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سـرمقالـه

وقتی در  14ژوییه  2015مذاکرات ایـران بــا
 5+1به نتیجــه رسیــد و بـرنامـه جامع اقـدام
مشترک موسوم بـه بــرجام به امضای ایران و 6
کشـور قدرتمنــد و توسعـه یافته دنیــا رسیــد،
امیدها بــرای بهتر شدن شرایط از هم گسیخته
اقتصــاد کشور شدت یافت.
سران این کشورها امیدوار بودند که ضمن کنترل
تنشی که ابعــاد آن رو به گستردگی گذاشته بود،
ایران را به اقتصاد جهانی بازگردانند .این بازگشت
عالوه بر اینکه میتوانست بر زخم آماسیده رکود
اقتصاد ایــران مرهم بگذارد ،بدون شک بــرای
کشورهای توسعه یافته هم نوید بازاری بزرگ،
مستعد و پرظرفیت را میداد.
برجــام راه شرکتهــای بزرگ بینالمللی
برای ورود به بازار ایــران را گشود و البته مسیر
حرکت تولیدکنندگان داخلی را هم تا انـدازه قابل
توجهی هموار کرد .کمی پیشتر از امضای برجام
هیاتهــای تجاری اروپایی راهی ایـران شدند و
این سفرها و مذاکرات در سطوح مختلف سیاسی
و اقتصادی همچنان ادامه دارد.
صنعـت نفـت ،گاز و پتروشـیمی بیتردید یکی
از بزرگتریـن برنـدگان برجام بـود .صنعت برق
امـا توفیـق چنـدان چشـمگیری در ایـن حوزه
نداشـت و علیرغـم امیدهـای بسـیار فعالیـن
ایـن صنعـت ،پـس از مـدت کوتاهـی رعـب
بهرهگیـری گسـترده وزارت نیـرو از خطـوط
اعتبـاری فاینانسهـای خارجـی و هجـوم
سـیل و خیـل تولیـدات وارداتی به بـازاری که
داخلیهـا قـادر به تامیـن نیازهایـش بودند ،بر

2

جـان تولیدکننـدگان و پیمانـکاران صنعت برق
سـایـه افکنــد.
حاال که قریب به دو ســال از امضــای برجام،
لغو نسبی تحریمهـــا و برقراری دوبـاره روابط
دیپلماتیک میگذرد ،اگر چه نمیتوان اثرات این
معاهده بینالمللی بر مناسبات اقتصادی کشور را
نادیده انگاشت اما باید اذعان داشت که صنعت
برق نصیب چندانی از برکات برجام نبرده است.
صرفنظر از عملکرد نسبتــا قابل قبول وزارت
نیرو در جــذب سرمایههــای خارجی در حوزه
تجدیدپذیرهــا ،سایر بخشهــای صنعت برق
سهم قابل قبولی از سرمایهگــذاری های خارجی
نــه بــه معنـای فاینـــانس بلکه بــا مضمون
سرمایهگــذاری مستقیم خارجی نبردهانـد.
البته بدون هیچ تــردیــدی شرایط کلی اقتصاد
کشور از جمله ،تورم ،بیثباتی ،بوروکراسی و سایر
مسائل اقتصادی بهقــدر کافی بــرای دور کردن
سرمایههــای خارجی از اقتصــاد کشور موثـر
عمل میکنند ،امــا به هر حال در همین شرایط
دشــوار هم برخی از صنایع توانستهانـد عملکرد
قابل قبولتری داشته باشند.
در شرایط کنـونی که وزارت نیــرو بــا اعمـال
سیاستهای دکتر رضا اردکانیان ،وزیر نیروی
دولت دوازدهم منتظر تحوالت تــازهای است،
باید دید که سیاستهـای کالن این وزارتخانه
برای حل بحران رکود ،کمبود منابع مالی و جذب
سرمایههای خارجی تغییری خواهد یافت؟
صنعـت پرتـوان بـــرق ،بارهـا پتانسیلهــــا
و ظرفیتهـای خـــود را به اثبــات رسانــده و

