعی انتقال نگرانی های پیامنکاران را شامل می شود، چیست؟

کالهی:
ببینیـد البته هیچکـس نمی گوید که مهـه چیز ایده آل اسـت. در 
کشـور ما هیچ چیز، بی ایراد نیسـت. ولی چیزی که خود من از 
نزدیک دارم می بینم سـعی و تالشـی اسـت که به هـر حال دارد 
انجام می شـود. بطـور مثال، عرض مـی کنم که ما در سـندیکا 
طی مهنی شـش ماه گذشـته، جلسـات گسـرتده ای را با رشکت 
توانری برگزار کردیم و در نتیجه آن کارگروهی برای بحث تعینی 
تکلیف این قراردادهایی که مشـمول تورم شده تشکیل شده که 
سـه نفر از اعضای هیأت مدیره سندیکا و سـه نفر نیز از مدیران 
رشکت توانـری در آن حضور دارند. خود ما هم در رشکت سـیم 
و کابل اهبر، بصورت انفرادی سعی کردیم این مسأله را حداقل 
بـرای خودمـان حل کنیـم ولی با بن بسـت های قانونـی مواجه 
بودیم. اما این موضوع واقعا دارد نتیجه می گرید. االن رشایط به 
گونه ای اسـت که باالخره یک دستورالعمل هایی آقای حائری 
می دهند، آقای موسوی  هم دیدگاهشان عوض شده  و به دنبال 
گرفتـن برخی دسـتور العمل هـای قانونی در خصـوص تعینی 
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فهارس هبا  برای بخش برق هسـتند. این موضوع هنوز  به نتیجه 
صد در صد نرسیده ولی در حال پیگریی است.

 امـا در مـورد بعضـی مباحـث دیگـر باید بگویـم کـه خودمان 
مقرصیـم. می گویند از ماسـت که برماسـت... به عنـوان مثال 
در بـرق منطقـه ای آذرباجیـان، مناقصـه ای گذاشـته بودنـد و 
می خواسـتند حقـوق و عـوارض گمرکـی کاالی وارداتـی را 
پرداخت کننـد. یعنی عمال به دالل ها چراغ سـبز نشـان دادند، 
کـه بروند ترانـس و کابل و جتهیـزات وارداتـی را بیاورنـد و در 
این پروژه بفروشـند. دو سـه نفر از اعضای هیـأت مدیره وقت 
گذاشـتند دو بار در جلسـات تربیـز حضور پیدا کردنـد و دوبار 
هـم در مهنی رشکت  توانری تا باالخره دسـتورالعملی بگرییم که 
این کاالها حتام باید از داخل خریداری شود اما متأسفانه ناگهان 
می بینیـم که یک رشکت ایرانی می آیـد یک قیمتی می گذارد که 

تازه بدون گمرک 30 درصد زیر قیمت چینی است. 
ببینیـد وقتی رشکـت های خود مـا یک مهچنـنی خودزنی هایی 
می کننـد، اصال دسـت و پای ما را مـی بندند.  مثال اگـر  در این 
مناقصـه رشکـت هـای ایرانی بازنـده می شـدند و قیمتشـان از 
چینی ها باالتر بود ما آن وقت می توانسـتیم یک برخورد خیلی 
جـدی کنیم و نگذاریـم بروند از خارج وارد کننـد. منتهی وقتی 
در یک پـروژه ای بـرآورد خود کارفرمـا مثال 15 میلیـون یورو 
است و قیمت حمصوالت چینی،16 میلیون یورو  اما ناگهان یک 
رشکت ایرانی با ده میلیون یـوررو می آید، جلو؛ علریغم این که 
حتی مثال قبل از مناقصه  صحبت شده بود  که شام انتحاری عمل 
نکنیـد، چون این قضیـه در حال پیگریی اسـت و نمـی گذاریم 
چینـی هـا  براحتی و بـدون گمرک قیمـت بدهند دسـت و پای 
ما هم بسـته می شـود و ما هم نمی توانیـم کاری کنیم. یا مثال در 
قضیه سـیم و کابل، خود من مسوولیت کمیته سیم و کابل را هم 
به عهده دارم. بعضا ما جلسه می گذاریم تا مباحث خیلی حیاتی 
بـرای صنعـت مثل قیمت گـذاری مـس را در آن جلسـه مطرح 
کنیم،  ولی در مهنی جلسات کمیته مثال از 30 نفر عضو معموال 
چهار - پنج نفر به زمحت رشکت می کنند....  این که نمی شـود 
ما فقط از یازده نفر عضو هیأت مدیره انتظار داشته باشیم که مهه 
کار بکنند، بی ایراد هم انجام بدهند، کارشـان بطور عالی و رس 
موقع هم باشـند، خود اعضا هم باید در جاهایی که الزم اسـت 

وقت بگذارند و اگر الزم باشد هزینه کنند.
بنابرایـن، به نظر خود من که قبال هم در تشـکل هـای دیگر مثل 
انجمن صنفی سـیم و کابل عضو بوده ام نمی توان گفت که کار 
بی ایراد اسـت، واقعیت این است که جا برای کار زیاد دارد ولی 
عملکرد فعلی هم  طوری نیسـت که بگوییم هیچ اتفاقی نیفتاده 
یا هیچ کاری انجام نشـده اسـت.  اتفاقا خیلی کارها انجام شده 
اسـت. بحث هتیه فهارس هبـا، بازنگـری در قراردادها و تدوین 
قرارداد تیپ، و... مهه توسـط سـندیکا در حال پیگریی اسـت. 
منتهی مهـه اینها در مملکت ما یک شـبه انجام نمی شـود. یا مثال  
مهنی بحث افزایش حق انشـعابات که اینقدر هم خمالف سیاسی 
داشته، جزو مواردی بوده که سندیکا برای آن البی کرد. طوری 
کـه مهـنی آب باریکـه ای کـه در وزارت نـریو جاری اسـت و به 
رشکت ها پرداخت می شود  واقعا از حمل مهنی انشعابات است.

این اسـت که مـن فکر مـی کنم سـندیکا متام سـعی خـود را در 
جهـت البـی کـردن، فعالیت هـای مطبوعاتـی و یا نشسـتن در 
جلسات برای رسـیدگی به امور به کار برده تا حدی که از طرف 
مسـؤولنی وزارت نریو متهم شـده که شام سـیاه نامیی می کنید و 
فقط نـق می زنید و برای ما مسـأله اجیـاد می کنید، امـا وقتی در 
وزارت نـریو پول نیسـت، دیگر کاری از دسـت ما بـر نمی آید. 
خود مـا االن در مناقصه توزیع وزارت نـریو رشکت نمی کنیم. 
یعنی یک جایی هم هست که ما می بینیم فعالیت صنفی و قانونی 
جواب نمی دهـد، اما الاقل اختیار مال خودمان را که به دسـت 
مردم نمی دهیـم و برویم در مناقصه های توزیع. ما رشایطامن را 
اعالم می کنیم اما اکثرا نمی پذیرند. اگر بقیه مهکاران ما هم مثل 
ما رفتـار می کردند، قطعا موضوع بازنگری در قراردادها زودتر 

به نتیجه می رسید.
در خصوص مسـأله بیمـه قراردادی هم که شـام فرمودیـد، باید 

بگویـم که االن متأسـفانه قانـون مملکـت بالاجرا مانده اسـت. 
یعنی؛ قانون ابالغ شـده، اما سـازمان تأمنی اجتامعـی اجرا نمی 
کنـد و با وقاحت متام می گوید که مـن اگر این قانون را اجرا کنم 
درآمدم کاهش پیدا می کندو.... هیچ کس هم حریفش نیسـت. 
برای رفع چننی مشکالتی باید ده تایا بیست تا رشکت مجع شوند 
و حارض باشـند هزینه اش را بدهند. یعنی بروند یک شکایت در 
دیوان عدالت اداری تنظیم کنند و... اما متأسـفانه الاقل صنف 
خـود من کـه من مسـتقیام درگریش هسـتم در این گونه مسـائل 
خیلی بد عمل می کنند. لذا من فکر می کنم که این قضیه تا حدی 
دو طرفه اسـت. فعالیت صنفی یک مقدار  مهدلـی، مهگرایی و 

یکدست بودن می خواهد که متأسفانه ما نداریم.  

بارزی: 
واقعیت این اسـت که مـن خیلی مسـائل صنفی را نمـی دانم و 
اصـال هم به این شـکل، به آن اعتقـادی ندارم. مـن در واقع یک 

مقدار کتابی تر  به قضیه نگاه می کنم.
نقطه نظراتم را با یک مثال رشوع می کنم. ببینید طی دوره ای در 
کره جنوبی، دو رشکت سامسـونگ و دوو در یک رشایط خیلی 
مشـخصی کار می کردند. دولت، هم از سامسونگ محایت می 
کرد و هم از دوو. اما درهنایت سیاست هایی که دوو در مدیریت 
و بخش های داخلی خود در پیش گرفت منجر به حذف آن شد، 

و سامسـونگ رقیب اپل شـد. می خواهم  به این بخش از قضیه 
بیشرت توجه کنیم. منظورم این است که مدیریت و نوع نگاهی که 

به مسائل وجود  دارد برای کمپانی خیلی امهیت دارد.
بـه این ترتیـب، من رشکـت ها را بـه چهـار  عنوان دسـته بندی 
می کنم. یکی رشکت هایی که مبتنی بر حمصولند. این رشکت ها 
باید R&D  حمور باشـند. در مدیریت اسـرتاتژیک، اصطالحی 
داریم که می گوید اینها رشکت هایی هستند که حمصول می دهند 
و به اصطالح گاو شری ده دارند. مثل ایران خودرو که با رشایطی 
ماشـنی تولیـد مـی کنـد و مـی فروشـند. اگـر R&D در ایران 
خودرو قوی نباشـد، حتام بـازار او را کنار می گذارد. هر کسـی 
هم بخواهد مانع آن شـود، نمـی تواند. پس هنایتا بـازارش را از 
دسـت می دهد و برای این منظور، نیاز به حتقیق و توسـعه  دارد. 
من قبول دارم که در بحث R&D دولت باید کمک بکند. طبیعتا 
نقش دولت مهم اسـت، مهه جا هم این کار را می کنند. حتی در 
مهان سامسـونگ هم دولت کره در قسـمت های R&D کمک 
می کند. اما چگونه؟ خیلی سـاده اسـت. کلیه هزینه های حتقیق 
و توسعه باید به عنوان مالیات پرداخت شده تلقی گردد. اما این 
که مـی گوییم  این پـول را در R&D هزینـه کردیم منظوررصفا 
این نیست که بطور مثال، حتام باید  یک حمصول درجه یک تولید 
کنیم. زیـرا حضور در کنفرانس ها، آموزش پرسـنل و یادگریی 
مهارت هـای بازار و ... مهه در چارچوب R&Dاسـت. به این 
ترتیب،  هزینـه ای که من در R&D رصف مـی کنم و دولت آن 
را باید به عنوان مالیات پرداخت شـدنی منظور نامید، مسلام  هم 
باعث پیرشفت در  کسب و کار من می شود و هم به خود دولت 
منافـع زیـادی می رسـد. چـون یکـی از وظایـف R&D هببود 
حمصـول، هببـود خدمـات و هببود رسویس اسـت و ایـن هببود، 

فروش بیشرت را به دنبال دارد.
 Researchیـا  RTD دسـته دوم رشکت هایی هسـتند که کار
Technology Development ( )مـی کننـد. طبیعتـا این 
رشکت ها هم  باید  در کشور پا بگریند برای این که آهنا به زنجریه 
تکنولوژی تولید کمک می کنند. اپل از مجله کمپانی هایی است 

که در این گروه جای دارد. 
 دسـته سـوم، یا مهان RTDHکمپانی هایی هسـتند کـه  که کال 
 Technology Userو  Human Resourceمبتنـی بـر
هسـتند مثل رشکت های هواپیامیی، نظری: لوفت هانزا، امارات 
و... در این رشکت ها منابع انسانی و استفاده از تکنولوژی نقش 

مهمی دارد. 
باالخره یک رشکت هایی هم هسـتند که اینها RTDF هستند. 
مثـل رشکت هایـی که کارهـای بـزرگ پیامنکاری مـی گریند و 
فاینانـس در پروژه ها  امهیـت زیادی دارد. رشکـت هایی مانند: 

زیمنس، شل در این گروه قرار دارند.
منظور من از این دسته بندی این است که بدانیم در کدام جایگاه 
قـرار داریم؟ بطور مثال، اگر شـام رسویس و خدمـات ارائه می 
دهید، جزو دسته بندیRTDH  هسـتید،  یعنی بیزینس شام در 
منابع انسانی و استفاده از تکنولوژی می تواند رقابت کند، اینجا 
دیگر حمصولی وجود ندارد. بلکه باید پرسنل خوب داشته باشید 
و تکنولوژی به موقع وارد سیستم بشود. مثل هتل ها، فروشگاه 

34

پرونده صنعت برق

رئیسی: بنده معتقدم تامین ناقص، 
ابهام ها، ناسازگاری ها، تاخیرات، 

پیش رسی ها، شكاف دانش و اطالعات 
و انواع دیگر خال در یك صنعت به توسعه 

فرصت ها منجر می شود
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زنجریه ای، رشکت های هواپیامیی و.... 
ایـن بحث من به حلاظ مدیریتی امهیت زیادی دارد. چون  در این 
چهار تا تعریف وقتی رشکت هایامن رابررسـی می کنیم می بینم 
که شاید یک جایی الزم باشد که مثال کار پیامنکاری نکنیم. چون 
می بینید که آن فضای کسـب و کار، آنقدر آماده نیست که ما این 
کار را بتونیـم انجام بدهیـم و کار را به نتیجه برسـانیم.در نتیجه 
این که من معتقدم که انجمن هـای علمی یا انجمن های صنفی 
فقط می توانند کارهای زیر ساختی انجام بدهند یعنی سندیکاها 
می توانند قواننی را کارشناسی کند یا مثال در خصوص حتقیق و 
توسعه ترتیبی اختاذ کنند که دولت هزینه  های حتقیق توسعه را به 

عنوان مالیات پرداخت شده، حماسبه کند.

کالهی:
سعی شده این قضیه بشود....

 بارزی: 
بله.... ولی واقعیت این است که سندیکا یا انجمن های صنفی، 
بـازار نمی توانـد برای مـن بگرید. ببینیـد مدیریـت، یک بحث 
علمی است. یعنی اگرشـام امروز وارد اورژانس یک بیامرستان 
بشـوید و یـک فـردی را بینیـد کـه کـه تصـادف کـرده هیچگاه 
نمی توانید بپذیرید که آن پزشـک یا تیمی که باال رس آن فرد قرار 
می گرید بگوید که ما نمی توانیـم برایش کاری بکنیم. یعنی این 
تیم، باید ابزار و دانش الزم را برای این کار داشته باشد. مدیریت 
هم مثل مهان اسـت یعنی یک سیسـتم مدیریتی وقتی که در یک 
فضایی قرار می گرید جدا از این که رشایط چیست باید بنگاهش 
را رس و سـامان بدهد. حتی گاهی اوقات بسـتن ایـن بنگاه ها و 
رفتـن و وارد یک بیزنـس دیگر شـدن  کار  مدیریتی اسـت. این 
مسأله خیلی مهمی اسـت که به بنگاه ها کمک می کند تا رشایط 
را ببینند و خودشـان را با رشایط و مسائل تطبیق بدهند. من فکر 
می کنم  که یکی از مشکالتی که بنگاه های ما در ایران دارند، چه 
 Start کمپانی هـای بزرگ، چه کمپانی های کوچـک و یا حتی
Up کـه مثال تازه بوجود می آیند، نگاه مدیریتی خیلی ضعیفی 

دارند. یعنی مهمیشـه فکر می کنند که یک دسـتی بریون هسـت 
حاال باید بیاید، کمک بکند؟

 مـن قبـول دارم که فضـا باید آماده باشـد ولـی بیشـرت از مهه آن 
مسأله مدیریت مهم است. مثال، فرض کنید یک فردی مهندس 
مکانیک است. ممکن اسـت یک کاالی لوکسی را در بازار ببیند 
کـه در داخـل کم هسـت لذا بـه این فکر می رسـد که حـاال باید 
یک رشکتـی را راه انـدازی کند. بعـد از این که رشکـت خود را 
راه می اندازد انتظـار داردکه امکانـات را در اختیارش بگذارند 
تـا کار خـود را توسـعه بدهـد. این در حالـی که ممکن اسـت که 
اصال کمپانی زدن به صالح  نباشد یا ممکن است رشایط دیگری 
الزم داشـته باشد و... اینها مسائلی است که به نظر من خیلی در 
مدیریت نقـش دارد. هنایتا من فکر می کنم که جدا از مهه رشایط 
و مسائل امهیت و نقش مدیریت در حتقیق و توسعه و دسته بندی 

بنگاه است که در کار ما تأثری می گذارد.

رئیسی:
باتوجه به موضوع اصلی این میزگرد یعنی فرصت ها در فضای 
کسـب وکار در صنعـت امـروز، فکر می کنـم بایسـتی در ابتدا 
کمی با مفاهیم، دسـته پنجه نرم کنیم و سـپس با شناخت هبرت از 
متغری ها وارد حوزه حتلیل شویم. در قدم اول باید مفهوم فرصت 
را بدرسـتی بشناسـیم تا بتوانیم از وجود فرصت ها آگاه شویم، 
یعنی آهنا را تشـخیص دهیم و طی یك فرآینـد کارآفرینانه آهنا را 
به هبـره برداری برسـانیم، به نوعـی باید به دو مفهـوم فرصت و 
تشـخیص با رویکرد ترکیبی نگاه کنیم چرا که شناسایی درست 
فرصت های کسب وکار، پایه ای برای فرآیند کارآفرینانه موفقی 
هسـتند که منجر به اجیـاد ارزش اقتصادی خواهند شـد. اما این 
موضوع بدون شـناخت صحیـح و کامل از حمیـط کالن و حمیط 
صنعت عملی نمی باشد. لذا در مرحله دوم به شناخت و پویش 
فضـای کسـب و کار یا بقولی بـه صنعتی که در آن فعال هسـتیم 
اختصاص می یابد کـه در این مرحله برای برای بدسـت آوردن 
یـك تصویر کامل از بازار و صنعت به کلیـه فرآیندها، روندهای 
اقتصادی و رسمایه گذاری و نرخ های رشد داخلی، بخش های 

اقتصادی دارای پتانسیل رشد و مهچننی روند جتارت آزاد و روند 
جهانی سـازی باید ارشاف پیدا کنیم که البتـه آگاهی از فرهنگ، 
باورهـا، اصـول و قواعد نظم دهنـده جهت دهنـده تعامالت و 
رفتـار عامالن اقتصادی در بـازار از رضوریات اسـت. حال در 
قدم سوم با شـناخت وضعیت موجود و حتلیل مبناهای رقابت، 
ارزش های پیشنهادی، شیوه های پرداخت و کانال های توزیع 

کار امکان پاسخ دادن به سؤال این میزگرد فراهم می آید. 
بنده قصد داشـتم با بیـان این مطالـب بتوانم دو نکتـه مهم را در 
خصـوص موضـوع، طـرح کنـم. اوال انجـام چنـنی فرآینـدی 
جهت تشـخیص فرصت ها نیاز به ورود خـربگان این موضوع 
دارد و رشکـت های مصمم باید به روش هـای علمی و آگاهانه 
وارد ایـن حـوزه شـوند تا جایی که شـاید بـه گفته جنـاب آقای 
مهندس بـارزی دریابیم که شـاید یک جایی الزم باشـد که مثال 
کار پیامنـکاری نکنیم. ثانیـا رشایط بحرانی در اقتصاد نبایسـتی 
دلیلـی بر رکود فعالـنی در صنعت و بیان گذاره هـای مانند عدم 
وجود فرصت های قابل هبره بـرداری در بازار صنعت و یا عدم 
امـکان اسـتفاده ازآهنا شـود بلکـه در نظـام بـازار آزاد، با رشوع 
وضعیت هایی خاص حاصل از تغیری، فرصت ها رشوع به رشد 
می کنند. وضعیت هایی که به رشـد فرصت هـا کمك می کنند 
منجـر به شـکوفایی بخش هایی می شـوند کـه تا به حـال مورد 
توجـه و ارزیابی نبوده انـد. بنده معتقدم تامنی ناقـص، اهبام ها، 
ناسـازگاری ها، تاخـریات، پیـش رسـی هـا، شـکاف دانش و 
اطالعات و انواع دیگر خال در یك صنعت به توسعه فرصت ها 

منجر می شود.
اما در خصوص نقش سازمان هایی مانند سندیکا حول موضوع 
میزگرد می خواسـتم مطلبی را به عنوان یکـی از اعضای کمیته 
مشـاورین سـندیکا بیان کنم. سـندیکا به عنوان یك هناد صنفی 
بـا گردمهایـی رشکت هـای متعـددی از خانـواده پیامنـکاران و 
سازندگان در رسته های خمتلف تشکیل شد و بر اساس سیاست 
گذاری های انجام شده کمیته ختصصی مشاورین نیز در ساهلای 
اخری در چهارچوب سـازمانی آن رشوع بکار کـرد. اما در حال 
حارض علـی رغـم عضویت مهه مـا در خانـواده صنعـت برق، 
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فضـای الزم بـرای ورود مشـاورین و طـرح پیگریی مسـایل یا 
پیشنهادات شان بطور کامل در سندیکا فراهم نیست.

البته بنده در این راسـتا پیشنهاداتی جهت تعامل بیشرت این کمیته 
با سـندیکا در قالب مشـارکت و حضـور نامینده فعال در سـایر 
کمیتـه های ختصصی، عمومی و یا توسـعه صـادرات دادم که با 
اسـتقبال و پشتیبانی ریاسـت حمرتم کمیته مواجه شد و اقداماتی 
نیز در این خصوص انجام شـده اسـت. از طرفـی در خصوص 
مسائل، مشکالت و مهچننی امکان اسـتفاده از فرصت ها برای 
مشـاورین نیـز موضوعاتی از قبیـل پیگریی تصحیح و تسـهیل 
رونـد رتبه بندی و مهچننی درخواسـت تعریـف پروژه36های 
خدمـات مهندسـی فـاز صفـر و یـك از وزارت نـریو جهـت 
روشـن ماندن چراغ رشکت ها  از مجله مهکاری های سـندیکا و 

مشاورین بوده است.

کالهی: 
من عذر خواهی می کنم، آقای مهندس! اما در تأیید فرمایش شام 
باید بگویم که حضور مشاورین خیلی ضعیف است؛ بطور مثال 
االن بـرای پروژه های صادراتی، عراقـی ها و حتی صعودی ها 
از ما درخواسـت معرفی مهندس مشـاور داشـتند، اما می بینیم 
کـه این رشکـت ها حتی بـرای حضور در جلسـات هـم رغبتی 

ندارند.....

رئیسی:
بله ... کامال در جریان هسـتم. اما دیدگاه سندیکا در خصوص 
صادرات یـك دیدگاه ملی اسـت و باید خواسـته ملـی را به هر 
شـکل ممکن به نتیجه رسـاند و این نگاه تالش بیشـرتی را برای 
گردهـم آوردن مـی طلبـد. اینکـه چـرا رشکـت هـای مهندس 
مشـاور حضور فعـال ندارند و یا بـه عبارتی خـود را درگری این 
قضایـا نمی کننـد نکته ای اسـت کـه از دودیدگاه قابل بررسـی 
اسـت. اولنی دیدگاه به موضوع بحث بر می گردد یعنی فرصت 
و تشـخیص در بازار. حتریم و رکود اقتصـادی به نوعی تغیری در 
حمیط کسـب وکار بوجـود آورده و به نظر بنده برخـی از اینگونه 
موقعیت هـا که در آهنـا فرصت هـا اجیاد می شـوند، منحرص به 
فرد هسـتند، و حتی بـه برخی دیگر قابل تعمیم به سـایر صنایع، 
کاالها یـا خدمات می باشـند. در این حالت تعمیم بنی بخشـی 
و بنی صنعتی، ما را به سـوی تشـخیص فرصت هـای موجود یا 
در حـال ظهور هدایـت می کند، مانند روند افزایشـی صادرات 
خدمات مهندسـی در حـوزه نریو به جای نفت. یـا اینکه  اغلب 
فرض می شـود کـه بازار در اختیـار رشکت های بزرگ اسـت. 
پس چگونه می توان با چنان رشکت های   غنی و مسلط بر بازار 
رقابـت کرد؟ نتایج مطالعات نشـان داده اسـت که رشکت های 
بزرگ حداقل به شـش سـال زمان نیاز دارند تا  اسـرتاتژی خود 
را تغیری دهند و برای اجرای موفق اسرتاتژی جدید، حداقل به ده 

سال زمان برای تغیری در فرهنگ سازمانی!!!
دومـنی دیدگاه مبحثی اسـت با قدمت زیاد و موضوعیسـت که 
سندیکا باید بسرت سازی الزم برای به نتیجه رساندن آن را انجام 
دهد و آن قیمت خدمات مهندسی در صنعت برق است که شاید 
در حدود دو دهه است که اگر نگوییم روند کاهشی نداشته ولی 

به شـکل حریت آوری ثابت مانده است در حالیکه کیفیت ارائه 
خدمـات باالتر رفته، سیسـتم هـای مدیریت کیفیـت و ایمنی و 
سـالمت مستقرشـده و رروش هـای نویـن بـا تکنولوژی های 
و نـرم افزارهـای پیرشفته بکار گرفته شـده اسـت. بـه نظر بنده 
فرمول حماسـبه این گونه خدمات باید بر اساس الگوهای جدید 
و جتربیـات موفق در دنیا اصالح شـود تـا آمارخودزنی ها پاینی 

بیاید.

 سیاسی راد:
آقای مهندس کالهی! شـام در توضیحات خود اشـاره کردید به 
این که به هر حال  تصور اولیه ای که درباره سـندیکا و خدماتش 
وجـود دارد، خیلـی واقعـی نیسـت و  طبـق دیدگاهی کـه آقای 
مهندس بارزی هم مطرح کردند، سـندیکا اصـال نباید به برخی 

موضوعـات ورود پیـدا کند. یعنـی رویکرد سـندیکا باید روی 
موضوعـات کاربردی و کالن صنعت برق سـوق داده شـود. با 
توجه به توضیحات و نقطه نظرات دوستان،  لطفا شام مجع بندی 

این بخش را ارائه کنید.

کالهی:
من فکر می کنم که مهنی درسـت اسـت. ببینید این کـه ما انتظار 
داشـته باشـیم سـندیکا برود پول بگرید، یا این که بـرود  قرارداد 
بگـرید و... اساسـا کار درسـتی نیسـت. چون اینهـا کار صنف 
نیست. وظیفه صنف بسرت سـازی و تأثری در قانونگذاری است 
و یـک جاهایی مذاکره با مسـؤولنی، مثال جایـی که یک رشکت 
بصورت شخصی نمی تواند برود و مذاکره کند مثل مهنی بحث 
قـرار دادهای قفل شـده. شـام مـی دانیـد که رشکت مـا رشکت 
بزرگی اسـت و ما ارتباطـات خیلی خوبـی در جمموعه وزارت 
نـریو داریـم ولی در هـر صـورت، اگر مـن تنهایـی بـروم و در 
خصوص مشـکالتم مذاکره کنم باالخره ممکن اسـت که بتوانم 
مشـکل خودم را حل کنم. ولی قطعا اگر بـروم و بگویم که فقط 
من نیسـتم، هشـتصد تا رشکت دیگر هم مهنی مشـکل را دارند، 
مسـلام این حرف خیلی تأثری بیشـرتی خواهد داشـت تـا این که 
یک نفر بخواهد از طرف یک رشکت صحبت کند. اما یک نکته 
هـم می خواهم بگویم که ظاهرا دسـتور جلسـه اصلی ما بحث 

فرصت ها و هتدید ها بود اما اکنون بررس عملکرد سندیکا بحث 
داریم... 

سیاسی راد:
مـن متوجهم آقـای مهنـدس. منتهـی این بحـث، به نظـرم پایه 
خوبی اسـت که بتوانیم ادامـه بدهیم. چون ایـن در واقع  نقدی 
اسـت که از خیلی قبل به سندیکا وجود داشته است. این که چرا 
سـندیکا درگری کارهای اسـرتاتژیک اسـت، در حالی که اعضا 
درگری موضوعات روزمره و خرد هر روزه خودشـان مثل چک 
برگشـتی، مشـکل تعدیل نریو و هزار و یک جور مشـکل دیگر 
هستند. من فکر می کنم که این موضوع هم مسأله کلیدی است 
و االن فرصت خوبی  باشـد که در این مورد هم به یک مجعبندی 

مناسبی برسیم...

جواهریان: 
 البتـه اینطـور که آقـای مهنـدس کالهـی فرمودند، خواسـته ما 
هـم رصفا این نیسـت که سـندیکا مثال دنبـال مطالبات باشـد یا 
قراردادهـای مـا را تأمنی کنـد. خری.  یعنـی اگر زیرسـاخت ها 
بگونه ای تدوین شود که این مشکالت پیش نیاید، نیازی نیست 
که اصال سـندیکا وارد این موضوعات شود. به خاطر این ما هم 
انتظار داریم که سـندیکا در جهت اصالح زیر ساخت ها کمک 

کند....

کالهی:
 بله... زیر سـاخت هـا مثل اصالح قـرار دادها که اگر درسـت 
شـود قرار دادهای تیپ هم درسـت می شـود، یا این که شام حق 
فسخ متقابل داشته باشی و رشوع قراردادت زمان پیش پرداخت 

باشد، نه زمان ابالغ، یا جریمه متقابل وجود داشته باشد و... 

سیاسی راد:
با اجازه از حضور مجع، چون نیم ساعت هم بیشرت زمان نداریم. 
می خواهم دعوت کنم که به بخش دوم صحبت ها که مربوط به 
فرصت هایی که ممکن اسـت به وجود بیایـد وکارهای مجعی که 
مثال سندیکاها و تشکل های صنفی می توانند، ارائه کنند یا حتی 
این که االن می گویید یک هتدید است بیشرت تا یک فرصت که به 
نظر من در خصوص بحث فاینانس و اینها اگر یک برنامه ریزی 
مناسـبی نکنیم در سـطح تشـکلی، خـودش می تواند بـه هتدید 

تبدیل شود.

کالهی:
بله. فاینانس ها قطعا می تواند هتدید باشـد. مثال سـاده ترین نوع 
و هبرتیـن نوع آن خط اعتباری بانک توسـعه اسـالمی اسـت که 
می گوید شـام اصـال نبایدحقوق گمرکـی را در ارزیابـی در نظر 
بگرییـد. ایـن هتدید اسـت و بایـد مدیریت شـده و بـا آن مقابله 
شـود. یا بحث نرخ ارز؛ افزایش نرخ ارز درسـت است به مردم 
یک فشـار مقطعی می آورد ولی در بلندمدت به نفع اقتصاد ملی 
اسـت، اما متاسـفانه واردکنندگان یعنی آهنایی کـه کولرگازی، 
خیچال، تلویزیـون و غریه وارد می کنند رشکت هایی هسـتند که 

اگر نگاه کنیم، متوجه می شویم که 
جایگاه ما در فضای کسب و کار در دنیا 
جایگاه خوبی نیست و من فکر می کنم 

که در این زمینه باید خیلی کار شود
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هـم درآمد باالیـی دارند و هم قدرت رسـانه ای باالیـی دارند و 
به واسـطه تبلیغاتی که مداوم در رسـانه ها می کنند، اصلی ترین 
رضبه را به تولید کننده داخلی وارد می کنند.   واقعیت این است 
که یک عده  بی سواد یا به قصد یا از روی نادانی یک مواضعی را 
می گریند که نرخ ارز کاهش پیدا کند، امـا نرخ ارز برای چه باید 
کاهش پیدا کند! که مردم مثال بروند تلویزیون کره ای بخرند؟!! 

نخرند. 

بارزی:
من در بحث اول، رضورت و امهیت مدیریت را در اداره بنگاه ها 
مطرح کردم، ولی واقعیت این است که واحدهای تولیدی نمی 
توانند در یک حمیط خالء کار کنند. یعنی فضای کسب و کار هم 

باید فضای آماده و درستی باشد.
اگر نگاه کنیم، متوجه می شـویم که جایگاه ما در فضای کسـب 
و کار در دنیـا جایگاه خوبی نیسـت و من فکـر می کنم که در این 
زمینه باید خیلی کار شـود؛ یعنی سندیکا، انجمن های ختصصی 
و علمی کسانی که با هنادهای قانونی مذاکره می کنند باید رشایط 
را بگونه ای اصالح کنند که جایگاه ما در فضای کسب و کار در 
دنیـا  تغیری کند. اگر این اتفاق بیفتد، طبیعتا خیلی از آن مسـائلی 
که مـا به آهنا مبتال هسـتیم از بـنی خواهد رفت و تأثـری خوبی بر 
بنگاه های ما خواهد گذاشـت. این یکی از وظایف انجمن های 
صنفی اسـت که باید پیشـنهادهای مشـخصی را در این زمینه به 
دولت بدهند. مثال اگـر دولت هزینه R&D را به عنوان مالیات 
پرداخت شـده رشکت ها قبول کند، این می تواند فضای کسب 

و کار را هببود دهد.

کالهی:
 قبول نمی کنند. ما خودمان جتربه اش را داشتیم.

بارزی:
 یعنی شام هم موافقید با اینکه فضای کسب و کار باید تغیری کند؟

کالهی:
بلـه. خیلـی مباحـث قابـل تغیـری اسـت. مهم تـر از مهـه بحث 
مالیـات اسـت. شـام ببینیـد مالیاتـی کـه از بخش صنعـت اخذ 
می شـود، نسـبت به آن مالیاتی که از بـازار اخذ می شـود، اینها 
اصال غریقابل مقایسـه اسـت. متام فشـار روی صنعت اسـت، 
در صورتـی که صنعـت، فقط بخش سـودآور کشـور نیسـت، 
در حـال حارض حـدود هفتاد درصـد اقتصاد کشـور  از مالیات 
معاف هسـتند. هنادهای خاص کـه معاف هسـتند، بخش بازار 
هم که عمال مالیات نمی دهد، یعنی هنوز مالیات ارزش افزوده 
را هم نتوانسـتند به آهنـا بقبوالنند. این مباحث مهـه باید اصالح 
شـود. خود ما یک زمانی، کابل 230 کیلـو ولت برای اولنی بار 
در خاورمیانه تولید کردیم. یک میلیـارد تومان برای هزینه های 
تولید اولیه این پروژه رصف کردیم. اما مهه را برگرداندند و کار 
ما را نپذیرفتند. متاسفانه این مشـکل ها وجود دارد و دولت هم 
فقط بـا تعامل با بخش خصوصی می تواند قانـون ها را اصالح 

کند. 

رئیسی:
 موضوعـی کـه جناب آقـای مهنـدس کالهـی مـی فرمایند در 
خصـوص خدمـات مهندسـی نیز کامـال صادق اسـت. عالوه 
بـر نکاتی کـه در خصوص فرمول حماسـبه حق الزمحـه خدمات 
مهندسـی عـرض کردم، عـدم در نظـر گرفتن کیفیـت خدمات 
و مهچننی مالیـات حدود 22 درصـدی در این حوزه نیز بسـیار 
گزاف و غری مقبول است . یعنی بیش از یك پنجم مبلغ قرارداد!

جواهریان:
من می خواهم به این نکته هم اشاره کنم که گاهی در اجرای کار 
رشایطی پیش می آیـد که حمصوالتی را در اختیار ما می گذارند، 
فقـط رصف اینکه تاییدیه رشکت توزیع بـرق را دارد و ما باید از 

آن لیست استفاده کنیم. در حالی که ممکن است  تولیداتی وجود 
داشته باشـد که از حلاظ کیفیت، مقاومت و حتی قیمت مناسب 
تر باشد. وقتی ما ریشه این موضوع را پیگریی می کنیم و به طور 
مثال سـوابق فالن مدیر را بررسـی می کنیم  می بینیم که ایشـان 
مثـال معاونتـی در فالن رشکت دولتی داشـته. چـرا باید اینطور  

باشد؟!!
من تا به حال دو سه نمونه از این مسائل را دیده ام که که حتی برای 
ما مشـکل اجیاد کرده اسـت. وقتی  پیگریی می کنیم که به فرض 
چرا از این نوع حمصوالت باید اسـتفاده کنیم، به ما می گویند که 
چون اینها تایید رشکت توزیع هست! مگر می شود با جان مردم 
ویـا با جان پیامنکار بازی کرد، فقط به جهت اینکه این آقا قبال در 

فالن حوزه یک سمتی داشته است.
مشـکالت متاسـفانه زیـاد اسـت، ولی من نظـرم این اسـت که  
اگـر بتوانیم هـر چند به انـدازه قطـره ای بـه این دریـای بیکران 
کمـک کنیم، باز هم خوب اسـت. اگر ما بتوانیـم مثال در بخش 

زیرساختی قراردادهای تیپ را بازنگری کنیم.....

کالهی:
 این قضیه در حال پیگری است و دارد نتیجه می گرید....

جواهریان:
 بله. درسـت اسـت. اما در بخش بیمه ها شاید دوستان مشکلی 
نداشته باشند، ولی ما در بحث اجرا، با مشکالت بیمه ای زیادی 

مواجه بودیم. 

کالهی:
این موضوع جتربه موفقی نبوده اسـت، آقای مهندس! چون باز 
هم دوبـاره بحث مهـکاری اعضا اسـت. ما حتـی در مهنی بیمه 
تکمیلی سـاده هـم که به صـورت گروهـی مذاکره شـد و هنایتا 
گرفته شـد، با مشـکل مواجه شـدیم. مثال شـام می بینید که یک 
رشکت حق بیمه اش را پرداخت نکرده، یک رشکت دیگر که در 
گروه قرارداد بسته، خسارت کارمندانش را نمی تواند بگرید، یا 

مثال فالن رشکت، حق بیمه اش را نداده است و...

جواهریان:
من منظورم بیشرت بخش بیمه های قراردادی است. اگر سندیکا 
یک تیپ خاصی را طراحی کند، شـاید بسیاری از مسائل از بنی 
بـرود. بطور مثـال، یک حادثه ای بـرای من پیش آمـد در منطقه 
سعادت آباد، که در واقع در تبدیل سیم به کابل خودنگهدار، یک 
اتفاقی افتاد که در آنجا تعداد خاصی خیچال و تشکیالت و اینها 
سـوخت، ما وقتی از بیمه پیگریی کردیم، بیمه این خسـارت را 
از مـا نپذیرفت و به ما اعالم کردند که اگر شـام می خواسـتید از 
این بند استفاده کنید باید اسم متام مشـرتکان را به ما می دادید؟! 
اما واقعا این چطـور امکان دارد یعنی ما باید می رفتیم در منطقه 
سـعادت آباد و دانه دانه اسامی مشـرتکان را می گرفتیم؟! حاال 
گرییم در مهنی گری و دار یکی هم خانه اش را بفروشد و برود، یا 
یک مستاجری عوض شود و... وقتی اسم مشرتک  عوض شده 

این بیمه چطور می خواهد این قضیه را پوشش دهد؟
شاید در این قضیه اصال اشتباه هم از طرف ما بوده یا شاید هم از 
طرف آهنا  ولی واقعیت این است که ما نمی دانیم چه می خواهیم 
و رشکت بیمه هم نمی داند که چه چیـزی را می تواند به ما ارائه 
کند. بـه مهنی دلیل فکر می کنـم ورود به ایـن مبحث هم امهیت 

زیادی دارد.

بارزی:
 مـن فقط یـک توضیحی بدهـم راجع به بحـث بیمه ها و شـانه 
خالی کردن از آن که مطرح شـد، می دانید که در نظام پزشـکی،  
بیمه پزشـکان حرفه ای را راه اندازی کردنـد. به دلیل این که این 
اتفاقات در پزشکی بسـیار پیش می آمده لذا تصمیم گرفتند مهه 
مـوارد را به تفکیک مشـخص کنند. یعنی حتی برای بیهوشـی، 
جراحـی و برای خیلـی چیزهـا، خود نظام پزشـکی بـا بیمه ها 
صحبت کرده و گفته شـام باید این موارد را پوشـش دهید، یعنی 
چون کار خیلـی ختصصی بوده، خـود نظام پزشـکی ورود پیدا 

کرده است.
من فکر می کنم که سـندیکا هم  مـی تواند در ایـن زمینه رایزنی 

کند. منظورم این است که این بحث قابل بررسی بیشرت است.
آقای مهندس کالهی نظر شـام در این مورد چیسـت؟ از دیدگاه 

کالهی: این که نمی شود ما فقط از یازده 
نفر عضو هیأت مدیره انتظار داشته 

باشیم، خود اعضا هم باید در جاهایی که 
الزم است وقت بگذارند و اگر الزم باشد 

هزینه کنند
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شام آیا باالخره رشایط حال حارض فرصت است یا هتدید؟

کالهی:
در خصـوص بحـث بیمه هـا، مهانطور که اشـاره کـردم، قضیه 
خیلی سـاده بیمـه تکمیلی بود که متأسـفانه جتربـه موفقی نبود. 
اما حقیقتا بـرای بیمه های ختصصی خیلی هـم پیگریی خاصی 
صورت نگرفته اسـت. موضوع قراردادهـا هم مهانطور که قبال 
گفتم کارهای  جدی در حال پیگریی و اقدام اسـت و ان شاءاله 
به زودی به نتایج خوبی دست پیدا می کنیم. اما در مورد رشایط 
فضای کسب و کار هم به هر حال اصل قانونگذاری به دست ما 
نیسـت. ما فقط روی قول قانون نفـوذ داریم و نمی توانیم قانون 

را تغیریمسری بدهیم.
در خصـوص بحـث هتدید هـا و فرصـت ها بـه نظر من، بـا باز 
شـدن فاینانس خارجی اگـر بودجه مملکت  رس و سـامان بگرید 
می توانـد یک فرصت باشـد، ولی بحث این اسـت که مقداری 
از ایـن بودجه به وزارت نـریو تزریق شـود. در دوره قبلی، بیش 
از 10 هزار میلیـارد تومان دارایی وزارت نـریو را فروختند، اما 
چیزی بـه وزارت نریو ندادند. بنابراین، اگـر هر بودجه ای وارد 
وزارت نـریو شـود، بـرای ما یـک فرصت اسـت، ولی مسـاله 
فاینانس خارجی، یک هتدید خیلی جدی برای ماست که باید آن 
را مدیریت کنیم و تا حـد ممکن از حضور خارجی ها جلوگریی 
کنیـم. اما متأسـفانه بسـیاری از مهکاران مـا هنوز ایـن هتدید را 

ندیده اند.  

بارزی:
 شـام آقای مهنـدس.  راجع به مهـنی موضوع اگر نکته ای اسـت 

بفرمایید.

جواهریان:
واقعیـت این اسـت که عمـده  فعالیت مـا در بخـش پیامنکاری 
اسـت، و لذا در زمینـه تولید، اطالعـی ندارم و ایـن موضوع را 
فکر می کنم که تولید کنندگان باید پاسخ بدهند. در هر صورت 
خیلـی ممنونم کـه دوسـتان وقت گذاشـتند، من فقط خواهشـم 
از جمموعـه سـندیکا پیگریی بیشـرت و جـدی تـر در بخش هایی 
مانند: تیپ قـراردادی، بیمـه، معرفی پیامنـکاران و اجیاد ارتباط 
بیشـرت با کارفرمایان و مسائلی از این دسـت است که با اجیاد زیر 
ساخت های الزم در این بخش ها امیدوارم بسیاری از مسائل ما 

بطور خودبخود حل شود.

رئیسی:
موضوع فاینانس بخصوص فاینانس کشور چنی از موضوعاتی 
اسـت که به نظر بنده شـاید کمی دیر به فکر کنرتل و یا جهت دار 
نمودن آن در سـندیکا افتـاده ایم. در حال حـارض رشکت هایی 
هسـتند که مذاکره کرده،  قراردادهایشـان را هم بسـته و در حال 
کارنـد، Start up هایـی داریـم که فقط در این راسـتا تاسـیس 

شـده انـد و در Social Media هـا گروه های بسـیاری در این 
راسـتا فعالیت نسـبتا طوالنی دارند. این موضوعـات حاکی از 
آنسـت که سـندیکا بایسـتی بطور جدی تر مهانطور که در کمیته 
مهکاری های مشرتك موضوع پیگریی می شود، مسئله را دنبال 

کند.

بارزی:
نظر خود من هم به عنوان یک تولید کننده این اسـت که باالخره 
تکنولوژی به هر حـال باید بیاید و در ایـن خصوص کاری نمی 
شود کرد، ولی می توان یک راهی را پیدا کد که اگر یک برندینگ 
خیلـی معروف را قرار اسـت وارد کنیم؛ رشایـط را طوری مهیا 
کنیم که امکان رسمایه گذاری هم وجود داشـته باشد. یعنی اگر 
قرار باشـد کـه رسمایه گذاری نکننـد، اصال نبایـد وارد مارکت 
شـوند. مثال اگر یـک رشکت می خواهـد کابـل  وارد کند، باید 
رشایطـی را بوجود بیـاورد که کابل را در اینجـا تولید کند. حاال 
یا با یـک رشکتی که در  کشـور دارد کابل تولید مـی کند یا اینکه 
خـودش کارخانـه و ماشـنی آالت بگـذارد، و آن تکنولـوژی را 
به داخل کشـور بیـاورد. این از آن چیزهایی اسـت که به نظر من 
بایـد خیلی جـدی به آن توجـه کنیم. زیـرا فکر نمی کنـم در این 
قضیه فقط پیامنکارها هتدید شـوند، بلکه این قضیـه می تواند به 

تولید کننده  هم آسیب بزند.
بـه ایـن ترتیـب اگـر رشایـط طـوری فراهـم شـود کـه امـکان 
R&D را توسـعه  بیایـد،   رسمایه گـذاری مشـرتک بوجـود 
می دهیم و هم خیلی چیزهای دیگر ممکن است اتفاق بیفتد. ولی 
اگر قرار باشد ما فقط تکنولوژی را وارد کنیم  و حمصول هنایی را 

بفروشیم، طبیعتا این امر نتیجه خاصی را عاید ما نخواهد کرد.

جواهریان:گاهی در اجرای کار شرایطی 
پیش می آید که محصوالتی را در اختیار 
ما می گذارند، فقط صرف اینکه تاییدیه 
شرکت توزیع برق را دارد و ما باید از آن 

لیست استفاده کنیم
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پرونده صنعت برق

مه�م تری�ن عوامل اقتص�ادی مؤث�ر بر آین�ده صنعت ب�رق ایران 
کدامند؟

• حتریم ها
• رونق و رشد صنعت

• رفاه عمومی
• فاینانس

مساله فاینانس
اگر دولـت بتواند مسـاله فاینانـس را حل کنـد  به ایـن معنی که  
رسمایه گـذار های خارجی وداخلی را جـذب کند، برای انجام 
پـروژه ها از طریـق رسمایه گـذاری راهکارهایـی را با مهکاری 
شـورای اقتصاد، معاونت نظارت و راهـربدی، بانک مرکزی و 
سـایر ارگان ها تدویـن کند و در عنی حال موانع و بوروکراسـی 
موجود در این راه را کاهش دهـد، در کوتاه مدت تغیریاتی اجیاد 

خواهد شد. 
معلوم نیسـت چـرا دولت شـیوه فاینانـس راـ  نه فقـط در مورد 
صنعت بـرق بلکه در کلیه رشـته هاـ  فعال نمی کنـد. این کاری 

است که امروزه اکثر کشورهای دنیا انجام می دهند.

ظهور فاینانس های خارجی
تنها جوانه های کوچکی در حال ظهور و شـکل گریی فاینانس 
در صنعت برق است. بدهیی اسـت که انجام صحیح این روش 
نیـاز به یـک اسـرتاتژی کالن دارد. برای شـکل گـریی فاینانس 
خارجی یک رسی مشـکالت باید حل شـود: از مهـم ترین آهنا 
فقدان یک برنامه و سـاختار کارشناسی شده و مهاهنگ از سوی 
دولت است که باید با مهکاری بخش خصوصی هتیه شده باشد. 
به عالوه مسـاله حتریم و مهچننی مسـاله  تضاد منافع سازندگان 

داخلی و تامنی کننده خارجی هم باید حل شود.

تضاد منافع سازندگان داخلی و فاینانرس خارجی 

بنی سـازندگان داخلی و تامنی کنندگان خارجـی تضاد منافعی 
وجود دارد که باید حل شود. وقتی فاینانرس خارجی می خواهد 
رسمایه گذاری کند این رشط را دارد که مثال 60 درصد جتهیزات 
پروژه را از کشور خودش وارد کند و این موضوع سازنده ما را به 
وحشت می اندازد. این موضوع از طریق مذاکره البته تا حدودی  
قابل حل است و می شود بخش ایران را افزایش داد. در این زمینه 
موانع بانکی هم وجود دارد که باید توسـط دولت ها حل شـود. 
من خودم شاهد بودم که کشوری مثل اتیوپی که اقتصاد کوچک 
و بسیار ضعیفی دارد توانسته است، گروه گروه رسمایه گذاران 
خارجی را برای احداث زیرسـاخت ها جذب کنـد. بنابراین ما 
با اتکا به پشـتوانه های اعتباری و نریوهای متخصصی که داریم 
می توانیم در سـاخت راه و راه آهن، نریوگاه سازی، شبکه های 
انتقال و توزیع، صنایع و توسـعه زیر ساخت ها رسمایه گذاران 

خارجی را جذب کنیم.
من واقعا نمی دانم ما چرا این مساله فاینانس خارجی را تا کنون 

فعال نکرده ایم. مهه واحد های اقتصـادی در مهه جای دنیا و در 
طـول تاریخ مهـواره از طریق جذب وام بـه پیرشفت های رسیع 
رسـیده اند. حتی یک خانـواده اگر بخواهد فقـط نقدی زندگی 
کند، معموال نه صاحب خانه می شود نه اتومبیل نه لوازم اصلی 
زندگـی و تازه چـون قسـط نـدارد پولـش را رصف هزینه های 
بیهوده می کند! این در مورد کشورها هم صادق است. بگذریم 

از این که فعال پولی هم در بساط نیست.