خودکفایـی ایـن صنعـت گـواه این مدعاسـت.
بـا ایـن حـال رکـود کنونی ،پـس از یـک دوره
طوالنـی مـدت کمبـود نقدینگـی و تحریـم و
بـیکاری ،توانـی در شرکتهـــا و بنگاههـای
اقتصـادی ایـن صنعـت باقـی نگذاشـته اسـت.
به نظر میرسد با توجه به اینکه اصالح ساختار
اقتصادی صنعت بــرق به دلیل زوایای گسترده
اجتماعی ناشی از افزایش قیمت آب و برق در
کوتــاه مدت امکانپذیــر نیست ،الزم است که
وزارت نیرو تحت مدیریت دکتر اردکانیان چارهای
زود هنگام بــرای جذب سرمایههــای داخلی و
خارجی بیندیشد .فراهم آوردن شرایط الزم برای
وارد شدن بخش خصوصی صنعت برق به عرصه
جذب سرمایههـای مستقیم و مشارکت خارجی،
هم قطعا در این زمینه کارسـاز خواهد بود.
به هر حال آنچه که در برهه حساس کنونی نباید
نادیده انگاشته شود این است که صنعت برق
هم درست به انــدازه حوزه آب دچار چالش و
بحران است .اما به هر حال در سایـه تدبیــر و
درایت میتوان از این بحرانها عبور کرد .کافی
است که اراده بهرهگیــری جامع و فراگیـــر از
پتانسیلهــای موجود در وزارت نیرو و بخش
خصوصی این صنعت ایجاد شود.
واقعیت این است که اعتماد به بخش خصوصی
و اتکا به پتانسیلها و توانمندیهای این بخش،
بدون شک مهمترین درخواست صاحبان صنعت
برق از وزیــر نیــرو است .این اطمینان میتواند
حیات و سرزندگی را به شریانهــای این صنعت
زیرساختی  بازگرداند.
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اعتماد دولت به بخش خصوصی پیششرط جذب سرمایهگذاری •
سردرگمیسرمایههای خارجی میان واقعیت و آمار •
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ستبران روند سرمایهگذاری خارجی سرمایهگذاری خارجی و جذب منابع آن همیشه
در کشور را بررسی کرد از آن دست مسایلی است که در کشور ما هم
مناقشه برانگیز بوده و هم در نقاطی سبب ساز
همدلی و اتحاد .جذب سرمایهگذاری خارجی  به
منظور ارتقای رشد اقتصادی و توسعه پایدار ،یک
اولویت برای همه کشورهاست.
امروزه بسـیاری از کشـورها به واسطه عدمکفایت
پری شاکرین منابـع داخلـی بـرای سـرمایهگذاری در پروژهها،
موافق جذب سـرمایهگذاری خارجی هسـتند.زیرا
ایـن مسـئله موجب دسـتیابی به رشـد و توسـعه
اقتصـادی پایـدار ،ایجـاد فرصتهـای شـغلی
جدیـد ،اخـذ و توسـعه فنـاوری و مهارتهـای
مدیریتـی و ارتقـای کیفیـت تولیـدات و افزایـش
تـوان صادراتـی و  ...میشـود.
بـا ذکـر همه ایـن محاسـن امـا افزایـش جذب
سـرمایهگذاری خارجـی و بهکارگیـری آن در امر
تولیـد نهتنها مسـتلزم تالشهـای هماهنگ در
عرصه سیاسـتگذاری داخلی و بینالمللی اسـت،
بلکـه رفـع موانـع اداری-اجرایـی داخلـی بـرای
تسـهیل امـر سـرمایهگذاری را نیـز میطلبد.
همین سال قبل بود   که   سه نشریه معتبر
اکونومیست ،فوربس و نیویورک تایمز همزمان
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به موانع سرمایهگذاری در ایران پرداختند و این
موانع را بررسی کردند آن هم در شرایطی که
به زعم بسیاری در فضای بعد از برجام موانع
سرمایهگذاری هم به طور کامل نه اما تا حد
زیادی مرتفع شده بود.
با این اوصاف  این سه نشریه قوانین باقیمانده از
تحریمهــای غیـر هستـهای آمـریـکا و نیــز
محدویتهای مالی و قوانین مربوط به ویزا را
به عنوان مانعی بر سر راه سرمایهگذاران اروپایی 
برای ورود به ایران دانستند و فوربس نوشت که
ساختار مالکیت و صورت وضعیتهای مالی در
بازار سرمایه ایران چندان شفاف نیست و بهصورت
علنی بیان نمیشود .بنابراین نمیتوان به راحتی
فهمید مالک یک شرکت کیست .در حالی که
اگر شرکتهای خارجی با افراد یا شرکتهایی که
هنوز در فهرست تحریمها قرار دارند معامله کنند ،با
جریمههای سنگین مواجه میشوند .بنابراین مهم
است که صاحبان کسبوکارهای خارجی بدانند با
چه شخص یا شرکتی معامله میکنند .به نوشته
فوربس در فهرست سهامداران بازار بورس تهران
مشخص نبود که سهامداران ،سهامدار نهایی
هستند یا صرفا نماینده دیگر افرادند و این موضوع
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دوباره برای شرکتهای خارجی به دلیل ترس از گذشت .این درحالی بود  که در سال  ۲۰۱۴برای میلیارد دالر رسید و سرمایهگذاری در بخش تولید
معامله با افراد یا شرکتهای مورد تحریم ایجاد ایجاد این فرصتهای شغلی در ایران  1/ 67میلیارد برق ۵ ،درصد روند کاهشی در مقایسه با سال قبل
دالر هزینه شد و سرمایهگذاری در ایجاد مشاغل از آن را نشان داد  .
مشکل میکند.
جدید در سال  ۲۰۱۵میالدی  40/ 48درصد نسبت بر پایه این گزارش ،بهبود سرمایهگذاری در بخش
به سال  ۲۰۱۴رشد کرد .درسه ماه اول سال  ۲۰۱۶انرژی تجدیدپذیر و تخصیص بیشتر منابع مالی به
تحریمها ،مانعی که رفع شد
تا قبل از دولت  اعتدال فشارهای ظالمانه غرب در نتیجه اجرای  ۲۲پروژه سرمایهگذاری مستقیم شبکههای برق رسانی ،سرمایهگذاری در برق را به
از یک سو و شرایط اقتصاد کشور از سوی دیگر خارجی در ایران بالغ بر  3/ 49میلیارد دالر در ایجاد بزرگترین حوزه سرمایهگذاری تبدیل کرده است.
موجب شده بود تا جایگاه ایران از لحاظ شاخص  ۵۳۷۶شغل در کشور سرمایهگذاری شد .افزایش سرمایهگذاری در بخش شبکه برق رسانی در
جذب سرمایه خارجی چه در سطح جهانی و چه در فرصتهای شغلی و افزایش اشتغال در ایران ســال گذشته میالدی ،به  ۷۱۸میلیــارد دالر و
سطح منطقه ای دچار تغییرات و افت شدیدی شود .میتواند یکی از بزرگترین معضالت اقتصادی سرمایهگذاری در حوزه انرژی تجدیدپذیر بر پایه
در دولت نهم و دهم مسایلی هم چون  مدیریت ایران را برطرف کند و به کشور کمک کند تا برق ،به تقریبا  ۳۰۰میلیارد دالر رسید.
غلط و غیر اصولی از یک سو و عدم دانش کافی از پتانسیل نیروی جوان و تحصیلکرده خود در بر پایه این گزارش ،ظرفیت شبکه برق رسانی در
سیاسی و بین المللی از سوی دیگر باعث شد تا ایران جهت تقویت نرخ رشد اقتصادی و تبدیل شدن سال گذشته میالدی در مقایسه با سال ،۲۰۱۵
در  زمینه جذب سرمایهگذاری خارجی ناکام بماند .به یک اقتصاد توسعهیافته و مقتدر در خاورمیانه حدود  ۵۰درصد افزایش نشان داد؛ ضمن اینکه
سرمایهگذاری بر روی نیروگاههایی که با سوخت
به گونهای که بیشترین میزان جذب سرمایهگذاری استفاده کند.
ذغال سنگ کار میکنند ،به کمترین رقم در تقریبا
خارجی تا قبل از توافق هسته ای در سال  ۲۰۱۲
 ۱۵سال اخیر رسید.
انجام شده بود که  رقمینزدیک به  ۴میلیارد و رشد جایگاه ایران
 ۷۰۰میلیون دالر بود .این رقم اما در سال  ،۲۰۱۳براساس آماری که آنکتاد اعالم کرده  است  نرخ اما درایران شرایط چگونه بود و سرمایهگذاری خارجی
 ۳میلیارد و  ۱۰۰میلیون دالر و در سال   ۲۰۱۴به    2رشد سرمایهگذاری خارجی در ایران از سه ماهه اول چگونه بود؟ بعد از از لغو تحریمهای هستهای و ورود
میلیارد و  ۱۰۰میلیون دالر رسید  و  در سال  ۲۰۱۵سال   ۲۰۱۵تا همان زمان در سال   ۲۰۱۶برابـر با سرمایهگذاران خارجی به کشور ،کارنامه عملکرد
 15/24درصد بوده که  که معادل رشد سرمایهگذاری وزارت نیرو نشان میداد که طی سال   2016در
به  ۲میلیارد و  ۵۰میلیون دالر کاهش پیدا کرد .