ساختار آشفته صنعت برق
سـاختار صنعت بـرق به هـم رخیته و آشـفته شـده اسـت. االن 
سـاختار و نظم مشـخصی برای برنامه ریزی هـای کالن وجود 

ندارد. صنعت برق به یک اسرتاتژی جامع نیاز دارد

نبود اسراتژی و برنامه های بلند مدت در صنعت برق
در دهه هفتاد صنعت برق اسـرتاتژی داشت و دارای برنامه های 
توسعه ای و بلند مدت بود. االن در صنعت برق تفکر بلند مدت 
و اسـرتاتژیک حاکم نیسـت. صنعت برق اسـرتاتژی نـدارد: نه 
برای فاینانس، نه برای بازسـازی و جتدید ساختار صنعت برق. 
مثال توزیع ظاهرا خصوصی شـده، اما مشکالت آن بیشرت شده 
اسـت. موضوعاتی مثل بـازار برق و خصوصی سـازی مطرح 
شـده، اما به درستی اجرا نشده اسـت. الزم است یک تیم جمددا 
برای صنعت برق یک اسرتاتژی حداقل20 ساله بنویسد. از دل 
آن اسـرتاتژی دهه هفتاد، دسـتاوردهایی مانند دانشکده صنعت 
آب و بـرق، مرکـز آمـوزش مدیریـت، سـاخت نـریوگاه هـای 
حرارتی، سـاخت نـریوگاه های آبـی، اجیاد پیامنـکاران کلید در 
دسـت ایرانی در کلیه زمینه های صنعت بـرق و ... درآمد. حاال 
نیاز داریم که برای اتصال شبکه برق ایران به کشورهای مهجوار، 
هبینه کردن قیمت متام شـده برق، خصوصی سـازی، استفاده از 
فاینانس گسـرتده، صادرات بـرق، حفظ منابع انسـانی، ارتقای 
کیفیت مدیریت و... اسرتاتژی داشته و بر اساس آن برنامه های 

فاینانس های خارجی 
صنعت برق را فعال کنید

گفتگو با دکر فریربز موجبی؛ قائم مقام مدیر عامل رشکت فرانریو 

در م�اه ه�ای پایانی س�ال گذش�ته، واحد آم�وزش و پژوهش 
س�ندیکای صنعت ب�رق ای�ران با مه�کاری ات�اق بازرگانی و 
صنایع و معادن هتران پروژه  حتت عنوان »آینده پژوهی صنعت 
برق« دنبال می کرد. در طی حتقیقات و بررسی هایی که برای 
این پروژه صورت گرفت، گفت و گوهایی با پیشکس�وتان و 
صاحبنظران صنعت برق هم انجام ش�د که تعدادی از آهنا در 

آخرین شامره سال 92 به چاپ رسید. 
دک�ر فریربز موجبی، قائم مق�ام مدیرعامل رشکت فرانریو و 
عضو کارگروه تدوین فهرس�ت هبای پس�ت های فشار قوی 
سندیکا، طی گفتگویی با دکر علریضا اسدی، مدیر آموزش 
و پژوهش س�ندیکای صنعت ب�رق ایران، آین�ده صنعت برق 

کشور و امیدها و چالش های آن را بررسی کرده اند. 
حاصل این گفتگو را ذیال می خوانید: 
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عملی و واقع بینانه هتیه کنیم.

تغیری نقش ارکان اقتصاد در جهت محایت از بخش خصوصی 
االن بایـد اتـاق بازرگانـی و دولت بیاینـد و نقـش ارکانی مانند 
بانک هـا، گمرک، سـازمان مدیریـت و برنامه ریری، سـازمان 
بازرسی، سندیکاها، موسسـه اسـتاندارد و غریه را در ارتباط با 
تقویت بخش خصوصی جمـددا تعریف کنند. اکثریت اینها االن 
در مقابـل بخش خصوصی هسـتند. اینها را بایـد در کنار بخش 
خصوصی تعریف کنند. درمتـام دوره حتریم آنقدر که پیامنکاران 
بـا بانـک و تامـنی اجتامعـی و دارایـی و گمـرک و رشکت های 
وابسته به وزارت نریو مساله داشتند با سازمان های حتریم کننده 

خارجی نداشتند!!

فضای رقابت در صنعت برق
تضعیف بخش خصوصی و خروج نریوهای ختصصی

در 6-5 سال گذشـته بخش خصوصی به شدت تضعیف شده 
اسـت. قبل از تشـدید حتریم ها به دلیل عدم پرداخت مطالبات، 
تـوان مالی رشکت ها کاهـش یافته بود و پس از آن با فشـارهای 
بعدی توان مهندسی و اجرایی آهنا نیز به دلیل خروج نریوی های 

ختصصی و مهاجرت نخبگان کاهش یافته است.

جتزیه رشکت ها 
در بخش خصوصی هم رشکت ها جتزیه می شـوند و انشـعاب 
پیـدا می کننـد. به این ترتیـب رشکت های کوچـک افزایش می 
یابند که این امر موجب نابسـامانی بازار و رقابت شده است. در 
حالی که در جاهای دیگر رشکت های کوچک ادغام می شـوند 
و رشکـت های بـزرگ را اجیاد می کننـد. این جزء بیـامری های 

اقتصاد ما است. 

ورود رشکت های غریحرفه ای و غری ختصصی به صنعت برق
رشکت های غری حرفه ای و هنادهای غری ختصصی وارد صنعت 
برق شـده اند.  این هنادها بایسـتی از این عرصه خارج شـوند و 
بازار به حالت طبیعی شامل کارفرماها و یکرسی پیامنکارواقعی 
و بـدون رانت صنعت برق بازگردد. این روند رقابت سـامل را از 
بـنی می برد و فضـای کسـب و کار را به هم می ریـزد. عالوه بر 
اینکه بخش دولتـی و عمومی وارد بازار و صنعت برق شـدند، 
مشکل جدیدی نیز اجیاد شده است. مقامات سابق وزارختانه ها 
بعد از بازنشسـتگی رشکت خصوصی اجیاد می کنند که به دلیل 
بافـت خـاص فرهنگی ایـران و روابطی کـه از قبل بوده اسـت، 
مشکالتشان را بسـیار آسـان تر وروان تر حل می کنند. حتا اگر 
آهنا مدیران شایسته ای هم باشند، مثل آن است که در یک مسابقه 
ی دو کـه مهه رشکت کنندگان هم حرفه ای هسـتند، شـام اجازه 
بدهید دو سه نفر چند مرتی جلوتراز نقطه استارت رشوع کنند! 

باید برای این مساله چاره ای اندیشید.

عوامل فناوری تاثریگذار بر آینده برق کدامند؟
رشد کم رسعت فناوری صنعت برق

تغیریات فناوری در صنعت برق فشار قوی در دنیا مثل خمابرات 

و آی تی رسیع نیسـت، لـذا در کوتاه مدت تغیـریات فناوری در 
ایـن صنعت زیـاد نبـوده و تاثری چندانـی روی  تولیـد و مرصف 

نخواهند داشت.

رشد کم فناوری در بخش خصوصی و دولتی 
رشـد فناوری در صنعت برق در بخش دولتی و خصوصی کند 
است. صنعت برق در چند سال اخری رو به افول بوده است، لذا 

جایی برای رشد فناوری نداشته است.
رشـد فناوری به دلیل سایر مشکالت بسـیار حمدود شده است. 
دولت به بخش خصوصـی اعتامد ندارد و بودجـه ای که رصف 
انجـام پـروژه ها مـی کند، منجـر به انباشـت رسمایـه در بخش 
خصوصی نمی شـود که در R&D رسمایه گذاری شود. بخش 
خصوصـی هم البتـه اشـکالت و انحـراف هایی جـدی دراین 
زمینـه دارد. تنـگ نظری خاصـی از سـوی کارفرمایـان دولتی 
وجود دارد که پیامنکاران ضعیف نگه داشته شوند. چه صاحبان 
رشکت های خصوصی چه کارکنانشان. این حتام اشتباه است. 

در غرب و کشورهای توسعه یافته اینگونه نیست.

انرژی جتدید پذیر
مـن بر این باورم که در میان مدت  تولیـد انرژی های جتدید پذیر 

تاثریی بر ارزان شدن انرژی در کشوری مثل ایران ندارد.

عوامل اجتامعی و سیاسی اثر گذار بر آینده صنعت برق کدامند؟
سیاست ریشه مشکالت

این عوامل خیلی قابل تفکیک نیسـت؛ ولی این امر قطعی است 
که مشـکالت  اقتصادی کشـور و به تبع آن مشکالت اقتصادی 

صنعت برق بیشرت سیاسی هستند. 

استحاله مدیران در بخش دولتی
در بخـش دولتی مدیریـت نیز در مقایسـه با مدیریـت 10-15 
سـال پیش افت کرده و توان مدیریتـی بخش های دولتی کاهش 
یافته است. مدیران دولتی در سطوح خمتلف از نظر شجاعت در 
تصمیم گریی و ختصص و مهارت های مدیریتی افت شـدیدی 
کرده اند. این مدیـران ابتکار عمل و توان تصمیم گریی ندارند. 
مدیـران بخـش دولتـی بـه کارمنـدان ترسـو و ناتوان اسـتحاله 
یافته انـد. چرا که فشـار نظارتی و بازرسـی کارشناسـی نشـده 
وخـارج از واقـع بینی و حتـی چهارچـوب های قانونـی بر آهنا 
زیاد اسـت. قواننی نامناسـب زیادی وجود دارند، ترس زیادی 
از تصمیم گـریی وجـود دارد و مدیران جـرات تصمیم گرفتن 
ندارنـد. زوال نریوی انسـانی در بخـش دولتی امری اسـت که 

اتفاق افتاده است.
در گذشـته مدیران صنعت برق به دنبال ساخت داخل و توسعه 
مهه جانبه صنعت برق بودند، مدیران فعلی چننی انگیزه و نگاهی 
ندارند و من امیدی ندارم که عمده این گونه مدیران بتوانند کاری 
برای صنعت برق بکنند. این که گفته شود شام یک قرارداد داشته 
اید و علریغم جهش نرخ ارز و تورم شـدید شـام بایـد قرار داد را 
اجرا کنید که مدیریت و ابتکاری به کار نرفته و مشکلی حل نمی 
شـود. مدیران دولتی رشایط موجـود را درک نمی کنند و عمال 

راه حلی برای آهنا ارائه نمی کنند.

آینده صنعت برق را چطور برآورد می کنید؟
سناریوهای صنعت برق

می توانیم برای صنعت برق سه سناریو را تصور کنیم:
• سـناریو 1- ادامه وضع موجود: حتریم ها به مهنی شکل باقی 

بامند
• سناریو 2- بدتر شدن رشایط موجود
• سناریو 3- هبرت شدن رشایط موجود

در سـناریو 1 و 2، بخـش خصوصی منهدم خواهد شـد. ممکن 
اسـت تا 2 یا 3 سال خاموشـی رخ ندهد، چرا که به دلیل رکود، 
مـرصف بخش صنعت کم می شـود و مردم هم بـه دلیل کاهش 
رفـاه، مرصفشـان کم می شـود. لـذا تولید و مـرصف رسبه رس 

می ماند ولی باالخره پیامدهای آن دیده خواهد شد.
در سناریو سـوم ممکن است 1/5 تا 2 سال دیگر کسب وکار در 
صنعـت برقـ  بـه رشط تزریق رسمایه از بریون یـا رسمایه داران 

داخلیـ  جمددا به حرکت درآید.

کوتاه مدت رکود، بلند مدت رشد
بـه نظـر می رسـد ظـرف یک سـال و نیـم آینـده عوامـل اصلی 
اقتصـادی موثر بر آینـده برق یعنی )حتریم، رشـد صنعت و رفاه 
عمومی، افزایش تعرفه ها( تغیری مهمی نخواهند کرد ،  بنابراین 
در کوتاه مـدت رکود ادامه پیدا می کنـد و در بلند مدت چنانچه 
سیاسـت ها تغیری کند شـاهد رشـد تدرجیی خواهیم بود. با این 
وضعیت مدیریتی و با این دیدگاه هایی که مدیران دولتی صنعت 
برق دارند که رشایط موجـود را نمی پذیرند و اگرهم بپذیرند نه 
فرصـت و نه اختیاری برای مطالعه و اختاذ تصمیامتی برای تغیری 
رشایط موجود دارند و لذا سیاسـت ها و رویه های موجود را به 
صـورت رفع تکلیف ادامه می دهنـد، وضعیت هببود معناداری 
پیـدا نمی کنـد. تغیـریات مهچننی در جهـت منفی ولی شـاید با 

شیب کمرتی باشد. من متاسفانه چشم انداز مثبتی نمی بینیم.

فرصت ها:
اسـتفاده از رسمایه گـذاری و تامنی مالی غـری دولتی خارجی و 

داخلی
صـادرات برق به کشـورهای مهجـوار مثـل پاکسـتان، ترکیه و 
مهسایگان شاملی که نیاز به اسرتاتژی و برنامه و زیر ساخت دارد

محایـت بانکـی از رشکـت هـای خصوصـی بـرای فعالیـت در 
کشورهای خارجی )مانند ارائه ضامنت نامه های بانکی(

چالش ها:
عدم تـوازن هزینه متـام شـده و درآمدهای صنعت بـرق )تعرفه 

برق(
نداشتن اسرتاتژی در صنعت در بخش های خمتلف

بدهکاری دولت به پیامنکاران
بازسازی نریوی انسانی دروزارت نریو و رشکت های وابسته

پرونده صنعت برق
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پرونده صنعت برق

آیا صنعت برق ایران 
ورشکسته می شود؟

وضعیت صنعت برق کشـور و فعاالن بخش خصوصی حارض 
در ایـن صنعت مصـداق واقعی ایـن رضب املثـل قدیمی فردی 
است که صورت خود را از روی نداری با سیلی رسخ نگهداشته 

است.
حضـور فعاالن بخش خصوصـی در صنعتی را تصـور کنید که 
بیـش از یک هزار و 360 میلیارد تومان تا شـهریور ماه از دولت 
طلب داشته است، مالیات پولی را که دریافت نکرده جمبور بوده 
پرداخت کند، قسـط های بانکی خـود را بدهد و مهچنان تالش 
کند تا مشغول کار و فعالیت باشـد و بدون دریافت پول اقدام به 

تولید و حتویل برق به رشکت توانری کند.
از سوی دیگر شام وزارت نریو و رشکت توانری را در نظر بگریید 
که جمبور هسـتند برق را ارزان تـر از آن چه بـرای تولید آن هزینه 
می کنند بفروشـند. هفته گذشـته وزیر نریو در مراسـمی اعالم 
کرد در حال حارض هزینه تولید برق در داخل کشـور به ازای هر 
کیلوات سـاعت  68 تومان است اما آن چیزی که از فروش برق 
به مشـرتکان به دست می آید نزدیک 30 تومان است و این نشان 
مـی دهد چرخـه صنعت بـرق از مهـان ابتدای دچار مشـکالت 
بسـیار اسـت. چیت چیان وزیر نریو هفته گذشـته گفت که تنها 
نکته ای که باعث شده صنعت برق زمنی گری شود مهنی هزینه ها 
اسـت. حرف های وزیر به این معنا اسـت که رشکت توانری برق 
68 تومانـی را به مشـرتکتن خود 30 تومـان ارزان تـر از قیمت 

تولید شده می فروشد.
رشـد اقتصادی و توسعه در کشـور بدون رشد و توسعه صنعت 
برق امکان پذیر نیسـت؛ صنعـت برق صنعتی مـادر و زیر بنایی 
اسـت و در ایـن بنی ورشکسـتگی بخـش دولتـی و خصوصی 
در این صنعـت، کاهش تولید برق و بروز خاموشـی در کشـور 
می تواند مشـکالت اجتامعی، سیاسـی و اقتصادی بسـیار را به 

دنبال داشته باشـد. هم اکنون کمبود شـدید منابع مالی و وجود 
بدهی های کالن،عدم تناسـب بنی هزینه متام شـده و تولید برق 
و قیمت فـروش آن، بـاال بودن نـرخ ارز، افزایـش قیمت کاالو 
خدمات، رشـد بی رویه مرصف برق و موضوع یارانه های برق 

مهم ترین چالش های صنعت برق کشور است.
امـا با مهه این مشـکالت ایران با دارا بودن ظرفیت اسـمی تولید 
70 گیـگاوات، مرصف سـاالنه حدود 230 میلیـارد کیلووات 
سـاعت انرژی الکرتیکی و رشـد سـاالنه حدود هشـت درصد 
بزرگرتیـن صنعـت بـرق منطقـه خاورمیانـه و رتبـه چهاردهم 
جهـان را در اختیار دارد. مهچنـنی ایران بزرگرتیـن صادرکننده 
برق درمنطقه اسـت. شـبکه برق ایران به متامی کشورهایی که با 
آن ها مرز خاکی داریم متصل است و سـال91 بیش از 11 هزار 
و 209 میلیون کیلوات ساعت انرژی برق به کشورهای مهجوار 
صادر و در مواقع نیاز شـبکه 3897 میلیون کیلوات سـاعت از 

کشورهای مهجوار دریافت کرده است.
مهچننی براسـاس آخرین آمار وزارت نریو، تعداد مشرتکان برق 
کشـور در پایان سال 91 از 28 میلیون مشـرتک گذشت و پیش 
بینی می شود در پایان سال جاری نزدیک به 30 میلیون مشرتک 
برق در کشـور داشـته باشـیم. از سـوی دیگـر براسـاس آمارها 
تعداد مشـرتکنی برق در کشور طی سـال های گذشته ساالنه به 
طور متوسط 5.5 درصد رشد داشته است و با رشد تقاضای 8 

درصد میزان انرژی برق در کشور رو به رو بوده ایم.
نیمـه های آبان ماه سـال گذشـته فالحتیان معاون وزیـر نریو در 
امور بـرق و انـرژی اعالم کـرد:» بـرای رفع تقاضاهـای جدید 
انرژی برق؛ ساالنه باید به طور متوسط 5 هزار مگاوات ظرفیت 
تولید جدید به شبکه وارد شود که برای افزودن چننی ظرفیتی به 
شبکه، باید سـاالنه حدود 3میلیارد یورو هزینه شود. مهچننی به 

دنبال افزایش تولید الزم اسـت ظرفیت های متناسـب در شبکه 
انتقال و توزیع نیز اجیاد شـود که آن هم هزینه ای بالغ بر 76 هزار 

میلیارد ریال به دنبال دارد.«
البتـه نیاز بـه این حجم بـاال از رسمایه گـذاری نشـان دهنده این 
است که مسـئوالن وزارت نریو باید هرچه بیشـرت به دنبال فعال 
کـردن حضور بخش خصوصی در صنعت برق کشـور باشـند. 
موضوعی که حتی طبق برنامه های توسـعه کشـور هـم باید در 
اولویـت قرار گرید. امـا در این بنی بدهکاری بسـیار زیاد دولت 
)رشکت توانری( به فعاالن بخش خصوصی صنعت برق موجب 
بی اعتامدی رسمایـه گذاران در خریـد نـریوگاه هـا در مـاه های 

گذشته شده است.
چندی پیش اصغر آریانی پور دبری سندیکای تولید کنندگان برق 
در مصاحبه ای با خربگزاری مهر گفت که مزایده نریوگاه طوس 
در استان خراسان و لوشان دراستان گیالن که برای نوبت دوم و 

سوم اعالم شده بودند، هیچمتقاضی نداشته است.

خصوصی سازی در صنعت برق ایران
بحث خصوصی سـازی در صنعت برق ایران بیـش از یک دهه 
است کـه رشوع شـده و با مطـرح شـدن اجرای سیاسـت های 
کلی قانون اصل 44 درکشـور رسعتی بیشرت به خود گرفته و در 
قالـب 4 روش، قراردادهای نریوگاهـی B.O.T، قرار دادهای 
نریوگاهـی  B.O.O ، واگذاری نریوگـاه های موجود از طریق 
مزایـده و واگـذاری نریوگاه هـا درعوض بدهی هـای دولتی به 

مرحله اجرا درآمده ست.
مهچننی باتوجه به سیاست های کالن کشور در خصوص کاهش 
تصدی گری دولتی؛ خصوصی سازی در صنعت برق در برنامه 
سوم، چهارم و پنجم توسعه کشـور یک امر تکلیفی برای دولت 
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در نظـر گرفته شده است و در برنامه ریزی برق کشـور نیز سهم 
نریوگـاه های خصوصی در چشـم انـداز ده سالـه در حد تامنی 

بیش از 60 درصد برق مورد نیاز کشوردیده شده است.
درحال حارض و باوجود مهه مشـکالت و بدهـی های دولت به 
بخش خصوصـی فعال در صنعت بـرق ) بیش از هـزار و 216 
میلیارد تومان از توانری و 144 میلیارد تومان از رشکت مدیریت 
برق کشـور( نزدیک بـه 40 درصد از ظرفیت برق کشـور یعنی 
حدود 30هزار مگـاوات در اختیار بخش خصوصی است. اما 
در ماه هـای گذشته و باتوجـه به مطالبات گسـرتده مالی و نبود 
نقدینگی، بخش خصوصـی صنعت برق با چالش های بسـیار 
در اداره امـور ابتدایـی خـود مواجـه شـده است و حتـی حدود 
50 درصـد واحدهای بخش خصوصـی در این صنعت تعطیل 
شده انـد و در حال حارض تعـدادی از نریوگاه هـای غری دولتی 

کشور هم در آستانه تعطیلی و خروج از مدار قرار گرفته اند. 
در ماه های گذشته بخش خصوصی صنعت برق عالوه بر اینکه 
از نبود نقدینگی رنج می بردند با جریمه های سنگینی برای عدم 
پرداخت مالیات و قسـط های عقـب افتاده بانکی هـم رو به رو 
شده اند که این موضوعات بر مشـکالت آن ها افزوده است. در 
این بنی به اعتقاد کارشناسان مسئوالن دولتی و نامیندگان جملس 
شـورای اسالمی بـا در نظر گرفتـن ردیف های خـاص بودجه 
و برنامـه ریزی دقیق باید قبـل از اینکه با تعطیلـی نریوگاه ها در 
ماه های آینـده و خاموشی درشبکه توزیع بـرق رو به رو شویم، 
فکـری اساسی برای حل مشـکالت بخـش خصوصی صنعت 

برق کنند.

رابطه برق و اقتصاد توسعه
در دنیـای امـروز انـرژی از مسـائل اساسـی اسـت و ساختـار 
اقتصادی و سیاسی کشـورها به چگونگی دسرتسـی به انرژی، 
نحوه مـرصف و قیمت آن بسـتگی دارد. در کشـورهای خمتلف 
بـا سطـوح اقتصادی متفـاوت، شامـل توسعـه یافتـه و درحال 
توسعه،  انرژی و مسـائل مربوط بـه آن در کلیه جهت گریی ها، 
سیاست گذاری ها و برنامه های توسعه عمیقًا تأثری گذار است. 
در حال حـارض در کلیه کشـورها موتـور حمـرک هرگونه حتول 
اقتصادی، امنیت انرژی و سهولت دسرتسی به آن است و در این 
بـنی سهم انرژی برق طبق آمارهای جهانـی در دهه های آینده به 

شدت رو به افزایش است.
در مهـنی زمینه در سال ها و دهه های گذشته بررسی های علمی 
و حتقیقاتی گسـرتده ای روی تاثری توسعـه شبکه برق روی رشد 
اقتصادی و توسعه کشـورها در نقاط خمتلف جهان از مجله ایران 
انجام گرفته است. مثال درمقاله علمی کـه از سوی دو استادیار 
دانشگاه تربیز و یک دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد حتت 
عنوان » بررسی رابطه مرصف کل بـرق و رشد اقتصادی ایران« 
منتـرش کرده اند بـه روشنی می تـوان به رابطه مسـتقیم بنی رشد 

تولید برق و رشد اقتصادی و صنعتی کشور پی برد.
طبـق این مقاله که به بررسی حتول اقتصادی و صنعتی کشـور از 
سـال 1346 تـا 1385 پرداخته، می توان دیـد در سال هایی که 
بـا افزایش تولیـد برق در کشـور رو به رو شده ایم بـه عدد تولید 
ناخالـص داخلی هم افـزوده است. طبـق این پژوهـش حتی با 

نگاهـی به نوسانـات رشـد اقتصـادی در ایـران و رشد مرصف 
کل برق، دیده می شود که نوسانـات آن ها با یکدیگر هم جهت 
هسـتند. این نشـان می دهد با هببود رشایط اقتصـادی در ایران، 
مرصف کل برق نیز افزایش می یابد و برعکس در دوران رکود، 

نرخ رشد، مرصف هنایی برق کاهش پیدا می کند.
البتـه باید ایـن موضوع را هـم در نظر گرفت کـه درحال حارض 
میزان مـرصف بـرق در مصـارف غری صنعتـی ماننـد مصارف 
خانگی در ایران نسـبت به استانداردهـای جهانی باالتر است و 
تقریبـا دو برابر معیارهـای جهانی است. هم اکنـون 35 درصد 
بـرق تولیـد شـده کشـور در راه مصـارف خانگـی، 15 درصد 
مصـارف جتـاری، 15 درصـد کشـاورزی و 35 درصـد امـور 
صنعتـی مـرصف می شود که نسـبت بـه مرصف جهانی بسـیار 
پاینی تر است. دربسـیاری از کشـورهای صنعتی مهچون چنی، 
آمریکـا و ژاپـن میـزان مرصف بـرق در صنعـت بـه 60 درصد 
مرصف کل هم می رسد و به نظر می رسد باید در سال های آینده 
مسـئوالن وزارت نـریو برای کاهـش مصارف خانگـی و تغیری 
الگوی مرصف و هدایـت انرژی برق مازاد بـه بخش صنعتی و 

افزایش رشد و توسعه اقتصادی در کشور تالش کنند.
البتـه بایـد به جـز اصـالح الگـوی مـرصف مسـئوالن وزارت 
نـریو و نریوگاه های غـری دولتی و بخش خصوصـی به افزایش 
راندمـان تولیـد بـرق در نریوگـاه هـا بـا استفـاده از روش های 
خمتلف به خصوص احداث نریوگاه های سیکل ترکیبی، تبدیل 
نریوگاه های گازی به سیکل ترکیبی و افزودن واحد بخار و راه 
اندازی نریوگاه هـای تولید پراکنده توجه ویژه ای نشـان دهند. 
مهچننی باید حتقیقات و پژوهش های علمی گسـرتده ای هم در 
راستـای افزایش راندمـان جتهیزات ختصصی مثـل توربنی و پره 
توربنی در کشـور صورت گـرید تا عالوه بر باال بـردن کیفیت و 
راندمان شاهد کاهـش هزینه های متام شـده راه اندازی نریوگاه 
هم باشیم. به عنوان مثال قیمت یک ست پره توربنی در نریوگاه 
حدود 4 میلیون یورو است درحالی که قیمت فروش مهنی ست 

پره ساخت گروه مپنا 500 هزار یور است.

افزایش راندمان نریوی حمرکه نریوگاه
راندمـان هیچ نریوگاهـی در جهان 100 نیسـت و اصال امکان 
این وجود نـدارد که نریوگاهی بتواند بـا 100 درصد راندمان و 
بدون اتـالف بخش از سوخت و انرژی، بـرق تولید کند. اما در 
حـال حارض به خصـوص در نریوگاه های بـزرگ مثل حرارتی 
و گازی راندمان نسـبت به هزینه های تولید بسـیار پاینی است و 
به مهنی جهت بسیاری از کشـورها به سمت راه اندازی نریوگاه 
سیکل ترکیبی یا نریوگاه های تولید پراکنده رفته اند تا راندمان را 
باال به برند و از اتالف سوخت گاز و سوخت های دیگر جلوی 
شـود. باید توجـه کرد کـه مثـال بـازده و راندمان نریوگـاه های 
گازی در کشـور 27 تا 34 درصد است و نریوگاه های بخار در 
حـدود30 الی 35 درصد و این در حالـی است  که با راه اندازی 
نریوگاه هـای سیـکل ترکیبی ایـن راندمان به 48 تـا نزدیک 50  
درصد می رسـد و در واقع نریوگاه های سیـکل ترکیبی باتوجه 
به باالرفتن راندمان جزء هبرتین نریوگاه های حرارتی تولید برق 
درجهان هسـتند و به اعتقاد کارشناسان مسـئوالن وزارت نریو 

باید به سمت تبدیل نریوگاه های گازی کشـور به سیکل ترکیبی 
و افزایش راندمان و تولید برق بیشرت حرکت کنند.

مهچننی به نظر راه انـدازی نریوگاه های انرژی پاک، جتدید پذیر 
و نو مانند بادی و خورشیدی هم می تواند حرکت بسـیار مهمی 
در جهت باالبردن راندمان و استفاده از ظرفیت ها استفاده نشده 
در کشـور باشد. ایران به دلیـل رشایط آب و هـوای و اقلیمی از 
نقاط مناسب جهـان برای استفاده از انـرژی های خورشیدی و 
راه انـدازی مزارع  بـادی است اما تاکنون رسمایـه گذاری های 
کالنی در این موضوع نشـده است و بخش خصوصی می تواند 

پیش قدم باشد.
عالوه بر اتـالف انرژی در زمـان تولید باید به اتـالف انرژی در 
زمـان توزیع و انتقال هم توجه کرد که در حال حارض حدود 15 
درصد در کشور است. یعنی بعد از اینکه انرژی برق در نریوگاه 
تولیـد و وارد شبکه می شـود 15 درصد آن در مسـری تا رسیدن 
بـه مرصف کنده از بنی مـی رود که بخشـی از آن به دلیل خطوط 
قدیمی انتقال و کیفیت نامناسب جتهیـزات است. در سال های 
گذشته در بسیاری از کشـورها برای کاهش این اتالف انرژی به 
فکـر راه اندازی نریوگاه هـای مقیاس کوچـک و تولید پراکنده 
افتاده اند که با استفاده از این روش به نوعی سیستم توزیع حذف 

یا به شدت فاصله اش با مرصف کننده کم می شود.
طبق آمارهـای سال گذشتـه سهم نریوگـاه های بخـار از تولید 
انـرژی در کشـور 36/1، سهـم نریوگاه های بخـاری 36/5، 
نریوگـاه هـای سیـکل ترکیبـی 31/7، نریوگـاه هـای برقآبـی 
4/9، دیزلـی، انرژی نو، بادی، خورشیـدی 0/1 و انرزی امتی 
0/7 بـوده است. مهچنـنی از نظر سوخت هـم در سال گذشته 
64 درصـد نریوگاه های کشـور بـا سوخت گـاز، 12 درصد با 

سوخت گازوئیل و 24 درصد با نفت کوره کار می کرده اند.
ایـران در سـال هـای گذشتـه در صنعـت بـرق تاحـدود زیادی 
بـه خودکفایـی رسیـده اسـت و بخـش هـای خمتلـف جتهیزات 
نریوگـاه هـای از مجلـه توربنی هـا، پـره توربـنی هـا، بویلرها و 
جتهیـزات پیرشفته دیگر در داخل کشـور تولید مـی شود و مهنی 
موضـوع باعث شده اسـت تا صنعت برق در مقابـل حتریم ها با 
حمدودیت هـای کمرتی رو بـه رو باشـد. در حال حـارض ایران 
یکی از 10 کشـور دارنده تکنولوژی ساخـت نریوگاه در جهان 
حمسـوب می شود و این موضوع می تواند در آینده ظرفیت های 
بسـیاری برای ایـران اجیاد کند البتـه به اعتقـاد کارشناسان ایران 
باید برای حضـور فعـال در بازارهای جهانی فـروش جتهیزات 
نریوگاهی به افزایش راندمان جتهیزات ختصصی خود توجه ویژه 
کند و افزایش کیفیت با توسعه کارهـای علمی و حتقیقاتی را در 
اولویت قرار دهد تا بتوانـد رقابت پذیری حمصوالت خود را در 
بازارهـای بنی املللی افزایـش دهد. البته هم اکنـون هم برخی از 
رشکت های از ایرانی فعال در این حوزه مانند مپنا حتی به صادر 
کننده خدمـات و جتهیزات نریوگاهی ماننـد توربنی، پره توربنی 
و.... تبدیل شده اند و در کشورهای دیگر مانند اندونزی، عامن، 

سوریه پروژه ها ساخت نریوگاه برعهده دارند.

*برگرفته از خربآنالین

پرونده صنعت برق
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الیه بودجه سال جـاری )93( در حالی سال گذشته هنایی شد 
و حالـت اجرایی به خود گرفت کـه در مهلت قانونی طبق روال 
مهیشه، با جزییات و با تفاوتی کلی نسبت به دولت قبل به جملس 
ارائـه شد و ایـن درحالی صـورت گرفـت که طی هشـت سال 
گذشته مهواره الجیه بودجه سال بعد بسیار دیرتر از موعد مقرر و 
حتی چندماه گذشته از سال جدید به دست جملسـیان می رسید. 
بـه هر روی قانون بودجه در رشایطی مورد تایید قرار گرفت و به 
قانون تبدیل شدکه با اعالم رسمی رییس مجهور بودجه عمومی 
کشور در سال 93 نزدیک به 195 هزار میلیار تومان برآورد شد 

که بیانگر افزایش 24 هزار میلیار تومانی بود.
امـا اگـر بخواهیـم جزئی تـر و ریز تـر وارد منابع بودجـه دولت 
شویم در بخش درآمد های بودجه رقـم 927 هزار میلیارد ریال 
ذکـر شده اسـت در حالی که درآمد هـا در سـال 92،702 هزار 
میلیـارد ریال و در سال 91، 568 هزار میلیارد ریال بوده است. 
در واگـذاری دارایی هـای رسمایـه ای رقم حلاظ شـده در الیه 
بودجه 799 هزار میلیارد ریال است و این در حالی است که در 
پیش بینی عملکرد سال 92 این رقـم، 489 هزار میلیارد ریال و 

در سال 91، 429 هزار میلیارد ریال بوده است.
بنابرایـن گـزارش واگـذاری  دارایی  مالی بـرای سـال 93 رقم 
224 هـزار میلیـارد ریـال دیـده شـده اسـت در حالـی کـه در 
پیش بینـی عملکرد سـال 92 این رقـم 140 هزار میلیـارد ریال 
و در سـال 91، 68 هزار میلیـارد ریال بوده اسـت؛ لذا می توان 
اینگونه نتیجه گریی کرد که هم در بخش درآمد ها، هم در بخش 

واگـذاری دارایی هـای رسمایه ای و هـم در بخـش دارایی های 
مالـی بودجـه رشـد داشته و بـا افزایـش قابل توجهی نسـبت به 

پیش بینی عملکرد سال 92 و سال 91 داشته است.
سهم اعتبـارات عمرانی از کل مصارف بودجـه از 8.4 درصد 
در سال 1392 بر اساس پیش بینی عملکرد به 19.4 درصد در 
سـال 93 افزایش یافته اسـت و در بررسی جزئی تـر در می یابیم 
که اعتبـارات هزینه ای بودجـه در الیه سـال 93، 1430 هزار 
میلیـارد ریـال در پیش بینـی عملکـرد سـال 92، 1129 هـزار 
میلیـارد ریال و در سال 91، 890 هزار میلیارد ریال بوده است. 
مهچنـنی متلک دارایی هـای رسمایه ای در الیه سـال 93، 378 
هزار میلیـارد ریـال در پیش بینی عملکرد سـال 92، 112 هزار 
میلیارد ریـال و در سال 91، 152 هزار میلیارد دالر بوده است. 
مهچنـنی در بررسی متلـک دارایی های مالی در الیـه سال 93، 
142 هـزار میلیارد ریـال حلاظ شده است و ایـن در حالی است 
کـه در پیش بینی عملکرد سال 1392، 90 هـزار میلیارد ریال و 

در سال 91، 22 هزار میلیارد ریال حلاظ شده است.
عملکرد جمموع هزینه های جاری و رسمایه ای )عمرانی( دولت 
در بودجه سـال 93، 1808 هزار میلیارد ریـال دیده شده است 
در حالـی کـه در بـرآورد عملکـرد سـال 92 ایـن رونـد 1241 
هزار میلیـارد ریال در سـال 91، 1042 هزار میلیـارد ریال، در 
سـال 90، 907 هـزار میلیـارد ریـال، در سـال 89، 897 هزار 
میلیـارد ریال، در سـال 88، 792 هـزار میلیارد ریـال، در سال 
87، 806 هزار میلیـارد ریال، در سـال 86، 569 هزار میلیارد 

ریال، در سال 85، 561 هزار میلیارد ریال و در سال 84، 715 
هـزار میلیارد ریال بـوده است؛ لذا می تـوان نتیجه گریی کرد که 
عملکرد جممـوع هزینه های جاری و رسمایـه ای دولت در الیه 
سال 93 نسـبت به مهه سـال های گذشته افزایـش قابل توجهی 

داشته است.
نسـبت هزینه های جـاری و رسمایـه ای بودجه دولت بـه تولید 
ناخالـص داخلـی بـه قیمـت جـاری سـال 93، 16.2 درصد 
در برابر عملکـرد سـال 92، 14.3 درصد، سـال 91، 15.4 
درصـد، سـال 90، 14.9 درصـد، سـال 89، 20.8 درصد، 
سـال 88، 22.2 درصد، سـال 87، 23.9 درصد، سال 86، 
19.9 درصد، سـال 85، 24.8 درصد و در سال 84، 38.6 

درصد بوده است. 
در مهـنی حال رشـد منابع و مصـارف بودجه در الیـه سال 93 
نسـبت به پیش بینـی عملکـرد سـال 92، 46.5 درصد خواهد 
بود و بـا توجه به پیش بینی تـورم سال 93 در حـدود 25 درصد 
می تـوان گفت افزایش بودجه دولت به قیمـت واقعی در حدود 
16.5 درصـد اسـت، البتـه باید بـه این نکتـه هم دقـت کرد که 
اعتبارات مربوط به هدفمند کردن یارانه ها و اجرای مرحله دوم 
آن در الیه بودجه در نظر گرفته نشده است و قرار است در الیه 
جداگانـه ای حلاظ شـود. مهچننی دولـت در نظـر دارد از طریق 
دریافت اعتبارات در قالب فاینانس مبلغی در حدود 35 میلیارد 

دالر را به طرح های عمرانی ختصیص دهد.
در بررسی درآمد های مالیاتـی بودجه 93 می توان نتیجه گرفت 
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که مالیات اشخاص حقوقی در الیه سال 93 نسـبت به برآورد 
عملکـرد سـال 92، 22.3 درصد رشـد داشته اسـت و این در 
حالـی است که مهـنی شاخص در سال 92 نسـبت بـه 91 رشد 
15.3 درصدی داشته است. مهچننی مالیات بر درآمد در الیه 
سال 93 نسبت به برآورد عملکرد سال 92، 34.5 درصد رشد 
داشتـه است و این در حالی است که رشـد این شاخص در سال 

92 نسبت به 91، 21.5 درصد بوده است.
مالیات بر ثروت در بودجه 93 نسـبت به بـرآورد عملکرد سال 
92، 39.9 درصـد است و ایـن در حالی است که این شاخص 
در سال 92 نسـبت به 91، 20.3 درصد رشـد داشته است لذا 
در مجع مالیات های مسـتقیم که در الیه بودجه به آن اشاره شده 
است نسـبت به سال 92 شاهد رشد 26.6 درصدی هستیم در 
حالی که این شاخص در سال 92 نسـبت به 91، 17.2 درصد 

بوده است.
مالیات بر واردات در بودجه سال 93 نسـبت به برآورد عملکرد 
سـال 92، 39.7 درصـد رشد داشته است ایـن در حالی است 
کـه این شاخـص در سال 92 نسـبت بـه 91، 4.7 درصد رشد 
داشتـه است. مهچننی مالیات بر کاالها و خدمات در الیه سال 
93 نسـبت به برآورد عملکرد سال 92، 60.5 درصد است در 
حالی که این شاخص در سال 92 نسـبت به 91، 69.4 درصد 
بـوده اسـت و درآمد هـای مالیاتی در الیـه سال 93 نسـبت به 
بـرآورد عملکرد سال 92 رشـد 37 درصـدی دارد در حالی که 
این شاخص در سال 92 نسبت به سال 91، 24.1 درصد رشد 

داشته است.

اما سهم وزارت نریو در بودجه چیست؟
آن طـور که در قانون بودجـه سال 93 ذکر شـده است بر اساس 
بنـد »ط« تبـرصه 2، رشکت هـای دولتـی تابعـه وزارختانه های 
نفـت و نریو مکلفند کلیـه درآمدهـای ریالی و ارزی خـود را به 
حسـاب های متمرکز وجـوه ریالـی و ارزی که از طریـق خزانه 
داری کل کشـور به نام آهنـا نزد بانک مرکـزی مجهوری اسالمی 

ایران افتتاح می شود واریز کنند.
مهچننی خزانه داری کل کشور مکلف است متناسب با وصول، 
ماهانه و به صورت یک دوازدهم بودجه مصوب وجوه مذکور، 
سهم رشکت هـای فوق الذکـر را برای مصارف جـاری و متلک 
دارایی های رسمایـه ای به آن ها پرداخت کنـد. از سوی دیگر بر 
اساس بند »م« تبرصه مذکور به منظور اجرای طرح های افزایش 
بازدهی نریوگاه ها با اولویت نصب بخش بخار در نریوگاه های 
سیکل ترکیبی، توسعه استفاده از انرژی های جتدید پذیر، کاهش 
تلفات، هبینه سازی مرصف، رصفـه جویی در مرصف سوخت 
مایـع، کاهش گازهـای گلخانـه ای و حفاظت از حمیط زیسـت 
و طرح هـای آلودگـی هوا و افزایـش سهم صـادرات سوخت، 
بـه وزارت نریو اجـازه داده می شود تا سقف یک صد و بیسـت 
هـزار میلیـارد )120.000.000.000.000( ریال از حمل 
منابع داخلی بـه روش بیع متقابل با رسمایـه گذاران بخش های 
خصوصی و عمومی قرارداد اجرای طرح های افزایش بازدهی 
و تولیـد نریوگاه هـای بخـش دولتـی و خصوصـی، توسعـه 
نریوگاه هـای جتدید پذیر، کاهش تلفـات و هبینه سازی مرصف 

انرژی با اولویت استفاده از جتهیزات ساخت داخل منعقد کند.
دولت نیز مکلف است در قبال این تعهد، سوخت رصفه جویی 
شـده یا معـادل آن نفـت خام را بـا حماسبـه میزان رصفـه جویی 
حاصلـه در مـدت حداکثـر دو سـال بـه رسمایه گـذاران حتویل 
دهد. آینی نامه اجرایی این بند توسط وزارختانه های نریو و نفت 
حداکثـر دو ماه پس از تصویب این قانون با تأیید معاونت برنامه 
ریزی و نظارت راهربدی رییس مجهور به تصویب هیئت وزیران 

می رسد.
در بند »د« تبرصه 5 نیز گفته شده که 10 درصد از منابع صندوق 
توسعـه ملی ناشـی از اجـرای قانـون بودجـه سـال 1393 کل 

کشـور جهت پرداخت تسـهیالت بـه بخش هـای غریدولتی به 
طرح هـای دارای توجیه فنـی، اقتصادی، زیسـت حمیطی، مالی 
و اهلیـت متقاضی به صورت پرداخـت و بازپرداخت ریالی در 
بخش آب و کشـاورزی، منابع طبیعی و حمیط زیسـت ختصیص 
می یابد. تبدیـل دالر به ریال موضوع این بنـد در مرکز مبادالت 

ارزی صورت می گرید.
از سـوی دیگـر بـر اسـاس بنـد الـف تبـرصه 6 بـه رشکت های 
وابسـته و تابعـه وزارختانه های نـریو، نفـت، راه و شهرسازی، 
فنـاوری  و  ارتباطـات  مسـلح،  نریوهـای  پشـتیبانی  و  دفـاع 
اطالعـات، صنعـت، معـدن و جتـارت و جهـاد کشـاورزی 
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میلیـارد  هـزار  پنجـاه  و  صـد  یـک  می شـود  داده  اجـازه 
اجـرای  بـرای  ریـال   )150.000.000.000.000(
طرح های انتفاعـی دارای توجیه فنی، اقتصـادی و مالی خود با 
اولویت اجرای پروژه ها و طرح های میادین نفت و گاز مشرتک 
با مهسـایگان و مهـار آب های مـرزی، طرح هـای آب رسانی و 
تأمـنی آب، احداث و تکمیل طرح هـای آ ب شریین کن، تصفیه 
خانه هـای آب و فاضالب، نریوگاه های بـرق و مهچننی مناطق 
حمروم و کمرت توسعه یافته اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک با 
رعایت ماده ) 88 ( قانون تنظیم بخشـی از مقررات مالی دولت 
و بـرای طرح هایی کـه به تصویب شـورای اقتصـاد می رسد، با 

تضمنی خود منترش کند.
بر اساس بند »الف« تبرصه 8 نیز قرارداد تأمنی منابع مالی، اجرا 
و هبـره برداری طرح هـا )پروژه ها( را به رشکـت پروژه صاحب 
صالحیت که رصفًا به مهنی منظور تأسیس می شود واگذار کنند 
و با آن ها برای پیش خرید تأسیسات احداثی )نوع الف(، اجاره 
درازمدت متام یا بخشی از تأسیسات )نوع ب(، خرید درازمدت 
و یا پیش خرید کـاال و خدمات تولیدی آن طرح )نوع ج(، هببود 
کارایی آب و یـا انرژی )نوع د( و یا سایر انواع مشـارکت بخش 
عمومـی با بخـش خصوصی به منظـور ارائه خدمـات عمومی 

)نوع ه( اقدام کنند.
در بند »ح« مهـنی تبرصه نیز ذکر شده که مشـارکت )کنرسسیوم 
رشکت هـای مؤسس رشکت پروژه موضـوع این تبرصه( رصفًا 
با برگـزاری مناقصـه دو مرحله ای با پیشـنهاد فنـی بازرگانی و 
مدل مالی قابل قبول انتخـاب می شود. ارزیابی مالی مناقصات 
برای تعینی برنده بر اساس کمرتیـن ارزش حال کل پرداختی ها 
بـه رشکـت پـروژه )از مجله هزینـه بیمه احتاملـی قـرارداد، پیش 
پرداخـت سال عقد قـرارداد، و پرداخت های آتی حسـب مورد 
با احتسـاب نـرخ ساالنه پانـزده درصد تا بیسـت و پنـج درصد 

صورت می گرید(
در مـاده 3 مهنی بنـد آمده است که برنـده در مناقصه )نـوع د( بر 

اساس مناسب ترین نسـبت ارزش حال باز پرداخت پیشـنهادی 
به ارزش حال هزینه های آب یا انرژی رصفه جویی شده خواهد 

بود.
از سـوی دیگر در بند »الف« تبـرصه 11 نیز ذکر شده است که به 
دولت اجازه داده می شـود به منظور ترسیع در احداث و تکمیل 
عملیـات شبکه های آبیـاری و زهکشـی فرعـی، آب بندان ها، 
سیسـتم های نویـن آبیـاری و انتقـال آب تـا مـزارع، بخشـی از 
هزینه هـای اجرای عملیـات را در قالب سهـم کمک بالعوض 
دولـت از حمـل اعتبارات مصـوب تأمـنی و پرداخت کنـد. آینی 
نامـه اجرایی این بند شامل نحوه تأمـنی و سهم کمک بالعوض 
و اولویت های اجرایی و منطقه ای با پیشنهاد مشرتک وزارختانه 
های جهاد کشـاورزی و نریو و معاونـت برنامه ریزی و نظارت 

راهربدی رییس مجهور به تصویب هیئت وزیران می رسد.

کاهش 30 درصدی بودجه وزارت نریو
از طرفـی دیگـر بررسی ارقام الیـه و البته بودجـه 93 حاکی از 
کاهش 30 درصدی بودجـه این وزارختانه است. با نگاهی کلی 
به حجم بودجه مشخص می شود بودجه »وزارت نریو« مهراه با 
سازمان هـا و هنادهای زیرجمموعه در قانـون بودجه سال جاری 
بالغ بـر 78 هزار و 566 میلیارد ریال است که این رقم با کاهش 
30 درصدی به 55 هزار و 242 میلیارد ریال در الیه پیشنهادی 
رسیده اسـت. سهم این دستگـاه دولتی از کل مصـارف بودجه 
عمومی نیز از 3/3 درصد در قانون بودجه سال 1392 به 2/5 

درصد در الیه پیشنهادی کاهش نشان می دهد.
در مهنی حال بودجه »حوزه ستادی وزارت نریو« با 116 درصد 
افزایش نسبت به رقم مصوب بودجه 1392 به سه هزار و 888 
میلیارد ریال رسیده است که هفت درصد کل بودجه پیشنهادی 

وزارختانه را تشکیل می دهد.
اما بیشـرتین رقم کاهش مربـوط به بودجه »رشکت هـای آب و 
فاضالب منطقه ای« جهت متلـک دارایی های رسمایه ای است 

که با 45 درصـد کاهش از 20 هزار و 905 میلیـارد ریال به 11 
هـزار و 586 میلیـارد ریـال رسیده اسـت. این رقم بالـغ بر 21 
درصد کل بودجه پیشنهادی وزارت نریو در سال 1393 است.

هم چننی ردیف بودجه ای »رشکت های سهامی آب منطقه ای« 
از 38 هـزار و 139 میلیـارد ریـال در قانون بودجـه سال جاری 
با 39 درصـد نزول بـه 23 هـزار و 337 میلیارد ریـال در الیه 
پیشـنهادی کاهـش یافته است. ایـن رقم 42 درصـد کل بودجه 

وزارت نریو را در الیه بودجه تشکیل می دهد.
با نگاهـی به بودجـه 93 رقم پیشـنهادی »رشکت هـای سهامی 
بـرق منطقـه ای در استان ها« کـه بر اسـاس قانـون بودجه سال 
جـاری هزار و 225 میلیـارد ریال را به خـود اختصاص داده اند 
بـا 16 درصد کاهش به هزار و 35 میلیـارد ریال در الیه بودجه 
سـال 93 رسیده است کـه این رقم بالغ بـر دو درصد کل بودجه 
پیشـنهادی وزارت نریو اسـت. مهنی طور اعتبـارات بودجه ای 
»رشکت سهامـی سازمـان توسعه برق ایـران« از هـزار و 795 
میلیارد ریـال مصـوب بودجه سـال 1392 به دو هـزار و 252 
میلیارد ریال افزایش یافته است که این رقم رشد 25 درصدی را 
نشـان می دهد که حدود چهار درصد کل بودجه وزارت نریو در 

الیه را به خود اختصاص داده است.
این گونه است کـه در جمموع بررسی ارقام الیـه در بخش نریو 
نشـان می دهد بیشـرتین کاهش بودجه در بنی وزارختانـه ها، در 
این دستگـاه رخ داده است. بـه نظر می رسد دولـت تالش دارد 
ضمن کاهش وابسـتگی این دستگـاه به منابـع بودجه عمومی، 
از ظرفیت هـای الیه برای تنوع بخشـی تأمنی مالـی طرح های 
توسعـه ای صنعت آب و برق استفـاده کند. هم اکنـون نیمی از 
برق کشور توسط بخش خصوصی و بخش هایی غری از وزارت 
نریو تولید می شـود و این وزارختانه درصدد اسـت تا پایان سال 
1394 ایـن سهـم را از 50 درصد کنونی بـه 80 درصد افزایش 

دهد.
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در پی رس کار آمـدن دولت یازدهم و طلوع نگاهـی دموکراتیک ،محایت 
از تشـکل هـا و شنیدن صـدای بخش خصوصـی توسط دولـت تقویت 
گردیـد. بر مهنی اسـاس هیات مدیـره سندیکـا در شهریـور 1392 طی 
اقدامی منسـجم جلسـاتی با وزیر نریو، معاون برق و انرژی وزیر نریو و 
مدیرعامل توانری قول تشـکیل کارگروهی مشـرتک بنی سندیکا و توانری 
را، جهت یافتن راه حلی برای قراردادهای جاری و تدبری راهربدی برای 

آینده،گرفتند.
این کارگروه ،اولنی نشسـت خود را درساعـت17 روز  22 مهر 1392 
برگزار نمود و تا به حال  8 نشست دیگر پس از آن نیز برگزار کرده است.