لغو تحریمهای اقتصادی علیه ایران در ژانویه مستقیم خارجی در کشورهای خاورمیانه است .درسال   مجموع  23میلیارد دالر سرمایهگذاری خارجی در
سال  ۲۰۱۶میالدی درهای اقتصاد ایران  را به  ۲۰۱۵ایران از نظر ورود سرمایههای خارجی در حوزه آب و برق مصوب و اجرایی شده است که از
روی موج عظیم سرمایهگذاران خارجی باز کرد میان  12کشور خاورمیانه جایگاه آخر را داشت .اما این میان  13.2میلیارد دالر موافقتنامههای اصولی
و سرمایهگذارانی که سالها به دلیل تحریمهای در سال  2016ایران بعد از امارات متحده عربی و و تفاهمنامههای اولیه بوده و  10.2میلیارد دالر نیز
مختلف از دسترسی به بازار ایران محروم بودند عربستان سعودی ،سومین کشور خاورمیانه از نظر اجرایی شده است که از مهمترین آن میتوان به
قرارداد شرکت آلمانی زیمنس با مپنا اشاره کرد.
بازاری با پتانسیل باال را برای سرمایهگذاری پیدا ورود سرمایههای خارجی بود.
نکته قابل توجه در سرمایهگذاریهای انجام شده
کردند به گونه ای که فقط در سال  ۱۳۹۵هیئت
در این مدت ،حضور چشمگیر شرکتهای اروپایی و
سرمایهگذاری خارجی  ۹میلیارد و ۱۷۵میلیون سرمایهگذاری در حوزه برق
و ۵۸۶هزار دالر سرمایهگذاری مصوب در استانها همین چند وقت قبل بود که آژانس بین المللی آسیایی از جمله انگلستان فرانسه ،ایتالیا ،کره جنوبی،
به تصویب رساند .به این ترتیب بود که دوکشور انرژی اعالم کرد :سرمایهگــذاری بر روی شبکه روسیه ،چین و ژاپن بود که اکثر آن نیز در حوزه برق
آلمان و کره جنوبی با بیشترین نرخ سرمایهگذاری برقرسانی ،برای اولین بار از سرمایهگذاری بر روی صورت گرفت ضمن این که قراردادهای زیادی با
خارجی وارد بازار ایران شدند و  در سه ماه نخست   نفت و گاز پیشی گرفته است  و علت اصلی آن را   شرکتهای اروپایی و آسیایی منعقد  شد.
سال  ۲۰۱۶در مجموع  2/15میلیارد دالر در به کاهش قیمت انرژی مرتبط دانست .دلیلی که ایـن امـا مربـوط یـه یـک سـال گذشـته اسـت.
ایران سرمایهگذاری کردند که بخش اعظم این انگیزه سرمایهگذاران را برای سرمایهگذاری بیشتر ولـی همیـن چنـد روز قبـل سـتار محمـودی در
حاشـیه افتتـاح سـیزدهمین نمایشـگاه بینالمللی
سرمایهها در بخش خدمات مالی ،انرژیهای در حوزه نفت و گاز ،از بین برده است  .
تجدیدپذیر ،تولید وسایل الکترونیکی مصرفی و در همین حــال طبق ایــن گــزارش مجمــوع آب و تاسیسـات آب و فاضلاب بـا اشـاره  بـه
سرمایهگذاری در بخش انرژی در سال  ۲۰۱۶همکاریهـای بیـن المللـی ایـران در صنعـت آب
صنعت نفت به کار گرفته شد.
در نتیجه این سرمایهگذاریهای خارجی شمار میالدی ،بــرای دومین سال متوالی با رونــد نزولی و بـرق گفـت :در عرصـه سـرمایهگذاری خارجـی،
فرصتهای شغلی هم در کشور رشد کرد و از  ۳۵۲روبرو شد و در مقایسه با سال  ۲۰۱۵میالدی با  10میلیـارد یـورو طرحهـای در حـال مذاکـره
شغل در سال  ،۲۰۱۳که با سرمایه  ۷۹میلیون دالر  ۱۲درصد کاهش به  1/7تریلیون دالر رسید.این در بیـن شـرکتهای بخـش خصوصـی ایـران و
ایجاد شده بود ،به  ۲۷۳۴شغل در سال  ۲۰۱۴رسید حالی است که سرمایهگذاری در بخش نفت و گازدر شـرکتهای بخش خصوصی خارجی وجـود دارد.
و در فصل اول سال  ۲۰۱۶از مرز  ۵۳۷۶شغل سال   ۲۰۱۶میالدی ،با  ۲۶درصد کاهش به  ۶۵۰وی اضافه کرد :عالوه بر این سـرمایهگذاریهای
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خارجـی ،در ارتبـاط بـا هشـت هـزار مـگاوات تولید برق
نیـز مذاکراتـی آغاز شـده اسـت؛ همچنین بـرای تولید 2
هـزار مـگاوات بـرق نیـز از صندوق توسـعه ملـی تامین
اعتبـار خواهد شـد.

صندوق بین المللی پول در
جدیدترین پیشبینی خود از
دورنمای روند سرمایهگذاری
خارجی در ایران ،برآورد کرده
است که حجم سرمایهگذاری
خارجی در ایران تا پایان
دولت دوازدهم یعنی نیمه
نخست سال  1401هجری
شمسی به رقمیبالغ بر
 6میلیارد دالر خواهد
رسید و تحقق این میزان
سرمایهگذاری خارجی در
کشور بر اساس گزارش اخیر
صندوق بین المللی پول ،رشد
بی سابقهای در رشد ساالنه
این مولفه در کشور خواهد بود
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موانع سرمایهگذاری چیست ؟
با همه اینها و اگرچه برجام توانست به نوعی راه بسته
شده سرمایهگذاری خارجی را تا حد زیادی باز کند اما
هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب سرمایهگذاری خارجی راه
درازی مانده و بسیاری معتقدند که هنوز سنگهای زیادی
بر سر این راه وجود دارد.
به اعتقاد صاحب نظران بزرگ ترین مشکل برای جذب
سرمایه گذار خارجی در ایران بحث امنیت و ثبات سیاسی
است  .در همین زمینه حمید میرمعینی تحلیل گر بازار
سرمایه به فرارو  گفته است« :موانع سرمایهگذاری خارجی
در ایران زیاد است که یکی از آنها بحث عدم شفافیت
است؛ اما این مانع خیلی نمیتواند برای شرکتهای
خارجی دردسرساز باشد؛ چون بر طبق قوانین داخل کشور
این امکان وجود دارد که مالک نهایی شناسایی شود و از
طریق آن انتقال مالکیت صورت بگیرد».
به باوراین کارشناس بازار سرمایه « :بزرگ ترین مشکل
برای جذب سرمایه گذار خارجی در ایران بحث امنیت و
ثبات سیاسی است که برای آنها خیلی اهمیت دارد که
ایران دوباره وارد چالشهای تحریم و محددیتهای مالی
و معامالتی نشود».
به باور وی در  درجه دوم بحث تغییرات نرخ ارز است
و زیرساختهایی که باید برای پوشش ریسک نرخ ارز
وجود داشته باشد که در ایران فعال وجود ندارد مگر اینکه
با راه اندازی بورس مشتقههای ارزی یا ابزارهایی همچون
خرید فروش آتی ارز این امکان را فراهم کرد که سرمایه
گذاران ریسک نوسانات نرخ ارز خود را پوشش دهند.
وی هم چنین  افزوده است  « :مانع دیگر بسترها ،قوانین
و مقررات سرمایهگذاری و حمایتهایی است که باید از
سرمایهگذاری خارجی شود که اکنون ناکافی است؛ یعنی
قوانین و مقررات و بسترهایی که وجود دارد برای اینکه
پولهای اثرگذار وارد بازار ایران شود کافی نیست».
میرمعینی اما مانع دیگر ر ا عدم عمق بازار سرمایه ایران به
لحاظ نقدشوندگی و عمق معامالتی دانسته و گفته است
 «:قرار باشد پول زیادی وارد بازار سرمایه ایران شود تقریبا
خیلی از صنایع به حالت قفل در میآیند چرا که قابلیت
جذب حجم عظیمیاز پول را ندارند.دلیل این امر این است
که تعداد شرکتهای پذیرفته شده در داخل بورس خیلی
کم است و میزان سهام شناور هم خیلی پایین است به