)آخرین نشست در 1393/2/31 برگزار شده است(
در این جلسات از طرف رشکت توانری افراد زیر حضور یافته اند :

- مهندس حائری، مدیر عامل
- مهنـدس موسـوی، مدیـر کل دفـرت بررسـی هـای مالـی، بازرگانی و 

رسیدگی به شکایات
- دکرت نظری منتظر، مدیر کل دفرت حقوقی و رسیدگی به شکایات

- آقای عبدا... پور-ذیساب
شایان ذکر است که این کارگروه مورد تایید وزارت نریو نیز می باشد.

طی این جلسات موارد زیر مطرح گردیده اند :
1- مشکالت قانون مناقصات خصوصًا در مواد تامنی مالی

2- مشـکالت آینی نامه معامـالت رشکت های برق منطقه ای که منشـا 
اصلی قراردادهای یکطرفه به نفع دولت است

3- دسته بنـدی قراردادهای جاری - بر اساس گزارشات ارسالی اعضا 
– بلحاظ مشکالت و دالیل

4- ارائه خواسته ها برای تیپ شدن قراردادها
5- ارائه مشکالت و نقاط ضعف بخشنامه جربان رضر و زیان نرخ ارز

6- طرح مشـکالت و نقطه ضعف اوراق مشـارکت رشکـت های برق 
منطقه ای و اطالع رسانی به اعضا مبنی بر عدم دریافت آهنا

7- طـرح نقاط ضعف و غـری کاربردی بودن بخشـنامه تعدیـل نرخ فلز 
صادره از سوی معاونت راهربدی رییس مجهور

8- تاکید بر نقش فصل اخلطابی توانری برایی رشکت های برق منطقه ای
9- تاکید بر لزوم ریسک پذیری مدیران رشکت های برق منطقه ای

10- رتبه بندی رشکت های برق منطقه ای بلحاظ تعداد قرارداد متوقف 
و حجـم ریالـی قراردادهای متوقـف در هر رشکـت برق منطقـه ای )بر 

اساس گزارشات ارسالی اعضا برای سندیکا(
11- اطـالع رسانـی کارگـروه هـای تشـکیل شـده) پـس از نشسـت 
1392/12/7 معاونـان طـرح و توسعـه در بـرق اصفهـان( در رفـع 

مشکالت جاری و آینده صنعت برق :
- هبینه سازی طراحی و اجرای خطوط و اصالح حریم ها )متولی : برق 

گیالن(
- هبینه سازی طراحی و اجرای پست ها )متولی : برق خراسان(

- تامنی منابع مالی پروژه ها)متولی : برق آذرباجیان(
- اصـالح آیـنی نامـه ها،رشایـط عمومـی پیـامن ومـوارد مرتبـط بـا 

قراردادها)متولی : سازمان توسعه برق(
- کارگروه توسعه و ارتقاء عملکرد مشـاوران و پیامنکاران)متولی : برق 

اصفهان(
12- طـرح ایـن چالـش کـه چـرا بـا وجـود دالیـل واضـح و مربهنـی 
ماننـد جهـش نـرخ ارز  از 1000تومـان  بـه 3000 تومـان و تورمهـای 
40درصـدی سال هـای 1391 و 1392 و وجود حتریـم های گوناگون 
سیاسی و اقتصادی هنوز بـرای قراردادهایی که در دام هایی اینچننی گری  

نموده اند،تعینی تکلیف نمی شوند؟
13- بررسـی اعضـای جدید شـورای عالی فنی کـه در دولـت یازدهم 

منصوب شده اند
14- بررسی مکاتبات انجام شده از سوی وزارت نریو

15- انجام مکاتبات با وزارت نریو و معاونت راهربدی
16- دسته بندی قراردادها در 7 دسته کلی :

قراردادهایـی کـه انجام شده انـد و ضامنتنامه های حسـن انجـام یا پیش 
پرداخت آهنا آزاد نشده اند

- قراردادهای متوقف بدلیل مشکالت ارزی

پیمانکاران فاینانسور پروژه ها نیستند
نگاهی بر روند برگزاری جلسات کارگروه توانری - سندیکا 

مهندس مهدی مسائلی، دبری شعبه اصفهان و مدیر عامل رشکت پردیسان فناوران نریو
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- قراردادهای متوقف بدلیل انواع مشکالت مالی
- قراردادهای متوقف بدلیل مشکالت حتریم

- قراردادهای متوقف بدلیل تاخری های غری جماز
- قراردادهای نیازمند خامته

- قراردادهای که راهی جز فسخ ندارند
17- تاکید بر انجام خامته بجای فسخ

18- تاکید بر بروز رسانی قیمت قراردادها بجای ابطال کارها
19- بررسی نامه شـامره 161006 مورخ 1392/10/14 معاون اول 
رئیس مجهور و نامه رئیس مجهور به شامره 15667 مورخ 1392/10/4 

درباره عدم سوء استفاده از حتریم 
20- ورود به مصادیق رخداده در رشکت های برق منطقه ای خوزستان 

و غرب
 

و اما حتلیل 9 جلسه کارگروه :
بـه نظر می رسـد در دولـت یازدهم هـم به دلیـل حفظ بدنـه کارشناسی 
خصوصًا در معاونت راهربدی  برای رفع اثرات رشایط بحران اقتصادی 
دوره 4 سالـه دولت دهم بر بخش خصوصی و حل مشـکالت حاصله، 
اراده ویـژه ای وجـود ندارد ) و یا حداقل تا کنون احسـاس نشـده است(
و وزارت نـریو نیز بدون اخذ جمـوز از معاونت راهـربدی ، قصدی برای 
انجام حرکـت های خاص و باصطالح فراقانونـی ندارد. خالصه قضیه 
بخـش خصوصی صنعت برق بـا توانری مهچون مذاکـرات 1+5 با ایران 

شده است. 
امـا به هر حال مذاکره و وجود آن می تواند روزنه های امید - در صورت 

تزریق تدبریی از سوی دولت – را برای بخش خصوصی بگشاید.
به هر حال وظیفه تشـکل های بخش خصوصی مانند سندیکا پایداری ، 
صرب و تـالش و مقاومت در برابر دولت برای حتقـق خواسته های اعضا 
است مرشوط بر آنکه اعضای این تشـکل ها نیـز خواسته های منطقی از 

دولت داشته باشند و محایت خود را نیز از سندیکا دریغ نورزند.

حسن برگزاری جلسات کارگروه :
- شنیدن صدای بخش خصوصی فعال در صنعت برق از نزدیک توسط 

نامینده وزارت نریو
- زیر ذره بنی بردن مشکالت روبنایی و زیر ساختی مبتال به

موانع زیرساختی:
1- نبـود اراده در وزارت نریو جهت عملکرد مسـتقل بدون اخذ جموز از 

معاونت راهربدی
2- عدم عالقـه توانری بعنوان نامینده وزارت نـریو بمنظور تاثری رصیح و 
آشکار بر تصمیـامت رشکت های بـرق منطقه ای و رشکـت های توزیع 

نریوی برق
3- کهنه و عمیق بودن زخم ها

4- نبود شفافیت در بخش خصوصی
5- ترس بیش از حد دستگاه های اجرایی از هنادهای نظارتی

6- عـدم پذیرش کامل تبعـات حتریم از سوی معاونـت راهربدی رییس 

مجهور)عنایـت بفرمایید که بدنه کارشناسـی و معاونت مرتبط با صنعت 
بـرق و پیامنکـاران در دولـت یازدهم نسـبت بـه دولت های هنـم و دهم 

بالتغیری بوده است(
7- قانون مناقصات

8- آینی نامه معامالت
9- تیـپ نبـودن قراردادها)عـدم وجـود وحـدت شکلـی و ماهـوی 

قراردادها(
10- در 5 سالـه اخـری متـن قراردادهـا بدتـر و یکطرفه تر شـده است و 
هیچگونه انعطافی به غری از هنایتًا سکوت از طرف کارفرمایان دیده نشده 

است.)حتی تادیه پیش پرداخت قراردادها در حاله ای از اهبام است(
11- در 5 سالـه اخری هیـچ تغیریی در متن مناقصـات و رشایط آهنا دیده 

نشده است.
 

اما نباید فرامـوش کرد که کارفرمایـان مردد)ریسـک ناپذیر(باعث اجیاد 
حمیط کسـب و کاری رشطی و نامعلوم گردیده اند که بـرای آثار زیان بار 

آن زمان زیادی باید رصف گردد.
در سـال های اخـری بخش خصوصی بدلیـل بیامری رکـود تورمی حاکم 
بر اقتصاد کالن کشـور- کـه هدفمنـدی یارانه ها مهچون بنزیـن بر آتش 
تب این بیـامری بود- تضعیـف و در صنعت برق بسـیاری از فعاالن این 
صنعـت خصوصـًا کوچکرتهـا، در حال نابودی هسـتند )بیـامری رکود 
تورمی اقتصاد ایران   هم ریشـه سیاسی دارد و هم ریشـه مدیریتی)ناشی 

از مدیران، علم آهنا و شیوه اعامل آن((
البته نباید فراموش کرد مشکالت ریشه ای اقتصاد ایران هبمراه ناآگاهی، 
سوء مدیریت و عدم احتاد بخـش خصوصی موجبات نابودی این بخش 

را بیشرت فراهم  کرده است.
بدانیـم فعاالن بخش خصوصی صنعت برق با قراردادهایی که بر اساس 
مـاده 10 قانـون مدنی و مبتنی بر قانـون مناقصات و آئـنی نامه معامالت 
رشکت های برق منطقه ای منعقد نموده اند که با عنایت به یکطرفه بودن 
ایـن قراردادها هیچ راه فـراری برای بخش خصوصی بصـورت آسان و 
بلحـاظ قانونی تا حـدودی وجود نـدارد و یکی از دالیل اصلی تشـکیل 
کارگروه مشـرتک نیـز یافتن یا اجیـاد تبرصه،متمـم یا بخشـنامه ای برای 
حل مشکالت بوده است.)حل مشـکل قراردادهای جاری صنعت برق  

نیازمند تصمیامت جدی دولت و محایت جملس و قوه قضائیه است(
در پایان باید تالش کرد تا پارادایم ذهنی دولت نسبت به بخش خصوصی 

را تغیری دهیم.
وزارت نریو و رشکت هـای ذیربط باید بدانند که "پیامنکاران فاینانسـور 

پروژه ها نیستند"
 



امـروزه سیاسـت پولـی روشـی اصولی اسـت که بـه وسیله آن 
دولـت ها، اقتصـاد کالن را حتت تاثری قرار می دهنـد. به منظور 
اجـرای سیاست پولی مقـام )سیاستگذار( پولـی برای حصول 
اهداف مطلوب خود از قبیل تورم پاینی و تولید حقیقی نزدیك به 
تولید بالقوه، ابزارهای سیاستی اش )نرخ های هبره کوتاه مدت 

یا پایه پولی( را به کار می برد. 
مهراه با توسعه و تکوین اقتصاد پولی سیاست پولی نیز طی قرون 
متامدی حتول یافته است. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند، اختاذ 
سیاست های پولی و مالی در اقتصاد هر کشور و تاثری حداکثری 
ایـن سیاست ها منوط به شناخت صحیح تابـع تقاضای پول آن 
کشـور اسـت و از طرفی، شناخت ثبـات و پیش بینـی تقاضای 
پـول نیز می تواند در جهـت کنرتل حجم پـول در راستای حتقق 
هدف های اقتصادی و به حداقل رساندن خسـارت های ناشی 

از عملکرد ناصحیح نظام پولی موثر باشد. 
امـا با وجود آگاهی از لزوم شناخت تابع تقاضای پول کشـور و 
عدم دستیابی به نتایج مطلوب، این گروه مهچنان بر عقاید خود 
استـوار بوده و کل بخش های اقتصـاد را به منزله یک بخش می 
بیننـد و اختاذ یـک سیاست پولی مهـه گری که بتوانـد پاسخگوی 
نیازهـای متامـی بخش ها باشـد را تنهـا راه حل مـی دانند. حال 

آنکـه تعمیم یـک سیاست پولـیـ  که ممکن اسـت آسیب پذیری 
یک بخـش اقتصـادی را در برابر یـک بحران اقتصـادی کاهش 
دهد یا برطرف سازدـ  به سیاستی کارآمد برای متامی بخش های 
اقتصاد، نـه تنها قادر است معضل پیش آمـده را حل نکند، بلکه 

می تواند درجه شدت آن را نیز افزایش دهد. 
به عنوان مثـال، اختاذ سیاست پولی انقباضی بـرای مهار تورم و 
کاهـش نقدینگـی، ممکن اسـت در کوتاه مـدت از رسعت رشد 
تـورم بکاهد، امـا جالب توجـه اینجاسـت که در مهـنی رشایط 
کنونـی تورمی، اغلـب بنگاه هـای تولیدی کشـور نـه از حجم 
بـاالی نقدینگـی بلکه از کمبـود نقدینگی برای گسـرتش تولید 
گالیـه دارند. در مقابـل، اختاذ یک سیاست انبسـاطی در جهت 
رونق بخشـیدن به تولید، می تواند به افزایش قیمت ها در برخی 
بخش هـای اقتصـادی دامـن زده و از طریـق اثر رسایتـی که در 
کشور ما رسعت کمی هم ندارد، به سایر بخش ها انتقال یافته و 
نه تنها رشد تولید را حمقق نسازد بلکه با توجه به وابستگی شدید 

بخش تولید به مواد اولیه وارداتی، مشکل را دو چندان کند.
بنابرایـن، واضـح است که نمـی توان رصف شناخـت یک تابع 
کلی )تقاضای پول کشور(، سیاست پولی ای اختاذ کرد و انتظار 
داشت که نتاجیـی آن چنان که در کتب اقتصـادی و تئوری هایی 

کـه اساسـا از اعتبـار کـم تـری در رشایـط اقتصـادی کشـور ما 
برخوردارند مشاهده می کنیم، به دست آوریم.

به بیـان دیگر، بـرای اعامل یـک سیاست پولی مناسـب و مؤثر، 
بازشناسـی رشایـط و پیچیدگـی هـای موجـود در هـر بخـش 
اقتصـادی در کنار یک نگاه مهه جانبه به کل اقتصاد کشـور، باید 
بسـیار پیشـرت از شناخت تابع تقاضـای کل کشـورـ  هرچند که 
این شناخـت نیز الزم استـ  مـورد توجه قرار گـرید. اینکه این 
بازشناسـی اقتصادی چه مسـریی را باید طی کنـد و نیازمند چه 
مطالعـات و حتلیـل هایی است، سؤالـی است که بایـد به شکل 
ریشـه ای ذهـن سیاست گـذاران اقتصـادی کشـــور را درگری 
کنــد و رسمایه گذاری در بخـش حتقیقات برای پاسخگویی به 
این سـؤال انجام شود. بـه نحوی که جهت دهـی سیاست های 
پولـی به صورت ترکیبی در بخش هـای خمتلف به درستی انجام 
گرید. به عبارتی سیاست های انقباضی برای بخش های نامولد 
و سیاست های انبسـاطی بـرای بخش های مولـد اختاذ شود که 
در اینصـورت قطعًا به رونق تولیـدات داخل و بخش های مولد 

می تواند منجر شود.

یادداشت

سید امحدعلی عاملی؛ استاد دانشگاه و عضو علی البدل هیات مدیره سندیکا

تغییر رویه در اتخاذ سیاست پولی؛ 
اصلی ضروری در راستای توسعه
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دولـت در دنیای مدرن امروز چند ویژگی دارد: اوال بسـیار 
الغر، کوچـک، چابک و سبکبال است. ثانیـا با گروه های 
گوناگـون اقتصادیـ  اجتامعی جامعـه خویش رشیک شده 
اسـت. آیـا ایـن اتفـاق از رس حسـن نیـت دولت ها بـوده و 

هست؟ 
بخشـی از ماجـرا مهنی اسـت، اما بخـش عمده آن بـه دلیل 
رویکرد جامـع اتفاق افتـاده است. به این معنـی که مالیات 
دهندگـان از دولت خواسته انـد وظایف و اختیـارات خود 
را در اندازه هـا و چارجوب هایی قرار دهد که حاکمیت نیاز 
دارد و بر پایه مهنی وظایف دخل و خرج داشته باشد. جامعه 
مدنـی از هنـاد دولـت خواسته اسـت وظایـف و اختیارات 
قابـل تفویـض را در عرصـه هـای گوناگـون بـه تشـکل ها 

وانجمن های غری دولتی واگذار کند. 
مدیریـت بـر دانشـگاه ها، مراکـز نـرش تولیـدات فرهنگی، 
تولیـد و توزیع کاالهـا و خدمات و ... دیگـر جزو وظایف 
و اختیـارات دولت های مدرن به حسـاب نمی آید و مالیات 
دهندگـان نیز بابـت هزینه هـای چنـنی کارهایی بـه دولت 

مالیات نمی دهند. اینگونه شده اسـت که دولت های مدرن 
سبـک و چابک اما هوشیار و نریومندنـد و به جای پراکندن 
نـریوی خـود در مهـه امـور آهنـا را بر نقـاط اصلـی متمرکز 
کرده اند. دولت هـای جهان با هر گرایـش سیاسی و جزبی 

اکنون به چننی سمتی حرکت می کنند. 
آن روی داستـان نیـز این اسـت که جامعه مدنـی و هنادهای 
مدنـی نریومنـد، قاعـده هـای دموکراسـی را در تاسیـس، 
مدیریـت و تقسـیم سازی هـا و تصمیـم گریی هـا رعایـت 
می کنند، حسـاب دخـل و خرج خودشان را دارند و چشـم 

به سخاوت دولت ندارند و ... 
به این ترتیب یک تقسـیم منطقی از قدرت میـان هناد دولت 
و هنادهـای مدنـی اجیـاد شده اسـت کـه تعامل آهـا حدی، 
هوشیارانـه و بر اسـاس حداکثر کردن منافـع صنفی و ملی 
استـوار شده است. هنـاد دولت در ایـران نیـز راه گریزی از 
حرکت بـه این سو نـدارد و باید به قاعده های بازی تقسـیم 

قدرت تن دهد. 
ایـن اتفاق اگـر بیفتد بـرای دولـت فایده های چشـمگریی 

دارد. نخسـتنی فایده اش این است که هـر رویداد کوچک و 
بزرگی را نبایـد دولت حل کند و اگر نشـد، تضعیف شود. 
به طور مثـال اگر هناد د ولت جامعه را متقاعد کند که قیمت 
میـوه را احتادیـه تولیدکنندگـان و بازرگانان و قـدرت بازار 
تعینی می کند، وقتی در یک مقطعی قیمت ها افزایش یافت، 
کسـی به دولت اعـرتاض نمی کند. بر پایه مهـنی تفکر است 
که دولت های مدرن کارفرمایان و کارگـران را که پایه های 
اصلی جامعه صنعتی اند، رشکای اجتامعی خویش دانسـته 

و با آهنا تعامل می کند. 
به نظر می رسد با این اندیشه است که هناد دولت باید رشایط 
را بـرای فعالیت تشـکل های کارگری، کارفرمایـی و سایر 
اقشـار فراهم کند. دولت حسـن روحانی در مهـه هفت ماه 
سپری شده نشان داده است که می خواهد راه تعامل با بخش 
خصوصـی را بـاز کنـد و تا روزی کـه رشایط امـروز حاکم 
است بر این اندیشـه استوار می ماند. آیا تشـکل های ایرانی 

توانایی استفاده از فضای مطلوب فعلی را دارند؟

راهـــــــــــــــــــی 
که باز شده است

حممد صادق جنان صفت
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گفت وگو

جن�اب آقای مهن�دس مع�نی تق�وی، عملکرد ش�عبه خراس�ان 
سندیکا را در سال 92 چگونه ارزیابی می کنید؟

ما در شعبـه خراسان در سال گذشته عمده انـرژی خود را برای 
شناساندن این شعبه به سازمان هـا و ارگان های خمتلف استانی 
رصف کردیـم. چـرا کـه علریغـم توانایی هـای باال و پشـتوانه 
بـزرگ شعبه خراسان سندیکای صنعت برق ایران، این تشـکل 
آنچنـان که بایـد در این استـان شناخته شـده نبود. امـا امروز به 
یاری پروردگار قابلیت های سندیکا برای اکثر هنادهای استانی 
مشـخص شده است. بـه طوری که شعبـه خراسـان سندیکا به 
یکـی از اعضای اصلی و فعال کمیسـیون صـدور خدمات فنی 
و مهندسـی استـان خراسـان، تبدیل شـده و در متامی جلسـات 
و مهایـش هـای ایـن کمیسـیون از مجله جلسـات با هیـات های 
کشورهای خارجی حضور دارد که در این جلسات پیشنهادات 

سندیکا مورد توجه قرار می گریند.
از سـوی دیگر طی اقدامی کم نظری کـه در خراسان و با مهکاری 
و محایـت بخش خصوصـی و دولتی انجام شـد، رشکتی عظیم 
و چنـد منظوره به نـام رشکت بنی املللی هشـتم تاسیـس شد. با 
تاسیس ایـن رشکت امید زیـادی به افزایش صـادرات خدمات 

فنی و مهندسی به وجود آمده است.

مهه اینها نشان می دهد که شعبه خراسان به خوبی جایگاه خود را 
در آن اس�تان پیدا کرده است. فکر می کنید چه اقداماتی منجر به 

رسیدن به این مرحله شد؟
حضور مسـتمر و فعال در متامی جلسـات و کمیسیون ها و ارائه 
پیشـنهادات سازنده و قابل اجرا در رسیدن بـه این جایگاه نقش 
موثری داشته اسـت. به عنوان مثال می تـوان از سفر یک هیات 
از کمیسـیون صدور خدمات فنی مهندسی استان به ترکمنستان 

مهزمان با اجالس مشـرتک ایران و ترکمنستان با حضور جناب 
آقای دکرت ظریف وزیر حمرتم امور خارجه نام برد. در این سفر که 
اینجانب نیز یکی از اعضاء هیات اعزامی بودم گزارش جامعی 
توسط سندیکا )شعبه خراسان( هتیه و ارائه شد که مورد استقبال 
مسئولنی حمرتم قرار گرفت و موضوعات آن هم اکنون در دست 

پیگریی است.
ورود به مسائلی مانند تامنی اجتامعی، آموزش و امثاهلم که مورد 
عالقه اعضاء حمرتم است نیز به موفقیت شعبه کمک کرده است. 
بـا توجه به استقبـال اعضـا از بحث هـای آموزشی بـا موافقت 
ریاسـت حمرتم اتـاق بازرگانی خراسـان تفاهم نامـه ای با مرکز 
آمـوزش های اتـاق بازرگانی خراسـان، مبادله شـد و پس از آن 
دوره آموزشـی دو روزه ختصصی مرتبط با زمینه کاری اعضاء با 

دعوت از استاد متخصص از هتران، در آن مرکز آموزشی برگزار 
شد.

عالوه بر بحث آموزش�ی، س�ایر فعالیت ها در چه زمینه ای بوده 
است؟

در سال های اخری یکـی از عمده ترین مشـکالتی که پیامنکاران 
صنعت برق بـا آن مواجه بوده اند، عدم مهکـاری سازمان تامنی 
اجتامعـی با ایـن رشکت ها است. بـه عنوان مثـال در خصوص 
بیمـه کـردن پرسنـل خانم کـه در پـروژه ها حتـت عنـوان مدیره 
پـروژه، طـراح و حماسـب و... مشـغول بـه کـار هسـتند، تامنی 
اجتامعی سختگریی هـای غری قابل قبولی را اعـامل می کند. در 
این خصـوص مکاتبات متعددی با استانـداری، تامنی اجتامعی 
و... صـورت گرفـت و طـی چندین جلسـه بـا نامیندگـان اتاق 
بازرگانی در تامـنی اجتامعی و مهچننی مدیـر کل حمرتم سازمان 
تامنی اجتامعی این موضوع را مطرح کردیم و در حال حارض در 
حال مجع آوری و مسـتند سازی موارد موجود هستیم. به عالوه 
از سوی سازمـان تامنی اجتامعی هم قول هایـی مبنی بر بررسی 
جمدد این مساله دریافت کرده ایم. امیدواریم که در این خصوص 

به نتیجه مطلوب برسیم.

برگردیم به مهان موضوع کمیسیون صدور خدمات مهندسی و 
رشکت بنی املللی هشتم که پیش از این صحبتش را کرده بودید، 

امکان دارد جزئیات بیشری در این دو مورد ارائه دهید؟
کمیسیون صدور خدمات فنی و مهندسی خراسان در برگرینده 
کلیه دست اندرکاران حوزه صـادرات خدمات فنی و مهندسی 
اسـت. اتـاق بازرگانـی و سازمان نظـام مهندسـی خراسان دو 
تشـکل عمده ای هسـتند که مدیریت و دبریخانه کمیسیون را بر 

گفتگو با مهندس معنی تقوی؛ رییس شعبه خراسان سندیکای صنعت برق ایران

هدف گذاری سندیکایی های خراسانی 
برای گسترش صادرات

سال 92 س�ال بسیار دش�واری برای صنعتگران صنعت برق 
ایران بود. انباشت مطالبات معوق، تعریف نشدن پروژه های 
جدید، حتری�م ها و بس�یاری مش�کالت اینچنین�ی، روزهای 
بس�یار سختی را برای صاحبان این صنعت رقم زد. البته مهنی 
دش�واری ها، این س�ال را برای س�ندیکایی ها به سالی پرکار 

تبدیل کرد. 
س�ندیکای صنعت برق ایران، شعبه خراسان هم از این قاعده 
مستثنی نبود. مدیران این تش�کل در طول سال گذشته تالش 
کردند دغدغه ها و چالش های اعضای خود را به هبرین نحو 

پیگریی کنند. 
مهندس معنی تق�وی در این گفتگو از فعالیت ه�ا و اقدامات 
شعبه خراسان سندیکا سخن گفته است که مرشوح آن را ذیال 

می خوانید:
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گفت وگو

عهده دارنـد. به عالوه نامیندگانی از استانـداری، دفرت نامیندگی 
وزارت امور خارجه، سازمان صنعـت، معدن و جتارت و سایر 
سازمان هـای نظام هـای مهندسی، NGO هـای مرتبط نیز در 
ایـن کمسـیون عضویـت دارند. سندیکـای صنعت بـرق شعبه 
خراسان نیز از ابتدای سال 1392 به عضویت این کمیسیون در 
آمده است. وظیفه اصلی کمیسـیون، مهاهنگی در امر صادرات 
خدمـات فنـی و مهندسـی، بررسـی مشـکالت و موانـع، ارائه 
پیشـنهادها و راهکارها، برگـزاری مهایش های مرتبـط، انجام 
مهاهنگی هـای الزم برای برگـزاری و حضور در نامیشـگاه ها، 
پیگـریی برای کسـب برخی اختیـارات در سطـح استان جهت 
تسـهیل امور و امثاهلـم است. در سـال 1392 کمیسـیون سال 
فعال و پـر حترکی را داشـت و اولنی مهایش صـادرات خدمات 
فنی و مهندسی را برگزار کرد که مورد استقبال مسئولنی دولتی و 
فعالنی بخش خصوصی قرار گرفت. در مهنی راستا مقرر شد که 
دبری خانه دائمی به منطور پیگـریی موضوعات مندرج در بیانیه 
پایانی که می تواند در راستای تسهیل در صادرات خدمات فنی 

و مهندسی راهگشا باشد، تشکیل شود.
یکی دیگر از مصوبات این کمیسـیون تاسیس رشکت بنی املللی 
هشـتم بود. با آسیب شناسی مشـکالت صادرات خدمات فنی 
و مهندسـی جایگاه خالی یک رشکت چند منظـوره برای انجام 
پروژه هـای خارجی و حتی برخـی از پروژه های بسـیار بزرگ 
داخلی احساس می شد. از این رو با محایت استانداری خراسان 
رضـوی، اتـاق بازرگانـی، سازمان نظـام مهندسـی ساختامن، 
سازمان صنعـت، معدن و جتارت، سندیکای صنعت برق شعبه 
خراسان، سازمان نظام مهندسـی معدن و... بررسی چگونگی 

تاسیس این رشکت در کمیسیون آغاز شد. 
در ابتدا هیات موسسـی از تعدادی از اعضاء کمیسیون انتخاب 

شدنـد کـه سندیکـای صنعت بـرق شعبه خراسـان نیـز یکی از 
اعضـاء فعال آن بـوده اسـت. این هیات بـا برگزاری جلسـات 
مداوم و فرشده اساسنامه ای را هتیه کرده و پس از تایید اساسنامه 
توسط هیات موسس بـرای اجرایی کردن روند تاسیس رشکت 
و فـروش سهام کار گروه پذیرش توسط هیات موسس انتخاب 

شدند.
این کار گروه متشـکل از پنج نفر از اعضاء هیات موسس بودند 
کـه اینجانب نیز یکـی از منتخبنی بودم. وظیفـه اصلی کارگروه 
اجرایـی کـردن تاسیـس رشکـت و فراهـم آوردن زمینه حضور 
حداکثـری اشخـاص حقوقـی و حقیقـی مرتبـط و عالقـه مند 
بـود. با توجه به گسـرتدگی و تنوع زمینه هـای فعالیت رشکت، 
موضوعات بسـیار متنوع و پیچیده ای وجود داشتند که به لطف 
خداوند متعال و پشـتکار اعضاء کار گروه و محایت تشکل های 
حامـی اقدامات به نتیجه رسید و در تاریخ هشـتم اسفند 1392 

جلسه جمموع عمومی موسس رشکت برگزار گردید. 
در این جلسه اعضاء اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسنی 
رشکت انتخـاب شدنـد و اینجانب نیز بـا کسـب باالترین رای 
بـه عضویـت هیـات مدیـره در آمـدم. علریغـم سپـری شـدن 
مدت کوتاهی از جلسـه فوق تـا کنون بالغ بر 10 جلسـه هیات 
مدیره و چندین جلسـه با مسـئولنی حمـرتم استانی برگـزار شده 
و اولویـت هـای کـاری با توجه بـه نیازهـا و بررسی هـا و نقطه 
نظرات کارشناسی تا حدی مشخص شده است. در مهنی راستا 
موضوعات خاصی در دست پیگریی است که انشاا... نتایج آن 

در ماه های آتی مشخص خواهد شد.
احتادیـه  کمیسـیون،  در  فعـال  هـای   NGO از  دیگـر  یکـی 
صادرکنندگـان خدمـات فنـی و مهندسـی خراسان اسـت. در 
انتخاباتی کـه در هبمن ماه 92 برگزار شـد، اعضاء هیات مدیره 

جدیـدی برای احتادیـه انتخاب شدنـد که اینجانـب نیز منتخب 
شدم. بـا رویکـرد جدید و فعالـی که هیـات مدیره اختـاذ کرده، 

انشاا... شاهد فعالیت ها و نتایج مثمر ثمری خواهیم بود.

در خامته چنانچه پیش�نهاداتی برای اعتالی بیشر شعبه خراسان 
دارید، ارائه فرمایید؟

به نظر مـن هر چه شعب سندیکـا جایگاه باالتـر و معتربتری را 
کسـب کنند، به تبع آن سندیکای صنعت برق ایـران هم جایگاه 
باالتری را کسـب خواهد کرد و با محایت شعب از پشتوانه قوی 
تـری برخـوردار خواهد شـد. لذا پیشـنهاد مشـخص اینجانب 
که قبـالً نیز در مذاکـرات شفاهی بـا اعضاء حمرتم هیـات مدیره 
سندیکای صنعت برق ایران مطرح کرده ام، آن است که سندیکا 
در مـراودات و جلسـات بـا مسـئولنی و هیـات هـای داخلی و 
خارجـی جایگـاه مناسبی را نیز بـرای شعب در نظـر گرفته و از 
پتانسـیل های بسـیار خوبی کـه  در شعب وجـود دارد، استفاده 
کند. حتی امکـان حمول کردن بخشـی از وظایف و موضوعات 
مـورد عالقـه سندیکا به شعـب و ارائـه گزارش شعبـه به هیات 

مدیره سندیکای ایران نیز بایستی مورد توجه قرار گرید.
موضوع مهم دیگر اعتبارات شعب است که متاسفانه وضعیت 
نامناسبی دارد. پیشـنهاد می کنم که ضمن ختصیص بخش قابل 
توجهـی از حق عضویت اعضـاء شعبه به مهان شعبه )بیشـرت از 
وضعیت فعلی( هیات مدیره حمرتم سندیکای ایران با حمول کردن 
بخشی از کارها به شعب و ختصیص اعتبار مربوط به آهنا جایگاه 

و اعتبارات شعب را ارتقاء دهند.
در خامته از شام و کلیه دست اندرکاران نرشیه ستربان تشـکر می 
نامیم و آرزوی توفیق هر چه بیشـرت سندیکـا را در اهداف واالی 

خود دارم.
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گذر از دشواری های امسال 
با امید و برنامه ریزی

گزارشی از افتتاحیه نوزدمهنی کنفرانس توزیع

هم صدایی دولت، جملس و بخش خصوصی

سهم برابر صنعت و دانشگاه در مقاالت برگزیده 
مهندس هبادری بـه 18 حمور اصلی و 65 حمور فرعی تعینی شده 
برای نوزدمهنی کنفرانس اشاره کرد و گفت: »ضمن قدردانی از 
ارسـال کنندگان مقاالت تعداد مقاالت رسیـده به دبریخانه این 
کنفرانس در بیش از حد انتظار بوده بـه طوری که حدود 1200 
مقالـه از طریق سایـت کنفرانس بـه دبریخانه رسیـده است این 
تعداد بیانگر مشـارکت اکثریت کارشناسان رشکت های توزیع 
و فعالـنی صنعـت بـرق و اساتیـد و کارشناسان دانشـگاه ها در 

کنفرانس بوده است که جای تقدیر و تشکر دارد.«
وی در ادامـه افـزود: »تعداد مقـاالت دریافتـی در زمینه تلفات 
70 مقالـه بـوده اسـت. در طراحـی 40 مقالـه، هبـره وری 66 
مقالـه، کیفیت تـوان 93 مقاله، اتوماسیـون 11 مقاله، مدیریت 
مـرصف و بار 59 مقاله، اندازه گریی 10 مقاله، تولید پراکنده و 
انرژی های نو 205 مقالـه، فناوری ارتباطات و اطالعات 107 
مقاله، اثرات ریزگردها 4 مقاله، شبکه های هوشمند 41 مقاله، 
افزایش قابلیت اطمینان 57 مقاله، خصوصی سازی 15 مقاله، 
توانمندسازی نریوی انسـانی 97 مقالـه، جتزیه و حتلیل حوادث 
هم 91 مقالـه که متامی مقاالت به صورت الکرتونیکی از طریق 
سایـت دریافت و بـه داوران ارسال شد و نظـرات داوران هم از 

مهنی طریق دریافت شد.«
دبری اجرایی نوزدمهنی کنفرانس توزیع از رد شدن 176 مقاله به 
دلیل عدم رعایت ساختار مقاله نویسـی، خـرب داد و اذعان کرد: 
»505 مقالـه در داوری ها توسط داوران مـردود اعالم شد و در 
هنایت 421 مقاله هم به دلیـل اینکه امکانات چاپ فراهم نبود، 
بـه عنـوان اولویـت دوم انتخاب شـد. از کل مقـاالت ارسالی، 
حـدود 274 مقالـه برگزیـده شد کـه حـدود 22/8 درصد کل 
مقـاالت را شامل می شـود. حدود 44 درصد مقـاالت پذیرفته 
شـده از بخش صنعت توزیـع و 49 درصد هم از دانشـگاه بوده 
است، 7 درصد هم به صورت مشـرتک بنی ایـن دو بخش بوده 

است.«
مهنـدس هبادری ضمن اینکه به برپایی شـش کارگاه آموزشی و 
نامیشـگاه جانبی از دستاردهای صنعتگران تاسیسـات برق خرب 
داد، از مهـه افـراد، ارگان ها و تشـکل هایی که در برگـزاری این 
کنفرانس بـا رشکت توزیـع نریوی برق هتـران بزرگ بـه عنوان 

میزبان اصلی، مهکاری کردند نیز تقدیر کرد.

فناوری انرژی های جتدیدپذیر؛ تنها امید برش آینده
دکرت حسـن غفـوری فرد هم یکـی دیگـر از سخنرانـان مراسم 
افتتاحیه کنفرانس توزیع بود. وی که مرصف جهانی انرژی را به 
عنوان موضوع اصلی سخنان خود برگزیده بود، در ابتدا به رشد 
مـرصف برق در فاصله سال های 1980 تـا 2006 اشاره کرد و 
گفـت: »در طول این سال ها مرصف انرژی الکرتیکی از 7 هزار 
و 332 تریلیـون کیلـووات ساعت به بیـش از 16 هزار تریلیون 
کیلووات ساعت رسیـده است و این آمار بـدان معناست که در 
عرض 15 سال مرصف دو برابر شده و مرصف جهانی ساالنه 2 

درصد افزایش یافته است.«
وی رشـد مرصف بـرق در ایران در مهنی دوره مشـابه را 7 تا 11 
درصد اعـالم و ترصیح کرد: »پیش بینی ها حاکی از آن است که 
مجعیت دنیا تا سال 2030 به مرز 8 میلیارد نفر و در سال 2050 
به بیش از 10 میلیـارد نفر خواهد رسید. بـر اساس اعالم بانک 
جهانی بیشرتین درصد رشد مجعیت جهان مربوط به کشورهای 
در حـال توسعه است. این کشـورها عالوه بر رشـد قابل توجه 
مجعیـت، بـا افزایش مـرصف رسانه هـم مواجـه خواهنـد بود. 
بنابراین قسمت اعظم رشد مرصف برق در طول سال های آینده 

مربوط به کشورهای در حال توسعه به ویژه چنی و هند است.«
رییس هیـات مدیره انجمـن مهندسنی بـرق و الکرتونیک ایران 
در ادامه افـزود: »از سال 1960 تا امروز مهـواره رشد تقاضای 
برق در کشـورهای آسیایی بیش از چهار قـاره دیگر بوده است. 
به طـوری که در هنایـت در سـال 2060 میزان مـرصف برق در 
کشورهای آسیایی به بیش از 10 هزار میلیارد کیلووات ساعت 
خواهد رسید، در صورتی که این رقـم در سال 2005 درحدود 
6 هـزار میلیارد کیلـووات ساعت بوده اسـت. 71 درصد رشد 
 OECD تقاضای برق تا سال 2030 مربوط به کشورهای غری
است به این دلیل که این کشورها در حال صنعتی شدن هستند و 

بیشرتین رشد مجعیت هم مربوط به این کشورها است.« 
غفوری فرد از افزایش 39 درصـدی فروش برق تا سال 2030 
خرب داد و ترصیح کرد: »رشد رسانه مرصف در کشورهای چنی 
و هند رقمـی بالغ بر 4/7 درصـد، آمریکای مرکـزی و جنوبی 
3/7 درصـد، خاور میانه 3 درصد و آفریقا 2/9 درصد خواهد 
بـود. برای تامـنی این میزان بـرق قطعا باید بـه منابعی دسرتسی 
داشـت کـه در ایـن میـان بحـث انرژی هـای جتدیدپذیـر قطعـا 

تاثریگذار خواهند بود.«
وی نسـبت به امتام منابع انرژی های فسیلی ظرف 40 سال آینده 
هشـدار داد و تاکید کرد: »اگر هبره بـرداری از منابع انرژی های 
فسیلی به مهنی شکل ادامه پیدا کند، در 30 سال آینده جهان برای 
اولنی بار در طول تاریخ برشیت با بحـران انرژی روبرو خواهد 
شد. بـه عالوه تـا به حال موضـوع انرژی بـا دو مولفـه ارزیابی 
می شد قیمـت و امنیت. امـروزه مولفه دیگری هـم باید در نظر 
گرفته شود که مساله آالیندگی آهنا است که واقعا موجب ختریب 

فراوان حمیط زیست می شود.«
عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امریکبری در ادامه خاطرنشان 
کرد: »خماطرات ژئوپلتیک، عدم استقالل در تامنی انرژی، نیاز به 
واردات انرژی، هزینه سوخت، خماطرات قیمت سوخت، هزینه 
اکتشـاف، استخـراج و پاالیـش، حمدودیـت منابـع و آالیندگی 
مشـکالتی است که بـرای منابع جتدیدناپذیـر مثل سوخت های 
فسـیلی وجود دارد. اما خوشبختانه انرژی های جتدیدپذیر هیچ 
یـک از ایـن مشـکالت را ندارند. فقـط باید حتقیقاتی بـه منظور 
افزایـش راندمان ایـن حوزه صورت گـرید تـا جتدیدپذیرها هم 

بتوانند با منابع انرژی های جتدیدناپذیر رقابت کنند.« 

نوزدمه�نی کنفرانس ش�بکه ه�ای توزیع نریوی برق کش�ور، 
ش�انزدهم و هفده�م اردیبهش�ت م�اه س�ال ج�اری در حم�ل 

پژوهشگاه نریو برگزار شد.
این کنفران�س که اولنی رویداد علم�ی و صنعتی صنعت برق 
در ابتدای هر سال است، امسال هم با حضور مجعی از مدیران 
ارش�د وزارت ن�ریو، مدی�ران رشکت ه�ای توزیع، اس�اتید، 
دانشجویان، پژوهشگران و صنعتگران کار خود را آغاز کرد. 
هتران میزبان نوزدمهنی کنفرانس شبکه های توزیع برق کشور 
بود و مهندس هب�ادری، دبری اجرایی ای�ن کنفرانس، به عنوان 
اولنی سخنران، مراسم افتتاحیه را کلید زد. وی در ابتدا ضمن 
اش�اره به اه�داف اصل�ی کنفرانس خاطرنش�ان ک�رد: »یکی 
از مهم تری�ن اهداف ای�ن کنفران�س، ترویج عل�م و دانش در 
صنعت برق، تش�ویق کارشناسان به امر حتقیقات و مطالعات 
فنی حملی برای جذب و نرش اندیش�ه ه�ای نوین، حملی جهت 

طرح مشکالت صنعت برق در بنی صاحبنظران است.« 

گـزارش
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دکرت حسـن غفوری فـرد انرژی هـای جتدیدپذیر را نـه تنها یک 
فنـاوری بلکه تنها منبـع امید بـرای توسعه آینده جهان دانسـت 
و گفـت: »اگـر انرژی هـای جتدیدپذیر جایگزیـن سوخت های 
فسـیلی شوند قطعـا توسعه انـرژی پایـدار، افزایش هبـره وری 
در تولیـد و مرصف هبینـه در تقاضـا مهم ترین نتایـج آن خواهد 
بـود. چیزی کـه انرژی هـای جتدیدپذیر تقدیم برشیـت می کند، 
اشتغال، امنیت تامنی انرژی، حفظ حمیط زیسـت، ارتقای سطح 
اقتصادی، رصفه جویی، کاهش وابستگی به بازارهای جهانی و 

ارتقای برشیت است.«
وی ضمن تاکید بر لـزوم توجه جدی تر به موضـوع انرژی های 
جتدیدپذیر در کنفرانس هایی مانند کنفرانس توزیع، اذعان کرد: 
»اگرچـه االن قیمت هـا قابل رقابت نیسـت اما به هـر حال باید 
برای کشـور و جهان برنامه بلند مدت داشته باشیم. تنها راه حل 
موجود هبره گریی از مهنی نوع انرژی ها است که خوشبختانه در 
کشـور ما تا حد زیادی پتانسـیل هبره برداری از آهنا وجود دارد. 
امیدواریم بتوانیم از آهنا به درستی هبره بگرییم و این انرژی پاک 

در اختیار برشیت قرار بگرید.« 

مش�ارکت دول�ت و جملس ب�ا وزارت نریو برای حل مش�کالت 
صنعت برق

مهنـدس ستـار حممـودی هـم در افتتاحیـه نوزدمهـنی کنفرانس 
توزیـع حضور داشـت. او در ابتدای سخنان خـود ضمن اشاره 
به نامگذاری سـال 93 به عنوان »سال اقتصـاد و فرهنگ با عزم 
ملـی و مدیریت جهـادی« اذعان کـرد: »این نامگـذاری عالوه 
بـر تالش هـای معمولـی که بـر عهـده صنعت بـزرگ بـرق در 
بخش هـای خمتلف می گـذارد، وظایـف ویژه تـری را در جهت 
خدمـت به مردم بـه ما تکلیف می کنـد. از الزمه هـای حتقق این 
شعار توجه به بحـث اقتصاد مقاومتی است که اقتصاد مقاومتی 
هـم به عنـوان یکـی از راهکارهای اصلـی و مـورد تایید دولت 
حمرتم هم برای ثبات اقتصادی در کشور هم برای ثبات اقتصادی 
در عرصه برق کشور است. که البته این در رسلوحه برنامه های 

وزارت نریو است.«
قائم مقام وزیر نریو در ادامه افزود: »اقتصاد مقاومتی الزمه هایی 
دارد و آن هم هببود روش ها، اصالح تدرجیی ساختارها، توسعه 
حتقیقـات و پژوهش، رصفه جویـی در هزینه ها، افزایش کیفیت 
خدمات، اتکا به دانش و توان علمـی، افزایش تولیدات داخلی 
و صـدور خدمات فنی و مهندسـی از عوامل مهمی است که در 

عرصه اقتصاد مقاومتی باید دنبال شود.« 
وی گسرتش هبره گریی از فناوری های نوین به ویژه سامانه های 
هوشمند را یکـی از شاخصه های دنیای امروز دانسـت و تاکید 
کرد: »هبـره منـدی از ایـن فناوری هـا موجب حتـول در کیفیت 
و هببـود خدمـات و کاهـش هزینه ها می شـود. صنعـت برق از 
مجلـه صنایعـی است کـه وابسـتگی و نیـاز شدیـدی دارد که در 
مسـری زیربنایی و مهگـام با حتـوالت و پیرشفت هـای جهانی از 
فناوری های نوین استفاده کند. شکی نیسـت کـه این امر زمانی 
حتقـق می یابد کـه تعامل کافـی در بنی صنعت برق و دانشـگاه و 
مراکز پژوهشـی داخلی و جمامـع معترب بنی املللی برقـرار شود. 
خوشبختانه در حال حارض ایـن مهکاری های امیدوارکننده ای 

بنی صنعـت برق و دانشـگاه  برقـرار شـده و امیدواریـم که این 
ارتباط روز به روز گسرتده تر و عمیق تر شود.« 

مهندس حممودی رابطه صنعت برق کشـور با دیگر کشـورهای 
جهـان را امـری الزامـی خوانـد و اذعـان کـرد: »از ایـن طریـق 
می توانیم از جتربیات و تعامالت فنی و تکنولوژیکی آهنا استفاده 
مناسبـی بربیم. رشکت حمققـان و پژوهشـگران ایرانی در جمامع 
معترب علمی جهانی عالوه بر اینکه زمینه ساز افزایش دانش فنی 
و حرفـه ای آهنا در شاخه های خمتلـف صنعت می شود جهانیان 
را نیز بـا بنیه علمی ایرانیان و ویژگی هـای این صنعت بزرگ در 
کشـورمان به محـد اهلل از رسآمـدی خوبی هم برخـوردار است، 

آشنا خواهد کرد.« 
قائم مقام وزیر نریو ضمن تاکید بـر امهیت حیاتی برق در جهان 
امـروز، افزود: »ما تا کنون می گفتیـم آب مایه حیات است االن 
می گوییم آب و برق مایه حیات است. سازمان های متولی برق 
نیاز بـه پویایی و کارآمدی ویـژه ای دارند به مهنی جهت صنعت 
برق از آغاز تولـد خود تا کنون به صورت کامـال فنی اداره شده 
و یک فضـای کامال کارشناسانه بر این صنعـت حاکم است. بر 
اساس منزلتی که زنجریه صنعت بـرق دارد، زبده ترین و هبرتین 
دانش آموختگان رشته های فنی مرتبط با صنعت برق جذب این 
خانواده شده و بدنه نریوی انسـانی و مغز افزاری صنعت برق را 

تشکیل داده اند.«
وی در ادامه خاطرنشان کرد: »فرهیختگی و ماهیت فنی نریوی 
انسانی صنعت برق باعث شده تا این صنعت به توفیقات بزرگ 
و ارزشمندی دست یابد و شاهد این مدعا تالش و توان مدیران 
و متخصصـان این صنعـت در خنثی کـردن اثـرات حتریم هایی 
اسـت کـه سال هاست بر صنعت بـرق که یکـی از صنایع هدف 
از دیـد هدفگـذاران حتریـم اسـت. بـه تعبـری دیگر اصـل دانش 
حموری، شهامت عمل و احساس مسئولیت حرفه ای در مهه این 

فعالیت های این صنعت به عنوان یک اصل هنادینه شده است.«
ایـن مقـام مسـئول در بخـش دیگـری از سخنانـش از اداره 30 
میلیون مشرتک شامل 100 درصد مجعیت شهری و 99 درصد 
مجعیت روستایـی، توسط رشکت های توزیع خـرب داد و گفت: 
»بخش توزیـع برق با برخـورداری از 700 هـزار کیلومرت مدار 
شبکـه و 600 هـزار ترانـس در قالـب 39 رشکـت در خدمـت 
جامعه رشیف و رو به توسعه کشور است. متامی جتهیزات بخش 
توزیع برق در داخل کشـور تولید می شـود و این مطلب افتخار 
و غـرور بزرگـی دارد. فراموش نکنیم که پیک مـرصف برق در 
تابستان سال گذشته با حدود 46 هزار مگاوات بدون هیچگونه 
خاموشـی مدیریت شد. امسـال هم پیـش بینی ها ایـن است که 
میـزان پیک مـرصف برق به حـدود 50 هـزار مگـاوات برسد. 
انشااهلل سال جاری هم با کمک مهه فعالنی صنعت برق به خوبی 
مدیریت می شود و کارنامه درخشـانی دوباره برای صنعت برق 

کشور رقم خواهد خورد.« 
حممودی وارد شـدن واحدهای جدید به مدار تولید در تابسـتان 
سـال جاری را نشـانی از توانمندی های صنعت برق دانسـت و 
تاکید کرد: »صنعت برق باید به سمت مرصف هبینه حرکت کند 
تا بتواند فاصله بنی تولید و مرصف را با مدیریت مرصف جربان 
کند که این یـک حرکت پایدار و مسـتمر اسـت. صنعت برق با 

توانمندی های بسـیار بزرگی که دارد، چالش های بسیار بزرگی 
هـم دارد. یکـی از آهنا کمبـود منابع مالـی و وجـود بدهی های 
هنگفت است. مبالغ 20 هزار میلیارد تومان عدد بزرگی است. 
عـدم تناسب بـنی هزینه متام شده بـرق و قیمت فـروش آن، نرخ 
بـاالی رشد مـرصف برق جمموعـه این هـا از مـواردی است که 
جـزو چالش های برق است که نیازمند تعـادل در بنی هزینه ها و 

درآمدها است.«
وی برقراری تعامل فعال بنی دولت و جملس و درک مشـکالت 
وزارت نـریو از سـوی ایـن دو ارگـان را گامـی بسـیار موثر در 
راستای حل مشکالت این حوزه ازریابی کرد و افزود: »جمموعه 
این هـا باعث شده که هر جـا امکان برای برداشتـن گام جدید با 
رعایت رشایط اجتامعی بوده اسـت، گامی برداشته شده است. 
نمونـه آن هم ایـن است که امسـال تغیـری خمتـرصی در تعرفه ها 
صورت گرفت این گامی به پیش است مشـکالت را کامل حل 
نمی کند اما راهی را بـاز می کند و توانی را به صنعت برق تزریق 