طوری که میزان سهام شناور معامله شده در بازار سرمایه
به طورمیانگین  10تا  12درصد است و باقی در دست
مالکان عمده است که اصال مورد معامله قرار نمیگیرد و
به دلیل عمق پایین بازار سرمایه امکان این را ندارند که با
تاثیر قابل توجه روی قیمت خرید و فروش انجام دهند».
وی اضافه میکند که« :بازار سرمایه ایران با توجه به
اینکه توسعه یافته نیست فقط به سهام ختم شده است
و سایر ابزارهایی که در دنیا رایج است و معموال برای
مدیریت ریسک معامالتی سهام در نظر میگیرند مانند
اختیار خرید و فروش سهام ،قراردادهای آتی ،بحث فروش
استقراضی و ...در بازار ایران هنوز راه اندازی نشده است
و بازار سرمایه ایران به لحاظ قابلیت جذب سرمایه گذار
خارجی در حد و اندازههای بزرگ و اثر گذار در اقتصاد ناتوان
است ».اما این همه موانع نیست  .به اعتقاد کارشناسان ؛
سرمایهگذاران خارجی معمو ًال  ۲عامل ریسک و سود را در
تعیین مکان سرمایهگذاری مد نظر قرار میدهند .هر چه
میزان ریسکپذیری و خطر سرمایهگذاری کشور میزبان
و سرمایهپذیر پایینتر بوده و امنیت سیاسی و اقتصادی در
آن بیشتر برقرار باشد ،تمایل برای سرمایهگذاری خارجی
از سوی کشورهای سرمایهگذار بیشتر خواهد بود .از جمله
شاخصهای مطرح برای ارزیابی ورود سرمایههای خارجی
از سوی سرمایهگذاران به کشور میزبان عبارتند از؛ ریسک
سیاسی ،ریسک سیاستهای اقتصادی ،ریسک ساختار
اقتصادی ،ریسک نقدینگی و ریسک خاص سرمایهگذاری
شامل ریسک کاهش ارزش پول ،ریسک بازپرداخت بدهی
دولت و ریسک نظام بانکی است .
بـرآورد صنـدوق بیـن المللـی پـول از رونـد
سـرمـایه گــذاری
با همه این موانع و اشکاالتی که برخی مطرح میکنند اما
گویا روند چندان هم منفی نیست که صندوق بین المللی
پول نگاه مثبتی دارد .این صندوق در جدیدترین پیشبینی
خود از دورنمای روند سرمایهگذاری خارجی در ایران ،برآورد
کرده است که حجم سرمایهگذاری خارجی در ایران تا پایان
دولت دوازدهم یعنی نیمه نخست سال  1401هجری
شمسی به رقمیبالغ بر  6میلیارد دالر خواهد رسید و تحقق
این میزان سرمایهگذاری خارجی در کشور بر اساس گزارش
اخیر صندوق بین المللی پول ،رشد بی سابقهای در  رشد
ساالنه این مولفه در کشور خواهد بود.
بدین معنی که سال مبنا برای بررسی این روند سال
جاری و میزان سرمایهگذاری بالغ بر  2میلیارد دالر خواهد
بود که این میزان در سال آینده به میزان  5میلیارد دالر
تخمین زده شده است.
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کشور در سالهای اخیر تحریمهای سختی را از
سر گذراند و به نتیجه رسیدن برجام برای اهالی
صنعت نقطه عطفی به شمار میآمد .با تحقق
برجام ،بسیاری از اصحاب صنعت برق امیدوار
شدند ،گشایش دروازهها بتواند صنعت را از تنگنا
و چرخه بستهای که در آن گرفتار آمده نجات
دهد و سرمایههای خارجی را به کشور سرازیر
کند اما با گذر زمان برخی قائل به این شدند که
وزارت نیرو بیش از آن که به جذب سرمایهگذاری
مستقیم خارجی رغبت نشان دهد ،بر جذب
فاینانس تمرکز کرده و این در حالی است که گره
صنعت با جذب فاینانس گشوده نخواهد شد.
اما قائممقام وزیر نیرو در امور بینالملل بر آن
است که جذب فاینانس مقولهای جدا از جذب
سرمایهگذاری مستقیم خارجی است و این دو
مدل جذب سرمایه ،هردو از نیازهای مهم کشور
هستند .وی معتقد است توجه وزارت نیرو به جذب
فاینانس هیچ تداخلی با جذب سرمایههای خارجی
( )FDIندارد و به همین دلیل نگرانی اصحاب
صنعت برق بیجهت است .در ادامه ،گفتگوی
ستبران را با علیرضا دائمی ،قائممقام وزیر نیرو در
امور بینالملل در این رابطه میخوانید:

اجـازه دهیــد بـــرای صرفهجویـی در
وقـت ،یکراسـت بـر سـر اصـل مطلـب برویـم.
سالهاسـت علیرغـم تاکیـد مسـئوالن کشـور بر
ضـرورت جـذب سـرمایهگذاری خارجی ،ایـران در
قیاس با کشـورهای همسـایه موفقیت چشـمگیری
در این رابطه نداشـته اسـت .دالیل این امـر از نگاه
شـما چیست؟

گفتوگو با علیرضا دائمی؛ قائممقام وزیر نیرو در امور بینالملل

به هر حال باید پذیرفت که این فرایند به خاطر اعتمادی
که میبایست برای سرمایهگذار خارجی ایجاد شود و
همچنین به دلیل مقرراتی که به ضمانتنامهها مربوط
میشود ،با سرعت زیادی انجام نمیشود.
البته در کشورهای همسایه ما نیز حجم زیادی از سرمایه
وارد نمیشود؛ بنابراین آنها نیز از این لحاظ شرایط چندان
بهتری ندارند و حتی کشور ما نسبتا وضعیت مساعدتری
7
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طبعا کمکاری برخی بخشهای
پایینی وزارت نیرو ـچه واحدهای
ستادی و چه شرکتهاـ از
عوامل کندکننده این فرایند
بودهاند اما گاهی باید حق بدهیم.
مدیران ما سالها با گفتمان
سرمایهگذاری خصوصی آشنایی
چندانی نداشتند و طرحها عمدتا
از اعتبارات دولتی و درآمدهای
نفتی تامین میشدند .بنابراین
نمیتوان توقع داشت تغییرات به
سرعت حاصل شود
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را داراست؛ به جز برخی کشورهای نفتی که به دالیل
خاص سرمایهگذاری بیشتری در آنها میشود.
امـا الزامـات سـرمایهگذاری خارجـی چیسـت؟ یکـی
از نـکات مهـم از ایـن منظـر شـرایط ریسـکپذیری
کشـور مقصد برای سـرمایهگذار اسـت .خوشـبختانه در
یکـی دو سـال اخیـر مـا از ایـن لحاظ یـک رتبـه ارتقا
یافتهایـم و همیـن سـبب شـده اسـت سـرمایهگذاران
بیشـتری بـه کشـور ورود کننـد .امـا یـک مطلـب را
نبایـد فرامـوش کـرد و آن ایـن اسـت که جلـب اعتماد
و ورود سـرمایهگذار خارجـی یک فرایند تدریجی اسـت
کـه اگـر بخواهیم مانـدگار و پایدار باشـد بایـد بپذیریم
بـا طمانینـه انجام شـده و چند سـالی به طـول انجامد.
معمـوال فعالیتهـای هیجانـی چنـدان پایـدار نیسـت؛
چراکه هم سـرمایهگذار میبایسـت فرصـت الزم برای
مطالعـه قوانیـن و مقـررات مـا را داشـته باشـد و هم ما
باید مهلت داشـته باشـیم که شـرایط پذیرش سرمایه را
در خـود ایجـاد کنیم.
از کشوری که در شرایط تحریم به سر برده است
نمیتوان انتظار داشت در یک بازه زمانی کوتاه خود را را
شرایط بینالمللی وفق دهد.
بنابرایـن جـذب سـرمایه خارجـی یک فراینـد طوالنی
مـدت اسـت .نقطـه شـروع آن معرفـی توانمندیهای
صنعـت آب و بـرق ایـران اسـت؛ مرحلـه بعـد جلـب
اعتماد سـرمایهگذار اسـت و نقطه سـوم ایجاد آمادگی
در طرفیـن اسـت .من بـه صراحت اذعـان میکنم که
مـا هنوز بـه عنـوان سـرمایهپذیر آمادگـی الزم را پیدا
نکردهایـم .طرحهـای مـا بایـد قابلیـت بیشـتری برای
جـذب سـرمایه پیـدا کننـد؛ ضمـن اینکـه میبایسـت
معرفـی بهتـری از توانمندیهـای خـود ارائـه کنیـم
و مهمتـر از همـه اینکـه مسـاله مابهالتفـاوت قیمـت
تمامشـده و نـرخ تکلیفـی حـل شـود تـا پاسـخگوی
سـرمایهگذاران خارجـی باشـیم .بانکها نیـز از اهمیت
ویـژهای برخـوردار هسـتند .بانکهـای مـا هنـوز در
صـدور ضمانتنامههـای الزم ،مـراودات مناسـب بـا
سـرمایهگذار و مـراودات مالـی بـا دیگر کشـورها هنوز
بـا شـرایط جهانـی وفـق داده نشـدهاند و این امـر نیاز
به یـک بـازه زمانـی طوالنیتـر دارد.
در اینجا الزم میدانم به نکتهای مهم اشاره کنم .زمانی
که به فرایند رشد انرژیهای تجدیدپذیر و احداث
نیروگاه تجدیدپذیر نگاه میکنیم ،متوجه میشویم
زمانی که درست عمل کنیم   ،طرحهای ما برای
سرمایهگذاران جذابیت الزم را داشته باشند و تضامین
مناسب نیز از سوی دولت و بانکها فراهم شود ،حتما
به موفقیت خواهیم رسید .من روی این مطلب تاکید

میکنم که درست عمل کردن ما قطعا باعث موفقیت
میشود و نمونه این امر در رشد و توسعه انرژیهای
تجدیدپذیر کامال مشهود است.
ظرف یک سال اخیر تعدادی از طرحهای نیروگاه
تجدیدپذیر ما با سرمایه خارجی در کشور به بهرهبرداری
رسیده است و تعداد بیشتری هم در دست ساخت است.
سرمایهگذاران خارجی در مقوله احداث نیروگاه خورشیدی
حتی نسبت به ساخت کارخانجات تجهیزات این
نیروگاهها اظهار تمایل کردهاند.
در سـخنان خـود اشـارهای بـه احـداث
نیروگاه تجدیدپذیر و توسـعه این انـرژی به کمک
سرمایههای خارجی داشـتید .لطفا در این خصوص
قـدری بـه شـکل آمـار و ارقامیشفافسـازی
بفرمایید.