خواهد کرد.«
قائـم مقام وزیر نـریو در ادامه راهکارهای موجـود را نیز عنوان 
کرد و گفـت: »به رغم مشـکالت مورد اشـاره توسعه عملکرد 
بـازار عمـده فروشی بـرق، کاهـش ساالنه حداقل یـک درصد 
تلفات بـرق، افزایـش ساالنه یک درصـد راندمـان تولید برق، 
دستیابـی بـه راندمـان 41 درصـدی در کل نریوگاه هـا، اجرای 
شبکـه هوشمند اندازه گریی برای متامی مشـرتکان برق، برقدار 
کـردن روستاهای باالی 10 خانـوار، کاهش هزینه ها و افزایش 
نقـش راهـربی ایـران در منطقـه و برقـراری و تقویـت ارتبـاط 
الکرتیکی بنی ایران و کشورهای مهسـایه و منطقه و پشتیبانی از 
رشکت های توانمند در عرصه صدور خدمات و اجرای کار در 
دیگر کشـورها از مجله برنامه های جدی و قابل پیگریی وزارت 

نریو است.« 
وی بـه توسعه علمی و ارتقـا و استفـاده از فناوری های نوین در 
ساخـت و هبـره بـرداری، شکسـت انحصارهـا و ساختارهای 
یکپارچـه، آزاد سـازی و خصوصـی سـازی در بخـش تولید و 
توزیع بـرق و رشد بازارهای حملی و منطقـه ای به عنوان آخرین 
حتوالت صنعـت برق در طـول سال هـای اخری اشـاره و اذعان 
کرد: »کشور ما نیز در این مسری و با استفاده از سند چشم انداز و 
در جهت اجرای برنامه پنجم توسعه و اصل 44 قانون اساسی، 
به مرحلـه نوینی در صنعت برق گـام هناده است کـه از مجله آهنا 
مهچنـان خصوصـی سـازی در صنعـت برق بـا اصـول واقعی 

قانونی و در چارچوب قانون ادامه پیدا خواهد کرد.«
مهندس حممودی در ادامه ترصیح کرد: »رویکرد وزارت نریو در 
سال های گذشته در بخش برق عمدتا معطوف به برنامه ریزی و 
رسمایه گذاری در بخش تولیـد و انتقال و ظرفیت سازی جدید 
تولید برق برای پاسخگویی به نیازهای بخش های خمتلف از مجله 
صنعـت و خانگی و جتاری بـوده است. این رویکـرد در جامعه 
دانشـگاهی و مراکز پژوهشـی و مراکز علمی هم حمسوس بوده 
است. در نتیجـه توجه کمرتی به بخش توزیـع برق شده است. 
در صورتـی که بخش توزیع برق حلقه اتصال برق با مردم است 
وکیفیـت خدمـات و تامنی بـرق مبنایی برای قضـاوت مردم در 
خصـوص وزارت نـریو و صنعـت بـرق اسـت. در یـک کالم 



58

می توان گفت که حلقه ارتباط حاکمیـت با مردم در عرصه برق 
حوزه توزیع است که این پل بسیار مهم است و باید مستحکم و 

شفاف در خدمت مردم باشد.« 
وی در پایـان از برنامـه ریزی هـای وزارت نـریو بـرای ارتقـای 
جایگـاه بخش توزیع خـرب داد و گفت: »جا دارد از مهه کسـانی 
که در مسـری تعمیق علمـی و هنادینـه کردن اصـل دانش حموری 
در صنعـت بـرق گام بردامـی دارند، چـه اساتید و دانشـجویان 
در دانشـگاه ها و مراکـز علمـی و پژوهشـی و چـه مهکـاران و 
تالشگران و صنعتگـران و مدیران و کارشناسان صنعت برق به 

صورت خاص تقدیر به عمل آورم.«  

کاهش مشکالت صنعت برق با اتکا به ظرفیت های بودجه 93
دکرت امریی خامکانـی، یکی از میهامنان ایـن کنفرانس بود که به 
نامیندگـی از جملسـی ها در افتتاحیـه نوزدمهنی کنفرانـس توزیع 
حضـور یافتـه بـود. وی در ابتـدای سخنانـش از ورود بـرق به 
ایـران و تبدیـل آن از یـک پدیده ترشیفاتـی به یکـی از مهم ترین 
پایه های زندگی مردم سخن گفت و سپس امهیت برق را در مهه 

بخش های زندگی مردم و اداره کشور یادآور شد. 
عضـو کمیسـیون انرژی جملـس شـورای اسالمی ضمـن تاکید 
بـر پیگریی هـای جملس بـه منظور رفـع نگرانی هـای موجود در 
صنعت آب و برق، خاطرنشـان کـرد: »نگرانی های ما در جملس 
و در کمیسـیون انرژی از وضع موجـود و آینده برق هم از طریق 
کمیسـیون ارائه شد. تـالش کردیم در فضای موجـود اشاره ای 
هـم در صحن علنی جملس به طرح محایـت از صنعت برق که در 
دستور کار جملس هست، بشـود و درخواست شود که مهکاران 
بـه این طرح و شور دوم آن رای هنایـی را بدهند آن هم با توجه به 

اینکه این طرح در شور اول تصویب شد.«
وی در ادامـه بـه مباحث چالش برانگیز طـرح محایت از صنعت 

بـرق هم اشاره کـرد و افزود: »بـر اساس این طرح بایـد از منابع 
ارزی ساالنـه تا چهار یا پنج سال به تولیـد و توزیع کمک شود. 
ما در جملس و کمیسـیون انرژی مهواره تـالش کرده ایم با دولت 
و بخش خصوصی و سندیکاها مهکاری تنگاتنگی داشته باشیم. 
به خصوص من مهیشـه سعی کردم مدیـران میانی خصوصی و 
دولتی را که در خشکسـالی مالی حاکم بر صنعـت برق با خون 

دل و نگرانی تالش می کردند، درک کنم.« 
امریی خامکانی احکـام و قواننی تصویب شـده در جملس برای 
افزایـش گردش نقدینگی صنعـت برق را یـادآور شد و ترصیح 
کـرد: »مـا تالش کردیـم زمینـه ای را فراهـم کنیم کـه مطالبات 
سازندگـان و پیامنکـاران بخـش خصوصی به نحـوی پرداخت 
شـود منابع مالی بیشـرت و پایدارتری برای صنعـت برق تعریف 
و تبیـنی شود و انرژی های نو و جتدیدپذیر در سبد انرژی کشـور 
ارتقـا یابنـد. امـروزه در رشایـط جهانی حاکـم بر انـرژی دنیا و 
فناوری هـای نویـن موجود حتـام بایـد در کشـور از انرژی های 
جتدیدپذیـر استفاده شود که جملس این اراده و انگیزه را در دولت 
و نظـام اجیاد کرده است. البتـه باید تنوع انـرژی در تولید برق را 
بیشرت کرد. با وجود عامل هایی مثل ذغال سنگ، باد و خورشید، 
به عنوان منابعـی پرظرفیت و پایـان ناپذیر دلیلی نـدارد که برق 
کشـور 100 درصد بر پایه گـاز قرار گرید که از نظـر پدافند غری 

عامل هم منطقی نیست.« 
رییـس کمیتـه برق جملـس شـورای اسالمـی ادامـه داد: »امروز 
ظرفیت های قانونی جامع و کاملی در تولید و توزیع برق وجود 
دارد کـه اجرای آهنـا به رفع مشـکالت و ساختار انرژی کشـور 
کمـک می کنـد. در قانون برنامه پنجـم توسعه کـه در اواسط آن 
هسـتیم احکام متعددی وجود دارد به عنـوان مثال در ماده 139 
قانون برنامه دولت می توانسته با محایت از بخش های خصوصی 
و تعاونی زمینه تولید را تا 5 هزار مگاوات انرژی بادی و تولیدی 

فراهـم کنـد. در ماده 134 دولت می بایسـت مشـوق های الزم 
را بـرای رعایت الگـوی مرصف انرژی، هبینـه سازی مرصف و 
تولید حمصوالت کم مرصف و با استاندارد باال اقدام کند. منابع 
مالـی الزم از حمـل اجـرای هدفمنـدی یارانه ها و منابـع داخلی 
رشکت های تابعـه وزارختانه های نفت و نریو و صنعت و معدن 
و جتـارت و فـروش و واگـذاری نریوگاه هـا و دارایی ها و سهم 
الرشکه وزارت نریو تامنی کند که متاسفانه هیچ یک از این منابع 

در چند سال گذشته به سمت برق هدایت نشد.« 
این نامینـده جملس از فـروش نریوگاه هـا و هزینه شـدن آن برای 
مسـکن مهر به عنوان یکی از اشتباهات اسرتاتژیک دولت دهم 
یـاد کرد و گفـت: »این کار باعث شد که هـم صنعت برق حتلیل 
بـرود و هم حمل جدیدی برای مرصف بـرق تعریف شود، بدون 
اینکـه فکـر زیرساخت بـرق آن باشنـد. در نقـاط دیگری بحث 
یارانه خرید برق تضمینی و جتدیدپذیـر و تولید پراکنده، DG و 
CHP را تاکیـد کردیم عمدتا هم تاکید بر تامنی منابع از طریق 
منابـع داخلـی و واگذاری هـا بـوده که تبدیـل به احسـن شود و 
صنعت توانمندتر شود نه اینکه وزارت نریو تبدیل شود به قلک 
وزارختانـه های دیگر. امـا متاسفانه این اتفاق نیفتـاد و دیدیم که 
صنعـت برق هـر روز دچار مشـکالت جدیدتری شـد و حتلیل 

رفت.«
وی تـالش جملـس برای حـل مشـکالت صنعت بـرق از طریق 
بودجه هـای سنواتی را هـم یادآوری کـرد و افزود: »توانسـتیم 
بحث هتاتر را برای پرداخت بدهی ها و تامنی منابع پایدارتر برای 
ایـن صنعت تعریف کنیم مثل بند ز تبرصه 9 امسـال که مهان بند 
69 بودجـه پارسـال اسـت. از حمل عوارض مرصف بخشـی از 
نقدینگی مورد نیاز توزیع برق را تامنی کردیم که فقط در جنوب 
استان کرمان طبق گزارشی که مهنی هفته در جملس ارائه شد 90 

روستا از حمل مهنی بند برقدار شد.« 
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 11 تبـرصه  "و"  »بنـد  گفـت:  ادامـه  در  خامکانـی  امـریی 
پیش گرم کن هـا و نریوگـاه هـای خورشیـدی بر فـراز بام ها در 
استان ها تامنی و حکـم شده است. امروز تاکید مـا بر این است 
که برق یک صنعت و بنگـاه تولیدی است. ما تالش می کنیم که 
ایـن نگاه را در دولت و جملس جـا بیندازیم. در بخش دولتی هم 
مثـل بخش خصوصی باید دخـل و خرج شفاف شـود و دولت 
باید مابه التفاوت قیمت های تکلیفـی و قیمت متام شده را برای 
صنعت در ردیف های مشخصی در بودجه های سنواتی بیاورد 

و این مابه التفاوت ها را بپردازد.« 
لـزوم پرداخت مابـه التفـاوت قیمت متـام شـده و تکلیفی برق 
توسـط دولت یکی دیگر از نکاتی بود که دکرت امریی بر آن تاکید 
و ترصیح کرد: »ما چند سالی است تالش می کنیم این بند را در 
بودجـه بگنجانیم تا دولت مابه التفـاوت قیمت متام شده و هبای 
تکلیفی بـرق را بپـردازد اما در کمسـیون تلفیـق دولت خمالفت 
می کنـد و رای نمی آورد. نامـه های رسمی به دولـت نوشتیم و 
اعالم کردیم که برق یک سازمان خرییه نیسـت بلکه اگر به برق 
به عنوان یک بنگاه تولیدی و صنعت نگاه شود قطعا این صنعت 
می تواند خـودش را نجات دهد و امنیت انرژی کشـور را تامنی 

کند.« 
عضو کمیسـیون انـرژی جملس شـورای اسـالم اجـرای قانون 
اصالح الگوی مرصف انـرژی را یکی از الزامات اجرایی شدن 
احکام سیاسـت  اقتصـاد مقاومتـی در بخش انرژی دانسـت و 
اذعـان کـرد: »در این قانون برای متـام واحدهای تولیـد کننده و 
مرصف کننده احکامی آورده شده و برای رسانه ها و واحدهای 
آموزشی فرهنگ ساز احکامی آمده است. در ساختامن و اجرای 
مقررات ملی ساختامن در بخش کشاورزی و صنعت و خانگی 
و جتـاری احکام مشـخصی تدوین شده است کـه اگر مهه این ها 

رعایت شود مرصف هبینه می شود و شدت انرژی کشور کاهش 
می یابد. فقط در بخش ساختامن ما اگر استاندارد مرصف انرژی 
در مرت مربـع را به استاندارد اروپا برسانیم کـه با توجه به رشایط 
اقلیمی و آب و هوایی کشـور می توانیم به کمرت از این استاندارد 
هـم برسیم، ظـرف ده سال ده هـا نریوگاه هـزار مگاواتی رصفه 

جویی خواهد شد.« 
رییـس کمیتـه بـرق جملـس شـورای اسالمـی در پایـان بـاز هم 
ظرفیت های بودجه سال جاری برای کاهش مشکالت صنعت 
برق را یـادآور شد و تاکید کـرد: »بند 19 بودجـه پارسال که در 
بنـد ه تبرصه 11 امسـال هم متدیـد شد حتولی در  تولیـد و توزیع 
برق اجیـاد کرد که ما ارصار داریم در طرح محایت از صنعت برق 
آن را دائمـی کنیم. امیدواریم دولت با شفـاف سازی هزینه ها و 
درآمدهای رشکت های تولید و توزیع و تبدیل کردن  آهنا به بنگاه 
های اقتصادی و پایـدار ردیف مابه التفاوت قیمت ها و هزینه ها 
مشـکل نقدینگی صنعت را حل کند بقیه اش را با توانی که ما در 
این صنعـت دیده ایم و می بینیـم هم در بخـش خصوصی و هم 
در بخـش دولتـی حتام خودشان صنعـت برق را به خوبـی اداره 

خواهند کرد.«

گذر از سختی ها با مشارکت و برنامه ریزی 
معـاون وزیـر نـریو در امور بـرق و انـرژی، پس از دکـرت امریی 
خامکانی پشـت تریبون قرار گرفت تا برنامه هـای وزارت نریو 

را برای سال جاری صنعت برق ترشیح کند. 
وی ابتدا به تالش های وزارت نریو و توانری برای هببود وضعیت 
اقتصادی صنعت برق اشاره کـرد و گفت: »خوشبختانه در این 
مسری توفیقات نسبی حاصل شده و ما در رشایطی قرار گرفته ایم 
کـه بتوانیـم در آینده ای نـه چنـدان دور به منابع پایـداری دست 

پیدا کنیـم و صنعت برق را در مسـریی قرار دهیم کـه به اهداف 
عالیـه ای که برایش در نظر گرفته شده، نزدیک تر شده و موفق تر 
عمـل کند. در این حوزه ما راهربدهایی را که مشـخص کرده ایم 
شامل افزایش ظرفیت های تولید، انتقال و توزیع، توانمندسازی 
اقتصاد بـرق، ارتقای سطح انرژی هـای جتدیدپذیر و تولید برق 
پاک، ارتقـای کارایی و کاهش تلفـات، مدیریت سمت تقاضا، 
توسعه حتقیقات و ارتقای فناوری و هوشمندسازی شبکه از اهم 

موضوعات و راهربدهایی است که مد نظر است.«
وی مهچنـنی از صـدور ابالغیـه ای بـرای ارزیابـی کارآمـدی 
رشکت های توزیع در خصـوص مدیریت و کاهش تلفات برق 
خـرب داد و ترصیح کرد: »قـرار است از این پـس قراردادها را به 
صـورت کیلوواتی تنظیم شـود. استانـدارد تلفـات و حد قابل 
قبول تلفـات را برای استان های خمتلف تعریف شده است و این 
اهـداف به شام ابالغ خواهـد شد و برنامه ریزی هـای الزم برای 
یک بازه زمانـی منطقی صورت خواهد گرفـت تا تلفات به حد 
انتظـار برسد. اگـر رشکت توزیعـی تالش ساالنـه اش منجر به 
کاهش تلفات شود، در سود و زیـان رشکت به عنوان یک بنگاه 
اقتصادی بایسـتی تاثری داشته باشـد و اگر تلفـات افزایش نیابد 
قطعـا رشکت بایسـتی مترضر شـود و ناکارآمـدی رشکت های 

توزیع نمود بیشرتی پیدا خواهد کرد.«
مهنـدس فالحتیان مترکـز وزارت نریو را بـر روی سیاست های 
کالن صنعـت بـرق عنـوان کـرد و افـزود: »بـر اسـاس یکی از 
راهربدهـای وزارت نـریو در حوزه ظرفیـت سازی های تولید، 
انتقال و توزیع تالش شده است که سبد تولید برق کشور متنوع 
شود در مهـنی راستا از سـال 1393 تـا 99 را در حـوزه ستادی 
برنامه ریـزی کرده ایم و سهم هر کـدام از نریوگاه های بخاری، 
سیکل ترکیبی و واحدهای گازی که باید تبدیل به سیکل ترکیبی 
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شونـد و نریوگاه های بـرق آبـی، جتدیدپذیر و سایـر نریوگاه ها 
مشـخص شـده اسـت. از سـال 93 کـه بایـد 4841 مگـاوات 
ظرفیت سازی در بخش تولید صورت بگرید به مهنی صورت در 
سال های بعد هم باید ظرفیت سازی های جدیدی انجام گرید.«

وی در ادامـه اذعان کرد: »در دوره پنج ساله آینده ما باید حداقل 
31 هـزار مگاوات نریوگاه جدید را احـداث کنیم و تفاوت این 
برنامه با برنامه های گذشته این است که در این سبد تولید در پنج 
ساله اول 5 هزار مگاوات نریوگاه جتدیدپذیر دیده شده و در افق 
1400 حداقـل هفت هزار مگاوات نریوگـاه جتدیدپذیر در نظر 
گرفته شده است. این در حالی اسـت که در حال حارض عددی 
حدود 220 مگاوات حاصل کار 35 ساله گذشته نریوگاه های 

جتدیدپذیر ما بوده است.« 
فالحتیـان از نریوگاه هایـی کـه ظرف چند مـاه اخـری وارد مدار 
شده انـد نیز سخـن گفـت: »نریوگاه هایی کـه از شهریور 92که 
دولت رشوع بـه کار کرده و تا کنـون وارد مدار شـده، دو واحد 
نریوگـاه پـرده رس هر کـدام بـه ظرفیـت 160مگـاوات، آبادان 
160مگـاوات، سیاه بیشـه 260 مگـاوات ، شریکـوه یزد 160 
مگاوات، بخش بخار نریوگاه زواره 160 مگاوات، واحدهای 
یـک و دو نریوگـاه ایرانشـهر بـه ظرفیـت 320 و مجعـا 1384 
مگـاوات در ایـن چنـد ماهه اخـری ظرفیـت جدیـد وارد شبکه 

رسارسی شده است.«
وی در ادامه نریوگاه هایی که ظرف چند ماه آینده به ناوگان تولید 
برق کشـور ملحق می شوند را نیـز معرفی کـرد: »نریوگاه هایی 
که انشـااهلل قبل از تابسـتان برای دو ماهه آینده برنامه ریزی شده 
کـه وارد مدار شود واحد سیاه بیشـه به ظرفیـت 520 مگاوات، 
واحدهای 5 و 6 خرمشهر به ظرفیت 324 مگاوات، واحدهای 
1 و 2 گنـو در بندرعباس به ظرفیت 324 مگـاوات، لذا ما امید 
داریـم که ظرف دو ماه آینده 1168 مگـاوات نریوگاه جدید هم 
به ناوگان نریوگاه های موجود اضافه شود. مهچننی در ادامه در 
طـول سال 93 بـر اساس برنامـه ریزی هایی که صـورت گرفته 
و پیگریی هایـی که در حـال انجام است انشـااهلل واحدهای 3 و 
4 گنـو در بندر عبـاس، واحدهای 1 و 2 کهنـوج و بخش بخار 
نریوگاه گنـاوه وارد مدار می شود و انتظار داریم که تا پایان سال 
حداقـل 800 مگـاوات نریوگاه جدید به ظرفیـت نریوگاهی ما 

اضافه شود.« 
معـاون وزیر نـریو در امـور بـرق وانـرژی بخش هـای دیگری 
از راهـربد اول وزارت نـریو برای گـذر از مشـکالت کنونی را 
اینگونـه ترشیح کـرد: »در حوزه راهـربد اول در زمینـه افزایش 
قدرت اسمی نریوگاه هـا و مباحثی از این قبیل می بینید که با مهه 
این تالش ها با توجه به مسـائل اقتصادی کـه در طول چند سال 
اخـری در صنعت برق بـا آن مواجه بوده ایم، تراز تولید نسـبت به 
مـرصف در طول سـال 93 و 94 منفـی است و در سـال 93 در 
تابسـتان ما 1500 مگاوات پیک بار نسبت به قابلیت تولید برق 
بیشـرت است و مهچنـنی در سال آینـده وضعامن بدتـر می شود و 

2211 مگاوات کرسی تولید برای تابستان داریم.«
وی سپـس انتظاراتـش از مدیـران بخـش توزیع را عنـوان کرد 
و گفـت: »انتظـار مـا از مدیـران بخش توزیـع این اسـت که در 
سمت تقاضا باید نسـبت به گذشته تالش بیشرت بکنند و بتوانند 

با ترغیب مشـرتکنی به ویژه مشرتکنی سنگنی از پیک تابستانی به 
میزان 1500 و 2200 در طول این دو سال بکاهند که ما بتوانیم 
تابسـتان امسـال و سال آینده را که چالش جدی خواهیم داشت 
را بـدون خاموشی سپری کنیم. ذخـریه تولید مـا در سال 93 و 
94 تقریبا صفر است و اگر منابع حاصـل شود و ما این منابع را 
استحصال کنیم امیـد داریم که از سال 95 به بعد ذخریه تولید ما 

افزایش پیدا کند.«
ایـن مقـام مسـئول بـه کـرسی بودجـه بـه عنـوان اصلی تریـن 
مشـکل وزارت نـریو و صنعـت بـرق نیز اشـاره و خاطرنشـان 
کـرد: »اعتبارات مـورد نیاز مـا در بخش هـای دولتـی در زمینه 
تولیـد و انتقـال و توزیع در سـال 93، 17 هـزار و 385 میلیارد 
تومـان است و در سال هـای بعد هم آستانه نیاز مـا در حد 15 تا 
18میلیارد تومان اسـت و از سال 96 به بعد هم از مرز 20 هزار 
میلیارد تومان رسمایه گذاری نیـاز داریم. این در حالی است که 
منابعی که حاصل می کنیم امسال در آستانه حدود 390 ریال در 
هر کیلـووات ساعت است. که اگر این رقـم را در 210 میلیارد 
کیلووات ساعت به عالوه صـادرات برق هم بکنیم می بینیم که 
منابع و مصارفامن حتی کفاف هزینه های جاری را هم نمی دهد 
بنابرایـن اسرتاتژی ما این است که ترغیـب بخش خصوصی را 
در دستور کار قرار دهیم و اگـر بتوانیم هبای برق تولیدکنندگان 
برق خصوصی را بدهیم و به قیمت برق آهنا را بخریم، ما انتظار 
داریم کـه رسمایه بخش خصوصـی به کمک ما بیایـد و به جای 
اینکه بـا رسمایه های دولـت نریوگاه ها احداث شـود با رسمایه 
گذاری بخش خصوصی این امر حتقق پیدا کند و در حوزه توزیع 
هم انشـااهلل از منابع موجود از حمل فروش انشـعاب تامنی شود، 
ایـن منابـع رسمایه گـذاری حاصل شـود که ما بـا چالش جدی 

مواجه نشویم.«
البته به گفته فالحتیان، وزارت نریو راهکارهایی را برای مواجهه 
با مشکل کرسی بودجه نیز در نظر گرفته است: »راهکارهایی که 
برای حل این مشـکالت پیش بینی شده اسـت یکی اختصاص 
کلیه وجود حاصل از فروش نریوگاه هـا و رشکت های وزارت 
نریو به ایـن وزارختانه جهت پرداخت بدهی هـا و انجام رسمایه 
گذاری هـای جدید، اختصـاص بخش قابـل توجهـی از اسناد 
خزانه اسالمی به صنعت آب و برق، اصالح نظام تعامالت مالی 
بنی بنگـاه های زنجریه تامنی برق و توزیـع به صورت مناسب و 
عادالنـه به گونه ای که نقدینگی به صورت منطقی تقسـیم شود 
و حضـور کلیه رشکت ها در بـورس انـرژی در راستای اهداف 
منـدرج در بنـد 3 سیاست هـای اقتصـاد مقاومتـی، تامـنی برق 
متقاضیان سنگنی و مگاواتی از طریق بورس انرژی و راه اندازی 
بازار گواهی ظرفیت به عنوان جانشـنی حق انشعاب، پرداخت 
مابه التفاوت هبای متام شده نسبت به قیمت های تکلیفی فروش 
که پیگری هستیم که با محایت جملس حمرتم امیدواریم که با تصویب 
طرح محایت از صنعت برق این مشکل دیرینه صنعت برق کشور 

حل شود.« 
معاون وزیـر نریو مهچنـنی از تفکیک بخش های تولیـد، انتقال 
و توزیع بـرق به منظور ارتقای مدیریت و هبـره وری و شفافیت 
مالـی و اقتصـادی در راستـای بنـد 19 سیاست هـای اقتصـاد 
مقاومتـی هـم به عنـوان یکـی از اسرتاتژی هـای راهـربدی این 

وزارختانـه یـاد کـرد و افـزود: »اصالح نظـام تعرفه برق کشـور 
هم یکی دیگـر از راهکارها است. ما معتقدیـم که ساختار نظام 
تعرفـه ای کنونـی ما را بـه جایی نرسانـده که برق را کـه در حال 
حـارض در اذهـان عمومـی به عنـوان یک کـاالی دولتـی تلفی 
می شود، به یک کاالی اقتصادی تبدیل کنیم و از طریق تعرفه ها 
رشکت های برق بتوانند منابع الزم را استحصال کنند و به عنوان 

یک بنگاه اقتصادی خودشان را اداره کنند.«
هتاتر مطالبات صنعت برق هم یکی دیگر از ظرفیت های قانونی 
بـود که فالحتیان به عنوان راهکاری برای بـرون رفت از بحران 
صنعت برق به آن اشاره کرد و افزود: »منبع دیگری که فکر شده 
و امیدواریـم در ظرفیت هـای قانونـی بودجه امسـال هم حلاظ 
شود، بحث هتاتر مطالبات صنعت بـرق ناشی از عدم پرداخت 
مابه التفـاوت قیمت متام شده برق نسـبت به قیمـت تکلیفی آن 
در سال هـای گذشتـه بـا بدهی هـای صنعت بـرق بـه بانک ها، 
پیامنکـاران و فروشندگـان اسـت. امروز که خدمت شام هسـتم 
بدهی هـای وزارت نریو رقمی بالـغ بر 21 هزار میلیـارد تومان 
بـه بانک ها، تولیدکنندگان بـرق و پیامنکاران اسـت. حدود 11 
هزار میلیـارد تومان مربوط بـه شبکه بانکی کشـور است و 10 
هـزار میلیارد تومان هم بـه سایر بخش ها که اخریا جلسـه ای را 
در حضور معاونت راهربدی ریاست مجهوری و وزیر نریو برای 

تعینی تکلیف بدهی های ما برگزار شده است.«
مهندس فالحتیان تایید 9600 میلیـارد تومان عدم توازن منابع 
مالـی وزارت نریو در سـال 93 توسط معاونـت برنامه ریزی و 
نظـارت راهـربدی ریاست مجهـوری را گامی موثـر در راستای 
هببود رشایط اقتصادی صنعت برق دانسـت و اذعـان کرد: »اما 
در حـوزه راهـربد سوم که ارتقـای سهم انرژی هـای جتدیدپذیر 
است مـا در حالی که حدود 220 مگـاوات ظرفیت نصب شده 
انرژی های جتدیدپذیر بادی و خورشیدی داریم، 503 مگاوات 
با بخـش خصوصـی قـرارداد بسـته ایم. قراردادهـای جدیدی 
کـه در قالب بنـد 19 بودجـه 92، 520 مگاوات تا یکـی دو ماه 
آینده هنایی می شود و انشـااهلل از مـرز 600 مگاوات هم خواهد 

گذشت.«
وی در ادامـه ترصیح کرد: »روستاهایی هـم که از حمل عوارض 
سه تومانـی و به وسیله نریوگاه های خورشیـدی یا فتوولتاییک 
برقـدار شـده، 137 روستا است کـه در حال حـارض این تعداد 
به شـدت در حال افزایـش است و انشـااهلل ما در ماه هـای آینده 
کارنامه درخشانی را از نصب مولدهای خورشیدی بر بام منازل 
مردم رقـم خواهیم زد که  انشـااهلل با استمرار این کـار ما بتوانیم 

توسعه نریوگاه های خورشیدی را بیش از پیش داشته باشیم.« 
افزایـش راندمـان نریوگاه هـا هم یکی دیگـر از مباحثـی بود که 
معـاون برق وزیـر نریو در سخنـان خود بـه آن اشاره کـرد: »در 
حـوزه بحـث افزایـش راندمـان نریوگاه هـا بـا استفـاده از مفاد 
قانونی بودجـه 92 و بند متناظـر آن در بودجـه 93 خوشبختانه 
سـال گذشته موفق شدیم 12 هزار میلیـارد تومان برای افزایش 
راندمان نریوگاه ها تـا انتهای سال قـرارداد ببندیم و کل رسمایه 
نریوگاه هایـی که افزایش راندمـان داده می شوند در کمرت از یک 
سال از حمل سوخت رصفه جویی شده آن قابل بازگشت است.
انتظـار داریـم کـه در مهنی دولـت کلیه نریوگـاه های گـازی که 
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حـدودا 16 هزار مگـاوات نریوگاه گازی قابـل تبدیل به سیکل 
ترکیبـی داریـم، بخش بخـارش نصب شـود و ما موفـق شویم 
حدود 8 هـزار مگـاوات برق تولیـد کنیم بـدون اینکه سوخت 
مـرصف کنیم و آالینده های زیسـت حمیطی دیگـری را به شبکه 

حتمیل کنیم.« 
مهنـدس فالحتیـان مهچنـنی از عقـد قـرارداد حـدود 3700 
مگـاوات بخـش بخـار و 954 مگـاوات نریوگـاه جتدیدپذیر و 
4500 مگـاوات از حمـل ردیـف اعتباری کـه در قانـون بودجه 
93 گنجانـده شـده، خـرب داد و گفت: »در حـوزه بحث کاهش 
تلفـات که در این زمینـه ما باید جدیت بیشـرتی داشته باشیم که 
از ظرفیـت قانونی که وجود دارد در حوزه تلفات توزیع هم هبره 
بگرییم ولی اعتقادمان بر این است که ما باید برای کاهش تلفات 
باید روی مبـادی 20 کیلوولت کنرتل کامل داشته باشیم، لوازم 
اندازه گریی را به درستی مدیریت کنیم، حساسیت نسبت به این 
موضـوع را در بخش توزیع افزایش دهیم و برق های غری جماز را 

کم کنیم.« 
وی امسـال را بـا توجـه بـه پیـک مـرصف 50 هـزار مگاواتی، 
سالـی دشـوار بـرای صنعـت بـرق ارزیابی کـرد و تاکیـد کرد: 
»دستورالعمل هایـی بـرای مدیـران رشکت های توزیـع ارسال 
می شود تا با مدیریت این رشکت ها بتوانیم مهاهنگی های الزم را 
با بخش هایی که خاصیت پیک زایی دارند بدون اعامل خاموشی 
اجبـاری که منجر بـه کاهش تولیـد آهنا و تعطیلی آهنـا می شود، 
بتوانیم با تعاملی که با بخش های خمتلـف خواهید داشت کاری 
کنیـد کـه حداقـل 2 هـزار مگـاوات از پیک بـار کاسته شـود تا 
امسال تابستان بدون خاموشی را داشته باشیم و جتربه موفقی را 
علریغم مشـکالت شدید اقتصادی که صنعت برق با آن مواجه 

است، داشته باشیم.« 
وی عالوه بر تقدیر از مهکاری سازنده جملس شورای اسالمی با 
وزارت نریو، تاکید کرد: »در طول ماه های گذشته دولت تعامل 
بسـیار سازنده ای بـا وزارت نریو داشته و این نشـان می دهد که 
دولت عزمی جدی برای حل مشـکالت اقتصادی صنعت برق 

دارد.  مـن فکـر می کنم با بسـرتسازی های انجام شـده و نکاتی 
که در دولت و جملس مـورد قبول قرار گرفته، ما در آینده زندگی 
هبرتی نسبت به گذشته از منظر اقتصادی داشته باشیم. لذا در این 
رشایط باید به بحث هببود مدیریت هم به صورت جدی بپردازیم 
و فکر نکنیم که تنها مشکل ما، مشکل اقتصادی است. ما باید در 
مباحث مدیریتی هم نسـبت به گذشته هبرت عمل کنیم و بر روی 
مسائل اسرتاتژیک مترکز کنیم. تا بتوانیم در اقتصاد ملی هم تاثری 
بسـزایی داشتـه باشیم و کمک کنیـم که نظام مجهـوری اسالمی 
بـه اهداف پیش بینی شـده در یک بازه زمانـی منطقی دست پیدا 

کند.« 

تقدیر از برترین های صنعت برق در کنفرانس نوزدهم
پس از آن تالشگران و پژوهشـگران برتر صنعـت برق از سوی 
مهندس هاشمیـ  رییس کمیته اجرایی کنفرانس نوزدهم و مدیر 

عامل رشکت توزیع نریوی برق هتران بزرگـ  معرفی شدند. 
در این مراسم مهندس کریم آزادگانـ  مدیر عامل برق منطقه ای 
، مهندس عبدالعزیز کریمیـ  مدیر عامل برق منطقه ای  گیالنـ 
، مهندس منوچهر جعفریـ  مدیـر عامل رشکت توزیع  غـربـ 
برق استـان مازنـدرانـ  و مهنـدس سید مرتضی نبـویـ  رییس 
هیات مدیره و مدیر عامل رشکت توزیع برق استان قمـ  به عنوان 
تالشگـران برتر و دکـرت عبدالعلی عبـدی پورـ  استاد دانشـگاه 

امریکبریـ  نیز به عنوان پژوهشگر برتر برگزیده شدند.

نامیشگاه امسال، پرشورتر و پر امیدتر از هر سال
به فاصله کوتاهی پس از آغاز به کار کنفرانس، نامیشـگاه جانبی 
آن نیز با ورود قائم مقام وزیر نریو و رییس انجمن مهندسنی برق 

و الکرتونیک ایران به صورت رسمی کار خود را آغاز کرد. 
این نامیشـگاه که بـا حضـور بیـش از 70 رشکـت تولیدکننده و 
پیامنکـار فعال در حوزه توزیع و با مهـت سندیکای صنعت برق 
ایـران برپا شـده، به باور مسـئولنی برگـزاری کنفرانـس توزیع، 
هبرتین فرصت برای اجیاد مهکاری ها و تعامالت سازنده تر میان 

صنعت و دانشگاه است. 
سندیکـای صنعـت برق ایـران ماننـد سال های گذشتـه و سایر 
نامیشگاه ها و کنفرانس های مشابه، در نوزدمهنی کنفرانس توزیع 
هـم حضوری فعال داشت. امسـال هم غرفـه سندیکا عالوه بر 
اینکـه با استقبـال فعالنی صنعـت توزیع و مدیـران صنعت برق 
کشور مواجه شد، میزبان قائم مقام وزیر نریو، معاون وزیر نریو 
در امـور برق و انـرژی، معاون مهاهنگی توزیـع رشکت توانری، 
مدیـر عامل بـرق منطقـه ای هتـران، مدیرعامل رشکـت توزیع 

نریوی برق هتران بزرگ و سایر مدیران دولتی بود. 
آنچـه از کنفرانس و نامیشـگاه توزیع و البته اظهارات مسـئولنی 
و مدیـران ارشـد وزارت نـریو برمی آمـد، خرب از سالـی پر امید 
بـرای صنعت برق می داد که اگر چه بـه باور مهندس فالحتیان، 
بدهـی 20 هـزار میلیـادر تومانـی وزارت نریو، خشکسـالی و 
احتامل روزهـای دشوار در پیک مرصف، سختی های بسـیاری 
بـرای آن رقم خواهـد زد اما به نظر می رسـد وزارت نریو برنامه 
ریزی های گسـرتده ای برای گذر از ایـن دشواری ها انجام داده 
و معـاون وزیـر نریو در امـور برق و انـرژی هـم در افتتاحیه این 
کنفرانـس مهه فعالنی صنعت برق اعـم از خصوصی و دولتی را 
به مشـارکت خواند تا مهه اعضای خانواده صنعت برق در کنار 

هم از دشواری های سال پیش رو بگذرند.
گفتنی است در پایان این کنفرانـس دو روزه و بر اساس ارزیابی 
های انجام شده، رشکت هـای الکرتونیک افزار آزما، مهندسی 
معراج و پارس سوییچ به عنوان رشکت های برتر برگزیده شدند 
و در مراسم اختتامیه کنفرانس با حضور دکرت حسن غفوری فرد 
 ، ـ رییس هیات مدیره انجمن مهندسنی برق والکرتونیک ایرانـ 
 ، مهندس خوش خلقـ  معاون مهاهنگـی توزیع رشکت توانریـ 
مهنـدس هاشمیـ  مدیر عامل رشکت توزیع برق هتران بزرگ و 
رییس کمیته اجرایی کنفرانسـ  و دکرت عسـگریانـ  رییس کمیته 
علمی کنفرانسـ  از مدیران عامل این رشکت ها با اهدای لوح و 

تندیس، تقدیر به عمل آمد.
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معـاون برنامه ریزی و نظارت راهربدی رئیس مجهور در جلسـه 
هناد تعامل که بیسـت و پنجـم فروردین ماه سال جـاری برگزار 
شـد، با اشـاره بـه اینکـه در آخریـن جلسـه هنادتعامـل در سال 
گذشته تعهدی نسـبت به تادیه مطالبات پیامنکاران و مشـاوران 
طرح های عمرانی داشتم، افزود: »در ابتدای حضور در معاونت 
برنامه ریزی و نظارت راهربدی طلب پیامنکاران موجب نگرانی 
بـود چرا که کمبـود اعتبار مانـع از تادیه کامـل آن می شد. با این 
وجود متام تالش خودمان را انجام دادیم تا مبلغ قابل توجهی از 
طلب سال های گذشته که از دولت قبلی مانده بود، به پیامنکاران 

و مشاوران پرداخت شود.«
نوبخت با بیان اینکـه خوشبختانه از نظر معاونـت برنامه ریزی 
و نظارت راهـربدی سال گذشته فرجام نیکویـی داشت، اظهار 
داشـت: »مهه شامعزیـزان التفات داریـد در ابتدای کار مشـکل 
عدم حتقـق درآمدهـای دولـت وجود داشـت و دولـت تدبری و 
امیـد وظیفه داشت جهت هببود فضای کشـور بـا عنایت به امید 
و انتظار مداوم، تالش کنـد و از آنجا که برنامه های کوتاه مدت 
در قالب بودجه نامیان می شود و به نوعی بودجه برنامه یکسـاله 
دولت اسـت و نیز از آنجا که بودجـه 92 ، برنامه مناسبی از نظر 
مسئوالن اجرایی دولت جدید تلقی نمی شد، از این رو با وجود 
تاکیـد و توصیه بسـیاری کـه اصالحیه بودجـه را به پایـان سال 
موکول کنیم. امـا با جتربه ای که بنده به سبـب سال های حضور 

در کمیسـیون برنامه و بودجه و تلفیق داشتم پافشـاری کردم که 
بایـد اصالحیه انجام شود چرا که اگر در آخر سال انجام می شد 
به عنوان کرسی بودجه تلقی می شـود و در هنایت به استقراض 

از بانک مرکزی می انجامید.« 
وی بـا بیان اینکه ما باید به دستگاه ها اعـالم می کردیم که از این 
پـس می باید برنامه ریزی مالی خـود را براساس اصالح بودجه 
و منابـع در اختیار انجام دهند افزود: »بـر این اساس درآمدهای 
عمومـی بودجه کـه در اصالحیه از 210 هزار میلیـارد تومان به 
150هزار میلیـارد تومان در پیشـنهاد دولت شده بـود، ولی در 
جملس بـه 170 هزار میلیارد تومـان رسید و پیش بینـی ما که در 
قالب اصالحیه 150 هزار میلیارد تومان ارائه شده بود حمقق شد 
و طبق گزارش تا پایان اسفند ماه حدود 148 هزار میلیارد تومان 

وارد خزانه شد.«
معـاون برنامه ریـزی و نظـارت راهـربدی رییس مجهـور با بیان 
اینکه ما مهچننی سهم بودجه جاری و عمرانی را نیز می بایسـت 
پیش بینـی می کردیم، افـزود: »تا اسفنـد ماه پرداخـت ما بابت 
طرح هـای عمرانی 11 هـزار میلیـارد تومان بود که تـا شهریور 
ماه این رقـم حدود 6 هزار میلیارد تومان بـود که تا اسفند به 11 
هـزار میلیارد رسید و اآلن بنده خرسندم حسـب قولی که به شام 
عزیزان داده بودیم در جهت فعال تر شدن هنادهای مشـاوره ای 
و پیامنکاری که در واقع توسعه و سازندگی کشـور به دست آهنا 

عملی می شود، رقم ختصیص یافته به صورت نقدی به 22 هزار 
میلیارد تومـان رسیـد. از االن هم خودمـان را موظف می دانیم 
برای سـال جاری، به صـورت منظم پرداخت هـای عمرانی را 

مثل پرداخت های جاری در اولویت قرار دهیم.«
دکرتنوبخـت بـا بیان اینکـه ما خودمـان را بـرای هتیـه و تدوین 
برنامه ششـم آمـاده می کنیـم افـزود: »برنامه ششـم توسعه می 
بایسـت تا آخر امسـال یا حداکثر سه ماه اول سال آینده تدوین و 
جهت تصویب جملس ارائه شود، چرا که بودجه 95 می بایسـت 
براساس برنامه ششـم توسعـه تنظیم شود. بنابر ایـن متام تالش 

امسال برای هتیه این برنامه متمرکز خواهد شد.« 
وی در ادامه با دعوت از اعضای شورای مهاهنگی تشـکل های 
مهندسـی، صنفی، حرفه ای کشـور به مهکاری و مسـاعدت در 
هتیه و تنظیم این برنامه افزود: »این ظرفیت بزرگی که در کشـور 
وجود دارد می بایست در اختیار کشور و نظام قرار گرید تا ملت 
از آن استفاده کنند به مهنی جهت ما خودمان را موظف می دانیم 
به تقویت جایگاهی که شام در آن قرار دارید، بپردازیم و انشاءاهلل 
در جلسه آینده هیات وزیران، شورای عالی فنی با حضور نامینده 
شورای مهاهنگی تشکل ها تشـکیل شود تا از حضور ختصصی 
نامیندگـان شـورای مهاهنگی تشـکل ها در شورایعالـی فنی نیز 

هبره مند شویم.«
دکـرت نوبخت بـا ابـراز امیـدواری به حتقـق برنامه هـای دولت 

احیای سازمان مدیریت؛ به زودی
وعده های به ثمر نشسته دولت

گزارشی از آخرین جلسه هناد تعامل
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ترصیح کـرد: »با این پیش بینی که در خصـوص منابع داشتیم و 
خوشبختانه نخسـتنی پیش بینی دولـت تدبری و امیـد در ارتباط 
بـا اصالح قانـون بودجه دقیـق بود و آثـارش هم مشـاهده شد، 
طوریکـه فکر می کردیم تـورم 43 درصدی را بـه 35 درصدی 
تقلیل دهیم و با اینکه عده ای می گفتند امکان پذیر نیسـت ولی 
این امـر حمقق شد. مطابق گزارش مرکز آمـار تورم نقطه به نقطه 
در اسفند مـاه به 19/6 درصـد رسید ولی با توجه بـه تورم باال 
در ماه های نخسـت، میانگنی تورم به 32/1 درصد رسید و در 

واقع 3 واحد درصد کمرت از پیش بینی ما حمقق شد.« 
سخنگـوی دولت با اعالم آغاز مرحلـه دوم هدفمندی یارانه ها 
افزود: »براساس بند )و( تبرصه 21 قانون بودجه دولت مکلف 
است، 42 هـزار و پانصـد میلیارد تومـان بنی خانوارهـا توزیع 
کند. مهچننی 10 هزار میلیـارد تومان در جهت افزایش ظرفیت 
تولیدی کشـور و محل و نقل دولت هزینه و مبلغ  4800 میلیارد 
تومان به بخـش هبداشت و درمان و ارتقای نظام سالمت کمک 
کند و مهچننی 2 هزار میلیارد تومان برای بیمه بیکاران ختصیص 

دهد که برای اینکار 2 منبع تأمنی در نظر گرفته شده است.«
وی در ادامه افزود: »منبع نخسـت از خود بودجه عمومی است 
کـه 11300 میلیارد تومان قـرار است از بودجـه عمومی برای 
اجرای مرحلـه دوم هدفمندی استفاده شـود. الزم به ذکر است 
طـی 37 مرحلـه توزیـع یارانه ها که از سـال 89 تا پایـان اسفند 
92 انجـام گرفـت کل منابع حاصل از افزایـش قیمت ها بالغ بر 
95 هـزار میلیارد تومـان بود که طبـق قانون می بایسـت حدود 
47 هـزار و پانصـد میلیـارد تومان توزیـع می شـد. 30 درصد 
این رقم به تولید اختصاص می یافـت و 20 درصد نیز به دولت 
بابت اجرای طرح هـای عمرانی و هزینه های جاری اختصاص 
می یافت، اما مسـتند به آمار رسمی آنچه اتفـاق افتاد این بود که 
134 هزار میلیارد تومان به صـورت نقدی بنی خانوارها توزیع 
شد. بنابرایـن، این کرسی از خزانه دولـت و استقراض از بانک 

مرکزی جربان شد.«
وی در ادامـه با تأکید بر تعهد دولت مبنـی بر اینکه در اجرای فاز 
دوم به هیـچ عنوان از بانک مرکزی استقراض نشـود گفت : اما 
نباید انتظارداشت که از حمل اصالح قیمتها به خزانه مبلغی را هم 
وارد کنیـم این در حالی است که ما حتی 11 هزار میلیارد تومان 

را برای هزینه در این مرحله از بودجه در نظر گرفته ایم .
نوبخـت مهچنـنی بـا اشـاره بـه اینکـه ضمـن اجـرای فـاز دوم 
هدفمندی یارانه ها متعهد به افزایش قدرت خرید مردم هسـتیم 
بیـان کـرد: »بر ایـن اساس معتقدیـم که تـورم را به کمـرت از 25 
درصد تقلیل دهیم. بنابراین نمی توانیم برای تامنی منابع افزایش 
قیمت، حامل ها را بیش از حدی در نظر بگرییم که بر تورم دامن 

زنند.«
معـاون برنامه ریزی و نظـارت راهربدی رئیس مجهـور با تأکید 
بـر اینکـه افزایش قیمـت حامل هـای انـرژی بر خـالف قانون 
نیسـت عنوان کرد: »تاکید برای این است کـه متام منابع حاصل 
از اصـالح قیمت ها به جامعه بازگشـته و در تولیـد، هبداشت و 

درمان و حفظ حمیط زیست مورد استفاده قرار گرید.«
دکرت نوبخت در ادامه با ابراز خرسندی از فرصت به وجود آمده 

در ابتدای سال، خواستار ادامه جلسـه مطابق جلسات پیشنی و 
ارائه توصیه ها و راهنامیی ها توسـط اعضای شورای مهاهنگی 

تشکل ها شدند.

حضور نامیندگان تشکل ها در شورای عالی فنی
در ادامـه جلسـه مهنـدس خوانسـاری، رئیـس هیـات اجرایی 
شـورای مهاهنگـی تشـکل های مهندسـی، صنفـی و حرفه ای 
کشور ترصیح کرد: »امیدواریم توزیع اعتبارات عمرانی در سال 
جاری به موقع انجام شود تا شاهد مشکالتی که در سال گذشته 

پیامنکاران و مشاوران طرحهای عمرانی داشتند، نباشیم.«
وی در ادامـه، سـال 92 را سـال سخـت بـرای پیامنکـاران و 
مشاوران و سازندگان داخلی دانست و افزود: »امیدواریم سال 
جدید با توجه به تدبـریی که دولت تدبری و امیـد خواهد داشت 

سال خوبی برای مهگان باشد.« 
رئیـس شـورای مهاهنگی تشـکل ها بـا یـادآوری قول مسـاعد 
دکرت نوبخـت درخصـوص حضور نامینـده شـورای مهاهنگی 
در شورایعالی فنی خواستار ترسیع در تشـکیل شورایعالی فنی 

شدند.
مهندس خوانساری ضمن پرسش از چگونگی ساختار سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی در حال تشکیل، خواستار ارائه گزارش 
دکـرت نوبخت از وضعیـت فعلی احیـاء این سازمـان شدند و با 
اشاره به مشکالتی که پیامنکاران و مشاوران و سازندگان از نبود 
مهچننی ساختار قـوی در برنامه ریزی طرح های عمرانی دارند، 

خواستار ترسیع در احیاء سازمان مذکور شد.
رئیـس هیـات اجرایی شـورای مهاهنگی تشـکل ها با اشـاره به 
مشـکالت به وجود آمـده از حتریم های سال اخری و مشـکالت 
اقتصـادی که باعـث تطویل مـدت پروژه هـا شده اسـت و این 
مشکل با قواننی جاری و رشایط عمومی پیامن قابل طرح نیست، 
خواستـار حـل مشـکل پیامنکـاران و مشـاوران و سازندگان به 

صورت ویژه شدند.

جذب مشارکت تشکل ها در دولت  
در ادامـه جلسـه مهنـدس تائب، دبـری هیـات اجرایـی شورای 
مهاهنگی تشکل های مهندسی، صنفی و حرفه ای کشور ضمن 
تشکر از دکرت نوبخت به خاطر برنامه ریزی و دقت در کارها بیان 
داشت: »از دید ما سال 93 ، سال توسعه کشور با سیاست هایی 
کـه اعالم شـده، است و بـا این رویکـرد که هیات دولـت دارد، 

امیدواریم امسـال سال و طلیعه خوبی برای بازیابی در ساختار 
اجرایی کشـور باشد و تصـور می کنیم اینگونه باشـد و آمادگی 
خود را برای عملیاتی کردن پروژه های نیمه متام اعالم می کنیم 

و برنامه های مدونی بدین منظور در حال تدوین داریم.«
مهندس تائب با اعالم اینکه با اجرای این طرح ها کشور متحول 
خواهـد شد، بیان داشت: »مـا بحث گردش منابـع داخلی را به 
طور جدی پیگری هستیم و می دانیم حل مشکالت فقط با دولت 
بـه تنهایی امکان پذیر نیسـت و مهـه باید با عزم ملـی و مدیریت 
جهـادی و با متـام توان کـار کنیـم. معتقدیم امسـال ، سـال کار 

مضاعف است.« 
وی بـا اشاره به شکل گریی کمیسـیون های خمتلـف در شورای 
مهاهنگی تشـکل ها جهـت کمک به تنظیـم برنامه های ششـم 
آمادگـی ایـن کمیسـیون ها را جهـت تدویـن برنامه هـا و ارائه 

راهکارها به دولت اعالم کردند .
دبـری هیـات اجرایـی شـورای مهاهنگـی تشـکل ها با اشـاره به 
استقـرار هنـاد تعامـل در حمـل معاونـت برنامه ریـزی و نظارت 
راهربدی به مهکاری های آتی این شورا با آن معاونت حمرتم ابراز 

امیدواری کردند.
مهندس تائب با بیان اینکه قطعا هیچکـدام از افراد این شورا که 
متشکل از سازندگان کشور هسـتند، یارانه دریافت نمی کنند و 
اعتقادی به توزیع پول توسط دولت ندارند، افزودند: »ما اعتقاد 
داریـم خودمان باید پـول را به وجود بیاوریم و نقدینگی کشـور 
را به سمـت پروژه هـای عمرانـی هدایت کنیـم و بـرای اینکار 
راهکارهای خمتلفـی وجود دارد. ما معتقدیم بـا توجه به فضای 
مسـاعد سیاسی کنونی، می شود عرصه هـای جدیدی با کمک 
دوستان انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی گشـود 

و باری از دوش دولت کم کرد.« 
مهنـدس تائب در پایـان صحبت های خود بیـان داشت: »آقای 
دکرت نوبخت تنها نیسـتند ، آقای دکرت روحانی تنها نیسـتند و ما 
مهگی می دانیم امسال، سال تعینی کننده است برای کشور، بنابر 

این با متام توان در کنار شام هستیم.«

راه اندازی پروژه های نیمه متام 
در ادامه جلسـه مهندس رامینه، رئیس شـورای مدیریت جامعه 
مهندسان مشـاور ایران ضمن اشاره به سابقه حضور مهندسان 
مشـاور در عرصه سازندگـی، گام هـای برداشته شـده این هناد 
در راستـای تدویـن برنامه ششـم توسعـه و آمایـش رسزمنی را 
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یادآوری کرد. 
رئیـس شـورای مدیریت جامعـه مهندسان مشـاور با اشـاره به 
مشـکل بیکـاری در جامعـه و عواقـب اجتامعـی ایـن معضل، 
راهکار از بنی بردن و غلبه بر این مشکل را راه اندازی طرح های 
عمرانی نیمه متام در کشور دانسـت و مهکاری جامعه مهندسان 
مشـاور و دولت در راه انـدازی طرح های عمرانـی را رضوری 

شمرد. 
وی به منابع پیش بینی شـده جهت راه اندازی این طرح ها اشاره 
کرد و افزود: »یکی از راه های پیش بینی شده در قانون و بودجه، 
صنـدوق توسعه ملی است. این صنـدوق جهت استفاده بخش 
خصوص تاسیس شده است و با منابـع حمدود به منظور کارآیی 
بخـش خصوصـی می توانـد کشـور را بـه سمت توسعـه بربد. 
ولـی متاسفانه چشـم های ناحمرم زیادی چشـم به ایـن صندوق 
دوخته انـد. رشکت های بسـیار زیادی در قالـب و لباس بخش 
خصوصی وارد می شوند. ما به عنـوان نامیندگان واقعی بخش 
خصوصی در صنعت احداث انتظارداریم که منابع این صندوق 
فقط در اختیار بخـش خصوصی قرار گـرید و تنها مرجع تعینی 
صالحیت رشکت های متقاضی، شورای مهاهنگی تشکل های 

مهندسی صنفی حرفه ای کشور است.« 
وی ضمن یادآوری جتربه طرح مسـکن مهر ابراز امیدواری کرد 
که شاهد تکرار طرح هـای اینچنینی نباشیـم. وی راهکار دیگر 
تامـنی منابـع طرح هـای عمرانـی را رشکت هـای رسمایه گذار 
برشمرد و افزود: »رشکت هـای رسمایه گذاری به خصوص در 
طرح های آب و انرژی می توانند کمک های زیادی جهت تامنی 
مالی باشند، ولی می بایسـت این طرح ها به صورت کامل مورد 
محایت دولت قرار گریند و تضمنی های الزم به این رشکت ها از 

سوی دولت دیده شود.«
مهنـدس رامینه بـا اشاره به مشـکالت رشکت هـا در خصوص 
امتام دوره اعتبـار گواهینامه های آهنا، طـرح ساجات را طرحی 
با کارآمدی پاینی معرفی کرده که در رشایط فعلی، نمی تواند این 
مشـکالت را حل کند. وی در پایان خواستار اقدام عاجل برای 

متدید گواهینامه های رشکت ها شد.

عادالنه کردن رشایط عمومی پیامن ها 
آقـای مهنـدس ملکیانی فـرد، رئیـس هیـات مدیـره سندیکای 
رشکت هـای ساختامنـی ایـران هـم سـال 92 را سالـی خـوب 
برشمرد و افـزود: »در سال 92 شاهد عـزم ملی جهت انتخاب 
دولـت اعتدال و حرکت بر مبنـای تفکر بودیـم و نکته مثبت آن 

روی کار آمدن دولت جدید می دانیم و آرزوی توفیق داریم.«
مهندس ملکیانی فرد به یکی از مشـکالت عمـده پیامنکاران که 
رشایـط عمومی پیامن یا به عبارت دیگـر رشایط قراردادی است 
اشاره کـرد و گفـت: »رشایـط قـراردادی ناعادالنـه یعنی هدر 
رفتـن منافع ملی متـام طرح های نامتام بـه دلیل اینکـه در رشایط 
قراردادی کارفرما پاسخگو نیسـت، به وجود می آیند. بنابراین 
اگر رشایط عادالنـه بود هرگز قراردادها نامتام رها نمی-شدند. 
لـذا استدعای ابالغ رشایط عمومی جدید منبعث از قانون هببود 
مسـتمر در فضای کسـب و کار را داریم کـه در سال های اخری با 

مهاهنگی بخـش خصوصـی و کارشناسـان خـربه تدوین شده 
است. در قانون هببود مسـتمر فضای کسـب و کـار در ماده 11 
و مـاده 22 و 23 بنـد 40 تاکید بـر عادالنه بـودن رشایط بخش 
خصوصی و دولتی دارد. بنابراین استدعا داریم به اجرایی شدن 

این قانون کمک شود.«
رئیس هیـات مدیـره سندیکـای رشکت هـای ساختامنـی ایران 
در ادامـه خواستـار خـودداری معاونت برنامه ریـزی و نظارت 
راهـربدی از رتبه بنـدی رشکت هـای دولتـی شـد و با اشـاره به 
قانون هببود مسـتمر فضای کسـب و کـار، وجـود رشکت های 
دولتی در فضای کنونی را بال موضوع دانست و افزود: »استدعا 
داریم در این مسـاله به شـکل جدی در معاونـت برنامه ریزی و 
نظارت راهربدی بررسی و مشـخص شود کـه آیا حضور چننی 

رشکت های دولتی رضوری است یا نه؟«

توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی
در ادامه این دیدار مهندس انصـاری رئیس هیات مدیره انجمن 
صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ضمن تشکر از برگزاری 
جلسـه ، ارتباط مسـتمر دکرت نوبخت با شورای مهاهنگی که در 
برگرینـده فعاالن بخش صنعـت احداث است را نشـانه تعامل 
مثبت دولت با بخش خصوصی دانسـت و ابراز امیدواری کرد 

که این ارتباط هنادینه و قانومند و مستمر شود.
مهنـدس انصاری ضمـن اشاره بـه دشواری هایی کـه دولت در 
پیـش رو دارد و اعـالم درک این رشایط از سـوی فعاالن بخش 
خصوصی، اذعان کرد: »ایـن دوره، دوران گذار است. فعاالن 
بخش خصوصی و دولت می بایسـت با مهدلی این دوران گذار 
را طـی کنند و ایـن انرژی و امیـد نباید هـدر رود و سعی کنیم به 

نتایج مثبتی برسیم و این دوره را به سالمت طی کنیم.«
وی یکـی از راهکارهـای گـذار از دوران کنونـی و اجیـاد رونق 
و اجیـاد اشتغـال را رونـق صـادرات برشمـرد و افـزود: »رونق 
صادرات خمصوصا صادرات خدمات فنی و مهندسی می تواند 
کمک شایانـی به رونق اقتصـادی کند و این باعـث هببود ساز و 
کار تولید و اشتغال، رشد تکنولوژی را در پی خواهد داشت  که 
الزمه اینکار توجه متمرکز دولت بر این مساله است که متاسفانه 

در رشایط فعلی چننی مترکزی وجود ندارد.«
رئیـس هیـات مدیـره انجمـن صادرکنندگـان خدمـات فنـی و 
مهندسـی ابراز امیدواری کرد که بـا برنامه ریزی صحیح دولت 
و مترکـز دولت شاهـد شکوفایی اقتصـاد  باشیم و شاهـد به بار 

نشستن آثار مثبت این برنامه ریزی ها در سال 94، باشیم. 
وی بـا اشاره بـه وجـود 550 هزار میلیـارد تومـان نقدینگی در 
جامعـه گفـت: »این مقـدار نقدینگـی در جامعه مثـل یک گنج 
است. فقط باید به دنبـال راهکارهایی باشیم که بتوانیم از طریق 
آهنا بخشـی از این نقدینگـی مثال 100 هزار میلیـارد تومان را به 
سمت طرح های عمرانی هدایت کنیم. در این حالت شاهد یک 

معجزه خواهیم بود.«
مهندس انصـاری یادآوری کـرد: »با توجـه به اینکـه در سالیان 
گذشتـه دولت مهـواره از طـرق خمتلف خـود را متعهـد کرده و 
طرح هـای عمرانـی را به اجـرا گذاشتـه اسـت، موقعیت فعلی 

هبرتین فرصت برای کنرتل نقدینگـی و اجرایی کردن طرح های 
عمرانـی از طریـق رسمایه هـای بخش خصوصی اسـت. برای 
اجرایی شدن این کار و طراحی مکانیستی برای کنرتل و شکل-
گـریی هنادها و واسطه هـای اجرایی، پیشـنهادها و راه کارهای 

تدوین شده داریم که می تواند مفید مثبت باشند.«.
رئیـس هیئـت مدیـره انجمـن صادرکنندگـان خدمـات فنـی و 
مهندسـی ضمن اشاره اینکـه رسمایه به سمتی مـی رود که سود 
و امنیـت داشته باشد، تاکید کرد: »بـا توجه به این موضوع نقش 

ویژه دولت در اجیاد امنیت و سود بسیار مهم و با امهیت است.«
مهندس انصاری با اشاره به ظرفیت های خالی موجود در کشور 
افزود: »250 هزار مهندس عضو نظام مهندسی هسـتند که مهه 
آهنا استعدادهای منفرد، فوق العاده ای حمسوب می شوند. آنچه 
این استعدادهای منفرد را بارور می کند، رشکت ها هستند. برای 
اینکـه از این طریـق سازمان پیدا می کننـد و مدیریت می شوند. 
نتیجتـًا استعدادهـای منفـرد بـه رسمایه هـای سازمانـی تبدیل 
می شوند. بنایراین مقوله پرداختن به اینکه رشکت ها ریشـه پیدا 
می کننـد و توسعه کیفی و مدیریتی اتفاق افتـد مهم است و باید 

مقوله مشرتک در دستور کار هنادتعامل قرار و شکل بگرید.«

جذب رسمایه گذاران خارجی
در پایـان این نشسـت مهنـدس حرضتـی، رئیس هیـات مدیره 
پیامنکـاری نفـت، گـاز و  انجمـن رشکت هـای مهندسـی و 
پرتوشیمی خاطرنشان کرد:»هنادتعامل لوال و حمل اتصال بخش 
خصوصـی و دولت می باشـد و طرفنی برای اعتال کشـور فکر 

می کنند و کار می کنند.«
مهنـدس حرضتـی با اشـاره بـه هزینه هـای هنگفت مـورد نیاز 
جهـت توسعه حوزه های نفت و گـاز و اقدامات دولت تدبری و 
امیـد در راستای تعامل با دنیا اشاره کـرد و افزود: »ما به حضور 
رشکت های بزرگ نفتی جهت توسعـه و رسمایه گذاری در این 
میادین امیدواری های بسـیاری داریم. برای به کارگریی بخش 
خصوصـی و فعال شـدن کارخانجات داخلـی و رونق جایگاه 
بخش خصوصی در قراردادهای آتی که بنی رشکت های بزرگ 

نفتی و دولت تنظیم می شود، توجه ویژه و اکید داشته باشند.«

بایدها در معاونت برنامه ریزی دنبال می شود
معاونت برنامه ریزی و نظـارت راهربدی رئیس مجهور در پایان 
ضمن اشـاره به اقدامـات در حـال انجام جهت احیـاء سازمان 
مدیریت در جملس و کمیسیون ها افزود: »مطمئن باشید هر آنچه 
باید در قالب سازمان مدیریـت و برنامه ریزی انجام می شد، در 
حال حارض در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهربدی به انجام 
می رسد. ضمن آنکه متعهد به شکل گریی یک سازمان متناسب 
با وظایف خودش هسـتیم. بدون تردید سازندگی و پیرشفت و 
روی آوری به اقتصاد مقاومتی که با یک رویکرد می تواند شکل 
بگرید، بـدون مهاهنگـی و وفاق بخـش غریدولتـی امکان پذیر 
نیست. قطعًا مهگان مشارکت خواهند داشت به این امید که سال 

جاری هبرت از سال گذشته و سال آینده نیز هبرت از امسال باشد.«
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به منظـور معرفـی توانمندی هـای رشکت هـای ایرانـی و دفاع 
از امکـان واگـذاری پـروژه های مـرتو کالن شهرها بـه صنایع 
داخلـی سمینـاری در تاریـخ شانزدهـم اردیبهشـت مـاه سـال 
جـاری در سالن اجتامعـات ساختـامن رشکـت راه آهن شهری 
هتـران و حومـه )مرتو( و بـا حضور مدیـران قطارهـای شهری 
کالنشـهرها، مسـئوالنی از وزارت صنعـت، معـدن و جتارت، 
نامیندگان جملس، مدیـران تعدادی از رشکت های عضو سندیکا 
و استادان دانشگاه ها، فعاالن، صاحبنظران و کارشناسان بخش 

خصوصی  برگزار شد. 
 مهنـدس هابیـل درویشـی، مدیرعامل رشکـت راه آهن شهری 
هتـران و حومه )مـرتو( از صنعتگـران و تولیدکنندگـان داخلی 
خواسـت برای بومـی سازی جتهیـزات موردنیـاز خطوط مرتو 

مشارکت کنند.
وی در ایـن سمینــار گفـت: بـدون شـک ایـن توانمنـدی در 
رشکت هـای داخلی وجود دارد که رشکت مـرتو به اتکای توان 
مهندسی بومـی، در بخش جتهیزات مرتو مهانند بخش ساختامن 

به خودکفایی 100درصد برسد.
 وی افـزود: امـروز صنعت مـرتو در بخش احـداث ساختامن، 
طراحـی و مطالعـه، 100 درصـد خودکفـا شـده و در ساخت 

جتهیزات نیز بیش از 50 درصد از توان داخلی استفاده می کند.
مدیرعامل رشکت مرتو هتران تاکید کـرد که رشکت مرتو هتران 
مطابق با رهنمودهـای رهربی معظم انقالب کـه در نامگذاری 
سـال 93 به روشنی آمـده است با مدیریت جهـادی معطوف به 
اقتصاد مقاومتـی حرکت خواهد کـرد و قطعًا محایـت از بخش 
خصوصی و تولیدگـران داخلی در راستـای سیاست های کلی 

اقتصاد مقاومتی انجام می گرید.
درویشی بیان داشت: برخی فکر می کردند که حتریم ها، صنعت 
مرتو را از حرکـت متوقف و یا از رسعـت آن خواهد کاست در 
حالی که امـروز با قاطعیـت باید بگویم که رشایـط خاص یکی 
دو سـال اخری، بسـیاری فرصـت در داخل کشـور خلـق کرد و 

مهندسنی و صنعتگران و پیامنکاران بومی در این صنعت محاسه 
اقتصادی آفریدند که مصـداق بارز آن را در ساخت 12 کیلومرت 

بخش جنوبی خط سه مهگان شاهد بودند.
مدیرعامـل مرتو مهچننی توان مهندسی بـاالی ایران در صنعت 
مـرتو را مورد اشاره قرار داد و گفت: هم اکنون در مرتوی هتران 
30 تـا 40 درصد از نظـر هزینه، ارزان تر از دیگر کشـورها مرتو 
می سازیـم و آماده انتقال جتـارب و دانش فنی به دیگر کشـورها 

ازمجله کشورهای مهسایه هستیم.
در این سمینار دکرت خان حممدی، نایب رئیس کمیسیون صنایع و 
معادن جملس در مورد نقش دانش و تکنولوژی بومی در اقتصاد 
مقاومتی، مهندس حمسـنی، مشـاور در جتهیزات برقـی در مورد 
مدیریـت راهربدی زیرساخت ها در پـروژه های مرتو، مهندس 
بانک، درمورد امکان بومی سازی جتهیزات برق مرتو سخنرانی 
کردنـد و در پایـان نیز بـا حضـور نامیندگان جملـس و سندیکای 
صنعـت بـرق  و صاحبنظران جلسـه، پرسش و پاسـخ پریامون 

موضوعات ختصصی برگزار شد.
"سمینــار امکان سنجی بومی سازی پسـت های بـرق مرتو و 
چالش هـای روبرو" بـا هدف رسعت بخشـی به توسعـه پایدار 
خطوط مـرتو و بـا رویکـرد مدیریت جهـادی و ارتقـاء سطـح 
توانمندی هـای فنـی بـا استفـاده از ظرفیت هـای متخصصنی، 
صنعتگـران داخلی به منظـور کاستن از وابسـتگی بـه خارج از 
کشـور در زمینه های جتهیـزات صنعت مرتو برگـزار شد. مرتو 
در حدود 800 الـی 1000 میلیون دالر نیازمند خرید جتهیزات 

خمتلف در سال است.
قـرار است تـا پایان سال سلسـله نشسـت هایی بـا موضوعات 
گوناگـون صنعت مرتو بـا اولویـت جتهیـزات در رشکت مرتو 

هتران از سوی معاونت حتقیقات فنی این رشکت برگزار شود.
 ضمنا قابل ذکر است سندیکای صنعـت برق به عنوان یک هناد 
صنفـی، متشـکل از رشکت های سازنـده جتهیـزات، پیامنکار و 
مشـاور در جهت افزایش اثر بخشـی رسمایه گذاری های انجام 

شـده و تعمیق مشـارکت و شکل دهی بـه رسمایـه اجتامعی در 
میـان خانـواده صنعت بـرق که در طـی سالیان گذشتـه رسمایه 
گذاری هـای قابـل توجهـی در بخش هـای خمتلـف تولیـدی و 
پیامنکـاری و مهندسی کشـور در جهـت تامنی نیاز داخـل و نیز 
صـادرات در چارچوب انتقال فـن آوری و بومی سـازی آن در 
حوزه صنعت برق کشور، با توانمندی های قابل قبول و با قیمت 
رقابتـی در اجرای پروژه هـای انرژی از تولیـد و انتقال و توزیع 

برق صورت گرفته است.
علریغم ابـالغ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی 
در تامنی نیاز های کشـور ، متاسفانه تاکنـون شاهد عدم اجرای 
درسـت و متام و کـامل این قانون، حداقل در حـوزه صنعت برق 
بوده ایم و نگرانی هایی را برای فعالنی این حوزه اجیاد کرده است 
تا مبادا دستاوردها از بنی برود، خوشبختانه استقرار دولت تدبری 
و امیـد و قبول مسـئولیت مدیران با جتربـه و درد آشنـا می تواند 
باعـث کاهـش نگرانی ها شده و فـن آوری منتقل شده در بسـرت 

پروژه های جدید هرچه بیشرت تقویت شوند.
لذا  با عنایت به واقعیت های ذیل:

1- جتهیزات ساخت داخل بخـش تامنی توان  پروژ ه های مرتو 
به خصوص پسـت های کشـش به حلاظ عملکردی حائز امهیت 
زیاد هستند و تولید تابلو های DC و رکتی فایر پست " تراکشن 
" از تاریخ هبمن ماه 1387 توسط رشکت تولیدی کارخانجات 
نریو تابلو و کابل های فشـار متوسط نسوز مورد نیاز پروژه های 
مرتو توسط رشکت سیم و کابل اهبر و مهچننی انواع ترانس های 
خشک توزیع و تراکشن  توسط رشکت ایران ترانسفو و بسیاری 
از اقالم دیگر توسط رشکت هـای عضو این سندیکا برای اولنی 
بـار تولیـد و  پـس از نصـب موفقیـت آمیز توسـط نـریو تابلو و 
پارسیـان از پنج سال قبـل در حال هبره بـرداری جتاری  می باشد 
و در این رهگـذر دانش فنی مربوطه نیز منتقـل و در واقع  بومی 

سازی صورت گرفته است.
2- پـس از حتقـق موفقیت آمیـز تولیـد تابلوهـای DC و رکتی 

امکان سنجی بومی سازی 
پست های برق مترو و چالش های پیش رو

صادق صیاد؛ دبریکمیته محایت از ساخت داخل
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گـزارش

فایرها، کابل های فشار متوسط و فشار ضعیف  نسوز خمصوص 
مـرتو و ترانسـفورماتورهای توزیع در داخل کشـور  و علریغم 
هبره بـرداری موفق متأسفانه هنوز جتهیزات فـوق از خارج وارد 
می شونـد و بـا این عمل بـه صـورت ناخواسته نه تنها بـه انتقال 
فـن آوری و بومـی سازی کمـک نمی گـردد بلکه بعضـأ باعث 

جلو گریی از ادامه انتقال فن آوری نیز شده است.
3- هم اکنون پروژه های ذیل  

الف -پروژه توسعه شاملی خط 3 مرتوی هتران 
ب-  پروژه توسعه جنوبی خط 1 مرتوی هتران 

ج – پروژه  خط 2 قطار شهری کرج 
د- توسعه خط 1 قطار شهری مشهد تا فرود گاه 

ه- پروژه خط 2 قطار شهری مشهد 
در مرحلـه تامـنی جتهیـزات می باشنـد بنابرایـن حـذف خریـد 
خارجـی اقالم ذکر شـده در بند 1 و ارجاع آن بـه تولیدکنندگان 
داخلی  به استناد قانون فوق در پـروژه های یادشده مورد انتظار 

است. 
و با توجه به جتـارب حاصل از هبره بـرداری این نوع حمصوالت 
در پنـج سال گذشتـه،  انجام پـروژه های پرامهیـت فوق توسط 
متخصصـنی توانمنـد کشـور موجبـات رشـد و تعالـی فعاالن 
اقتصادی و صنعتی کشـور در جـای جای میهن عزیز مـان را با 
اجـرای مفـاد قانون حداکثـر استفـاده از توان فنـی و مهندسی، 

تولیدی و خدماتی حتقق خواهد کرد.

آشنائی خمترصی با جتهیزات برقی جتهیزات ثابت مرو
*منابع تغذیه )پست های برق فشار قوی(

 خطـوط 1 و 2 مـرتوی هتـران دارای 5 پسـت بـرق فشـارقوی 
بـه نام های شهید هبشـتی، جنـوب، هتـران پارس، غـرب هتران 
)طرشـت( و قورخانـه می باشنـد که در سطـح ولتـاژ 63 کیلو 
ولت با یکدیگر یک حلقه تشـکیل داده اند )رینگ شده اند(. این 

پسـت ها، برق را در سطح ولتاژ 63 کیلو ولت از برق منطقه ای 
 GIS هتران دریافت کرده و در پست های فشارقوی اختصاصی

)مبدل 63 به 20 کیلو ولت(، به 20 کیلو ولت تبدیل می کنند. 
ولتـاژ 20 کیلـو ولت به عنوان ورودی پسـت های یکسـوساز، 
پسـت های توزیـع نـریو و روشنایی و پسـت های جانبـی مورد 
استفاده قرار می گرید.  برای هر ایستگاه مرتوی هتران یک پست 
یکسـوساز )RS: Rectifier Switch( پیـش بینی شده است 
که خروجی 750 ولت یکسـو شده )برق DC( این پسـت های 
یکسـوساز در روی ریل سوم برای مصـارف الکرتیکی قطارها 

استفاده می شود. 
 برق خط حومه ای هتران – گلشهر )خط 5( از طریق پست برق 
بنیاد رنـگ تامنی می شود. در این پسـت، بـرق 230 کیلو ولت 
متنـاوب )AC( بـه بـرق 2 * 27/5کیلو ولت متنـاوب تبدیل 
شـده و بـرق مسـری 41 کیلومرتی شبکـه باالرسی حـد فاصل 
ایسـتگاه هتـران )صادقیه( تـا گلشـهر و پایانه مهرشهـر را تامنی 

می کند. 

* شبکه های توزیع
جتهیزات شبکه های توزیع شامل 35 پست رکتیفایر برای تغذیه 
بـرق قطارها و 106 پسـت توزیع نـریو و روشنایی بـرای تامنی 
برق جتهیـزات ثابت ایسـتگاه ها، مرکز فرمـان و تعمریگاه های 
مرتو می باشـد کـه از 850 کیلومـرت کابل هـای 20 کیلو ولت، 
115 کیلومرت کابل تراکسـیون و سامانه ریل سوم به طول 155 

کیلومرت تشکیل شده است.
 

  *سامانه کنرل و فرمان 
این سامانه دارای دو زیر جمموعه است:

1. سامانه کنرتل ترافیک 
2. سامانه کنرتل انرژی

 
1. سامانه کنرل ترافیک 

سامانـه کنـرتل ترافیـک در خطوط شهـری مرتوی هتـران با نام 
)TCC: Traffic Control Center( و در خـط حومـه 
 CTC: Centralized Traffic( ای هتران - گلشـهر بـا نـام

Control( شناخته می شود.
این سامانه از یـک بخش مرکزی و جتهیزات مسـتقر در خطوط 
تشـکیل شده است کـه بخش اصلـی آن مرکز فرمـان ترافیک و 
جتهیزات مسـتقر در اتاق های فنی ایسـتگاه ها نیـز پایانه های راه 

دورRTU: Remote Terminal Unit  نامیده می شوند.
سامانـه کنرتل ترافیک به طور مسـتقیم با جتهیـزات سیگنالینگ 
ارتبـاط داشتـه و وظیفه مسـری سـازی، نظارت و کنـرتل بر سری 
و حرکـت بـه موقع و ایمـن قطارهـا را مطابق با جـداول زمانی 
اعزام هـا برعهـده دارد. بـرای انعطـاف پذیـری و بـاال بـردن 
توانمندی سامانه در اجرای وظایف یاده شده نیز از مراکز کنرتل 

حملی استفاده می شود.

2. سامانه کنرل انرژی 
سامانه مرکز کنرتل انرژی در خطوط شهری مرتوی هتران با نام 
)PCC: Power Control Center( و در خـط حومـه ای 
 SCADA: Supervisory Control( هتران- گلشهر با نام

and Data Acquisition System( شناخته می شود.
ایـن سامانـه شامل یـک بخش مرکـزی و جتهیـزات مسـتقر در 
خطـوط می باشد کـه بخـش اصلـی آن در مرکز فرمـان، بخش 
کنرتل انـرژی واقع شـده است. جتهیـزات مسـتقر در اتاق های 
فنی ایستگاه ها شامل پایانه های راه دور، پست های فشار قوی، 
پست های یکسو ساز، پست های سوییچینگ، پست های توزیع 

و... هستند. 
سامانه مرکز کنـرتل انرژی وظیفه تامنی برق پایـدار و نظارت و 
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کنرتل بر فرآیند تامنی ولتاژ فشـار قوی و توزیـع آن بر روی ریل 
سـوم و شبکه باالرسی را برعهـده دارد. برای انعطاف پذیری و 
باال بردن توانمنـدی سامانه، کلیه فعالیت هـای قطع و وصل به 

صورت حملی نیز قابل اعامل هستند. 

* سامانه خمابرات
 ،)Clock( سامانـه خمابـرات مرتوی هتـران از ساعت مرکـزی 
سامانه فیرب نـوری، مراکز تلفن خصوصـی )PABX(، سامانه 
خمابـرات   ،)Public Address( مهگانـی  رسانـی  اطـالع 
رادیویـی، بـی سیم هـای دیسـپچینگ، دوربنی های مدار بسـته 
)CCTV( تشـکیل شده است و متامی اماکن مرتو و ایستگاه ها 

را پوشش می دهد. 
1. سامانه خمابرات نوری و انتقال داده ها: مسوولیت ارتباط کلیه 
ایستگاه ها و مراکز کنرتل را از نظر ارتباطات صوتی و داده های 

کنرتلی برعهده دارد. 
 2. سامانـه شبکـه تلفن جمزا: بـا توجه به نیاز ارتبـاط کالمی بنی 
کارکنان در متامی ایسـتگاه ها و خطوط، مراکز تلفن اختصاصی 
نصـب شـده که امکـان برقـراری ارتباط بـا خطوط شهـری نیز 
امکـان پذیـر اسـت. مهچنـنی در داخـل تونل نیـز خـط ارتباط 
رسارسی در هـر 50 مـرت وجـود دارد کـه Party Line نامیده 
 )Hot Line( می شود. در هر ایستگاه دو خط تلفن اضطراری
پیش بینی شـده است که بدون شـامره گریی، ارتبـاط را با مرکز 

فرمان اجیاد می کند.
3. سامانـه تلفـن دیسـپاچینگ: ارتباط مسـتقیم و آسـان مراکز 
حسـاس فنی را نظری اتاق های فنی ایسـتگاه ها و پست های برق 

با اتاق رییس ایستگاه برقرار می سازد. 
4. سامانه رادیویی: ارتبـاط رادیویی را بنی مرکز فرمان، قطار و 
راهربان قطارها فراهم  می کند. در داخل تونل از کابل تشعشعی 
که نقش آنتن را ایفا می کند برای سیگنال های رادیو استفاده شده 

است.  
5. سامانـه تلویزیـون مدار بسـته:  وظیفـه تصویربـرداری را از 
حمل های خمتلف ایسـتگاه و ارسال آهنا را به اتاق رییس ایسـتگاه 

برای کنرتل هبرت فضای ایستگاه برعهده دارد. 
6. سامانـه ساعـت مرکـزی: برای مهزمـان کـردن ساعت کلیه 

ایستگاه ها و مراکز فنی با مرکز فرمان کاربرد دارد. 
7. سامانه پیام رسانی عمومی: بـرای اعالم پیام های عمومی از 

طرف ماموران ایستگاه ها و مرکز فرمان کاربرد دارد. 
 

 * سامانه سیگنالینگ
 سامانـه سیگنالینـگ )عالمـت دهی( بـه منظور آشکـار سازی 
موقعیـت قطارهـا در خطوط ریلـی و تبادل اطالعـات کنرتل و 
حرکتـی با قطارها به کار می رود. ایـن سامانه، مهان بلوک ثابت 
 AC در خط اصلی و مدارات راه )AF( با مدارات راه فرکانسی
در پایانه ها است. آشکارسازی موقعیت قطار، تبادل اطالعات 
دو طرفه با قطـار، افزایش ایمنی سری و حرکـت قطارها، امکان 
کاهش رسفاصله زمانـی اعزام قطارها )Headway(، نظارت 
و کنرتل دقیق بر عملیات مسری سازی به ویژه عملکرد سوزن ها، 
افزایـش تعـداد قطارهـای درحال رسویـس در مسـری، افزایش 
رسعت سری ایمـن قطارها، افزایش ظرفیت جا به جایی مسـری، 
ارتباط بـا جتهیزات کنرتلی مرکز فرمـان و جتهیزات کنرتلی کنار 
خط و داخـل اتاق های فنـی ایسـتگاه ها از مجله مزایـای کاربرد 
سامانه سیگنالینگ هسـتند. جتهیزات سامانـه سیگنالینگ به دو 
بخـش جتهیزات کنار خط و جتهیزات داخـل کابنی هدایت قطار 

تقسیم شده اند. 
 )Wayside( 1. سامانه جتهیزات کنار خط

این جتهیـزات از دو بخـش سامانـه اینرتالکینگ و مـدارات راه 
تشـکیل شده اسـت. سامانـه اینرتالکینگ وظیفه مسـری سازی 
در خـط اصلی و حمل استقرار سوزن و تامنی ایمنی مسـریسازی 

را بـر عهـده دارد. تشـخیص موقعیت قطـار در طـول خطوط، 
تشـخیص، کنرتل و ارسال رسعت قطار بـا توجه به شیب خط، 
جهت حرکت قطـار و فاصله آن با قطار جلویی توسط سیسـتم 

مدارات راه فرکانسی )AF( کنرتل می شود. 
 On-Board( 2 - سامانه جتهیزات مسـتقر در کابنی هدایـت

)ATP System
این جتهیزات داخل و زیر کابنی هدایت قطار قرار داشته و شامل 
رسعـت سنـج، آنتن هـای گرینـده اطالعـات از خـط، دستگاه 

پردازش و تفکیک اطالعات است. 
 

*سامانه تاسیسات 
جتهیزات سامانه تاسیسـات مـرتوی هتران و حومـه دربرگرینده 
پلـه برقی هـا، آسانسـورها، سامانه هتویـه، سامانه مجـع آوری و 
دفع آب های سطحی و فاضالب، سامانه اعالم و اطفای حریق 
)BAS(، سامانـه روشنایی )عادی و اضطـراری(، سامانه های 

گرمایش و رسمایش و آب رسانی است.

 *سامانه هتویه
ایـن جتهیـزات در هتویه هـوای ایسـتگاه هـای زیر زمینـی مرتو 
کاربرد دارد. هوای حمیط داخلی در ایستگاه ها و تونل ها از طریق 
هواسازهای رطوبتی و سامانه های Air Washer مسـتقر در 
ایستگاه ها و هوا رسان های بریونی تامنی شده و پس از عملیات 
فیلرت کـردن، تنظیـم رطوبت و درجه حـرارت با فشـار کافی به 

درون فضاهای داخلی دمیده می شود. 
 این هوا در اثر فشار اولیه در داخل تونل جا به جا شده و در مسری 
حرکـت می کند که هنایتـا از هواکش های میان تونلی مسـتقر در 

فاصله بنی دو ایستگاه متوالی به بریون شبکه هدایت می شود.

گـزارش
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رشکت توزیـع نریوی بـرق آذرباجیـان رشقـی بمنظورترویج و 
توسعه فرهنگ استفـاده از انرژی های پـاك و جتدیدپذیر توسط 
بکارگریی اولنی خودروی متام برقی )بدون دود و آلودگی هوا( 
و فراگـری کـردن آن در استان، نتایـج اقدامات انجـام شده  برای 
تکمیل پـروژه تولید بـرق در نریوگاه فتوولتاییـك بظرفیت 50 
کیلووات در پارکینگ حیاط و برنامه راه اندازی دو توربنی های 
بـادی 5 کیلواتی در حموطـه ستاد رشکت در هنایـت واستفاده از 
انرژی پاك در سوخت خودرو ها ، برای انتخاب و خرید هبرتین 
و پرفروش ترین خودروی برقی جهان)خودروی برقی نیسـان   
Nissan،لیف )  Leaf با ظرفیت 5 نفر رسنشنی و قابلیت طی 
مسـافت 128 کیلومرت در هـر بار شارژ باتری کـه دارای کاربرد 
عمومی مردم کشـور های ژاپـن، اروپا و آمریکا مـی باشد، این 
رشکت  ضمـن فراخوان مناقصه خرید خـودوری برقی مهراه با  

یکدستگاه پایه شارژ رسیع ان اقدام نموده است. 
معرفـی قابلیت هـا و مزایـای خودروهای برقـی در شبکه های 
توزیع برق و کاربرد این خودروها بمنظور" هبینه سازی انرژی، 

حفظ حمیط زیسـت و مدیریت مـرصف" حائز امهیـت است که 
بطور امجالـی در ادامـه ترشیح شـده و نیز شبکه هـای هوشمند 
سیـار"MSG "  معرفـی  مـی شـود. الزم بـه توضیـح اسـت 
رشکت هـای خودروسـازی ایـران و حمققنی ایرانـی نیز چندین 

پروژه ساخت خودروهای برقی در دست مطالعه دارند.
دور نامی آتی محل و نقل های الکرتیکی، استفاده از ماشنی های 
برقـی خواهد بـود. امروزه رشـد و توسعه تکنولـوژی به جایی 
رسیده است که تولید انبوه خودروهای برقی در رأس دستورکار 
تولیـد کنندگـان قـرار گرفتـه اسـت. سازندگـان، ارتقـای این 
تکنولوژی را بشـدت گسرتش داده و امیدوار هستند با دستیابی 
بـه تکنولوژی هـای بـاالی آن، بـازار فـروش خوبی بـرای این 
وسیلـه اجیاد خواهد شـد. با توسعه تکنولوژی شاخه ای بسـیار 
کارا از علوم مهندسی حتت عنـوان »شبکه های هوشمند سیار« 
)Mobile Smart Grid ( اجیـاد شـده اسـت. در ایـن روش 
بدلیـل تغذیـه و شـارژ خودروهـا بصـورت خودکـار و آسان، 
هزینـه ای برای اجیـاد جایگاه خاص وجـود نداشتـه و راه حلی 

هبینه در زمان شارژ ماشنی ها اجیاد می شود. در این حالت پس از 
پرشدن باتری تعبیه شده در خودرو انرژی حرکتی MSG تأمنی 

می شود.   
 در آینـده ای نه چنـدان دور نقـش و وظایـف خودروهای های 
برقی در جامعه برشی پررنگ تر شده و این تکنیک بعنوان قدمی 
دیگـر در راه رشـد و توسعـه و هببـود کیفیت زندگـی برش تلقی 

خواهد شد.

مزایای خودرو های برقی
- متیز و پاک بودن

در ایـن خودروهـا بدلیل عـدم پخـش گـاز CO2 در حمیط نیاز 
بـه بررسی فنـی خودروها از نظـر میزان آالیندگی هـوا منتفی و 
هیچگونه بوی بد، نویز و صـدای مزاحم وجود نداشته و بدلیل 
سهولت در تأمنی انرژی آن از طریـق انرژی خورشیدی یا بادی 

میزان آالیندگی هوایی آهنا در حد صفر است.

 هتیه و تنظیم:  )معاونت برنامه ریزی و مهندسی- رشکت توزیع برق آذرباجیان رشقی(
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- بسیار ساده هستند
شارژ هر خودرو با استفاده از اتصـال دوشاخه خودروی پارک 
شـده به پریز بـرق انجام می پذیـرد. معموالً بیـش از 90 درصد 
زمـان، خودروها در حال پارک هسـتند و فقط بـرای شارژهای 
رسیـع در کمرت از 10 دقیقه می تـوان از جایگاه های شارژ برقی 
که قدرت و قابلیت باالیی برای شارژ حلظه ای دارند استفاده می 
شود. لیکن در بیشرت مواقع شارژ آرام و با مدت زمان بیشرت برای 

اهداف تعریف شده مد نظر است.

- بسیار ارزان
از مهان ابتدای تولید موتورهـای الکرتیکی تبدیل انرژی در این 
وسیله ها بسـیار ساده و ارزان بوده است. لذا خودروهای برقی 
بطور کلـی ارزان تر از ماشـنی های بنزینی و یـا گازوئیلی فعلی 
بـوده و قیمـت آهنا ثلث قیمـت مشـابه خودروهای پایـه بنزینی 

است.

- راحتی استقرار
بـا استقـرار باتـری در خودروها ایـن امکـان فراهم مـی آید که 
ظرفیـت های ذخریه سـازی متناسب بـا میزان تقاضـای انرژی 
خودرو افزایش یافته و سهولت توانایی سیسـتم های خودروی 

برقی در پاسخگویی به انواع نیازها به سهولت فراهم می شود.
بدلیل وجود قابلیت انتخابی بودن منابع ذخریه سازی، راندمان 
خـودرو الکرتیکـی دو و حتـی سه برابـر عملکـرد ماشنی های 

بنزینی و گازوئیلی است.

- عملکرد عالی
ماشنی هایی که دارای موتورهای الکرتیکی هستند اکثرًا رسیعرت 
و باقدرت بیشرت از خودروهای مشابه مدل سوخت فسیلی بوده 
لذا شتـاب گریی و رسعت باال از عمده دالیل کاربرد قطارهای 

برقی و مرتوها می باشد.

) Mobile Smart Grid (شبکه های هوشمند سیار
اصطـالح شبکه هـای هوشمند سیـار MSG به کاربـرد وسیع 
و در مقیـاس زیـاد خودرو هـای برقی در یک شبکـه توزیع برق 
اتالق می شود. این سیسـتم های هوشمنـد قادرند خودروها را 
به آرامـی و در هر حمدودیت زمانی تغذیه و شـارژ نموده  احتامل 
اضافـه بار شـدن )کمبـود ظرفیـت آزاد شبکه( وجـود نخواهد 
داشت. مهچننی شبکه های هوشمند سیار MSG قادر هسـتند 
میلیوهنـا باتری داخـل این خودرو هـای برقـی را مهزمان تغذیه 
و شـارژ نمـوده و آهنا را کنـرتل کننـد. بنابراین امکان پشـتیبانی 
سیسـتم از منابع انرژی های جتدیدپذیر جهـت تأمنی انرژی این 
خودروهـا نیز به سهولـت امکان پذیر بوده و در حال بازگشـت 
انـرژی ذخـریه شـده در باتـری بـه شبکـه برق نیـز هر خـودرو 
مـی تواند نقش یـك مولد مقیـاس کوچـك را ایفا نمـوده که در 
اینصـورت بصورت منطقه ای و متناسب بـا توسعه این مولدها 
می توان تغذیـه الکرتیکی MSG را از آن منابـع جتدید پذیر و با 
سهولت و کارآیی باال تأمنی نمود. در این حالت دو هدف مهم: 
استفاده بیشـرت از منابع انرژی جتدیدپذیـر و مهچننی هبینه سازی 

مرصف انرژی قابل تأمنی می باشد. امروزه رشکت های پیرشو 
در تأمنی و توزیع بـرق جهان نیز از این دو مشخصه مهم هبره مند 
 ) IT(می شوند. بـا استفاده از تکنیک های مدیریـت اطالعات
شبکه ها قادر هستند با بکارگریی اطالعات حمل، میزان و تعداد 
خودروهـای متصـل به شبکـه را که در حـال تغذیه و یـا بازپس 
دهی)تأمنی( انـرژی شبکه هسـتند ختمنی و نیـز برآیند تقاضای 
کل انـرژی الکرتیکی در سطـح کالن را مدیریت کنند. مهچننی 
ترکیب میـزان تقاضا و تأمـنی انرژی بصورت تولیـد مرکزی از 
طریـق خودروهای برقی مـی تواند بعنوان یـک روش جدید در 
هبینه سازی و اعامل مدیریت مرصف انرژی الکرتیکی در سطح 

عالی بکار رود.

) MSG( قابلیت های شبکه های هوشمند سیار

• امکان صدور صورحتساب های شخصی برق
بدهیـی است با توجه بـه امکان نصـب کنتورهای انـدازه گریی 
دو طرفـه انـرژی در خودروها بـرای برداشـت انرژی)شارژ( و 
یـا بازپس دهی انرژی بـه شبکه ) مولد کوچـک ( امکان صدور 
صورحتسـاب برای هر فرد با یک خـودروی شخصی بصورت 

دوره ای یا حلظه ای فراهم است.

• عدم نیاز به ایستگاه های خاص شارژ و تغذیه
نه تنها در خانه هـا بلکه در حمل کار یا مراکـز فروشگاه ها زمانی 
کـه ماشنی پـارک شده مـی تواند بـا اتصـال سیم بـه نزدیکرتین 
پریز زمـان شارژ باتری فراهم آمـده و در نتیجه رضورت اجیاد و 
ساخت ایسـتگاه های تغذیه و شـارژ برای ایـن خودروها مانند 
پمـپ های بنزیـن و ... الزم نبوده و هر کجا پریـز برقی موجود 
باشـد می تواند بعنوان جایگاه شارژ این ماشنی ها مورد استفاده 

قرار گرید.

• شارژ خودروها بص�ورت هوشمند ب�وده و باتری ها بعن�وان 
منابع ذخریه کننده ان�رژی الکریکی می باشند.

هر خودرو متناسب با نیاز کاربری اشخاص قادر به تعبیه باتری 
بـرای ذخریه سـازی بـوده که با چـه میـزان انرژی و چه نسـبت 
استفـاده از وسیلـه نقلیـه برنامـه ریزی شـود. لـذا خودروهای 
برقـی قابلیت انتخاب میزان شارژ یا بازپـس دهی انرژی توسط 
خودروهـا را داشتـه کـه براسـاس اطالعـات قابـل تعریـف، 

برنامه ریزی و کنرتل می شود.

• امکان استفاده از انرژی های خورشیدی و بادی
 باتری های خودروهای برقی قابلیت ذخریه سازی انرژی های 
ارزان و پاک موجود از مجلـه انرژی خورشیدی و یا انرژی بادی 
را دارا است کـه توسعه بکارگریی از این انرژهیـای پاك و ارزان 

در اولویت اهداف برنامه ریزی کشورهای توسعه یافته است.

• قابلیت استفاده بصورت شبکه های هوشمند
شبکه هـای الکرتیکی فعلـی اکثرًا ساعـت و روزهایـی که نیاز 
مـربم به تقاضـای انـرژی وجـود دارد را شناسایی مـی کنند لذا 
شبکه هـای هوشمنـد سیـار MSG می توانـد بعنوان بـار قابل 
جداسازی از شبکه در این مواقع و یا حتی مهانند منابع مولدهای 
کوچک در تأمنی نیاز پیک تقاضا مورد استفاده قرار گریند و این 
امـر بعنوان حداکثـر افزایش راندمان یک سیسـتم نیـز تلقی می 

شود که با ارزان ترین روش تأمنی شده است.

پایه شارژ رسیع
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بودجه 93 سندیکا به تصویب رسید
در شصت و چهارمنی جلسه دوره پنجم هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران که در تاریخ بیست و یکم اردیبهشت ماه سال 

جاری برگزار شد، بودجه پیشنهادی سندیکا برای سال 93 پس از بحث و بررسی به تصویب رسید.
بـه گـزارش روابط عمومـی سندیکای صنعت بـرق ایران، در این جلسـه مهچنـنی مقرر شد کمیتـه توسعه صـادرات سندیکا 
اطالعات مستندی از چگونگی محایت دولت های ترکیه، چنی، هند و کره جنوبی در تشویق صادرات آن کشورها و اعطا جوایز 

صادراتی مجع آوری و به دبریخانه سندیکا ارائه شود.
هتیه گزارشی از عملکرد مدیران عامل برق های منطقه ای )در دو گروه عملکرد مطلوب و نامطلوب( توسط کارگروه توانری – 

سندیکا برای ارایه به مهندس حائری، مدیر عامل رشکت توانری از دیگر مصوبات این جلسه بود. 
مهچننی بر اساس مصوبه هیات مدیره مقرر شد مشارکت در جلسات موسسه حتقیق و توسعه به علت مشکالت مالی، معوق و 

موضوع کتبا به این موسسه اعالم شود.
پیگریی بررسی عضویت سندیکا در تشکل ها و تصمیم گریی برای ادامه و یا تعلیق عضویت در آهنا و مهچننی پیگریی تشکیل 

فدراسیون صنعت برق از مجله مواردی هستند که در جلسات آتی هیات مدیره مورد بررسی قرار خواهند گرفت. 

طی نامه ای به مهندس حمصولی عنوان شد: 

رشایط ناعادالنه در پروژه های فاینانس چنی با منشاء پول ایران
سندیکـای صنعت بـرق ایران طی نامه ای به مهندس حمصولی، قائـم مقام وزیر در امور بنی امللـل وزارت نریو از وجود رشایط 

ناعادالنه در پروژه های فاینانس چنی با منشا پول ایران، خرب داد. 
به گزارش روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران، متن این نامه به رشح ذیل آمده است: 

" حسـب آنچه که خرب گزاری مهر گزارش نموده و در روزنامه دنیای اقتصاد شنبه مورخ 13 اردیبهشـت ماه آنرا منترش کرده 
اسـت حرضتعالـی خرب از آغـاز مذاکرات ایـران و چنی بـرای امضاء 20 میلیـارد دالر قـرارداد فاینانس طرح هـای آب و برق 
داده ایـد که قـرارداد فاینانس حدود 3 میلیارد دالر آن هنایی و قطعی شده است. ضمن تشـکر از کارگزاران حمرتم دولت کریمه 
و ارج هنـادن بر تالش مسـئوالنه و بی وقفه ای که بـرای توسعه فعالیت های عمرانی و فراهم کـردن رشایط دست یابی به رشد 
اقتصادی صورت می گرید الزم می داند مراتب ذیل را که دغدغه اغلب تشکل های صنفی)خصوصًا سندیکای صنعت برق( 

است به حمرض رشیفتان اعالم نامید .
استحضار دارید کـه بواسطه رشایط ناشی از حتریم امکان وصول وجوه )ارزی( حاصله از فروش نفت از کشـورهای خریدار 
از مجله کشور چنی از طریق سیستم بانکی میرس نیست که بالطبع بخش عمده آن در آنجا انباشته می شود. در چننی رشایطی و با 
وجود موانع متعدد بطور طبیعی میل و اشتیاق کشور بدهکار برای هتاتر کاال و خدمات در جهت تأدیه مطالبات کشور طلبکار 
برانگیخته می شود. در این صورت چنانچه پای وجوه معتناهبی در میان باشد بدون شک اختاذ این شیوه تبعات بسـیار زیانبار و 
خطرناکی خواهد داشت. مشـخصًا در ارتباط با مطالبات ما از کشور چنی که حجم قابل مالحظه ای دارد، با توجه به تولیدات 

متنوع و قیمت متام شده پاینی آهنا بی تردید هتاتر می تواند به نابودی تولید در کشور ما بیانجامد. 
از آنجا که بحث هتاتر معنای خاص خود را به ذهن متبادر می نامید بنابراین در بحث ها و مکتوبات صحبتی از آن به میان نیامده 
و قالب شکلی این مهکاری ها مهواره فاینانس عنوان می گردد در حالیکه اگر مطالبات کشورمان پشتوانه مالی این امر بوده )که 
هسـت( و تأکید بر استفـاده از حمصوالت چینی و خدمات فنـی و مهندسی آهنا باشد، بنابراین به حلـاظ ماهوی )علریغم شکل 
ظاهری( فرایند انجام شده بیشرت به هتاتر شباهت دارد که نه تنها تولید را رونق نمی دهد بلکه رضبات مهلکی به آن وارد خواهد 

کرد و ضمنًا جمالی هم برای بازسازی و بازتوانی رشکت های پیامنکار فراهم نمی کند .
البته تفاوت این شیوه کار با هتاتر واقعی اینست که قیمت ها می تواند خیلی بیشرت از قیمت واقعی آهنا باشد به این معنا که اگر ما 
در فرآینـد صحیح هتاتر فرضًا 100 واحد از کاالیی را دریافت کنیم ممکن اسـت در پوشش فاینانس )صوری( 40 واحد از این 

اخبار هیات مدیره
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کاال را دریافت کنیم .
شواهد و قرائن حاکی از اینست که قدرت مانور ما در مقابل چنی در این موضوع حمدود است و نوعی اجبار در پذیرش رشایط 
آهنـا داریم. از سوی دیگر تعجیل برای جربان عقب ماندگی های از برنامه های در بخش برق و نگرانی از خاموشی، ما را بر آن 
می دارد که کار را با رسعت به جریان بیاندازیم ولو آنکه صد در صد هم با قانون حداکثر محایت از تولید داخلی و یا راهربدهای 

اصلی کشور مطابقت نداشته باشد . 
جنـاب آقای مهنـدس حمصولی بعد از حـدود سه سال رکود کـاری، فعاالن بخش خصوصـی امیدشان به استفـاده صحیح از 
ظرفیت ها، اعم از منابع صندوق توسعه مّلی و یا فاینانس هاست، علیهذا این انتظار وجود دارد که در برنامه ریزی و اجرا هنایت 

توجه و دقت اعامل گردد.
علی ایال آنچه که غری قابل انکار است اینست که استفاده از فاینانس های کشور چنی اجتناب ناپذیر است. ولی این امر به این 
معنی نیست که در این ارتباط هیچگونه تالشی جهت تعدیل و عادالنه تر کردن رشایط تأمنی مالی بعمل نیاید. در غری اینصورت 
بـه تأمـنی کنندگان مالی اجـازه داده خواهد شـد با قیمت هایی در حـد 2 تا 3 برابر قیمـت واقعی کاالهای خـود را بی توجه به 

امکانات ساخت داخل عرضه کنند که نمونه های آن در جریان استفاده از تامنی این تسهیالت دیده شده است.
بنظر می رسد عالوه بر انجام شدن پروژه مشخصه های اصلی که در جریان چننی تصمیم گریی هایی باید مالحظه شده و قابل 

گذشت نیستند عبارتند از :
- هزینه پروژه

- کیفیت اجرای پروژه
- تأمنی کار و ارزش افزوده در داخل مملکت

بنظر این سندیکا، مقتضی است  در زمان تصمیم گریی در مورد اجرای هر پروژه بر اساس به حداقل رساندن زیان های ناشی از 
قبول فاینانس بدلیل رشایط مالی کشور موارد زیر در نظر گرفته شود :

الف ( رشایط قراردادی
الزم است تا برای انجام این پروژه ها قراردادی به صورت نمونه ) تیپ( هتیه گردد تا با در نظر گرفتن مهه جوانب جلوی حتمیل 
خواسته های بی رویه تأمنی کننده مالی گرفته شود، خصوصا در مورد فاینانس های چنی که عمده آهنا از منابع مالی بلوکه شده 

ایران در چنی،  تامنی می شود.
ب ( هتیه لیست فروشندگان

بمنظور جلوگریی از استفاده از هر نوع جتهیزی مستقل از سازنده با توجه به کیفیت آن هتیه لیست سازندگان مورد تائید در مورد 
اینگونه قراردادها الزامیسـت. پیشنهاد می شود در این خصوص استفاده از نریوی کارشناسی وزارت نریو و سندیکا می تواند 

مثمر ثمر باشد.
پ ( استفاده از پیامنکار ایرانی و جتهیزات ساخت داخل

بنظـر می رسد با توجه به عالقه تأمنی کنندگان مالی به تأمنی جتهیزات از کشـور خود الزم اسـت تا حد امکان حداقلی را در این 
قراردادهـا برای استفـاده از نریوهای داخلی و جتهیزات ساخت داخـل تعینی کرد و در مورد جتهیزات بـا تکنولوژی پیرشفته با 
قراردادهای جانبی انتقال تکنولوژی به ارتقاء توان فنی سازندگان داخلی کمك شود. هم چننی در صورت امکان برای استفاده 
از امکانـات ساخت داخل از فاینانـس برای وارادات مواد اولیـه این کارخانه ها از چنی استفاده گردد. پیشـنهاد می شود سهم 

ساخت داخل در این پروژه ها بعنوان یك الزام مشخص گردد. 
 بعنـوان مثال پیامنکارانEPC کار ایرانی در پروژه های فاینانس با منشـاء چنی  مانند طراحـی ، تامنی و نصب جتهیزات برقی و 
مکانیکی بخش جنوبی مرتو خط 3 هتران )  بخشی از آن در هبار امسال راه اندازی شد(، پروژه های کلید در دست برق منطقه ای 
مازندران ) گویا بدلیل فشـار صنعتگران داخلی ملغی شد(  و زنجان ) گویـا در رشف انجام است( و پروژه های کلید دردست 
پست و نریوگاه های آبی چشمشری و رودبارکنار گذاشته شده اند. پیشنهاد می شود جهت انجام این پروژه ها رشکت ها ملزم به 

استفاده از پیامنکاران با صالحیت EPC کار ایرانی گردند.
ج ( الویت پروژه های رضوری 

بـا توجه بـه احتامل زمان بر بـودن توافق بـر جزئیات مـوارد مطروحه فوق، در ایـن مرحله فقـط پروژه هایی کـه در کوتاه مدت 
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از رضورت غـری قابـل انکاری بـر خوردارند از این سیسـتم استفاده نامیند و بـرای رسیدن به سقف مورد نیـاز جهت فاینانس، 
پروژه هـای رضوری رشکت های خمتلف بصورت جمتمع در یك بسـته برای فاینانس ارائـه شوند. بدینوسیله از تعهد عجوالنه 
برای اجرای پروژه هایی که تا چند سال آینده از رضورت برخوردار نیستند تا قبل از پیش بینی های الزم با استفاده از این روش 

جلوگریی به عمل می آید.
امید است اعالم دغدغه های جمموعه صنعتگران و فعاالن اقتصادی بخش برق بتواند کمک مؤثری برای اختاذ هبرتین تصمیامت 

ممکن بنامید."
گفتنی است، رو نوشتی از این نامه به مهندس واحدی، رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی هتران نیز ارسال شده است.  

بر اساس مصوبه جممع عمومی:

حق عضویت سندیکا 10 درصد افزیش یافت

در جلسـه هفتم اردیبهشـت ماه سال جاری هیـات مدیره سندیکای صنعت بـرق ایران، میزان حق عضویت هـا و حق ورودیه 
رشکت های جدید تعینی شد. 

به گـزارش روابط عمومی سندیکای صنعت برق  ایـران، بر مهنی اساس با توجه به مصوبه جممـع عمومی، حق عضویت ها به 
میزان 10درصد و حق ورودیه رشکت های جدید 15درصد افزایش یافت. 

در ادامه این جلسـه، بـا توجه به تاکید دکرت قانع فـر، مدیر کل دفرت نظام فنی معاونـت برنامه ریزی و نظـارت راهربدی به اقدام 
سندیکایی برای الزام کارفرما )وزارت نریو( به استفاده از متن قراردادهای مورد تایید این معاونت مقرر شد کمیته قراردادهای 
سندیکـا، تفاوت و مزیت های متـن قراردادهای مورد تایید سازمان و قراردادهای فعلی را استخراج و در جلسـات آتی هیات 

مدیره ارائه دهد. 
در این جلسه مهچننی مصوب شد دبریخانه سندیکا با مهکاری کمیته حقوقی قراردادها از کمک های کارشناسان اتاق بازرگانی 

برای آشنایی با مقررات و امور حقوقی پیامنکاران و تولیدکنندگان استفاده کند.
دعـوت  از مسـئوالن کمیته توسعه صادرات سندیکا بـرای ارایه گزارشی از عملکرد این کمیته و برنامه هـای سال 93 از دیگر 

مصوبات این جلسه بود. 
اعضای هیات مدیره مهچننی مهندس مریشکرایی، دبری و عضو هیات مدیره سندیکا را به عنوان مسـئول کمیته توانریـ  سندیکا 

انتخاب کردند. 
بررسی چگونگی تداوم عضویت در تشکل ها و انجمن هایی که سندیکا در آهنا عضویت دارند، از دیگر موضوعاتی بود که در 

این جلسه به آن پرداخته شد و مقرر شد در جلسات آتی نیز به آن پرداخته شود. 

به منظور استفاده در کارهای پژوهشی و حتقیقاتی: 

از توانمندی های مشاورین و کارشناسان اتاق بازرگانی 
استفاده شود

اعضـای هیات مدیره سندیکـای صنعت برق ایران در شصـت و دومنی جلسـه دوره پنجم هیات مدیره که در تاریخ بیسـت و 
چهارم فروردین ماه سال جاری برگزار شد، بر استفاده از توانمندی های مشاورین و کارشناسان اتاق بازرگانی برای کارهای 

پژوهشی و حتقیقاتی تاکید کردند. 
بـه گزارش روابط عمومی سندیکـای صنعت برق ایران، در این جلسـه مهچننی مقرر شد، برنامه ریزی هـای الزم برای انجام 
دیدارهایی با مهندسنی چیت چیان، وزیر نریو، فالحتیان،معاون وزیر نریو در امور برق و انرژی و حائری، مدیر عامل رشکت 

توانری صورت گرید. 
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اعضای هیات مدیره مهچننی تاکید کردند در جلسات هیات مدیره از یک یا دو کمیته دعوت بعمل آید تا گزارشات عملکرد به 
هیات مدیره ارائه و پیگریی های الزم بعمل آید.

در این نشسـت مهندس سیاسی راد، مدیر روابط عمومی سندیکا گزارشی را در خصوص انتخابات اتاق بازرگانی ایران ارائه 
کردند که بر اساس آن مقرر شد نسبت به فعالیت های مورد نیاز برای مشارکت در این انتخابات اقدامات الزم بعمل آید.

دیدار نوروزی شعبه خراسان سندیکا با رییس اتاق ایران
در آخرین روزهای پایانی فروردین ماه سال جاری، اعضای هیات مدیره شعبه خراسان سندیکای صنعت برق با شافعی، رئیس 

اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران دیدار کردند. 
دراین نشست بر محایت های بیشرت اتاق بازرگانی از تشکل های غریدولتی تاکید شد. 

شافعی نیز در مهنی خصوص اعالم کرد که در حد توان و امکانات اتاق مشهد، پشتیبان تشکل ها خواهد بود.

طی نامه ای به دبری کل اتاق هتران:

پیشنهادات سندیکا برای اصالح جدول رضایب مالیاتی

سندیکـای صنعـت برق ایـران طی نامـه ای به ابراهیـم هبادرانی، دبـری کل اتـاق بازرگانی صنایـع، معادن و کشـاورزی هتران 
پیشنهادات و نظرات خود را برای اصالح جدول رضایب مالیاتی اعالم کرد. 

سندیکای صنعت برق در ابتدای این نامه این نکته را خاطر نشان کرده است: "علی رغم پیشنهادات متعدد در سال های متوالی 
جدول رضایب مالیاتی در سال های اخری حتی درصد کمی تغیری نداشته علی ایال با عنایت به رکود کاری در صنعت برق و با 

توجه به درخواست آن اتاق بازرگانی نظرات و پیشنهادات خود را در ادامه به عرض می رساند."
پیشنهادات طرح شده از سوی سندیکا به این رشح است:  

" 1. با توجه به اینکه از کلیه صورت وضعیت های رشکت های پیامنکاری 3 درصد بابت مالیات تکلیفی کرس می شود، مبلغ 
قابل توجهی از فیش های پرداخت مالیات تکلیفی نزد رشکت ها انباشته می گردد که در قیاس با مالیات بر عملکرد رشکت ها 
که در این سال ها بدالیل خمتلف منجمله کاهش بودجه های عمرانی و به تبع رکود کاری، تشدید حتریم ها، افزایش بسیار شدید 
هزینـه های پروژه ها کاهش یافته است، مبلغ باالیی می باشـد. این امر موجب ترغیب ممیزان حمرتم مالیاتی جهت عدم پذیرش 
هزینه های واقعی رشکت ها برای باال بردن سود مشـمول مالیات به منظور پر کردن مالیات بابت هتاتر فیش ها و جلوگریی از 

اسرتداد مالیات اضافی می گردد.
2. بدلیـل حمدودیت های نقدینگی و کاهش بودجه های عمرانی در سال های اخـری برخی از کارفرمایان علریغم کرس مالیات 
از صورت وضعیت های رشکت های پیامنکاری، از پرداخت مبالغ مکسـوره بـه ادارات دارائی خودداری می نامیند که این امر 

مشکالت پیامنکاران را در این رابطه دو چندان می کند و آهنا را به ناحق جمبور به پرداخت مضاعف مالیات می نامید.
3. در برخی موارد مشـکالت مربوط به مجع آوری فیش های مالیاتی به صورت دستی از اقصی نقاط کشـور که در آنجا پروژه 
انجام می شود و لزوم اخذ تاییدیه قبض ها از ادارات دارائی حمل و دالیل دیگر، منجر به عدم پذیرش مالیات پرداختی و فیش ها 
توسـط ممیزان حمرتم مالیاتی مـی گردد. این موضوع نیـز رشکت ها را دچار مشـکالت جدی نموده و آهنا را جمبـور به پرداخت 

مضاعف مالیات می نامید . 
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مهچنـنی با توجـه به این که کارفرمایان نسـبت به تعهدات پرداخت در موعـد مقرر، بعلت عدم وجود نقدینگـی توان پرداخت 
ندارنـد و هزینه مضاعف به تولید کنندگان حتمیل میگردد با عنایت به جدول رضایب مالیاتی عملکرد سال 91 پیشـنهادات به 

رشح ذیل می باشد . 

  

الزم بـه ذکـر است که سندیکا به پیوسـت این نامه، گزارشی از اهم مشـکالت امور مالیاتی که فعاالن اقتصـادی با آن دست به 
گریبان هستند نیز ارائه کرده و راه حل های پیشنهادی کارشناسی شده را نیز مطرح کرده است. 

 

روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران/ با حضور شعبه اصفهان سندیکای صنعت برق:

جلسات کارگروه توس�عه و ارتقاء عملکرد مش�اوران و پیامنکاران 
برگزار شد

جلسات کارگروه توسعه و ارتقاء عملکرد مشاوران و پیامنکاران طی روز های سی ام و سی و یکم اردیبهشت ماه سال جاری با 
حضور نامیندگان شعبه اصفهان سندیکای صنعت برق برگزار شد.

بـه گزارش روابط عمومی سندیکای صنعـت برق ایران، این کارگـروه مهزمان با 4 کارگروه دیگر در پـی برگزاری گردمهایی 
معاونـت های طـرح و توسعه رشکـت های برق منطقـه ای در تاریخ هفتـم اسفند ماه سـال گذشته در رشکت بـرق منطقه ای 

اصفهان، به منظور  بررسی مسائل گوناگون صنعت برق تشکیل شد.
جلسـات ایـن کارگروه سی ام و سی و یکم اردیبهشـت ماه سـال جاری در حمل معاونـت طرح و توسعه اصفهـان با متدلوژی 
حل مسـئله شش سیگام با استقاده از چرخه هببـود DMAIC برگزار شد و از سندیکای برق شعبـه اصفهان نیز بعنوان نامینده 
پیامنکاران بخش خصوصی برای اظهار نظر در این جلسـه دعوت بعمل آمد و بر این اساس مهندس مهدی مسـائلی در جلسـه 

روز اول و مهندس امحدرضا صافی نیز در جلسه روز دوم حضور یافتند. 
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در جلسـه روز سه شنبه سی ام اردیبهشـت سال جاری دکرت مقدم از رشکت توانری و نامیندگانـی از رشکت های برق منطقه ای 
گیالن، یزد، هتران و اصفهان حضور داشتند داشتند. مهچننی از رسته مشـاوران نیز نامیندگان رشکت های دانشـمند )مهندس 

عطار( و سامان انرژی )دکرت صدری( حضور داشتند.
متولـی کارگروه توسعه و ارتقاء عملکرد مشـاوران و پیامنکاران رشکت برق منطقه ای اصفهـان است و ریاست آن را مهندس 

حمسنی، معاونت طرح و توسعه برق اصفهان بر عهده دارد.
4 کارگـروه دیگر که در نشسـت سال گذشتـه  معاونان طرح و توسعه رشکت های برق منطقه ای تشـکیل شـده اند عبارتند از   
کارگروه هبینه سازی طراحی و اجرای خطوط و اصالح حریم ها )متولی : برق گیالن(، کارگروه هبینه سازی طراحی و اجرای 
پسـت ها )متولی : برق خراسان(، کارگروه تامنی منابع مالی پروژه ها)متولی : برق آذرباجیان( و کارگروه اصالح آینی نامه ها، 

رشایط عمومی پیامن وموارد مرتبط با قراردادها)متولی : سازمان توسعه برق(. 
تشکیل و برگزاری جلسات این کارگروه ها بسرتی را برای حتلیل مشکالت از نگاه دستگاه های اجرایی دولتی فراهم می کند 
و  بـر بخش خصوصی واجب است که بـا حضور موثر در این کارگروه ها و اعامل نظـر در مراحل بررسی و مجع بندی ها نقش 

موثری در کاهش یا حذف مشکالت در آینده داشته باشد.

سندیکا موضوع هاردشیپ را از اتاق هتران پیگریی می کند
سندیکـای صنعت برق ایران طی نامه ای به خرسو عبقری، مدیر امور حقوقی اتـاق بازرگانی، صنایع و معادن هتران خواستار 

برگزاری جلسه ای در خصوص موضوع هاردشیپ شد.
به گزارش روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران، سندیکا در این نامه آورده است: "حمورهای اصلی در بحث هاردشیپ 

در بندهای الف و ب به رشح زیر بیان می شود: 
الف : هر کدام از رشایط مرشوحه زیر مصداق هاردشیپ است :

1. تغیری رشایط، اوضاع و احوال غری قابل پیش بینی در زمان عقد قرارداد 
2. تغیری رشایط، اوضاع و احوال که در اجرای قرارداد موثر باشد 

3. تغیری رشایط، اوضاع و احوال پس از برگزاری مناقصه اتفاق افتاده باشد
4. اجرای قرارداد، صعب االجرا و زیان فاحش داشته باشد 

5. وقوع تغیریات خارج از اراده و کنرتل طرفنی قرارداد باشد 

ب : اقداماتی که طرفنی قرارداد با فرض وجود ماده هاردشیپ در قرارداد مکلف به انجام آن هستند:
در صـورت بـروز موارد مندرج در بند الف، پیامنکـار یا فروشنده متعهد است مراتب را به صورت کتبـی به کارفرما و معاونت 
برنامـه ریـزی و نظارت راهربدی اعـالم کند تا در صـورت احراز وقـوع هاردشیپ از سـوی معاونت برنامه ریـزی و نظارت 
راهربدی، مراتب به اطالع کارفرما و پیامنکار رسانده شده و کارفرما/خریدار متعهد است ظرف مدت یک هفته کاری نسـبت 
به برگزاری جلسـه و بررسی اسناد و مدارک پیامنکار/ فروشنده اقدام کند و نسـبت به یکی از دو روش زیر برای تعینی تکلیف 

قرارداد اختاذ تصمیم کند:
1. موافقـت با پرداخت تعدیل )تفـاوت قیمت مبلغ قرارداد( ناشی از رشایط بروز هاردشیپ بـه پیامنکار/ فروشنده و ادامه ی 

اجرای قرارداد
2. بنا به درخواست پیامنکار/ فروشنده نسـبت به خامته قرارداد اقدام و بر اساس رشایط و مقررات حاکم بر ماده خامته قرارداد 

تسویه حساب نامیند
درصورت عدم توافق بر روی یکی از دو بند فوق، طرفنی می توانند به حماکم دادرسی مراجعه کنند."
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سندیکا خواستار شد:

پیگریی اهم مشکالت سندیکا در شورای  مهاهنگی تشکل ها

پریو درخواست شورای  مهاهنگی تشـکل های مهندسی، صنفی و حرفه ای کشـور برای طرح مسـایل و مشکالت تشکل ها 
در جلسـات هنـاد تعامل این شـورا، سندیکای صنعت برق ایـران طی نامه ای به مهنـدس تائب، دبری هیـأت اجرایی شورا اهم 

موضوعات و مشکالت خود را ارائه کرد. 
در اولـنی مورد سندیکـا خواستار شد که از نتیجـه اقدامات صورت گرفته از سـوی معاونت برنامه ریـزی و نظارت راهربدی 
در مورد خواسته های مطرح شده از سوی شورا در جلسـات قبلی هناد تعامل و به طور مشـخص بحث رتبه بندی و تشـخیص 

صالحیت و مشکالت فعلی آن سؤال شود . 
موضـوع دیگر که سندیکا در این نامه به آن اشاره کرده بحث خسـارت دیر کرد پرداخـت است که سندیکا درخواست کرده که 
ایـن موضوع مطرح و سؤال شود آیا بطور جدی برای این امر ساز و کاری وجـود دارد و اعتباری برای آن قابل پیش بینی است 
یـا خری؟ چرا که در اغلب کارهای فاقد فهرست هبا نوعًا تعدیل وجود ندارد و با تأخری در پرداخت، ظلم مضاعفی به پیامنکار یا 

فروشنده جتهیزات می شود . 
سندیکا در پایان این نامه آورده است: "با پیگریی سندیکای صنعت برق نامه هایی از سوی وزارت نریو در خصوص اختیارات 
پیامنکار در خامته دادن به پیامن )خطاب به دکرت نوبخت(،  دستورالعمل نحوه حماسبه تفاوت هبای فلزات در کارهای فاقد تعدیل 
)خطاب به مهندس رمحتی( و  نحوه جربان آثار تغیری قیمت ارز در پیامن های فاقد تعدیل )خطاب به مهندس رمحتی(  به معاونت 
برنامـه ریزی و نظارت راهربدی نوشته شده که پیگریی های بعمل آمده حاکی از این است که تاکنون پاسخی به آهنا داده نشـده 

است. "

دیدار هیات مدیره شعبه خراسان با مهندس فالحتیان
در حاشیـه سفـر مهندس فالحتیـان، معاون وزیر نـریو در امور بـرق و انرژی، اعضای هیـات مدیره و بـازرس شعبه خراسان 

سندیکای صنعت برق با ایشان دیدار و گفت و گو کردند. 
به گزارش روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران، در این نشست که بیست و یکم فروردین ماه سال جاری در حمل رشکت 
برق منطقـه ای خراسان برگزار شـد، مهندسنی متولی زاده، مدیر عامـل رشکت برق خراسان و سعیـدی، مدیر عامل رشکت 

توزیع مشهد نیز حضور داشتند. 
در ابتدای این جلسه مهندس معنی تقوی، رییس هیات مدیره شعبه خراسان به معرفی شعبه خراسان سندیکاپرداخت و پس از 

آن مهندس میکائیل زاده، دبری شعبه به بیان مطالبی در خصوص مشکالت پیش روی فعاالن استان خراسان پرداخت. 
مهندس فالحتیان نیز ضمن ابراز خوش بینی از هببود رشایط کشورمان، خاطر نشان کرد که متامی مشکالت مطرح شده بررسی 

و پیگریی خواهند شد و اقدامات الزم در خصوص حل این مشکالت در دستور کار وزارختانه قرار خواهد گرفت.

دنیای اقتصاد/ 

کمبود برق چالش جدید صنایع
عدم رسمایه گذاری برای توسعه شبکه برق کشور در هشت سال گذشته موجب شده تا صنایع با چالش جدیدی مواجه شوند؛ 

چالشی که عبور از آن به توسعه شبکه برقی کشور گره خورده است.
آنچه مسـلم است و فعاالن اقتصادی نیز بر آن تاکید دارند توسعه شبکه برقی کشـور ارتباط مسـتقیمی با رشد اقتصادی دارد. 
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ارتباطی که ظاهرا با منفی شدن نوار رشد اقتصادی کشور طی هشت سال گذشته و رسیدن رشد اقتصادی به منفی 1/5 درصد 
بـه فراموشی سپرده شد و دولت های هنم و دهم نیز از رسمایه گذاری جدیـد در این بخش خودداری کردند که این امر موجب 
شد تا شبکه برقی کشور متناسب با برنامه ریزی صورت گرفته رشد نکند. اقدام صورت گرفته درحالی است که با هببود روابط 
جتـاری هم اکنون رشایط بـرای رشد بخش اقتصادی و بالطبع رشـد بخش صنعت فراهم شده و به نظر مـی رسد فراهم نبودن 

زیرساخت های داخلی چالش جدیدی را برای این بخش در آینده اجیاد خواهد کرد.
براسـاس آمار اعالم شده از سوی رشکت توانری سهم بخش صنعت از مرصف برق کشـور معادل 2/32 درصد، کشـاورزی 
8/12 درصد، خانگی 33 درصد و سهم بخش عمومی به 13 درصد می رسد و آنچه مسلم است با افزایش ظرفیت واحدهای 
تولیـدی این بخش نیازمند سهم بیشـرتی از شبکه برق کشـور خواهد بود و عبـور از این چالش نیازمند برنامـه ریزی جدی در 

توسعه شبکه برقی کشور است.
محیدرضا صاحلی عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق معتقد است در هشـت سـال گذشته رسمایه گذاری جدیدی برای 

گسرتش شبکه برقی کشور صورت نگرفته و نریوگاه های راه اندازی شده نیز مربوط به دولت قبل بوده است.
بـه گفته صاحلی، بیشـرتین نگاه ها برای رسمایـه گذاری در بخش برق به بخـش خصوصی بوده، اما واقعـی نبودن قیمت برق 

موجب شد تا این بخش نیز به میدان نیاید که این امر کمبود ظرفیت تولید برق کشور را موجب شد.
این عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق به طرح این سوال که آیا شبکه برقی کشـور کشـش رشد اقتصادی کشـور را دارد 
پرداخته و در این خصوص می گوید: آنچه مسـلم است اینکه رشد اقتصادی با توسعه شبکه برقی کشـور در ارتباط است و در 
صورتی که رشد اقتصادی به سمت مثبت حرکت کند و صنایع به ظرفیت اسمی خود برسند باید در این خصوص برنامه ریزی 

دقیقی صورت داد.
رشـد شبکه برقی کشـور برای 20 سال آینـده یکی دیگر از مواردی است کـه صاحلی به آن اشاره کرده و مـی گوید: برای حتقق 
برنامه های اقتصاد مقاومتی باید به سمت تولید بیشرت حرکت کنیم و در این خصوص نیز باید ظرفیت شبکه برقی کشور در 20 

سال آینده به 200 هزار مگاوات برسد.
از برنامه های طوالنی مدت که بگذریم این سوال مطرح می شود که آیا در رشایط کنونی شبکه برق کشور می تواند پاسخگوی 
نیـاز صنایـع کشـور باشد. صاحلـی در این خصـوص می گویـد: واقعی شـدن قیمت برق ایـن امکان را بـه وجود مـی آورد تا 
بـا رصفه جویی هایی که صورت می گرید بخشـی از مشـکل کمبود برق جـربان شود. از سـوی دیگر وزارت نـریو نیز باید از 

ظرفیت های خود به طور کامل استفاده کند تا بتوان از این مشکل عبور کرد.
نوسازی شبکه برقی کشـور یکی دیگـر از مواردی است که عضو هیات مدیـره سندیکای صنعت برق به آن اشـاره کرده و می 
گوید: جلوگریی از هدررفت انرژی نیز می تواند بخشی از کمبود برق را جربان کند، چرا که در برخی از مناطق با هدررفت 33 

درصدی مواجهیم و بازگرداندن این تلفات به شبکه می تواند بخشی از این کمبود را جربان کند.
استفاده از صندوق توسعه ملی برای توسعه شبکه برقی کشور یکی دیگر از راهکارهایی است که صاحلی به آن اشاره کرده و می 
گوید: با گرفتن تسهیالت از صندوق توسعه ملی امکان راه اندازی نریوگاه های کوچک به وجود می آید و با ورود این نریوگاه 
هـا به شبکه می توان به بخشـی از نیاز برق پاسخ داد. عضو هیات مدیره سندیکای صنعت بـرق در خصوص اینکه آیا می توان 
سـال جاری را بـدون خاموشی سپری کرد نیز می گویـد: می توان بدون خاموشـی عبور کرد به رشط اینکـه از متام ظرفیت ها 

استفاده کنیم و برای سال های آینده برای توسعه شبکه، ظرفیت سازی کنیم.
افزایش پنج درصدی برای تابستان

به گفته حممد فارسی رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق، در حال حارض هیچ راهکار عملی برای عبور از مشکل کمبود 
برق در نظر گرفته نشده و بودجه اختصاص یافته نیز جوابگوی توسعه شبکه برقی کشور نیست.

فارسی نیز معتقد است امکان جربان بخشی از مازاد تقاضا با رصفه جویی فراهم خواهد شد و برای جلوگریی از کمبود برق در 
تابستان نیز هرساله افزایش پنج درصدی تولید خواهیم داشت تا با مشکل مواجه نشویم.

رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق در خصوص اینکه آیا صنایع در تابستان با مشکل کمبود برق مواجه خواهند شد نیز 
اظهار کرد: هنوز مشـخص نیسـت بخش صنعت در سال جاری چه میزان رشد را جتربه خواهد کرد، چرا که رشد این بخش به 
فراهم شدن زیرساخت ها بسـتگی دارد و به دلیل اینکه هنوز این زیرساخت ها فراهم نشـده، نمی توان در این خصوص اظهار 

نظر کرد.
امحـد پورفـالح رئیس کمیسـیون صنایع اتـاق بازرگانی ایران نیـز با اشاره بـه اینکه برق و گـاز جزو اصلی بخش مولد کشـور 
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حمسوب می شوند می گوید: پیش از این بخش صنعت با کمبود گاز مواجه بود، مشکلی که با موافقت دولت هنم و دهم مبنی بر 
جلوگریی از قطع گاز صنایع در ماه های پر مرصف سال این مشکل برطرف شد و با توجه به اینکه بسیاری از واحدهای تولیدی 

در رده صنایع انرژی بر قرار دارند باید از قطع برق آهنا در زمان اوج مرصف برق نیز جلوگریی کرد.
پورفالح با اشاره به اینکه واحدهای تولیدی سیامن، شیشه و فوالد وابستگی بسیاری به برق دارند و در صورت قطع برق خطوط 

تولید آهنا با مشکل مواجه می شود می گوید: صنایع کانی و معدنی نیز با قطع برق با مشکالت بسیاری مواجه خواهند شد.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه با توجه به افزایش قیمت برق امیدواریم شاهد قطع برق نباشیم نیز 
می گوید: مهه ساله با رشوع فصل گرم، هشدارها درخصوص قطع برق داده می شود، اما تاکنون قطعی جدی در این خصوص 

نداشتیم و امیدواریم  سال جاری نیز بدون مشکل در این خصوص سپری شود.

طی نامه ای به رییس کمیسیون محل و نقل ترانزیت و گمرک اتاق ایران

سندیکا خواستار پیگریی مشکالت ترخیص و ترانزیت کاال شد

سندیکـای صنعت برق  ایران طی نامه ای به مسـعود دانشـمند، رییس کمیسـیون محل و نقل ترانزیت و گمـرک اتاق بازرگانی 
صنایع، معادن و کشاورزی ایران خواستار پیگریی مشکالت مربوط به ترخیص و ترانزیت کاال شد. 

به گـزارش روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایـران، سندیکا در این نامه آورده است: "این سندیکـا در پی دریافت نامه آن 
کمیسیون با موضوع اعالم مشکالت ترخیص و ترانزیت کاال، آن را به اعضای خود منعکس و بعد از مدت دو هفته مشکالت 
احصـاء شده را طی نامه ای به آن کمیسـیون اعالم نمود و متعاقـب آن در چند نوبت در فواصل زمانـی خمتلف موضوع توسط 
دبـری کمیته حقوقـی و قراردادهای سندیکا پیگـریی گردید. البته در اثنـاء این مدت 5 ماهـه به کّرات ناگزیر بـه پاسخ گویی به 
اعضـاء خود در خصوص نتیجه کار و گشـایش ها و تسـهیالتی که انتظار می رفت اجیاد شود بوده اسـت. از آنجا که سندیکا به 
اقتضای مسئولیتی که در برابر اعضاءخود دارد ملزم به ارائه پاسخ می باشد، تقاضا می شود دستور فرمایند در خصوص نتیجه 

پیگریی های انجام شده توسط اتاق حمرتم بازرگانی اطالع رسانی الزم صورت گرید." 

جممع عمومی شعبه خراسان سندیکا برگزار شد

هیات مدیره شعبه خراسان انتخاب شدند
در جممع عمومی عادی سالیانه شعبه خراسان سندیکای صنعت برق که روز هشـتم خرداد مـاه سال جاری برگزار شد، بعد از 

برگزاری انتخابات، اعضای هیات مدیره شعبه خراسان انتخاب شدند.
به گزارش روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران، در این انتخابات مهندسنی اصغر نرص آبادی از رشکت رسو نریو توس، 
حممـود صدرا از رشکـت هبینه سازان توس، بیـژن شکوهی از رشکت الکرتو سازه راژان، حمسـن شادمـان از رشکت فن آوران 

صانع رشق و علریضا اردکانی از رشکت پرشنی تابلو تابان به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره انتخاب شدند. 
مهندسـنی مهـدی معنی تقوی از رشکـت آفرینه توس و سید مهـدی مدنی از رشکت پیـامن خطوط رشق نیز بـه عنوان اعضای 

علی البدل هیات مدیره انتخاب شدند. 
مهچننی در این جممع مهندس صفار از رشکت اطلس افروز رشق به عنوان بازرس اصلی و سید حممد حسنی مریزایی از رشکت 

پارت کنرتل خراسان به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند. 
گفتنی است، در اولنی جلسه اعضای هیات مدیره جدید، پس از انجام رای گریی، اعضای هیات رییسه نیز مشخص شدند که 
بر این اساس مهندس حمسـن شادمان به عنـوان رییس هیات مدیره، مهندس اصغر نرص آبادی بـه عنوان نایب رییس و مهندس 

علریضا اردکانی به عنوان خزانه دار هیات مدیره انتخاب شدند. 
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افزایش حق بیمه تامنی اجتامعی مانعی جدید برای بخش خصوصی

بـه دنبال افزایش حـق بیمه ناشی از قرار گرفتن وجه پرداختـی به کارکنان بابت کمک هزینه اقالم مرصفـی و مزایای رفاهی در 
ستـون مزایای مشـمول حماسبه حـق بیمه، سندیکای صنعت بـرق ایران طی نامه ای بـه دکرت سید عباس حسـینی، معاون امور 

اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتامعی خواستار پیگریی این موضوع شد. 
بـه گـزارش روابط عمومـی سندیکای صنعت بـرق ایران، سندیکـای در این نامـه آورده اسـت: " افزایش این کمـک هزینه از 
500،000 ریـال به 800،000 ریال که بار مالی ناشی از آن به سهم خود فشـار مالـی اضافه ای را بر فعاالن بخش خصوصی 
اعـم از تولید کنندگان و فعاالن در عرصه هـای عمرانی داشته است این پرداخت در زمره اقالم مشـمول حماسبه حق بیمه قرار 
نمی گرفت و بار مالی ناشی از 23درصد سهم کارفرما را موجب نمی گردید . البته آندسته از تولید کنندگان و یا ارائه کنندگان 
خدماتی که می توانند با استفاده از ساز و کارهایی، قیمت حمصوالت و هبای خدمات خود را افزایش دهند مشـکل چندانی در 

جربان هزینه های مرتتبه نخواهند داشت ولی برای اکثریت فعاالن تولیدی و خدماتی این امر به سادگی میرس نیست."
سندیکـا در ادامه این نامه این سوال را مطرح کرده است که آیا حوزه فنی و درآمد در سازمان تأمنی اجتامعی صالحیت ورود به 

موضوع تعینی مبانی کرس حق بیمه را دارد یا خری؟
در ایـن نامه سندیکا متذکر شده اسـت: "حوزه مذکور با استناد به بند 3 بخشـنامه شامره 206774 مـورخ 92/12/23 که با 
امضـای وزیر صـادر گردیـده و در آن هیچگونه الزامی به ملحـوظ کردن رقم کمک هزینـه در حماسبه حق بیمه نشـده و در این 
بخشنامه مقرر شده ماهانه مبلغ 800،000 ریال به عنوان کمک هزینه اقالم مرصفی، مزایای رفاهی و انگیزه ای به کلیه کارکنان 
دائم و موقت پرداخت گردد. لذا کارفرمایان مکلفند به هنگام تنظیم صورت مزد مبلغ مذکور را در ستون مشـمول درج و حق 

بیمه متعلقه راه هبمراه سایر اقالم پرداخت نامیند."
در ادامه آورده شده است: "بدهیی است که در ظاهر امر این کار حرکتی در جهت جلب منافع بیشرت برای سازمان تأمنی اجتامعی 
است و کمک مؤثری به توانمندسازی این سازمان برای ارتقاء کمی و کیفی خدماتی است که این دولت اهتامم جدی نسبت به 
آن دارد،  ولـی از جهات دیگر، با سیاست های کلی دولت چـه از نقطه نظر کنرتل نرخ تورم چه از حیث محایت از فعالیت های 
بخـش خصوصی در تضاد و تباین است. هبر حال اگر این کار خارج از حدود وظایف و اختیارات حوزه فنی و درآمد بوده باید 

در آن جتدید نظر شود ."
سندیکـا در خصوص عدم اجرای مـاده 14 قانون حداکثر استفاده از توان ساخت داخـل در مورد پیامن های مربوط به فعالیت 
عمرانی پیشنهاد کرد: "موضوع تعینی دایره شمول و مصادیق این قانون در سطوح باالتری در وزارختانه حمرتم و نه فقط در حوزه 
فنـی و درآمد، مـورد بررسی قرار گرید. استحضار دارند ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان ساخت داخل مشـعر است بر: 
"سازمـان تأمنی اجتامعی موظف است حق بیمه کارکنان قراردادهای ارائه خدمات اجتامعی پیامنکاران طرح های عمرانی و 
غریعمرانـی با مصالح یا بـدون مصالح را بر مبنای فهرسـت ارائه شده توسط پیامنکـاران دریافت نامید. اعـامل هر گونه روش 

دیگری غری از روش مندرج در این ماده ممنوع است.""
سندیکا در پایان این نامه آورده است: "پیامنکارانی که قراردادهای EPC و PC را اجرا می کنند بر اجرای این قانون یعنی حماسبه 
حق بیمه رصفًا بر اساس لیسـت و یا تعمیم رشایط مندرج در بخشـنامه 14/5 جدید درآمد )بدون قید و رشط( در حماسبه حق 

بیمه قراردادهای فوق الذکر تأکید می نامیند." 

اخبار کمیته ها
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روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران/ با تالش و پیگریی سندیکای صنعت برق ایران: 

فهرست رشح ردیف رشته خطوط هوایی انتقال 
و فوق توزیع نریوی برق ابالغ شد

بـا تالش و پیگریی کمیته هـای پیامنکاران خطوط انتقال نریوی برق و سازندگان دکل هـای انتقال نریو سندیکای صنعت برق 
ایـران، فهرست رشح ردیف رشته خطوط هوایی انتقـال و فوق توزیع نریوی برق از سوی نظام فنـی و اجرایی معاونت برنامه 

ریزی و نظارت راهربدی ریاست مجهوری حتت بخشنامه شامره 92/60757 مورخ 92/7/13 ابالغ شد. 
 www.ieis.ir به گـزارش روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران، متن کامل این بخشـنامه در سایت سندیکا بـه آدرس

موجود است.

طی نامه ای به دکرت امریی خامکانی

پیشنهادات کمیته انرژی های جتدیدپذیر برای اعامل 
در اساسنامه ساتبا

کمیته انرژی های جتدید پذیر سندیکای صنعت برق ایران طی نامه ای به دکرت امریی خامکانی، رییس کمیته نریوی کمیسـیون 
انرژی جملس شورای اسالمی پیشنهادات این کمیته را برای اعامل در اساسنامه ساتبا ارائه کرد. 

متن این نامه به رشح ذیل است: 
"بـا توجه به امهیت روزافـزون مبحث انرژی های جتدیدپذیر ، مقـرر شده است سازمان انرژی هـای جتدیدپذیر و هبره وری 
انـرژی )ساتبا( در وزارت نریو تشـکیل شود و در این راستا اساسنامه این سازمان در کمیسـیون انـرژی جملس در حال بررسی 
اسـت.  با توجه به امهیت موضوع و جایگاه سندیکا در تبینی خواسته ها و نظرات بخش خصوصی، اساسنامه مذکور در کمیته 

انرژی های جتدیدپذیر سندیکا مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت که پیشنهادات سندیکا در اینباره به رشح زیر است:
- ماده 2 به شکل زیر اصالح شود:

سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل و زیر نظر معاونت مستقل انرژی های جتدیدپذیر وزارت نریو و مرکز اصلی آن هتران 
و حوزه فعالیت آن رسارس کشور می باشد.

- بند 1 ماده 5  به شکل زیر اصالح شود :
تدویـن سیاست ها، برنامه های کالن ، میان مدت و کوتاه مدت ، ضوابط و دستورالعمل های الزم مرتبط با اهداف و موضوع 

فعالیت و وظایف سازمان و نظارت بر حسن اجرای آهنا با مشارکت بخش خصوصی و تایید وزیر نریو.
- بند 2 ماده 5 به شکل زیر اصالح شود :

ارتقـا و توسعه کاربرد انرژی هـای جتدیدپذیر ، توسعه مدیریت تقاضـا و دسرتسی هبانرژی های الکرتیکـی به منظور استفاده 
کارامد و هبینه از منابع انرژی.

- بند 4 ماده 5 :
عبارت بخش خصوصیجایگزین عبارت بخش غریدولتی در متن شود.

- بند 5 ماده 5 :
" فعالیـت بخـش خصوصی" جایگزیـن" فعالیت بخـش غریدولتی " شـود و در انتهای بنـد " با مشـارکت نامیندگان بخش 

خصوصی " اضافه شود.
- بنـد 6 ماده 5 به شکل زیر اصالح شود : سیاستگذاری ، تنظیم مقـررات مربوط به و نظارت بر موضوع خرید برق حاصل از 

انرژی های جتدیدپذیر به شکل تضمینی و به صورت بلندمدت با مشارکت بخش خصوصیو تایید وزیر نریو.
- بند 10 ماده 5 :

به انتهای  این بند عبارت " با استفاده از نظرات بخش خصوصی " اضافه شود."



86

اخبـــــار

خلق بازارهای جدید توسط رشکت های مشاور
اعضای کمیته مهندسنی مشاور در جلسه بیست و هنم اردیبهشـت ماه سال جاری، تاکید کردند در حال حارض باید طرح هایی 
توسط رشکت های مشاور پیشنهاد شود که رسمایه گذاران و دولت را ترغیب به اجرای آن کند تا از این طریق بازارهای جدیدی 

خلق شود. 
بـه گزارش روابـط عمومی سندیکای صنعت برق ایران، اعضـای کمیته مهچننی پروژه های EPC را یکـی از دالیل رکود کار 

رشکت های مشاور دانستند که این امر سبب کمرنگ شدن نقش مشاورین شده است.
اعضـای کمیته مهچننی تاکیـد کردند، این در حالی اسـت که سازمان های دولتی نیـز در مواجهه با طرح هـای جدید مقاومت 

می کنند که الزم است رشکت های مشاور از طرق خمتلف کارفرما را جماب کنند. 
اعضای کمیته در این جلسه پیشنهاد کردند رشکت های مشاور می توانند طرح های خود را نه تنها با رسمایه گذاران داخلی که با 
رسمایه گذاران خارجی نیز مطرح کنند که البته برای ترغیب رسمایه گذاری الزم است امنیت رسمایه گذاری توسط دولت نیز 

تامنی شود و چالش ها و مشکالت موجود در رسمایه گذاری رفع شود. 
اعضا مهچننی بر لزوم تعریف طرح های مشـاوره ای توسط رشکت های مشـاور تاکید کردند. الزم بـه ذکراست در این رابطه 
سندیکا نامه ای به مهندس فالحتیان، معاون وزیر نریو در امور برق و انرژی ارسال و از وی درخواست کرده است که فاز صفر 
و یک طرح های وزارت نریو توسط رشکت های مشـاور انجام شود و در صورت دریافت بودجه، فازهای بعدی پروژه انجام 

شود. 
در این خصوص الزم است، اعضا و ریاست کمیته و سندیکا در جلسات حضوری بخواهند تا مراتب به واحدهای ذیربط یعنی 

رشکت های برق منطقه ای و سازمان توسعه برق اعالم شود . 
در این جلسـه مهچننی خربی توسط حارضین اعـالم شد که سازمان بورس در حال اجیاد مکانیزمـی است تا در پروژه هایی که 

توجیه اقتصادی دارند رسمایه گذاری کند که فرصت خوبی را برای رشکت های مشاور فراهم خواهد کرد. 
در ادامه این جلسـه، مشـکالت رتبه بندی اعضا موضوع نامه سندیکا به معاونت نظارت رهـربدی رئیس مجهور مورد بررسی 
قـرار گرفت و از رشکت ها خواسته شد که اگر مشـکالتی در رابطه با رتبه بندی دارند به سندیکـا برای پیگریی انتقال دهند که 

رشکت های پارس نریو کیش، مشانری و روشنایی نریوگسرت اعالم مشکل کردند.
بر اساس بند دیگری از دستور جلسه کمیته،  اعضا به بیان مشکالت مشاوره پروژه های جتدید پذیر پرداختند که از مهم ترین آهنا 
مسـئله عدم پایش درست رشکت های مشـاور فعال در این زمینه و ورود رشکت های غریمتخصص بود که با توجه به نو بودن 
این صنعت مقرر شد مطالب و گزارش های مفید در این خصوص هتیه و از طریق بولتن روزانه سندیکا، ستربان و دیگر نرشیات 
مرتبط و ... اطالع رسانی شود. مهچننی پشنهاد شد، نظرات و پیشنهادات کمیته در این خصوص مجع بندی و به سازمان توسعه 

برق و وزارت نریو اعالم شود.
در پایان مقرر شد، جلسـات کمیته هر یک ماه یک بار و حداکثر 45 روز یک بار  برگزار شود و مسـائل و مشکالت مورد بحث 

و بررسی قرار گریند.
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در کمیته سازندگان تابلوهای برق بررسی شد: 

مهارت های مدیر حتقیق و توسعه 
و معاونت برنامه ریزی و تعالی سازمانی در صنعت تابلو سازی

در جلسه بیست و هشتم اردیبهشت ماه سال جاری کمیته سازندگان تابلو های برق سندیکای صنعت برق ایران، مهارت های 
مـورد نیـاز یک مدیر حتقیق و توسعـه و معاونت برنامه ریـزی و تعالی سازمانـی در صنعت تابلو سازی بررسی و لیسـت آن به 

تصویب رسید.
به گزارش روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران، بر اساس این لیست مهارت های مورد نیاز مدیر حتقیق و توسعه عبارتند 

از: 
آشنایی با اصول و فنون مذاکره/ آشنایی با اصول مشرتی مداری / آشنایی با برنامه ریزی اسرتاتژیک/ آشنایی با استانداردهای 
کیفیـت تولید و حمیط زیسـت/ شناخت حمصوالت تولیدی/ تسـلط بر زبان  انگلیسـی/ آشنایی با رفتـار سازمانی/ آشنایی و 
شناخـت اصول مدیریـت/ آشنایی بـا اصول قراردادهـا و قوانـنی حقوقی/ آشنایی بـا خدمـات کامپیوتری و نـرم افزارهای 
ختصصـی/ توانایـی هتیه و ارائـه گزارش به سطوح باالتر/ توانایی ارائه پیشـنهاد و مشـاوره فنـی برای هبره بـرداری کارآمد از 
امکانـات تولید/ آشنایی با ابـزار و جتهیزات جانبـی تولید/ آشنایی با استانداردهای تسـت/ شناخت جتهیـزات الکرتیکال و 
مکانیکال/ آشنایی با استانداردهای تابلوهای برق/ شناخت امکانات تولیدی/ توانایی نقشه خوانی الکرتیکال و مکانیکال/ 
تسـلط بر طراحی مکانیکال/ توانایی انجام تسـت نمونه های ساخته شده براساس استانداردهای بنی املللی/ توانایی بررسی 

توجیه فنی اقتصادی طرح های پیشنهادی.
در ادامه این لیست مهارت های مورد نیاز معاونت برنامه ریزی و تعالی سازمانی به این رشح اعالم شده است: 

آشنایی با اصول و فنون مذاکره  )1 ، 2 و 3(/ آشنایی با اصول مشـرتی مداری )1 ، 2 و 3(/ آشنایی با برنامه ریزی اسرتاتژیک 
)1 ، 2 و 3(/ آشنایـی بـا استانداردهای کیفیت تولید و حمیط زیسـت )1 ، 2 و 3(/ شناخت حمصوالت تولیـدی )1 ، 2 و 3(/ 
تسـلط بر زبان  انگلیسـی )1 ، 2 و 3(/آشنایی با رفتار  سازمانی)1 ، 2 و 3(/ آشنایی و شناخت اصول مدیریت )1 ، 2 و 3(/ 
آشنایی با اصول قراردادها و قواننی حقوقی )1 ، 2 و 3(/ آشنایی با خدمات کامپیوتری و نرم افزارهای ختصصی )1 ، 2 و 3(/ 
توانایـی هتیه و ارائه گـزارش به سطوح باالتر )1 ، 2 و 3(/ توانایی ارائه پیشـنهادات هببود و اجرایی نمودن تصمیامت مدیریت 
ارشد سازمان )1 ، 2 و 3(/ آشنایـی با ابزار و جتهیزات جانبی تولید )1و3(/ آشنایی با استانداردهای تابلوهای برق )1و3(/ 
شناخـت جتهیـزات الکرتیکال و مکانیکـال )1 ، 2 و 3(/ آشنایی با نقشـه خوانی الکرتیکـال و مکانیکـال )1 و3(/ آشنایی با 
دستورالعمل های تسـت و بازرسی تابلوهای برق )1(/ شناخت امکانات تولیدی )1 ، 2 و 3(/ آشنایی با فنون کنرتل کیفیت 
آماری )1(/ آشنایی با حسابداری صنعتی )2(/ آشنایی با روش های کاهش قیمت متام شده )2(/ آشنایی با روش های تامنی 
منابـع مالی )2(/ توانایـی جتزیه و حتلیل بودجه و هزینـه )2(/ توانایی ارائه گزارش انحراف های مالی پـروژه )2(/ آشنایی با 

اصول زمان سنجی )3(/ آشنایی با مدیریت تأخریات )3(/ آشنایی با برنامه ریزی مهندسی مواد و تولید )3(.
مهچننی با توجه به اینکه مدیران کنرتل کیفیت، کنرتل هزینه و کنرتل پروژه در زیر جمموعه معاونت برنامه ریزی و تعالی سازمانی 
قـرار دارنـد، لذا مهـارت های این مدیـران نیز با قید ردیـف هر یک از مدیـران مزبور در جلـوی ردیف مهارت هـای معاونت 

برنامه ریزی و تعالی سازمانی مشخص شده است
در این جلسـه مهچننی مهندس شجاعی، رییس کمیته سازندگان تابلو و بازرس سندیکا چکیده موارد مهم مطروحه در جلسه 
هیـأت مدیره سندیکـا در خصوص ارسال اطالعیه ها و بخشـنامه هـا از سوی دبریخانـه سندیکا به متامی اعضـای سندیکا از 
مجلـه اطالعیه دبریخانه دائمی نشسـت های اقتصادی و رسمایه گـذاری مجهوری اسالمی ایران در مـورد بررسی فرصت ها و 
راهکارهای جتارت و رسمایه گذاری با کشور افغانستان – آفریقای جنوبی و نیجریه در تاریخ 27 و 28 خرداد 1393 در مرکز 

مهایش های بنی املللی صدا و سیام را به استحضار اعضای حارض در جلسه کمیته رساند .
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انتخاب�ات هی�ات رئیس�ه کمیت�ه ختصصی ان�رژی ه�ای جتدیدپذیر 
سندیکا برگزار شد 

انتخابات هیات رئیسه کمیته در اولنی جلسه عمومی کمیته در سال 93، روز بیست و ششم فروردین ماه با حضور دبری سندیکا 
برگزار شد.

بـه گزارش روابط عمومـی سندیکای صنعت برق، در این انتخابـات پس از انجام رای گریی، مهندسـنی محید رضا صاحلی از 
رشکـت مبنا هبینه سازان نریو با 15 رای، کاوه خدامـه از رشکت امید سامه بـا 14 رای، داوود ارشفی پور از رشکت سفری نریو 
آفرین با 14 رای، مهدی هبرامی از رشکت پریامون سیسـتم قشـم با 12 رای و فرامرز اویسـی از رشکت فناوران فرا افراز با 10 

رای به عنوان اعضای اصلی هیات رئیسه کمیته انتخاب شدند. 
مهچننی دکرت امریحسنی مریآبادی از رشکت ارم زمنی گرمایی با 10 رای و مهندس علریضا حاجی لو از رشکت آفتاب رشق با 

8 رای به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند. 
الز به ذکر است، با توجه به اینکه تعدادی از رشکت ها بدهی معوقه داشتند بنا بر تصمیم هیات رئیسـه و آینی نامه سندیکا مبنی 
بـر تعلیق رشکت های عضو با بیش از یک سال بدهی تعداد 14 رشکت  معلق در نظر گرفته شدند که از سال  90 بدهی خود را 
پرداخت نکرده اند . بنابراین از تعداد 51 عضو کمیته 37 رشکت به عنوان اعضای اصلی و دارای حق رای در نظر گرفته شدند 

و انتخابات با حضور 19 رشکت برگزار شد. 

در کمیته سازندگان تابلو های برق سندیکا تصویب شد:

لیست مهارت های مدیر تولید، مدیر کارخانه 
و مدیر برنامه ریزی و کنرل پروژه

فهرستـی از مهارت های مورد نیاز مدیران تولیـد، کارخانه، مهندسی و برنامه ریزی و کنرتل پـروژه در صنعت تابلو سازی در 
جلسه سی و یکم فروردین ماه سال جاری مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. 

به گزارش روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران، بر اساس این فهرست مهارت های مورد نیاز یک مدیر تولید عبارتند از: 
آشنایی با اصول و فنون مذاکره / آشنایی با اصول مشرتی مداری/ آشنایی با برنامه ریزی اسرتاتژیک/ آشنایی با استانداردهای 
کیفیـت تولید و حمیط زیسـت/ شناخت حمصوالت تولیدی/ تسـلط بر زبان انگلیسـی/ آشنایی با رفتار سازمانـی/ آشنایی و 
شناخت اصول مدیریت/ آشنایی با اصـول قراردادها و قواننی حقوقی/ توانایی هتیه و ارائه گزارش به سطوح باالتر/ آشنایی 
با جتهیزات الکرتیکال و مکانیکال/ تسـلط بر روش های تولید حمصول/ آشنایـی با برنامه ریزی تولید/ آشنایی با برنامه ریزی 
مـواد/ تسـلط و شناخت نقشـه های مکانیکـال و الکرتیکـال/ آشنایی بـا فرآیندها و اصول زمـان سنجـی/ توانایی مدیریت 
تأخریات/ آشنایی با ماشنی های تولیدی و روش های نصب و راه اندازی و استقرار آنان/ شناخت روش های هببود کیفیت و 

کمیت تولید/ آشنایی کامل با موارد ایمنی حمیط کار/ آشنایی با خدمات کامپیوتری و نرم افزارهای مربوطه. 
بر مهنی اساس مهارت های یک مدیر کارخانه شامل: 

آشنایی با اصول و فنون مذاکره/ آشنایی با اصول مشرتی مداری/ آشنایی با برنامه ریزی اسرتاتژیک/ آشنایی با استانداردهای 
کیفیـت/ شناخـت حمصوالت تولیدی/ تسـلط بـر زبان انگلیسـی/ آشنایـی با رفتـار سازمانـی/  آشنایی و شناخـت اصول 
مدیریت/ آشنایـی با اصول قراردادها و قواننی حقوقـی/ توانایی هتیه و ارائه گزارش به سطوح باالتـر/ توانایی جتزیه و حتلیل 
بودجـه کارخانجات/ آشنایی با ماشنی آالت تولیدی/  آشنایی بـا روش های هببود کیفیت و کمیت تولید/ آشنایی با خدمات 

کامپیوتری و نرم افزارهای ختصصی/ آشنایی کامل با قواننی کار و بیمه تأمنی اجتامعی است. 
مهارت های مورد نیاز مدیر مهندسی عبارتند از: 

آشنایی با اصول و فنون مذاکره/ آشنایی با اصول مشرتی مداری/ آشنایی با برنامه ریزی اسرتاتژیک/ آشنایی با استانداردهای 
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کیفیت/ شناخت حمصوالت تولیدی/ تسلط بر زبان انگلیسی/ آشنایی با رفتار سازمانی/ آشنایی به اصول مدیریت/ آشنایی 
با اصول قراردادها و قواننی حقوقی/ توانایی هتیه و ارائه گزارش به سطوح باالتر/ شناخت جتهیزات الکرتیکال و مکانیکال/ 
شناخت و تسلط بر نقشه های الکرتیکال و مکانیکال/ آشنایی با روش های هببود کیفیت و کمیت تولید/ تسلط بر نرم افزارهای 
ختصصی نقشه کشی الکرتیکال و مکانیکال/ آشنایی با نرم افزارهای حماسباتی/ تسلط بر طراحی مدارات الکرتیکی/ شناخت 
برنامه زمانبندی پروژه و نحوه کاهش انحراف معیار/ تسلط بر اجیاد کد کاالی انبار/ تسلط بر هتیه اسناد فنی پروژه جهت ارائه 

به مشرتی. 

تعینی اولویت های  کمیته حقوقی و قراردادها در سال 93
در اولنی  جلسـه کمیته حقوقی و قراردادهای سندیکای صنعت برق ایران، در سال جاری که در بیسـت و چهارم فروردین ماه 

برگزار شد، اولویت های این کمیته مشخص شد. 
به گزارش روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران، برگزاری جلسه ای با نامیندگان وزارت نریو برای بررسی ابعاد اقتصاد 
مقاومتـی کار و تعـاون و رفاه و مهچننی تبینی حقوق قـراردادی صنعتگران و پیامنکاران در چهارچـوب ظرفیت قانون مدنی با 
استفاده از حقوقدانان خربه، اتاق بازرگانی و سندیکا از مجله موادی بودند که در این جلسه برای پیگریی در سال جاری، مطرح 

شدند. 
از سوی دیگر مقرر شد، کارگروه تعرفه در سال 93 با دعوت از ذی نفعان به صورت مستمر به فعالیت خود ادامه دهد. 

در این جلسـه مهچننی خالصه ای از  مذاکرات و مصوبات و مسـائل باقیامنده از سال 92 برای پیگریی در سال جاری نیز ارائه 
شد.

بر این اساس، در خصوص اصالح بخشنامه تعدیل نرخ ارز و احلاق بند هاردشیپ به قراردادهای جاری مقرر شد در جلسه ای 
کـه با دکرت قانع فر، مدیـر کل دفرت امور نظام فنی طرح ها برگـزار می شود، این موضوعات مورد بررسی و چاره اندیشـی قرار 

گریند .
مهچنـنی در خصـوص تعینی تکلیف قراردادهـای موجود مقرر شد در جلسـه آتی کمیتـه این موضوع بررسـی و نقطه نظرات 

اعضای کمیته برای انعکاس به رشکت توانری در اختیار کارگروه مشرتک توانری و سندیکا قرار گرید. 
هتیه قراردادهای تیپ یکی دیگر از مواردی بود که در این جلسه به آن پرداخته شد که در این مورد مقرر شد، این موضوع از طریق 
کارگروه مشـرتک مورد پیگریی قرار گرید و اعضای کمیته نقطه نظرات خود را برای انعکاس به رشکت توانری به این کارگروه 

منعکس کنند.
در مـورد موضوع ابالغ رشایط عمومی پیامن کـه پیش نویس آن مورد بررسی قرار گرفتـه و در رشف ابالغ است، مقرر شد این 

موضوع از طریق کارگروه مشرتک توانری و سندیکا مورد پیگریی قرار گرید .
در پایان در خصوص موضوع معضل ناشی از مالیات بر ارزش افزوده مقرر شد نتایج جلسه ای که با مدیر کل دفرت اعرتاضات 

برگزار شده بود تا حصول نتیجه مورد پیگریی قرار گرید .
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رییس و نایب رییس کمیته انرژی های جتدید پذیر سندیکا
 انتخاب شدند

 
در جلسـه هنم اردیبهشت ماه سال جاری کمیته انرژی های جتدید پذیر سندیکای صنعت برق ایران، مهندس محیدرضا صاحلی 
از رشکت مبنا هبینه سازان نریو به اتفاق آرا به عنوان رئیس کمیته و مهندس کاوه خدامه  از رشکت مهندسنی صنایع امید سامه به 

سمت نایب رئیس کمیته انتخاب شدند. 
به گزارش روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران، مهچننی بنا به درخواست مهندس هبرامی انرصاف ایشان از عضویت در 
هیات رئیسه توسط دبری کمیته اعالم و مهندس مریآبادی از رشکت ارم زمنی گرمایی به عنوان عضو اصلی هیات رئیسه انتخاب 

شدند. 
در ادامه این جلسـه، اعضا بر پیگریی برنامه های سـال گذشته و برنامه ریزی بر روی آهنا تاکیـد کردند که از مجله مهم ترین آهنا 
پیگریی جلسه با دکرت امریی خامکامی، رئیس کمیته نریو کمیسیون انرژی جملس و دکرت سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری 

ریاست مجهوری بود. مهچننی پیشنهاد شد در جلسات عمومی کمیته از مقامات دعوت به عمل آید.
از سـوی دیگـر، اعضا بر پیگـریی و نظارت بـر چگونگی اجـرای مناقصات و چاره اندیشـی بـرای حل مشـکل ورود برخی 
رشکت هـای بزرگ پیامنکاری که عمدتـا در زمینه انرژی هـای جتدیدپذیر فعال نبوده و بـا رشایط پیش آمده به ایـن بازار ورود 

کرده اند تاکید کردند.
مهچننی مقرر شد اساسنامه ساتبا به هیات رئیسـه کمیته ارسال شود و تا قبل از تصویب آن در صحن علنی جملس )اساسنامه در 

کمیسیون انرژی به تصویب رسیده است( سندیکا پیشنهادات خود را ارائه دهد.
در این جلسه پیشنهاد بازدید از رشکت های عضو کمیته به منظور آشنایی با توانمندی های رشکت ها مطرح شد.

مقرر شد پس از برگزاری هر دو بار جلسه هیات رئیسه یک جلسه عمومی تشکیل شود. در این جلسه تقویم جلسات کمیته در 
شش ماهه اول سال به حارضین ارائه شد. 

تعینی رسفصل های فعالیت کمیته انرژی های جتدیدپذیر
 در سال جاری

در جلسه بیست و هشـتم اردیبهشـت ماه سال جاری کمیته انرژی های جتدیدپذیر سندیکای صنعت برق ایران، رسفصل ها و 
اولویت های کاری این کمیته تعینی شدند. 

بـه گزارش روابـط عمومی سندیکـای صنعت برق ایـران، بر مهنی اساس پیشـنهاد شد مبحث بـازار انرژی هـای جتدیدپذیر، 
قیمت گذاری برق تولیدی از انرژی های جتدیدپذیر، پیگریی و بررسی اساسنامه و موارد مربوط به تاسیس ساتبا، رابطه مستمر 

و مداوم با جملس و برگزاری کنفرانس های مطبوعاتی دوره ای جزو اولویت های اصلی برنامه های کمیته در نظر گرفته شود.
در ادامه جلسه حارضین اساسنامه ساتبا را که در جملس در حال بررسی است مورد مطالعه قرار دادند و پیشنهاداتی را به منظور 
اصالح متن اساسنامه مطرح کردند تا نقش بخش خصوصی در تصمیم گریی ها و سیاست گذاری ها پررنگ تر شود. مهچننی 
مقرر شد، پیشنهادات کمیته در مورد بندهایی از اساسنامه در قالب نامه ای به جملس ارسال شود و در این راستا نیز جلسه ای نیز 

با دکرت امریی خامکانی، رئیس کمیته نریوی کمیسیون انرژی جملس شورای اسالمی تشکیل شود.
مهچننی پیشنهاد شد اخبار منطقه در رابطه با انرژی های جتدیدپذیر به اطالع اعضا رسانده شود.



91

اخبـــــار

از سوی کمیته پیامنکاران خطوط انتقال نریو سندیکا: 

پیگریی و رفع موانع رتبه بندی پیامنکاران
در جلسه پانزدهم اردیبهشت ماه سال جاری کمیته پیامنکاران خطوط انتقال نریو سندیکای صنعت برق ایران، هتیه فهرستی از 

رشکت هایی که در جریان رتبه بندی دچار مشکل شده اند، به تصویب رسید.
به گزارش روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران، به منظور رفع تنگناهای موجود در رتبه بندی رشکت های پیامنکاری بر 
اساس تعامل صورت گرفته با معاونت برنامـه ریزی و نظارت راهربدی رئیس مجهور مقرر شد فهرستی از رشکت هایی که در 

جریان رتبه بندی دچار مشکل شده اند هتیه و از طریق سندیکا به این معاونت ارائه شود.
در حال حارض اینگونه رشکت های عضو سندیکا  در حال شناسایی هستند. 

پیگریی مشکالت و مسـایل اعضا در کارگروه مشرتک توانری – سندیکا  از دیگر مواردی بود که در این جلسه مورد بحث قرار 
گرفت. 

بر این اساس تصمیامت اختاذ شده در این کارگروه از قبیل هتیه و تنظیم صورجتلسه برای متامی جلسات کارگروه ارائه آن به مدیر 
عامل رشکت توانری و دعوت از 2 یا 3 مدیر عامل برق منطقه ای برای حضور در جلسات کارگروه با تعینی تکلیف حل و فصل 

مسایل و مشکالت قراردادی پیامنکاران و ارائه گزارش مربوطه به اطالع اعضای کمیته رسید. 
در این جلسـه مهچنـنی در خصوص تاسیس فدراسیون برق اعـالم شد،  نظر به تصویب فدراسیون بـرق توسط اتاق بازرگانی 
ایـران بـا اصالحاتـی در ساختار سندیکا مقـرر است ضمن اصـالح اساسنامه سندیکا و تعامـل و رایزنی با سایـر انجمن ها و 
سندیکاهـای صنعت برق و جلب نظر موافق آهنا نسـبت به تشـکیل فدراسیون برق با حضور تشـکل هـا و رشکت های عضو 

صنعت برق اقدام شود.
مهچننی اکثریت هیات مدیره فدراسیون برق با تشـکل ها خواهد بود و در صورت نا موفق بودن جذب تشـکل ها، کمیته های 
ختصصی موجود می توانند با اجیاد رشایط الزم به عنوان یک تشـکل نسـبت به انتخاب یک نامینده برای حضور در هیأت مدیره 

فدراسیون اقدام کنند.
در این جلسـه مـواردی مانند نظرسنجی سندیکـا در خصوص ساختار صنعت بـرق، رضایب مالیاتی و مهچننی اولنی جلسـه 

اقتصاد مقاومتی تشکیل شده در رشکت توانری مطرح شدند. 
مهندس بخشی، رئیس کمیته نیز  ضمن تربیک ابالغ فهرست رشح ردیف های رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نریوی 
برق از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهربدی رئیس مجهور که با تالش و پیگریی هیات رئیسه کمیته حاصل شده، خاطر 

نشان کرد که مراتب باید طی نامه ای به استحضار متامی اعضای کمیته رسانده شود.

با پیگریی های کمیته حقوقی قراردادهای سندیکا: 

پیگریی مشکالت مالیات بر ارزش افزوده پیامنکاران از طریق جملس
با پیگریی های کمیتـه حقوقی قراردادهای سندیکای صنعت برق ایران در خصوص مشـکالت مربوط به پرداخت مالیات بر 
ارزش افزوده پیامنکاران از طریق دفرت اعرتاضات سازمان امور مالیاتی کشـور، این دفرت پیگریی این موضوع را از طریق جملس 

در دستور کار قرار داد. 
 در جلسـه ای کـه اواخر سـال گذشته در دفـرت آقای بیگـی، مدیر کل دفـرت اعرتاضات سازمان امـور مالیاتی کشـور با حضور 
نامیندگـان هیات مدیره سندیکا و کمیته حقوقی و قراردادهای سندیکا برگـزار شد، مواضع، اهبامات و خلع های قانونی برای 

ایشان ترشیح و تبینی شد.  
در این جلسه بر این موضوع تاکید شد که چطور پیامنکاران باید مالیات بر ارزش افزوده پروژه ای را پرداخت کنند که هیچ رقمی 
از کارفرمـای خود دریافت نکرده انـد و در صورت عدم پرداخت این مالیـات، پیامنکار پروژه از سـوی اداره کل مالیات مورد 

جریمه قرار خواهد گرفت و باید جریمه آن را نیز پرداخت کند. 
بعد از ترشیح این موضوع و با توجه به اینکه قانون مذکور از نیمه دوم سال 1387 به طور آزمایشی مورد اجراست مقرر شد این 
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مشکل از طریق جملس مورد پیگریی قرار گرید تا این اجحاف بررسی و نسبت به اصالح آن اقدام شود. 
مهچننی مقرر شـد در این مدت، دفرت اعرتاضات با پیامنکـاران و تولیدکنندگان به خصوص فعاالن صنعت برق کشـور هنایت 
مهکاری را داشته باشند و نسـبت به مرتفع کردن مسـایل و مشـکالت آهنا تا حد امکان و حذف جریمه هـای آهنا اقدام مقتضی 

صورت گرید.
الزم به ذکر است، کمیته حقوقی و قراردادها پس از بررسی مشـکالت مربوط به مالیات بر ارزش افزوده اعضا، این مشکالت 
را به دکرت عسکری، رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور منعکس کرد که این موضوع به آقای طاری بخش، معاون مالیات بر 
ارزش افزوده و بعد از آن به آقای بیگی، مدیر کل دفرت اعرتاضات جهت بررسی و اظهار نظر ارجاع شد و جلسـه مذکور در این 

راستا تشکیل شد. 

اعضای کمیته سازندگان یراق آالت توزیع سندیکا خواستار شدند:

درخواست متدید مهلت دریافت گواهی مطابقت 
با استانداردهای تولید یراق آالت پر مرصف 

اعضای کمیته سازندگان یراق آالت توزیع سندیکای صنعت برق ایران در جلسـه هشتم اردیبهشت ماه سال جاری این کمیته 
خواستار متدید مهلت دریافت گواهی مطابقت با استانداردهای تولید یراق آالت پرمرصف شدند. 

به گـزارش روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران، در این رابطه نظرات و پیشـنهادات اعضـای کمیته در خصوص ادامه 
سیاسـت سازندگان یراق آالت توزیع نریو برای استقـرار QC Plan و اخذ گواهی صالحیت از رشکت توانری به منظور اختاذ 

راهکارهای تعامل با سازندگان خارج از استاندارد در جلسه مطرح شد. 
با توجه به اینکه برخی از اعضا تاکنون موفق به دریافت گواهی تائید صالحیت نشده اند و بعضی از اعضای دیگر نیز که دارای 
تاییدیـه گواهی مطابقت با استانداردهای تولید هسـتند، تاکنون برای سایـر اقالم تولیدی خود گواهی دریافـت نکرده اند و از 
سوی دیگر، مهلت 4 ماهه رشکت توانری بـرای دریافت گواهی مطابقت با استانداردهای تولید یراق آالت پر مرصف منقضی 
شـده است، مقرر شد با ارسـال نامه ای از طرف کمیتـه به رشکت توانری به دلیـل طوالنی بودن مراحل اخـذ QCP و دریافت 

گواهی مطابقت با استانداردهای تولید برای درخواست متدید این مهلت اقدام شود. 
در این خصوص، پیگریی تنظیم تفاهم نامه ای با رشکت مهندسی جتهیزات صنعت آب و برق ایران برای استقرار برنامه کنرتل 

کیفیت )QCP( و انجام ظرفیت سنجی در دستور کار کمیته قرار گرفت. 
در این جلسه مهچننی تقاضای اعضای کمیته برای افزایش و اصالح لیست یراق آالت پر مرصف و حساس شبکه توزیع منترش 

شده از سوی رشکت توانری مورد بررسی قرار گرفت. 
در ایـن رابطه نامـه های واصله از رشکت هـای برق صنعت ساالر، کوشش برق اصفهان، رهشـاد الکرتیک، فـراورده سازان 
شایان قرائت و مورد بحث و بررسی اعضا حارض در جلسه قرار گرفت و مقرر شد رئیس کمیته با پژوهشگاه نریو در مورد نحوه 
انجام آزمون های نوعی برای انواع یراق آالت مذاکره و سپس لیسـت تکمیلی یراق آالت کثریاملرصف برای انتشـار به رشکت 

توانری پیشنهاد شود.
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پیشنهاداتی برای اصالح بخشنامه ارزی
در جلسـه نامیندگان سندیکا با دکرت قانع فر، مدیر کل امور نظام فنی طرح های معاونـت برنامه ریزی و نظارت راهربدی که در 
تاریخ بیسـت و ششم سال جاری برگزار شد مقرر شد سندیکا پیشـنهادات خود را در خصوص اصالح بخشنامه ارزی به این 

دفرت ارائه کند. 
به گزارش روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران، در  این رابطه مقرر شد، اصالحات پیشنهادی اعم از توأمان بودن روش 
الف )تعینی تفاوت قیمت ارز( و ب )تعینی تعدیل نرخ پیامن ها بر اثر تغیری قیمت ارز( و حذف تاخریات از بخشنامه بطور جامع 

و مدون  تنظیم و برای بررسی به دفرت نظام فنی ارسال شود. 
مهچننی در این جلسـه که بـا حضور مهندس بیات، رییس کمیته حقوقی و قراردادها، حممـد علی حممدی، دبری کمیته حقوقی و 
قراردادها، مهندس مسـایلی، دبری کمیته پست سازان و مهندس سلطان حممدی، عضو کمیته پست سازان سندیکا برگزار شد، 
در خصـوص موضوع هاردشیپ و احلاق آن به رشایط عمومی پیامن مقرر شد با ارائه الیه ای کامل )فدیک و قانون مدنی( این 

موضوع از طریق دفرت نظام فنی مورد بررسی و پیگریی قرار گرید.
مهچنـنی در این جلسـه مقرر شـد، نامه ای از طرف سندیکا بـه رشکت توانری مبنی بـر اینکه متام کارفرمایـان و رشکت های زیر 

جمموعه توانری از قراردادهای مورد تایید معاونت برنامه ریزی استفاده کنند، تنظیم شود. 

در کمیته سازندگان دکل های انتقال نریو سندیکا مطرح شد:

مهاهنگی دکل سازان در مواجهه 
با مناقصات منترشه با رشایط نا متعارف

در جلسـه چهاردهم اردیبهشـت ماه سال جاری کمیته سازندگان دکل های انتقال نریو سندیکـای صنعت برق ایران مقرر شد 
از این پـس در مناقصات منترشه با رشایط نامتعارف، ضمن طرح موضوع در کمیتـه و رایزنی با سایر اعضای رشکت کننده در 

مناقصات، تصمیامت مجعی اختاذ شود.
بـه گزارش روابـط عمومی سندیکای صنعت برق ایـران، در این رابطه مفـاد نامه ارسالی به رشکت بـرق منطقه ای خوزستان 
در مـورد مناقصه برج های مشـبک 230 کیلوولت و درخواست اصـالح رشایط نا متعارف در زمینـه رشایط پراخت، جدول 
زمان بندی خرید فلزات توسط فروشنده و خامته قرارداد در ماده 37 و مهچننی پاسخ رسیده در این خصوص از سوی مدیر کل 

دفرت بررسی های مالی و بازرگانی رشکت توانری مطرح شد. 
در این جلسه مهچننی با توجه به ارسال نامه سندیکا به اعضای کمیته برای ارائه و اعالم مشکالت خود با رشکت برق منطقه ای 

غرب برای طرح در کارگروه مشرتک توانری و سندیکا از اعضای کمیته برای طرح مشکالتشان  درخواست شد. 
 در این جلسـه نامینده کمیتـه در کمیته حقوقی قراردادهای سندیکـا به طرح مباحث مورد پیگریی در کمیتـه حقوقی قراردادها 

پرداخت. 
در ایـن رابطـه با توجه به طرح پیـش بینی ماده ای با عنـوان هارد شیپ یا عرس و حـرج در قراردادها مقرر شـد کمیته حقوقی و 
قراردادهـای سندیکا با مهاهنگی اتـاق بازرگانی هتران الیه ای در این زمینه هتیه و به معاونـت برنامه ریزی و نظارت راهربدی 

رئیس مجهور برای طرح و تصویب پیشنهاد کند.
با توجه به درخواست نظرات اصالحی یا پیشنهادی از طرف کمیته حقوقی و قراردادها در خصوص تعینی رضایب مالیاتی، از 

اعضای کمیته درخواست شد که در این مورد نظرات خود را به سندیکا منعکس کنند.
در این جلسـه مهچننی مقرر شد سیاست های کلی کمیته و تدوین برنامه های اجرایی برای سال جاری در جلسـات آتی کمیته 

مورد بحث و بررسی قرار گرید. 
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از سوی کمیته توسعه صادرات سندیکا:

برگزاری دوره های آموزشی برای تکنسنی های 
وزارت برق سوریه و عراق

پـریو امضا تفاهـم نامه مهکاری مشـرتک بـنی سندیکا)کمیته توسعـه صـادرات( و وزارت برق کشـورهای عـراق و سوریه، 
دوره های آموزشی برای تکنسنی ها و کارشناسان وزارت برق این کشورها از سوی رشکت های عضو کمیته برگزار می شود. 
بـه گزارش روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران، در مهنی راستـا اولنی دوره آموزشی هجدهم خرداد ماه سال جاری در 

رشکت های کنتور سازی و سیم و کابل اهبر برای کارشناسان وزارت برق سوریه برگزار شد. 
مهچنـنی رشکت هـای الکرتونیک افزار آزما،  بازرگانی ایران ترانسـفو، مهراه افـق و پارس سوئیچ نیز در برگـزاری دوره های 

مذکور مشارکت خواهند داشت.
از دیگر فعالیت های این کمیته در چند ماهه نخست سال جاری می توان به حضور کمیته توسعه صادرات در کارگروه تدوین 
آینی نامـه رقابت سامل در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی صنعت آب و بـرق در وزارت نریو که با حموریت دفرت توسعه 

صادرات و صدور خدمات فنی و مهندسی برگزار شد، اشاره کرد. 
گفتنی است، جممع عمومی کمیته توسعه صادرات در تاریخ بیست و هفتم خرداد ماه سال جاری برگزار می شود. 

برگزاری دوره حتلیل حقوقی صورت وضعیت، پرداخت 
و تأخری در پرداخت در قراردادهای پیامنکاری

اولـنی دوره آموزشی واحد آمـوزش سندیکا در سال جاری با عنـوان "حتلیل حقوقی صورت وضعیـت، پرداخت و تأخری در 
پرداخت در قراردادهای پیامنکاری" در تاریخ دهم و یازدهم اردیبهشت سال جاری در حمل سندیکای صنعت برق ایران برگزار 

شد.
 در ایـن دوره 20 نفـر از نامیندگان رشکت هـای عضو سندیکا از مجله رشکت هـای نصب نریو، رعدآسـای صفاهان، فردیس 

نریوی شریاز، رشکت صنعتی گام اراک، مبنا نریو و رشکت مهندسان مشاور سازه رشکت داشتند.
در ایـن دوره کـه به مـدت 16 ساعـت به صـورت کارگاهـی برگزار شـد، موضوعاتـی از قبیـل بررسـی صورت وضعیت و 
صورحتسـاب در رشایط عمومی پیامن، حتلیـل وجوه متایز صورت وضعیت و صورحتسـاب و نیز زمان و نحـوه ارائه هر یک به 
تفکیـک، ارائه نکات حقوقی هتیـه، ارسال، رسیدگی و پرداخت صورت وضعیت و صورحتسـاب، ارائـه نکاتی در باب نحوه 
طـرح ادعای پیامنکـار در رابطه با مصالـح پای کار در صـورت وضعیت، بررسی ضامنـت اجرای حقوقی تاخـری در پرداخت 
)زمانـی و مالی و قـراردادی(، بررسی مسـئولیت مدنی کارفرما و مشـاور در رابطه با موضوع مورد بحـث و بررسی یک رأی 

قضایی مرتبط با موضوع مورد بحث توسط مدرس دوره مهندس حسنی زاده مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
براساس نظر سنجی صورت گرفته در خصوص میزان رضایتمندی رشکت کنندگان از دوره آموزشی برگزار شده، 84 درصد 
رشکـت کنندگان برگـزاری دوره آموزشـی حتلیل حقوقی صـورت وضعیت، پرداخت و تأخـری در پرداخـت در قراردادهای 

پیامنکاری را خوب و بسیار خوب ارزیابی کرده اند .
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توضیحات�ی در مورد مناقصه خرید برج های مش�بک فوالدی برای 
خطوط 230 کیلو ولت دو مداره ارتباطی نریوگاه ماهشهر

در پی اعرتاض رشکت های سازنده دکل به اسناد مناقصه خرید برج های مشبک فوالدی برای خطوط 230 کیلوولت دو مداره 
ارتباطی نریوگاه ماهشهر، مدیر کل دفرت بررسی های مالی و بازرگانی رشکت توانری طی نامه  ای توضیحات الزم در این مورد 

را ارائه کرد.
به گـزارش روابط عمومی سندیکـای صنعت برق ایران، متـن این نامه برای اخـذ تصمیامت الزم در سایـت سندیکابه آدرس 

www.ieis.ir موجود است. 

قابل توجه  رشکت های عضو کمیته ختصصی انرژی های جتدیدپذیر

بازدید از نامیشگاه های  ENTECH 2014 کره
سفارت کـره جنوبی از رشکت های عضـو سندیکا برای بازدید از  نامیشـگاهENTECH 2014کـه ازتاریخ پنجم الی هفتم 

شهریور ماه سال جاری در کره جنوبی برگزار می شود، دعوت به عمل آورده است. 
عالقمندان می توانند برای کسب اطالعات بیشرت با دبری خانه کمیته انرژی های جتدیدپذیر سندیکا متاس حاصل فرمایند. 

الزم به ذکر است، هزینه 3 شب هتل بر عهده سفارت کره خواهد بود. 
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روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران/  از سوی رشکت تولیدی رعد برگزار شد:

سمینار چشم انداز اقتصاد ایران در سال 93

سمینار حتلیل و چشـم انداز اقتصاد ایران در سـال 1393 با نگاهی به اسرتاتژی های مطلوب  
برای رشکت هـای تولیدی با سخنرانی دکـرت ایامنی راد، اقتصـاددان در هتل عباسی اصفهان 
هفتم خرداد ماه سال جاری مهزمان با نامیشگاه بنی املللی برق اصفهان توسط رشکت تولیدی 

رعد با حضور مدیران ارشد برق و فوالد ایران برگزار شد.
در ایـن سمینار دکـرت ایامنی راد به بررسی و حتلیـل روندهای قالب در اقتصـاد ایران و جهان و 
مهچننی اسرتاتژی های مناسب برای رشکت های تولیدی پرداخت و مدعوین نظرات خود را 

در ارتباط با موضوعات مطرح شده بیان کردند. 
علریضا وفایی، رییس هیات مدیره رشکت تولیدی رعد نیز ضمن خوش آمدگویی به رشکت 
کنندگان و تشکر از قبول دعوت سمینار این رشکت،  خود خطاب به مدیران و فعاالن صنعت 
برق گفت: امید است به یاری خداوند متعال بتوانیم با مهیاری و مهبسـتگی یکدیگر فضایی را 
فراهـم آوریم تا متامی فعـاالن در صنعت برق ایران بتوانند در چنـنی سمینارهایی در ارتباط با 
مشـکالت وچالش های مشـرتک در صنعت برق تبادل نظر کرده و با هبره گـریی از نظرهای 
یکدیگر و مشـورت بـا  متخصصنی  وکارشناسـان مرتبط بتوانیـم با موفقیـت از بحران های 

اقتصادی موجود در کشور گذر کنیم.

 اپیل جموز بازرسی توانری را دریافت کرد
رشکـت آزمایشـگاه هـای صنایـع انـرژی )اپیـل( در لیسـت 

بازرسان مورد تایید توانری قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران، از این 
پس اعضای سندیکـا می توانند فرآیند اخذ جمـوز توانری شامل 
بازرسی فنی، ارزیابی کیفی و انجام آزمون ها را به طور مهزمان 

در آزمایشگاه مرجع اپیل انجام دهند.
الزم بـه ذکـر است، بـا توجه بـه اینکه فرآینـد بازرسـی دارای 
اشرتاکات بسـیاری با Directive  های احتادیه اروپا است، امکان صدور نشان CE )جهت 

تسهیل در صادرات و ورود به وندور سازمان های دولتی( نیز وجود دارد. 

روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران/ 

کسب مقام اول و دوم در مسابقات ربوکاپ 
توسط رشکت باسط پژوه

هنمنی دوره مسـابقات بنی املللی ربوکاپ آزاد ایران پایان یافـت و رشکت باسط پژوه هتران در 
لیگ ربات  های فوتبالیست انسان نام سایز نوجوان، با پریوزی در برابر تیم دانشگاه آزاد پرند به 

مقام اول این لیگ دست یافت.
بـه گـزارش روابط عمومـی سندیکـای صنعت برق ایـران، این لیـگ از مهمرتیـن لیگ های 
مسابقات است. به عالوه به این دلیل که ساخت ربات در این سایز بسیار پیچیده است، تعداد 
رشکـت کننـده در این لیگ کـم است.در لیـگ ربات های انسـان نام سایز کـودک نیز رشکت 
باسط پژوه با شکست دادن تیم های دانشگاه هامبورگ آملان، انگلستان و دانشگاه آزاد قزوین 
)MRL( به فینال راه یافت. در مسابقه فینال که با تیم دانشگاه برلنی انجام شد در ابتدای بازی، 
ربات های رشکت باسـط پژوه در اثر برخورد و افتادن دچـار آسیب دیدگی شدند و در نتیجه 
تیم دانشـگاه برلنی به مقام اول دست یافت و رشکت باسط پژوه هتران نیز مقام دوم لیگ ربات 
های سایز کودک را از آن خود کرد.الزم به ذکر است که برای اولنی بار در این مسـابقات، یک 

تیم توانسته است مهزمان در دو سایز کودک و نوجوان ربات های انسان نام مقام کسب کند.

روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران/ 

رشکت صفا نیکو از لیست حتریم ها خارج شد
رشکت صفا نیکو از لیست حتریم های بنی املللی خارج شد.

سندیکـای صنعت برق ایران ضمـن ابراز خرسندی از ایـن رویداد برای ایـن رشکت آرزوی 
موفقیت روز افزون دارد.

دنیای اقتصاد/ 

آغاز هبره برداری از نریوگاه نجف ارشف 
در دیدار رهربی از مپنا

در جریان بازدید مقام معظم رهربی از نامیشگاه گروه مپنا ، هبــره برداری از نیـــروگاه نجف 
ارشف که به دست متخصصان مپنا طراحی و ساخته شده است، آغاز شد.

در ایـن دیدار رهرب انقالب در بخشـی از سخنانشـان دستاوردهای جمموعه مپنـا را، هم برای 
کشور و هم برای شاغالن و فعاالن این جمموعه، باعث مباهات دانستند و افزودند: بخش های 

خمتلف دولتی باید اینگونه جمموعه ها را پشتیبانی کنند.
ایشـان با اشاره به تردید برخی افراد درباره قدرت و توانایی جوانان کشور خاطرنشان کردند: 
دستیابی ایران به رتبه ششـم سازندگان نریوگاه های گازی، یک مثال کوچک از توانایی های 
عظیم نریوهای انسـانی کشور است که در دوران جنگ و حتریم های دشوار جوانه زد و اکنون 

در عرصه های فراوان به بار نشسته است.
مهنـدس علی آبادی، مدیرعامل رشکت مپنا نیز ضمن ارائه گزارشی از این رشکت با اشاره به 
انحصاری بودن ساخت جتهیزات نریوگاهی، در آمریکا و چند کشور اروپایی، گفت: رشکت 
مپنـا با استفاده از توانمنـدی متخصصان و کارشناسان داخلی، اکنون ششـمنی جتهیزات ساز 

نریوگاه ها در جهان است.

اخبـــــار



97

اخبـــــار

به گزارش کمیته عضویت سندیکای صنعت برق ایران،  در ماه گذشته 7 رشکت جدید به عضویت این سندیکا پیوسته اند. 
بر پایه این گزارش، اعضای جدید به رشح زیر معرفی می شوند:

1. رشکت پاالیش نریو جتهیز) پاالنری(
به مدیریت: جناب آقای کیوان حسینی مکوندی

زمینـه فعالیـت: بازرگانی، تأمـنی جتهیزات، اجـرای پروژه هـای صنعتی در زمینـه برق و 
SVC سیستم کنرتل و ساخت تابلوهای

تلفن: 88536959 / نامبر: 88536991

2. رشکت مهندسی آردین صنعت پایدار
به مدیریت: جناب آقای جواد حصاری 

زمینه فعالیت: طراحی و ساخت نمونه صنعتی و تولید سیستم های الکرتیکی
تلفن: 77955905 و77956271/ نامبر: 77917044

3. رشکت نگاره کنرل پارسیان
به مدیریت: جناب آقای ابوالقاسم اربابی

زمینه فعالیت: طراحی، مهندسی و تأمنی جتهیزات خمابراتی، کنرتل و اتوماسیون
تلفن: 44483677/ نامبر: 44483678

4. رشکت یکتا هبینه توان )یکتا هبان(
به مدیریت: جناب آقای رضا مهری

زمینه فعالیت: مشاوره کیفیت توان و انرژی و فیاترهای هارمونیکی
تلفن: 5-66034724 و66068635 / نامبر: 66048952

5. رشکت مدیریت پروژه های صنعتی ابدال )مپصا(
به مدیریت: جناب آقای عبداحلسنی رشیفی 

زمینه فعالیت: خدمات مهندسی و مدیریت طرح، بازرسی و ساخت جتهیزات
تلفن: 88333118 و 88335077 / نامبر: 88024379

6. رشکت حتقیقات الکرونیک فطروسی 
به مدیریت: جناب آقای محیدرضا ریاحی

زمینه فعالیـت: حتقیقات و طراحی و ساخـت دستگاه های الکرتیکی، انـرژی های جتدید 
پذیر

تلفن: 4- 76250601 / نامبر: 76250634

7. رشکت حدید صنعت پارس نریو پاسارگاد
به مدیریت: جناب آقای امحد موسوی

زمینه فعالیت: دیزل ژنراتور
تلفن: 88641591/ نامبر: 88641590

سندیکای صنعت برق ایران، مقدم اعضای جدید را گرامی می دارد.

جناب آقای مهندس رشیفی 
دبری حمرم کمیته سازندگان دکل های انتقال نریوی سندیکا

با کامل تاسف و تاثر مصیبت وارده را خدمت جنابعالی و خانواده حمرتم تسـلیت عرض 
نمـوده و از درگاه ایزد منان، بـرای آن مرحومه، علو درجات و بـرای بازماندگان صرب و 

شکیبایی آرزومندیم.

جناب آقای مهندس حجت 
قائم مقام حمرم مدیر عامل رشکت صانری

با کامل تاسف و تاثر مصیبت وارده را به جنابعالی و خانواده حمرتم تسـلیت عرض نموده 
و از درگـاه ایزد منان، برای آن مرحوم، علو درجات و برای بازماندگان صرب و شکیبایی 

آرزومندیم.

جناب آقای مهندس اعتامدی
مدیر حمرم روابط عمومی رشکت کنتورسازی ایران 

با کامل تاسف و تاثر مصیبت وارده را به جنابعالی و خانواده حمرتم تسـلیت عرض نموده 
و از درگاه ایزد منان، برای آن مرحومه، علو درجات و برای بازماندگان صرب و شکیبایی 

آرزومندیم.

رشکت حمرم نکونریو
بـا کامل تاسف و تاثر درگذشت جناب آقای مهندس علریضا نیکراز را خدمت مهکاران 
و خانواده حمرتم ایشان تسـلیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان، برای آن مرحوم، علو 

درجات و برای بازماندگان صرب و شکیبایی آرزومندیم.

جناب آقای دکر غالمرضایی
رییس حمرم هیات مدیره رشکت فناوران فرا افراز

با کامل تاسف و تاثر مصیبت وارده را به جنابعالی و خانواده حمرتم تسـلیت عرض نموده 
و از درگـاه ایزد منان، برای آن مرحوم، علو درجات و برای بازماندگان صرب و شکیبایی 

آرزومندیم.

خیر مقدم به اعضای جدید

تسلیت

روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران
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ایلنا/ 

بخش خصوصی اجازه 
صادرات برق دارد

بـرق ترغیـب بخـش  رئیـس سابـق سندیکـای صنعـت 
خصوصی جهت رسمایه گـذاری در بخش برق را منوط به 
تثبیـت قیمت بـرق و نزدیك شدن به فوب منطقه دانسـت و 
گفت: حتقق اهـداف رشد اقتصادی نیازمند تولید برق برای 
رونـق کارخانجـات است کـه این امـر با عـدم ورود بخش 

خصوصی به این صنعت با چالش مواجه می شود.
حممـد پارسـا در گفـت وگو بـا ایلنـا در خصوص اینکـه آیا 
افزایش تعرفه برق تاثریی بر تشویق بخش خصوصی جهت 
رسمایه گذاری در صنعت برق خواهد داشت یا خری، اظهار 
داشت: افزایش قیمـت برق نصف تورم بوده در حالی که ما 
سـال به سال 30 تـا 40 درصد تـورم داریم بنابرایـن در این 

افزایش قیمت ها منطق اقتصادی حاکم نیست. 
وی افـزود: با توجه بـه عدم رغبت بخـش خصوصی برای 
رسمایه گذاری در بخـش برق و علریغم انگیزه دولت برای 
رشد اقتصـادی این اتفاق نخواهـد افتاد چرا کـه تولید برق 
نداریم که به کارخانجات جدید بدهیم و کارخانجات فعال 
نیـز دچار رکود می شوند زیرا برقشـان در تابسـتان قطع می 
شـود و در این اثنا مـردم نیز بصورت غری مسـتقیم از قیمت 

پاینی برق رضبه می خورند چون زیرساخت نداریم.
پارسـا گفـت: بـرای حتقق تشـویق رسمایـه گـذاری بخش 
خصوصـی در بخـش بـرق بایـد سـال به سـال بـه صورت 
سیسـتامتیك افزایش قیمت بـرق را داشتـه باشیم تـا برق به 

قیمت مصوب بنی املللی نزدیك شود.
وی با اشاره به برنامه دولت برای تبدیل شدن به هاب انرژی 
منطقـه، خاطرنشـان کـرد: یکی از مشـوق هایـی که بخش 
خصوصی بـرای رسمایه گذاری در بخـش برق ترغیب می 
شـود این اسـت که بتوانـد عالوه بـر50 درصد برقـی که به 
وزارت نـریو می فروشد اجـازه صـادرات 50 درصد باقی 
مانـده را داشته باشد کـه در این صورت درآمـد قابل قبولی 

کسب خواهد کرد.
4برابر شدن درآمد وزارت نریو حتول اساسی نویدبخش در 

صنعت برق 
رئیـس سابق سندیکـای صنعت برق ترصیح کـرد: در سال 
89 کـه قانون هدفمنـدی اجرایی شد و قیمـت برق افزایش 
یافـت از26  تومـان درآمد بـرق 11 تومان بـه وزارت نریو 
و 15 تومان بـه هدفمندی داده می شد که این مسـئله باعث 
شـد وزارت نریو برای پرداخت حقـوق کارمندان نیز دچار 

مشـکل شود اما این معضل در دولت جدیـد با معاف شدن 
ازپرداخـت سهم هدفمندی رفع شـده و درآمد وزارت نریو 
تقریبا 4 برابر شده که میتواند حتـول اساسی در صنعت برق 

قلمداد شود.
وی ادامه داد: با معاف شدن برق از پرداخت سهم هدفمندی 
وزارت نریو می تواند نسبت به تعمری خطوط انتقال وتوزیع 
بـرق و یا اقـدام در جهت کاهش تلفات و مـرصف مبادرت 
ورزد و کمبـود رسمایه گذاری را بـا ترمیم شبکه جربان کند 
اما ایـن روند برای 2 یـا 3 سال جواب می دهـد و زمانی که 
رشد منفی اقتصادی مثبت شود و طبق پیش بینی ها که قرار 
است رشد اقتصـادی در انتهای کار این دولـت به 4 درصد 

برسد نمی تواند مثمر ثمر باشد.
پارسـا تاکید کرد: در صـورت حتقق رشد اقتصـادی مدنظر 
دولت باید 10 هزار مگاوات نریوگاه جدید وارد مدار شود 
که بـا رشایط فعلی کـه قیمتها تثبیت نشـده رسمایـه گذار با 

تردید به این حیطه ورود پیدا می کند.

روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران/ 

هبره برداری از بزرگرین 
نریوگاه فتوولتائیک کشور 

بـا نصـب 252 پنـل فتوولتائیـک 200 واتـی، بزرگرتیـن 
جمموعه تولید بـرق از انرژی خورشیدی کشـور، در حموطه 
ساختامن ستادی رشکت توزیع نریوی برق آذرباجیان رشقی 

راه اندازی و به هبره برداری رسید.
مهندس یوسـف رسافراز مدیر عامل رشکـت توزیع نریوی 
بـرق آذرباجیان رشقی ایـن اقدام را نمودی بـر "عزم ملی" به 
منظـور خود اتکایـی در صنعت بـرق، بومی سـازی و اجیاد 
توانمندی برای طراحی و ساخت سیسـتم های خورشیدی 

در داخل کشور قلمداد کرد. 
وی گفـت: با توجه به لـزوم هبره گریی از انـرژی های پاک 
و جتدید پذیـر به ویژه انرژی خورشیـدی در تولید برق که از 
مجله سیاست های وزارت نـریو و توانری است، این رشکت 
طرح مطالعاتـی پروژه مذکور را از سـال 91 آغاز، و پس از 
انجام کارهای اجرایی آن، توانست در پایان فروردین 93 به 

هبره برداری برساند.
مهندس رسافراز ظرفیت اسمی ایـن نریوگاه خورشیدی را 
50/4 کیلـو وات اعالم کـرده و اظهار داشـت این نریوگاه 
به نوعـی دو منظوره است و .. پنل هـای مذکور، سقف سه 
جمموعـه پارکینگ رشکت یه مسـاحت هـای 135، 168و 

252 مـرت مربعـی را پوشـش داده اسـت کـه بـا استفـاده از 
رفلکتـور های گالوانیـزه راندمان افزایـش و پوشش سقف 

پارکینگ نیز کامل شده است.
مدیر عامـل رشکـت توزیع بـرق آذرباجیـان رشقـی افزود: 
نریوگاه مذکور دارای سه دستگاه اینورتر متصل به شبکه به 
مهراه سیسـتم های داده برداری، مانیتورینگ، ثبت و نامیش 
اطالعـات است که قـادر خواهد بود ساالنـه حدود 8000 
کیلو وات ساعت انـرژی برق تولید و به شبکه توزیع تزریق 

کند.
وی کل هزینـه احـداث ایـن نریوگـاه را 4 میلیـارد و 500 
نریوگـاه  داشـت:  اظهـار  و  کـرده  اعـالم  ریـال  میلیـون 
فتوولتائیک دو منظـوره رشکت توزیع برق آذرباجیان رشقی 
بیش از 30 درصـد برق مرصفی ساختامن ستادی رشکت را 

تامنی خواهد کرد. 
مهندس رسافـراز برخی دیگـر از اهداف پـروژه را فرهنگ 
سـازی بـرای استفـاده از انـرژی های پـاک و جتدیـد پذیر، 
رصفه جویـی، حفـظ و صیانـت از ذخایر سوخت فسـیلی 
برای نسـل های آینده، تامنی بخشـی از نیازهای روز افزون 
جامعه به انـرژی الکرتیکی، جلوگریی از اتـالف انرژی در 
شبکه هـای توزیع و فوق توزیع، اجیـاد توانمندی طراحی و 
ساخت سیسـتم های خورشیـدی در کشـور و بومی کردن 
آن و اجیاد بسـرت انجام کارهای حتقیقاتـی و توسعه حتقیقات 

کاربردی در خصوص سیستم های خورشیدی برشمرد. 

وزارت نریو/ مدیرکل دفرت خصوصی سازی صنعت برق:

نصف رشکت های مدیریت 
تولید برق آماده واگذاری شدند

مدیـرکل دفرت خصوصی سـازی صنعت بـرق وزارت نریو 
گفـت: رشکـت توانـری 43 درصـد از نریوگـاه هـای قابـل 
واگـذاری و مهچنـنی 50 درصـد از رشکت هـای مدیریت 
تولید برق را با مهکـاری ارزیابان سازمان خصوصی سازی 

جهت واگذاری آماده سازی کرده است.
مجال آریایی افزود: از ابتدای ابالغ قانون سیاست های کلی 
اصل 44، از میـان 44 نریوگاه در لیسـت واگذاری تاکنون 
23 نریوگـاه و از بنی 25 رشکت مدیریت تولید برق تاکنون 

سهام 12 رشکت واگذار شده است.
وی با اشـاره به اقدام های مهمی کـه در جهت اجرای اصل 
44 صـورت گرفته است، گفت: تشـکیل کمیته واگذاری، 
شفـاف سـازی هزینه هـا، ارزش گـذاری نریوگاه هـا، هتیه 

اخبار صنعت برق

اخبار صنعت برق 
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گـزارش ارزیابـی نریوگـاه هـا، هتیـه تـراز آزمایشـی برای 
نریوگاه هـای قابـل واگـذاری و تدویـن دستورالعمل های 
موردنیـاز ازمجله این اقـدام ها در جهت تسـهیل خصوصی 

سازی است.
امکـان واگـذاری  در سـال 92  داشـت:  اظهـار  آریایـی 
نریوگاه هـا به صـورت رد دیون دولـت وجـود نداشته و از 
ابتـدای سـال 92 تاکنون نریوگـاه های چاهبـار، سلطانیه و 

آبادان به بخش خصوصی واگذار شده است.
وی ارزش واگـذاری نریوگـاه هـا از ابتـدای ابـالغ قانـون 
سیاسـت های کلـی اصـل 44 تاکنـون را مبلـغ 140 هزار 
میلیـارد ریال عنـوان کـرد و افـزود: پـس از روی کارآمدن 
دولت جدیـد، برخی از مصوبه های گذشتـه هیات وزیران 
کـه منافع حاصـل از فـروش نریوگـاه هـا را به ارگـان ها و 
سازمان های خمتلف ختصیـص داده بود، لغو و رونق فضای 
کسـب و کار در صنعت بـرق پس از روی کـار آمدن دولت 

جدید فراهم شده است.
وی با بیان اینکه موانعی در جهت خصوصی سازی صنعت 
برق وجود دارد، ترصیـح کرد: ساختار نظام تعرفه گذاری، 
مشـکالت در تامنی قطعه هـای یدکی نریوگاه هـا، افزایش 
بدهـی های صنعت برق )افزایش میـزان مطالبه های بخش 
خصوصـی از وزارت نریو بابـت فروش انرژی بـا توجه به 
رشایـط نقدینگی کنونـی و عدم ایفـای به موقـع تعهد های 
مالی(، افزایش قیمت ارز و عدم اصالح قیمت برق متناسب 
با افزایش نرخ ارز و عدم تامنی مالی پروژه های صنعت برق 

توسط بانک ها از چالش های مهم حمسوب می شود.
مدیـرکل دفرت خصوصی سـازی صنعت برق افـزود: برای 
رفع چالش های پیش رو، بدهی های مرتبط با نریوگاه های 
واگذار شده و در حال واگذاری توسط هیات وزیران تعینی 
تکلیف شده و منافع حاصل از فروش نریوگاه های در حال 
واگذاری بـه وزارت نریو بابت رد دیـون پیامنکاران وزارت 

نریو ختصیص یابد.
وی پیشـنهاد داد کـه بـرای رهایـی از ایـن چالـش هـا، مابه 
التفـاوت قیمـت تکلیفـی و قیمت متام شـده بـرق از سوی 
دولـت پرداخـت و قیمـت برق بـه منظـور جـذب رسمایه 

گذاران واقعی اصالح شود.
مدیـرکل دفـرت خصوصـی سـازی صنعـت بـرق اصـالح 
ودیعه انشـعاب ها، اختصـاص منابع حاصـل از واگذاری 
نریوگاه ها بـرای پرداخت دیون و تعهـد های صنعت برق، 
ملحـوظ کردن هزینه سوخت در قیمـت برق مرصف کننده 
هنایـی، واریز متامی وجوه حاصل از فروش برق به حسـاب 
رشکت هـای فروشنـده بـرق، وارد کـردن هزینـه سوخت 
در مبادله هـای بنی بنگاه هـای زنجریه تامنی بـرق، تداوم و 
گسـرتش صادرات بـرق و اختصاص کامـل درآمد حاصل 
از صـادرات برق بـه این صنعت را از دیگر راه های تسـهیل 

خصوصی سازی در صنعت برق برشمرد.

وزارت نریو/ وزیر نریو:

بخش خصوصی در صنعت 
آب و برق فعال تر می شود

وزیر نریو گفت این وزارختانه تالش می کند تا به پروژه های 
خود رسعت ببخشد و برای این منظور مصمم است حضور 
بخـش خصوصـی را در طـرح ها و پـروژه هـای آب و برق 

پررنگ ترکند.
محیـد چیت چیان در مجـع استاندار و نامیندگـان مردم استان 
مرکزی در جملس شورای اسالمی در ساختامن وزارت نریو، 
افـزود: حضور رسمایه گـذاران بخـش خصوصی موجب 
خواهـد شـد در جتهیز منابـع مالـی ترسیع شـود و پیرشفت 
فیزیکـی و اجرایی پروژه های صنعـت آب و برق با رسعت 

بیشرتی ادامه یابد.
وی بـا تاکید بـر اینکه از رسعـت پیرشفت پـروژه ها راضی 
نیست و باید رسعت روند کاری را افزایش داد، گفت: منابع 
مالـی و اعتبار دولتی بسـیار حمـدود است و کفایت پیشـربد 

اهداف پروژه ها را نمی کند.
وی گفـت: در سـال گذشتـه متوسـط جـذب اعتبـار در 
پروژه هـای صنعـت آب و بـرق 54 درصد بـوده که بخش 

عمده آن نیز در پایان سال پرداخت شده است.
چیت چیـان در ادامه افزود: مهکـاری با بخش خصوصی و 
استفـاده از رسمایه گذاران این بخش، بـه نفع مردم و دولت 
خواهد بود زیرا منافع آنان در گـرو رسعت انجام کار است 
و هرچه این رسعت بیشـرت باشـد، آنان زودتر بـه درآمد می 

رسند.
وزیـر نـریو ترصیـح کـرد: تاکنـون 76 قـرارداد بـا بخـش 
خصوصی منعقـد شده است و بنا داریـم انگیزه حضور این 

بخش را در پروژه های صنعت آب و برق بیشرت کنیم

مهر/ 

توافق 10 میلیارد دالری 
هتران- مسکو

وزیر فدراسیون انرژی روسیه با اشـاره به مذاکرات ایران و 
روسیه بـه منظور امضای قـرارداد 8 تا 10 میلیـارد دالری، 
چهار حمور مذاکرات امروز دو کشور را ترشیح کرد و گفت: 
در صورت توافق هنایی، روسیه 500 مگاوات برق به ایران 

صادر میکند.
به گزارش خربنگار مهر، الکسـاندر نـواک وزیر فدراسیون 
انـرژی روسیـه در حاشیه مذاکـره با محید چیت چیـان وزیر 

نـریوی ایـران در هتـران در مجـع خربنگـاران، بـا اشـاره بـه 
مذاکـرات ایـران و روسیـه بـه مظور امضـای قـراردادی به 
ارزش 8 تا 10 میلیارد دالری، گفت: ساخت نریوگاه های 
جدید حرارتـی و برقآبـی، شبکه انتقـال، افزایـش راندمان 
شبکـه انتقـال و توزیع از مهمرتیـن حمورهـای مذاکرات دو 

طرف بود.
این عضو کابینه دولت مسـکو با تاکید بر اینکه یکی دیگر از 
حمورهـای مذاکـرات دو طـرف واردات و ترانزیت برق بنی 
ایـران و روسیه بود، ترصیـح کرد: بر این اسـاس قرار است 
شبکه برق ایران به مجهوری آذرباجیان و سپس روسیه متصل 

شود.
وی با تاکید بر اینکه به زودی پیش نویس موافقت نامه برقی 
بنی ایـران، آذرباجیان و روسیه امضا خواهـد شد، بیان کرد: 
هم اکنون تدوین این پیش نویس بنی سه کشور در حال انجام 

بوده و مراحل فنی خود را پشت رس می گذارد.
نـواک مهچنـنی از احتـامل صـادرات 500 مگـاوات بـرق 
به ایـران خـرب داد و افـزود: در حـال حارض کارگـروه های 
مشـرتک برقی بـنی دو کشـور در این چهار حوزه تشـکیل و 
مقرر شده نتایج مسائل فنی تا یک ماه آینده در اختیار وزرای 

برق و انرژی دو کشور قرار بگرید.
وزیـر فدراسیون انرژی روسیـه با بیان اینکـه روسیه مهواره 
به قراردادهـای برقی خود در متام کشـورهای جهـان پایبند 
است، تبینی کرد: روسیه متامی پـروژه های خود را مطابق با 

برنامه زمان بندی و با استاندارد باال اجرا می کند.
محید چیـت چیـان وزیر نـریوی ایـران هـم در این نشسـت 
مشـرتک با اشاره به رضورت افزایش سطـح مهکاری های 
مشـرتک اقتصادی، جتاری و انرژی ایـران و روسیه، گفت: 
بـرای هنایی کـردن مذاکـرات انجـام گرفته کارگـروه های 

مشرتک بنی دو کشور اجیاد شده است.
ایـن عضـو کابینه دولـت تدبـری و امید بـا یـادآوری اینکه به 
صـورت مرحلـه بـه مرحلـه واردات بـرق ایـران از روسیه 
افزایش می یابـد، ترصیح کرد: پس از سنکـرون شبکه برق 
ایران، آذرباجیان و روسیه، حتی امکان افزایش واردات برق 

از مرز بیش از 700 مگاوات هم وجود دارد.

ایسنا/ مدیرعامل سازمان انرژی های نو ایران:

اولنی نریوگاه زمنی گرمایی یک 
سال دیگر نصب می شود

مدیرعامـل سازمـان انرژی هـای نو ایـران از نصـب اولنی 
نریوگـاه زمنی گرمایی طی یک سال آینـده خرب داد و گفت: 
در حال حارض پروژه نصب نریوگـاه زمنی گرمایی در حال 
رفتـن به مناقصه اسـت و تا دو مـاه دیگر تکلیـف آن روشن 

اخبار صنعت برق 
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می شود.
به گزارش خربنگار خربگزاری دانشـجویان ایران )ایسنا(، 
یوسف آرمودلی در نشسـت خربی در وزارت نریو با اشاره 
به اینکه ظرفیت نخستنی نریوگاه زمنی گرمایی پنج مگاوات 
است گفت: ایـن نریوگاه تا یک سال آینـده احداث خواهد 
شد. چاه های حفر شـده در این راستا در مشـیکن شهر، در 
ارتفـاع 6000 مـرتی هسـتند و بـرای نصـب نریوگـاه تنها 

می توانیم در تابستان فعالیت کنیم.
وی افـزود: برای احـداث نریوگاه زمنی گرمایی و پتانسـیل 
سنجی 11 چاه به عمـق 3000 مرت حفر شد که هفت حلقه 
چاه اکتشافی منجر به چاه تولید شده است. تاکنون احداث 
نریوگاه به دلیل مشکالت مالی به تاخری افتاده بود اما اکنون 
کارها در حال انجام است. از هر چاه در ثانیه بیش از 60 لیرت 
بخار فـواران می کند که گویای وجـود ظرفیت تولید هفت 

مگاوات برق است.
آرمودلـی با اشاره بـه اینکه بیـش از 10 سال اسـت که سانا 
تشـکیل شـده اسـت گفـت: پـس از قـرار گرفتـن سازمان 
انرژی هـای نو ایـران در لیسـت واگـذاری ها تـالش های 
بسیاری کردیم تا با توجه به نقش این سازمان و صدور جموز 
فـروش برق، سانـا واگذار نشـود که این تالش هـا به جایی 
نرسید امـا وزارت نریو حـدود سه سال پیش جمـوز احداث 
سازمان انرژی های جتدیدپذیـر و هبره وری ایران )ساتبا( را 
دریافت کرد و اکنون سانا و سازمـان هبره وری انرژی ایران 

)سابا( حتت یک سازمان به نام ساتبا فعالیت خواهند کرد.
وی ترصیح کرد:اساسنامه سازمان انـرژی های جتدیدپذیر 
و هبره وری ایران در کمیسیون انرژی مصوب شده و اساس 

نامه در حال رفتن به صحن جملس برای تصویب است.
آرمودلـی با اشاره به اینکه دو هیات آملانی و فرانسـوی برای 
رسمایه گـذاری در ایـران در زمینـه انرژی های نو نشسـت 
دارند گفت: امیدواریـم از طریق دولت و بانک ها امکانات 
فراهم شود تا رسمایه گذاران خارجی در کشور فعال شوند.

وی با اشاره به اینکه ما بیسـت و پنجمنی کشوری هستیم که 
اساسنامه آژانس بنی املللی جتدیدپذیر را امضا کردیم گفت: 
در گـروه دی 8 و اکـو نیز فعال هسـتیم و تعامل تنگاتنگی با 
مهسـایگان داریم مهچننی به آفریقا کمک های فراوانی برای 

حتقیقات و در بخش مهندسی فنی کرده ایم.

مهر/ 

آمادگی ایران برای توسعه 
جتارت برق با پاکستان

در آستانه سفر نخست وزیر پاکسـتان به هتران، معاون وزیر 
نریو با اشاره به آمادگی ایـران برای افزایش حجم صادرات 
برق به پاکستان، اعالم کرد: افزایش قرارداد مرشوط به ارائه 

درخواست رسمی برقی از سوی دولت اسالم آباد است.

هوشنـگ فالحتیـان در گفتگـو با مهـر دربـاره درخواست 
جدید پاکسـتان به منظـور افزایـش واردات بـرق از ایران تا 
سقف یک هـزار مگاوات، گفـت: تاکنون دولت پاکسـتان 
درخواسـت رسمی بـه وزارت نـریوی ایران بـرای افزایش 

حجم خرید برق ارائه نکرده است.
معاون وزیر نریو در امور برق و انرژی با اعالم اینکه تاکنون 
مقامات این کشـور مهسـایه تنها درخواسـت شفاهی برای 
واردات بـرق از ایـران مطـرح کـرده انـد، ترصیح کـرد: در 
صـورت ارائه در خواسـت رسمی به ایـران، امکان بررسی 

این پیشنهاد برقی توسط وزارت نریو وجود دارد.
این مقام مسئول مهچننی خواستار ارائه یک پیشنهاد منطقی 
از سوی پاکستان به منظور واردات برق از ایران شد و افزود: 
عالوه بر این ایـران این آمادگی را دارد تـا با محایت از بخش 
خصوصی امکان ساخت نریوگاه هـای برق در خاک ایران 
به منظور صادرات آن به پاکستان را فراهم کند. معاون وزیر 
نریو با یادآوری اینکـه در این صورت حتی امکان صادرات 
مستقیم برق توسط بخش خصوصی ایران به پاکستان وجود 
دارد، بیان کـرد: با این وجود تاکنـون درخواست رسمی از 

سوی پاکستان ارائه نشده است.

مهر/ 

مذاکرات 20 میلیارد دالری 
برقی ایران و چنی

قائـم مقـام وزیـر نـریو در امـور بنی امللـل با اشـاره بـه آغاز 
مذاکرات ایران و چنی برای امضای 20 میلیارد دالر قرارداد 
تامـنی فاینانس طرح هـای آب و بـرق از امضـای 3 میلیارد 
دالر قـرارداد جدید تامنی فاینانس با چـنی خرب داد و گفت: 
چـنی موافقت کـرده فاینانس 15 طـرح آب و بـرق ایران را 

تامنی کند.
اسامعیل حمصولی درباره آخرین وضعیت مذاکرات ایران و 
چنی به منظور تامنی فاینانس برخی از طرح های نریوگاهی 
و سدسـازی، گفت: هم اکنون مذاکراتـی به منظور امضای 
بیـش از 20 میلیـارد دالر قـرارداد جدید با فاینانسـورهای 
چینـی در سه حـوزه ساخـت نریوگـاه، شبکه انتقـال آب و 
طرح های زهکشی و ساخت نریوگاه های برقابی در دستور 

کار قرار دارد. 

جهان صنعت/ 

ورود نسل جدید توربنی به 
صنعت برق کشور

 وزیر نـریو گفت که نسـل جدید توربـنی های بـازده باالی 
کالس F کـه توانایی حتمـل دمـای 1300 درجـه را دارد به 

صنعت برق کشور وارد می شود. 
محیـد چیتچیـان دربـاره آخریـن وضعیـت ظرفیـت نصب 
شـده نریوگاهی ایـران اظهـار داشت: ظرفیـت نصب شده 
نریوگاهی کشـور هـم اکنون بـه 70 هـزار و 440 مگاوات 
رسیده اسـت که با ایـن میزان ظرفیـت نریوگاهـی رتبه 14 
جهان را از آن خود کرده ایم. وزیر نریو با بیان اینکه هم اکنون 
یـک نریوگـاه بـزرگ در تاجیکسـتان ساخته شـده و به هبره 
برداری رسیـده است، اظهار داشـت: در رسیالنکا در حال 
احـداث دو سد و نریوگاه بزرگ هسـتیم و در قاره آفریقا نیز 
حضور داریم. وی کشورهای عراق، سوریه و عامن را جزو 
رشکـت هایی که پیامنکاران ایرانی در حـال احداث نریوگاه 
در آهنا هسـتند، بیان کرد و افزود: مهچننی مجهوری اسالمی 
ایران در بازسازی نریوگاه های کشورهای اندونزی، سوریه 
و پاکسـتان سهیم است. چیت چیان ترصیح کرد: مشرتیان 
ما در خارج از کشـور وقتی قابلیت های رشکت های ایرانی 
را می بینند، متوجه استانـدارد باالی کار ایرانیان می شوند. 
وزیـر نـریو با بیـان اینکه بـه چهار کشـور عراق، پاکسـتان، 
افغانسـتان و ترکیه صادرات برق، از ترکمنسـتان واردات و 
با کشورهای آذرباجیان و ارمنستان تبادل برق داریم، گفت: 
در سال گذشته 11 میلیارد کیلووات ساعت صادرات برق 
داشتیم و با برنامه ریزی های انجام شده ایران به هاب انرژی 
منطقه تبدیل مـی شود. وزیر نریو ابراز امیـدواری کرد که تا 
پایان سال جاری 200 مگاوات دیگر به ظرفیت انرژی های 
بادی کشور افزوده شود و ظرفیت انرژی های بادی به 300 

مگاوات برسد. 

وزارت نریو/ 

مهکاری ایران و اسلوونی در 
احداث نریوگاه و خطوط 

انتقال برق    
 معـاون وزیر نـریو در امور بـرق و انـرژی از متایل مجهوری 
اسالمی ایران و اسلوونی برای مهکاری در احداث نریوگاه 

ها و خطوط انتقال برق خرب داد.
هوشنگ فالحتیان در حاشیه دیـدار رییس جملس اسلوونی 
با وزیـر نریو، گفت: در این دیدار، بـرای استفاده از ظرفیت 
های دو طـرف در زمینه احداث نریوگـاه ها، خطوط انتقال 
برق و ساخـت رله های حفاظتـی که در ایسـتگاه های برق 
استفاده می شود و جتهیزاتی که در پست های برق به کار می 

رود، بحث و گفت وگو شد.
فالحتیـان ترصیـح کـرد: در این دیـدار مقرر شـد معاونت 
امـور برق و انـرژی وزارت نـریو با نامیندگـان رشکت های 
اسلوونـی مذاکره هایی داشتـه باشد و زمینـه های مهکاری 

دوجانبه را بررسی کنند.
به گفتـه وی، قرار شده است که یک موافقتنامه برای توسعه 
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مهکاری هـای دوجانبه ایـران و اسلوونی تدویـن کنیم تا به 
امضای مسئوالن ذیربط ایران و اسلوونی برسد.

مهر/ 

اجیاد 7 مزرعه برق بادی
یک مقـام مسـئول در وزارت نـریو با ترشیـح فرصت های 
رسمایه گـذاری در صنایع برق ایران جزئیات اجیاد 7 مزرعه 
بـزرگ بـرق بـادی ایـران را اعالم کـرد و گفـت: در مناطق 
مرکزی و کویری ایران پتانسـیل تولیـد ساالنه بیش از 200 

میلیارد کیلووات ساعت برق خورشیدی وجود دارد.
بـه گـزارش خربگـزاری مهر، علـی اصغـر اسامعیل نیـا  با 
اشـاره به راه اندازی تارنامی رسمایه گـذاری در صنعت آب 
و بـرق گفت: یکـی از اهـداف وزارت  نـریو از طراحی این 
درگاه الکرتونیکی، اجیـاد مدیریت یکپارچه و مهاهنگی بنی 
سازمانی جهت تسهیل در رسمایه گذاری صنایع آب و برق 

است.
مدیرکل دفـرت تنظیم مقررات بـازار آب و برق بـا بیان اینکه 
ایـن سامانه شامـل بخش هایـی نظری نحـوه دریافـت جموز 
رسمایـه گـذاری در طـرح هـا و پـروژه های صنعـت آب و 
برق به تفکیك در هر بخش، فهرست فرصت ها و پتانسـیل 
هـای رسمایه گذاری در هر بخش، نحـوه تامنی مالی طرح، 
مشـوق ها و مزیت های موجود است، ترصیح کرد: امکان 
سنجی اقتصادی یك طـرح رسمایه گـذاری، رشایط احراز 
توانمندی برای فعال شدن در طرح ها، معرفی متقاضیان به 
سایـر ارگان ها و سازمـان ها برای دریافت جمـوز و ارائه کد 
رهگـریی به رسمایه گـذاران جهت پیگریی امـور مرتبط از 

دیگر امکانات این سامانه است.
وی جممـوع ظرفیـت نریوگاه هـای جتدیدپذیـر در حال هبره 
بـرداری توسط بخش خصوصی تا اردیبهشـت ماه امسـال 
را حـدود 31.5 مگـاوات بیـان کـرد و افـزود: تاکنـون 
ظرفیتی معـادل 4458 مگـاوات موافقتنامـه اولیه احداث 
نریوگاه هـای جتدیدپذیر صادر شده و بـرای 214 مگاوات 
ظرفیت نریوگاهی پروانه احداث صادر شده است که عمده 

آن مربوط به نریوگاه های بادی است.
و  بـرق  و  آب  بـازار  مقـررات  تنظیـم  دفـرت  مدیـرکل 
خصوصی سـازی وزارت نـریو افـزود: مهچنـنی بـه میزان 
1039 مگاوات با رسمایه گذاران بخش خصوصی قرارداد 

خرید تضمینی برق مبادله شده است.

وزارت نریو/ قائم مقام وزیر نریو خرب داد: 

رسمایه گذاری 150 میلیارد 
دالری جهت ارتقای داخلی 
سازی صنعت انرژی کشور 

قائم مقام وزیر نـریو گفت: براساس آینی نامه اجرایی قانون 
حداکثر استفاده از توان فنی-مهندسی و تولیدی-صنعتی، 
مقرر شده اسـت 60 درصد از کل رسمایـه گذاری صنعت 
انرژی کشـور در 10 سال آینده یعنی افزون بر 150 میلیارد 

دالر در مسری ساخت داخل هزینه شود.
مهنـدس »ستارحممـودی« در پنجمـنی مهایش ملـی ارتقای 
تـوان داخلی با رویکـرد ارایه جتارب موفـق داخلی، گفت: 
بخـش هـای خمتلـف کشـور ازمجله بخـش هـای صنعتی و 
اجرایی نقش ویژه ای در ارتقای توان و اقتصاد کشـور دارند 

و وزارت نریو نیز یکی از این دستگاه ها حمسوب می شود.
وی با بیان اینکه طـی ده سال آینده باید 60 درصد از رسمایه 
گذاری هـا در صنعت انرژی در مسـری ساخت داخل هزینه 
شود، تاکیـد کرد: رسمایه گـذاری 150 میلیـارد دالری در 
این بخش طی 10 سال آینده امهیـت و توجه به ارتقای توان 

داخلی را دوچندان می کند.
حممـودی اظهار داشت: خـام فروشی به نفع هیچ کشـوری 
نیست و با توجه به نریوی حتصیلکرده ای که در داخل کشور 
داریم، رضوری است که شیوه های ساخت داخل شناسایی 
شـده و پیوند مهکاری بخش های غریدولتی فراتر از گذشته 

باشد.
قائم مقـام وزیر نـریو در ادامه با بیـان اینکـه در برنامه پنجم 
توسعه احداث پنج هزار مگاوات نریوگاه جتدیدپذیر هدف 
گـذاری شـده است، افـزود: رشـد مـرصف بـرق در ایران 
سالیانـه 7.8 درصد است کـه با توجه به ظرفیـت 70هزار 
مگـاوات کنونـی، باید تـا هفت سـال آینده ظرفیـت اسمی 
نریوگـاه های کشـور بـه 100هزار مگـاوات برسـد که این 
حجم کار پیش رو، به اجیاد ظرفیت ها و رسمایه گذاری های 

جدید نیاز دارد.
وی در بخـش دیگری از سخنان خود بـا اشاره به اقدام های 
وزارت نـریو در جهت توسعه توان ساخـت داخل، گفت: 
وزارت نریو در راستای تاکیدات مقام معظم رهربی درباره 
اقتصاد مقاومتی، مقابله با حتریم ها، محایت از ساخت داخل 
و تولیـد بومـی، بنا بـر ماموریت هـای خود کـه ساماندهی 
نیازهـای آب، آبفا ، بـرق و انرژی در کشـور اسـت، در این 
زمینـه گام های بلندی را برداشته است؛ برای مثال در حوزه 
انـرژی هـای جتدیدپذیـر و افزایـش کارآیـی انـرژی، حوزه 
ساخـت جتهیزات داخـل، حوزه آزمایشـگاه هـای مرجع و 
استانداردسازی فناوری های بومی گام برداشته شده است 
و وزارت نریو در تدوین سند چشم انداز و برنامه بلندمدت 
صنعـت آب و برق بـه راه انـدازی شبکـه رشد فنـاوری در 
بخـش هـای بـرق و انـرژی، آب و آبفـا، محایـت و هدایت 

600 طـرح نوآورانه و ابتکاری مرتبـط با صنعت آب و برق 
و احیای صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق اقدام کرده 

است.
وی ادامـه داد: در ایـن جهـت، وزارت نـریو راهربدهـای 
افزایش تعامل بخش پژوهش و فنـاوری صنعت آب و برق 
با مراکز خمتلف، ارتقای جایگاه مادی و معنوی متخصصان 
بخـش پذیرش پژوهش و فنـاوری، جتاری سـازی پژوهش 
و محایـت از مالکیـت معنـوی و تولیدکنندگـان دانش فنی، 
توسعـه و حضـور فعـال در بازارهـای داخلـی و خارجی، 
توسعه مهکاری با سازمان های مردم هناد و مراکز پژوهشی 
داخلـی و خارجـی و سدسـازی و محایـت از توسعه بخش 
های غریدولتی فعـال در حوزه پژوهـش و فناوری، تقویت 
و تسهیل فرآیند تبدیل دانش ضمنی به دانش آشکار ازطریق 
اعـامل مدیریت دانـش و توسعه شبکه خربگـان، نخبگان و 

متخصصان را تعریف کرده است.
وی در پایان جهت ارتقای توان ساخت داخل پیشـنهاد داد: 
الزام های صنعتی کردن نمونه های حتقیقاتی در پروژه های 
حتقیقاتـی اعامل شـود و قواننی مناقصه هـای خرید و درنظر 
گرفتـن امتیازهای ترجیحـی برای تولیدکنندگـان داخلی و 
صادرکنندگـان حمصول ها اصالح شود ضمـن آنکه قواننی 
حقوق و مالکیت فکری و معنوی پژوهشـگران و محایت از 
حقوق مادی تصویب شـود و سهمیه ای از بازار مرصف که 
نمونه های حتقیقاتی است، اختصاص یافته و بورس فناوری 
بـرای انجام معامله ها و رسمایه گذاری ها در حوزه فناوری 

اجیاد شود.

روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران/ 

معیارهای ارزیابی فنی و 
آزمون های پنل خورشیدی

دستـور العمـل تعینی الزامـات، معیارهـای ارزیابـی فنی و 
آزمون هـای پنـل خورشیدی از سـوی معاونـت مهاهنگی 
توزیـع، دفرت پشـتیبانی فنـی توزیـع و کمیتـه ختصصی برق 

خورشیدی رشکت توانری هتیه و تدوین شد.
عالقمنـدان مـی توانند بـرای مطالعـه ایـن دستورالعمل به 

سایت سندیکا مراجعه کنند.
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روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران/ 

دستورالعمل جدید محایت 
و ترغیب رسمایه گذاران 

جهت استقرار در شهرک های 
صنعتی

وزیـر صنعـت، معـدن و جتارت بـا ابـالغ بخش نامـه ای به 
سازمـان صنایـع کوچـک و شهـرک هـای صنعتی ایـران، 
چهار موضوع برای محایت و ترغیب رسمایه گذاران جهت 
استقـرار در شهرک هـا و نواحی صنعتی کشـور بـه منظور 
مشـارکت هر چه بیشـرت رسمایـه گـذاران در شهـرک ها و 
کمـک به اشتغالزایی تـا پایان شهریور ماه سـال 93 را ابالغ 

کرد .
در ایـن بخش نامه، بـا اشاره بـه سیاست های کلـی اقتصاد 
مقاومتـی بـر تامـنی رشایـط و فعالسـازی متامـی امکانـات 
برای توسعـه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشـارکت در 

فعالیتهای اقتصادی تاکید شده است .
ایـن گزارش حاکیسـت؛ براسـاس این بخشـنامه اعامل 10 
درصـد ختفیـف در واگـذاری حق انتفـاع و هبره بـرداری از 
زمـنی، اعیانی و تاسیسـات در شهرک هـا و نواحی صنعتی 
واقع در مناطق غریبرخوردار )به استثناء استان هتران( اعالم 

شده است .
مهچننی اعامل پنج درصد ختفیـف در واگذرای حق انتفاع و 
هبره بـرداری از زمنی، اعیانـی و تاسیسـات در شهرک ها و 
نواحی صنعتی واقع در مناطـق برخوردار )به استثناء استان 

هتران( نیز از دیگر این موارد بود .
بر اساس این بخش نامه مهچننی، افزایش زمان باز پرداخت 
اقسـاط متقاضیان واحدهای صنعتی از 30 مـاه به 36 ماه و 
اعطای یـک سال تنفس برای مناطق غـری برخوردار و شش 
ماه تنفس برای مناطـق برخوردار )به استثنـاء استان هتران( 
بعداز عقـد قـرارداد مطابق جدول میـزان و نحـوه دریافت 
حـق هبره بـرداری از زمـنی، اعیانی و تاسیسـات شهرک ها 
و نواحـی صنعتی درستورالعمل حق هبـره برداری مصوب 
سال 1392 از دیگر محایت هـا و ترغیب رسمایه گذاری ها 

در شهرک ها و نواحی صنعتی کشور است .
گفتنی اسـت متن این بخشـنامه در سایـت سندیکا موجود 

است.

روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران/ 

اعتبار 20 میلیارد یوانی بانک 
کن لون چنی برای خریداران 

ماشنی آالت
معاونـت وزارت توسعـه روابـط اقتصـادی و رئیـس کل 
سازمـان توسعه جتارت ایران طی نامـه ای از اختصاص 20 
میلیـارد یوان بانـک کن لون چـنی به صـورت فاینانس یک 
ساله برای خریداران ایرانی به منظـور خرید ماشنی آالت و 

جتهیزات کشور مزبور خرب داد. 
به گـزارش روابـط عمومی سندیکـای صنعت بـرق ایران، 
الزم به توضیح است که  این اعتبار در اصل به منظور محایت 
از حمصوالت چینی به خریداران خارجی اختصاص می یابد 
ولی با این حـال می توان به صورت یـک امکان برای تامنی 
ماشـنی آالت و جتهیـزات موردنیـاز بخـش هـای صنعتی، 

معدنی و صنایع معدنی کشور از آن استفاده کرد.

مهر/ 

رضایب جوایز صادراتی تغیری 
می کند

با اعالم وزیر صنعت، معدن و جتارت مبنی بر احیای جایزه 
صادراتی، یک مقام مسئول در سازمان توسعه جتارت ایران 
مـی گوید که رضایـب جوایز صادراتی تغیـری خواهد کرد و 
چنانچـه در بازنگری جدیـد، رضیب محایتـی کاالیی صفر 
شود، جایزه صادراتی به صادرکنندگانی که در گذشته ثبت 

نام کرده اند، تعلق نخواهد گرفت.

یک مقام مسئول در سازمان توسعه جتارت ایران در گفتگو با 
مهر گفت: با توجه به اینکه جایزه صادراتی صادرکنندگان تا 
سـال 88 پرداخت شده است و از سال 89 به بعد، معوقات 
جایـزه صادراتـی بایـد از سـوی دولـت پرداخت شـود، به 

زودی رضایب صادراتی سال 89 اعالم خواهد شد.
وی افـزود: در گذشتـه یـک بـار جـدول رضایـب محایتـی 
کاالهـای صادراتـی که مبنـای پرداخـت جایـزه صادراتی 
اسـت، در سال 89 اعالم شده بود، اما اکنون دولت در حال 

بازنگری این رضایب است.
به گفتـه وی، بـر اسـاس دستورالعمل جدیـد، اگر رضیب 
مربوط به کاال یا کاالهایی صفر اعالم شود، ثبت نام توسط 
متقاضی در گذشته، هیچ حقی را بـرای دولت در پرداخت 
جایزه صادراتی اجیـاد نخواهد کرد، بنابرایـن ممکن است با 
صفر شدن رضیب محایتی، به برخی صادرکنندگانی که برای 
دریافت جایزه صادراتی ثبت نام کرده بودند، جایزه ای تعلق 

نگرید.
بـر ایـن اسـاس، درصـد رضیـب محایتـی خدمـات فنـی و 
مهندسی 4 درصد، فرهنگـی، سینامیی و سمعی و برصی تا 
سقف یـک میلیون دالر 10 درصد، مـازاد یک میلیون دالر 
تا 5 میلیـون دالر 5 درصـد، مازاد 5 میلیـون دالر 3 درصد 

است.

فارس/ فارس گزارش می دهد

ابالغ حمورهای 10گانه و 
کالن وزارت صنعت با تکرار 

مکررات
پس از گذشت 9 ماه از آغاز به کـار دولت یازدهم، باالخره 
10 حمور اصلی فعالیت وزارت صنعت با تأکید بر حمورهای 
کلی و مهیشـگی مطرح شده به عنـوان رسفصل فعالیت این 
وزارختانه، از سوی معاون برنامه ریزی وزیر صنعت تدوین 

شد.
حمورهـای 10 گانه وزارت صنعت از سوی ابویی مهریزی، 
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معـاون برنامه ریزی وزیر صنعت خطـاب به غفوری، مدیر 
روابـط عمومـی وزارت صنعـت ارائه شده تـا از سوی وی 
در اختیار مدیران روابط عمومـی سازمان های زیر جمموعه 
وزارت صنعت قرار گرید و بازخورد آن در تدوین هنایی این 

حمورها مدنظر قرار گرید.
ارائـه این حمورها بـه روابط عمومی سازمان هـا نیز جالب و 

قابل توجه است.
در نامـه ابویی، معاون برنامه ریـزی وزیر صنعت خطاب به 

غفوری، مدیر روابط عمومی وزارت صنعت آمده است:
تاریـخ   60/27646 شـامره  نامـه  بـه  بازگشـت 
1393/01/25 در خصـوص »حمورهـای اصلی فعالیت 
وزارت متبـوع در سال 1393«، بدینوسیلـه 10 حمور کالن 
مرتبـط بـا برنامه هـای ایـن وزارختانه بـه رشح ذیـل جهت 

استحضار ارسال می گردد.
1-  هببود مستمر سهولت انجام کسب و کار

2- پشـتیبانی از تولیـد و عرضـه کـاال و خدمـات مبتنی بر 
فناوری با ارزش افزوده باال

3- هببود و توسعه روابط جتاری بنی املللی و تسـهیل جتارت 
در فضای رقابتی

4- رفع موانع توسعه بخش خصوصی
5- پشـتیبانی و افزایـش توانمندی بخـش خصوصی برای 

رسمایه گذاری در حوزه های اولویت دار
6- تسـهیل در ارتقـای سطـح فنـاوری و توسعـه صنایـع 

پیرشفته
7- پشـتیبانی از تولیـد مواد واسطـه ای و جلوگریی از خام 

فروشی
8- تسـهیل توسعـه رسمایه گـذاری خارجی در بخشـهای 

صنعت، معدن و جتارت
9- رسمایه گذاری دولت در بخش های زیرساخت ملی از 

طریق سازمان های توسعه ای حتت پوشش
10- حصـول اطمینـان از تأمنی کاالهـای اساسی و امنیت 

غذایی

ایسنا/ در بانک توسعه صادرات صورت گرفت؛

ابالغ دستورالعمل اعطای 
تسهیالت کوتاه مدت ریالی 

غریصادراتی
بانـک توسعـه صـادرات دستورالعمـل اعطای تسـهیالت 
کوتـاه مدت ریالـی غری صادراتـی )بازرگانی داخلـی( را با 
هدف گسرتش حوزه فعالیت شعب بانک توسعه صادرات 

ابالغ کرد.
این تسـهیالت با هدف جذب بیشـرت منابع ریالی مشـرتیان 
صادراتی و غریصادراتـی در کلیه شعب و افزایش عملکرد 
پرداخت تسـهیالت شعب دارای مشـرتیان صادراتی کمرت 

پرداخـت می شـود و گروه هـدف ان مشـرتیان صادراتی و 
بازرگانان داخلی هستند.

براساس دستور العمل صادره، تسـهیالت کوتاه مدت غری 
صادراتـی شامل تسـهیالت بازرگانـی داخلـی ریالی برای 
مقاصـد غریصادراتـی مـی شود کـه بـه مشـرتیان بانک در 
کلیـه فعالیت هـای اقتصادی به جـز موارد منع شـده در این 

دستور العمل قابل پرداخت است.
در ایـن دستـور العمـل آمـده اسـت: پرداخـت تسـهیالت 
موضوع ایـن دستور العمل رصفا در قالب عقود مشـارکتی 
جماز بوده و نرخ مورد استفاده در حماسبات نیز برابر با حداکثر 
نـرخ اعالمی بانـک مرکـزی در خصوص عقود مشـارکتی 
است.داشتن حسـاب جاری نزد بانک با احتسـاب میانگنی 
وزنی حسـاب های جاری ریالی از مجله رشایط اختصاصی 
دریافت این تسـهیالت اعالم شده اسـت و دوره جماز انعقاد 

قرارداد این تسهیالت حداکثر شش ماه تعینی می شود.

خانه ملت/ امریی خامکانی مطرح کرد:

صادرات با احیاء جوایز 
صادراتی رونق می گرید

رئیس فراکسیون توسعه صادرات غرینفتی جملس با انتقاد از 
پرداخت نشـدن جوایز صادراتی گفت: دستیابی به اهداف 
اقتصاد مقاومتی با توسعه صادرات ممکن می شود بنابراین با 
ارائه جوایز صادراتی و معافیت های مالیاتی، باید صادرات 

را رونق داد.
حسـنی امریی خامکانی در گفت و گو با خربنگار اقتصادی 
خربگـزاری خانـه ملت افـزود: بایـد پذیرفـت اقتصاد یک 
زنجریه اسـت بنابرایـن رونق صـادرات مرشوط بـه فراهم 
آوردن رشایـط اقتصـادی در جهـت هببـود وضعیـت تولید 

است.
نامینـده شازند در جملـس شورای اسالمـی ادامـه داد: برای 
دست یابی به اهـداف اقتصاد مقاومتی باید مترکز ویژه ای بر 
روی موضـوع تولید صادراتی داشت این در حالی است که 
انجـام این مهم در کاهش نرخ بیکاری تاثری مطلوبی خواهد 

داشت.
ایـن نامینـده مـردم در جملس هنـم افـزود: ارائه مشـوق های 
صادراتـی مانند اعطـای جوایـز صادراتـی و معافیت های 
مالیاتـی مـی توانـد تولیـد صادراتـی را رونـق دهـد و نباید 
فراموش کرد عدم ارائه جوایـز صادراتی در سال های اخری 
باعـث شد کـه صادر کنندگـان احسـاس کنند به آهنـا توجه 

نمی شود.
امریی خامکانی گفت: مسـئوالن سازمان توسعه جتارت و 
دیگر مسـئوالن ذی ربط در زمینه صـادرات باید در عمل از 

تولید صادراتی محایت کنند.
وی ادامه داد: باید توجه داشت تولید کنندگان برای واردات 

برخی مواد اولیه جمبورنـد ارز مورد نیاز را از بازار آزاد تامنی 
کنند، بنابراین برای محایت از صادرات باید ارزهای حاصل 
از صـادرات نیز تا برقـراری ثبات در بازار، بـه نرخ معقولی 

خریداری شود.
امـریی خامکانـی گفـت: ساماندهـی وضعیـت گمرکات 
کشـور نقـش مهمـی در تسـهیل صـادرات خواهـد داشت 
و نبایـد فراموش کـرد که ساماندهـی اقتصاد کشـور تنها به 

موضوع هدفمندی یارانه ها حمدود نمی شود.
وی گفـت: متاسفانه سابقه نشـان داده که دولـت گذشته از 
بخش تولید و صادرات به اندازه کافی محایت نکرد بنابراین 
دولت یازدهم باید به تعهدات خود در بخش تولید و تسهیل 

صادرات عمل کند.
رئیس فراکسـیون توسعه صـادرات غرینفتی جملـس یادآور 
شد: بی نظمی هـای اقتصادی و مالـی در چند سال گذشته 
باعث شد در بخش توسعه صادرات عملکرد موفق نداشته 
باشیـم بنابراین باید از این بخش و متامی زمینه های مرتبط با 

آن در عمل محایت کرد. 

مهر/ 

ایرادات حقوقی و قانونی طرح 
تسهیل تسویه بدهی ارزی 

واحدهای تولیدی
مرکز پژوهش های جملـس شورای اسالمی نظر کارشناسی 
خود را در مورد طرح تسهیل تسویه بدهی ارزی واحد های 

تولیدی به حساب ذخریه ارزی اعالم کرد.
به گـزارش خربگزاری مهـر، دفرت مطالعـات اقتصادی این 
مرکز اعالم کرد: پس از گذشت یک سال از نوسانات شدید  
ارزی طرحی با عنوان تسـهیل تسـویه بدهی ارزی از سوی 

نامیندگان حمرتم جملس مطرح شد.
حمتـوای کلی طـرح به متامـی واحدهـای تولیدی کـه از حمل 
تسـهیالت حسـاب ذخـریه ارزی اقـدام بـه ورود، نصب و 
هبره بـرداری از ماشـنی آالت تولیـدی کرده اند ایـن امکان 
را می دهـد که با توجه به رشایط کشـور و تغیـریات نرخ ارز 
بتوانند در بـازه های زمانی 6 ماهه، یـک ساله و بیش از یک 
سـال براساس نـرخ هـای  18000 و 22000 ریـال و نرخ 
مبادله ای برای دالر و ... نسـبت به تسویه بدهی خود اقدام 

کنند.
مهچنـنی طبق مفاد این طـرح، واحدهای تولیـدی که بدهی 
خـود را به حسـاب ذخریه ارزی تسـویه کنند جمازنـد از حمل 
صنـدوق توسعـه ملـی بـرای تکمیـل و توسعـه واحدهای 
تولیـدی با رعایت سایـر قواننی و مقررات هبـره مند شوند. 
نتایـج بررسی طرح مذکور نشـان مـی دهد که ایـن طرح از 
حیث حقوقی و قانونی ایرادهایـی مهچون مغایرت با اصل 
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اخبار اقتصادی

هفتاد و پنجم قانون اساسی، مغایـرت با قانون برنامه پنجم 
)اساسنامـه صنـدوق توسعـه ملـی(، تغیـری در شخصیـت 
حقوقی طـرف قرارداد و ... را داشتـه و از نظر اقتصادی نیز 
به دلیـل اینکـه بدهکـاران ارزی از ناحیه افزایش نـرخ ارز، 
منافعی )افزایش قیمت صادرات یا افزایش قیمت کاالهای 

داخلی( را کسب کرده اند.
پشـتوانه کارشناسی الزم در تصویب و اجرای طرح مذکور 
وجود ندارد. از طرف دیگر به دنبال تصویب تبرصه »5« بند 
»ط« قانون بودجه سـال 1393، با واگذاری نحوه تسـویه، 
نـرخ تبدیل، زمـان استمهـال و نحـوه بخشـودگی جرائم، 
شورای پول و اعتبار، مرجع تصمیم گری در این مورد  تعینی 
شده، لذا نیـازی به تقننی یـا تعینی مرجـع رسیدگی دیگری 
نیسـت. در پایـان نیز براساس مجـع بندی صـورت گرفته از 

طرح مذکور، راهکارها و پیشنهادهایی ارائه شده است.

دنیای اقتصاد/ 

بیشرین صادرات خدمات فنی 
و مهندسی در ونزوئال

در نشسـت مشـرتک رایزنان بازرگانی ایران در یازده کشور 
هدف اعالم شد که بیشرتین حجم صادرات فنی و مهندسی 

ایران به دو کشور ونزوئال و عراق بوده است. 
سیامک دولتشاهی، دبریکل انجمن صادرکنندگان خدمات 
فنـی و مهندسـی در ایـن نشسـت گفـت: حجم صـادرات 
خدمـات فنـی و مهندسـی ایـران بـه عـراق 3/6 میلیـارد، 
افغانسـتان 700 میلیـون، قزاقسـتان حـدود 1/2 میلیارد، 
ارمنسـتان بیـش از یـک میلیـارد، آذرباجیـان 310 میلیون، 
امـارات بیـش از یـک میلیـارد، ترکیـه بیـش از 30 میلیون، 
ونزوئال بیش از 3/8 میلیـارد، اجلزایر بیش از 112 میلیون 
و هنـد 78 میلیـون دالر  بوده اسـت. در این میان بیشـرتین 
میزان صـادرات خدمات فنی و مهندسی ایـران معطوف به 
بازارهای ونزوئال، عراق، قزاقستان و افغانستان بوده است. 
به گفته دولتشـاهی در سال 1390، میـزان صدور خدمات 
فنی و مهندسی به صورت جهشـی در یک مقطع به ونزوئال 

افزایش یافت.

ایسنا/ با هدف محایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی

یک الحیه جدید در راه دولت
وزارت صنعت، معـدن و جتارت در حال حارض به دنبال آن 
است که الیه اختصاص بخشـی از رسمایـه های صندوق 
توسعه ملی به صادرات خدمات فنی و مهندسی را به دولت 

بربد تا ظرفیت مالی این بخش را افزایش دهد.
جمتبی خرسوتـاج، معاون توسعه بازرگانـی داخلی وزارت 
صنعـت، معـدن و جتـارت بـا اعـالم خرب بـاال بـه خربنگار 
خربگـزاری دانشـجویان ایران )ایسـنا( افـزود: بـا توجه به 
امهیت توسعه صادرات خدمـات فنی و مهندسی، صندوق 
توسعـه ملی باید با ارائه تسـهیالت بـه صادرکنندگان زمینه 

برای توسعه فعالیت دراین بخش را فراهم کند.
او بـا تاکید بـر لزوم محایـت از صـادرات به ویـژه صادرات 
خدمـات فنی و مهندسـی اظهار کـرد: بخشـی از توفیق در 
زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی به توفیق در مسـائل 
سیاسی در ایران بازمی گردد و به طور قطع توفیق در مسائل 
سیاسـی بر حضـور هبـرت و پررنگ تر بنگـاه هـای ایرانی در 

عرصه بازارهای جهانی تاثریگذار است.
وی با اشاره به اینکه اولنی عامـل توسعه صادرات خدمات 
فنی و مهندسـی روابط سیاسی و بنی املللـی است گفت: از 
سوی دیگـر هر رشکت ایرانـی که بخواهد در ایـن زمینه در 
بازارهای بنی املللـی حضور داشته باشد نیازمند پشـتوانه و 

ضامنت نامه های بانکی است.
معـاون توسعه بازرگانـی داخلی وزارت صنعـت، معدن و 
جتارت با بیان اینکه در حال حارض یکی از مشکالت فعاالن 
اقتصـادی در این بخش صـدور ضامنتنامه اسـت بیان کرد: 
با تدبری بانکها رشکـت های مهندسی مـی توانند از پوشش 
هـای بانک ها و ضامنت ها استفاده کرده و مورد محایت قرار 

گریند.
وی با تاکید بر تاثری صندوق توسعه ملی بر توسعه صادرات 
خدمات فنـی و مهندسی خاطرنشـان کرد: تاکنـون به دلیل 
کمبود منابع و رسمایه، صندوق توسعه ملی نتوانسـته است 

محایت حمسوسی از این بخش به عمل آورد.
در مهـنی زمینه حمسـن چمـن، آرا عضـو کمیسـیون صدور 
خدمـات فنی و مهندسـی اتـاق بازرگانی ایران نیـز با تاکید 
بر لـزوم محایـت هـای صنـدوق توسعه ملـی از صـادرات 
خدمـات فنی و مهندسـی گفت: صندوق توسعـه ملی باید 
برای افزایش توانایی های صادراتی در این حوزه تسهیالتی 
را بـرای صادرکنندگـان فراهـم کند تـا امکان رقابـت برای 

صادرکنندگان ایرانی فراهم شود.
وی بـه تاثری محایت هـای صنـدوق توسعه ملـی از بانک ها 
بـرای صدور ضامنـت نامه ها اشـاره کرد و گفـت: بانک ها 
باید توانایی محایت از صـادرات خدمات فنی و مهندسی را 

داشته باشند.
عضـو کمیسـیون صـدور خدمـات فنـی و مهندسـی اتـاق 
بازرگانـی ایـران بـا بیـان اینکـه صـادرات خدمـات فنی و 
مهندسی در سال گذشتـه از کاهش شدیدی برخوردار بوده 
است گفـت: البته در حال حـارض قراردادهـای جدیدی به 
ویژه با کشور عراق منعقد شده که این امید می رود با اجرایی 
شـدن این قراردادهـا رقم صـادرات ایـران در زمینه صدور 

خدمات فنی و مهندسی افزایش یابد.

گمرک ایران/ بر اساس تصمیم گمرک

صادرکنندگان به جای 
پرداخت عوارض، جماز به ارائه 

ضامنتنامه بانکی شدند
گمـرک مجهـوری اسالمـی ایـران در دستورالعملـی بـه 
گمرکات رسارس کشور اجازه داد تا صادر کنندگان به جای 
پرداخـت عوارض صادراتی از ضامنـت نامه بانکی استفاده 

نامیند.
به گزارش روابط عمومی گمرک ایـران، این دستور العمل 
با عنایت به مفـاد سیاست های ابالغی مقـام معظم رهربی 
مبنـی بر محایت مهه جانبـه از صادرات و بـه منظور کمک به 
رونـد صادرات و جـربان کمبـود نقدینگـی صادرکنندگان 

ابالغ شده است.
بر اسـاس این دستـور العمل بـه گمرکـات اجـازه داده می 
شـود ضمن رعایت مقررات برای اقالم صادراتی مشـمول 
پرداخـت عوارض صادراتـی ضامنتنامه بانکـی معترب قبول 

نامیند.
ایـن ضامنت نامه های بانکی برای واحد های تولیدی صادر 
کننـده کاال بـه مدت 6 مـاه و بـرای سایر صـادر کنندگان به 
مدت 3 مـاه از تاریخ صدور ضامنتنامـه قابل پذیرش است، 
مرشوط بـر اینکـه تاریخ رس رسیـد ضامنتنامه هـای مذکور 

حداکثر تا پایان هبمن ماه سال جاری باشد.
مهچننی می بایسـت نـام ضامنتنامـه گذار در متـن ضامنتنامه 
بـا نـام صاحـب کـاال در متـن اظهارنامـه یکسـان باشـد و 
گمرکات موظفند جهت اطمینان از صحت اصالت ضامنت 
نامه های صادره از سوی بانک ها موضوع را از طریق شعبه 
صادر کننـده جموز یا شعبـه رسپرستـی ذیربط و یـا از طریق 
سامانه های حتت وب معرفی شـده بصورت کتبی استعالم 

کنند.
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