این نوع انرژی در کشور ما صنعتی جوان محسوب
میشود که سالهاست در دستور کار است اما متاسفانه
به دلیل توجهی که به سوخت حرارتی مبذول میشد،
کمتر به آن پرداخته شده بود .خوشبختانه در 3ـ 2سال
اخیر توانستهایم حدود  130مگاوات نیروگاه خورشیدی
و بادی در کشور ایجاد کنیم که میتوان گفت بیش از
 90درصد آن با سرمایهگذاری خارجی یا تلفیق سرمایه
داخلی و خارجی میسر شده است .همچنین در حال حاضر
بیش از هزار مگاوات در شرف احداث است که مطابق
پیشبینیها بخش زیادی از آن تا پایان سال به نتیجه
خواهد رسید.
عالوه بر این در قالب دو قرارداد بزرگ با کشورهای
اروپایی در حال گسترش این نوع انرژی هستیم .یکی
از این قراردادها با شرکت بریتانیایی کوئرکاس منعقد
شد و در کشور انگلستان از آن رونمایی به عمل آمد که
 600مگاوات سرمایهگذاری با مشارکت داخلی است و
قرارداد دوم نیز اواخر مهرماه منعقد شد که شرکتهای
اتریشی در مرحله اول آن درخواست ایجاد  180مگاوات
انرژی تجدیدپذیر کردند و اکنون در حال طی مراحل
آن هستیم تا در طوالنیمدت به یک پکیج  2هزار
مگاواتی برسیم  .
مـواردی کـه بـه آنهـا اشـاره شـد
سـرمایهگذاری مسـتقیم بودهانـد یـا فاینانـس؟

تمامیموارد یادشده سرمایهگذاری مستقیم یا همان
 FDIاست.
باتوجـه بـه اینکـه بـه نظـر میرسـد
مهمترین چالـش در جذب سـرمایههای خارجی
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ایجاد امنیت برای سـرمایهگذاران اسـت،
بـه عقیده شـما امنیت اقتصادی کشـور از
چـه جهاتی مـورد تهدید اسـت؟

مباحـث مربـوط بـه برجـام کمـاکان در حـال
گفتگوسـت و برخی از سـرمایهگذاران نسـبت
بـه بازگشـت تحریمهـا ابهـام دارنـد و ایـن
میتوانـد یکی از موانع سـرمایهگذاری باشـد.
نکتـه دوم مقـررات موجـود در کشـور ماسـت.
همانطـور کـه اشـاره شـد ـهماننـد آنچـه در
بخش تجدیدپذیر شـاهد بودهایـمـ وقتی ما در
شـرایط موجـود جاذبـه الزم را فراهم میکنیم،
علیرغـم مخاطـرات مربـوط بـه بازگشـت
تحریمهـا سـرمایهگذاران رغبـت نشـان
میدهنـد .بنابراین بحـث تحریمهـا بهتنهایی
تعیینکننده نیسـت و مـواردی از قبیل آمادگی
طرحهـای مـا بـرای سـرمایهگذاری و مقررات
موجـود نیـز در ایـن رابطه منشـاء اثر اسـت.
آیـا پـس از برجـام نسـبت بـه
ماقبل آن در میزان سـرمایهگذاری خارجی
توفیـری حاصل شـد؟

برجام زمینه را برای ایجاد اعتماد و فراهم
آوردن زمینههــا بــرای حضـور موسسات
اروپایی فـراهـم کــرد .در گذشته در زمینــه
سرمـایـهگــذاری خارجی بیشتــر از ســـوی
کشورهــای آسیایی اظهار تمایل میشــد اما
برجام حلقه سرمایهگذاران را گسترده ساخت.
عالقمندی ،حضور و شروع به سرمایهگذاری
در طرحها پس از برجام افزایش یافت .با این
وجود همانطور که اشاره کردم سرمایهگذاری
خارجی فرایندی طوالنیمدت است.

تصـور نمیکنیـد عوامـل دیگری
نظیـر کـمکاری و سـهلانگاری برخـی
واحدهـای دولتی نیـز در طوالنی شـدن
فراینـد سرمایهگـــذاری خارجـی نقش
ایفـا کردهانـد؟

طبعـا کـمکاری برخـی بخشهـای پایینـی
وزارت نیـرو ـچـه واحدهـای سـتادی و
چـه شـرکتهاـ از عوامـل کندکننـده ایـن
فراینـد بودهانـد امـا گاهـی بایـد حـق بدهیم.
مدیران ما سـالها بـا گفتمان سـرمایهگذاری
خصوصی آشـنایی چندانی نداشـتند و طرحها
عمدتـا از اعتبـارات دولتـی و درآمدهای نفتی

تامیـن میشـدند .بنابرایـن نمیتـوان توقـع
داشـت تغییـرات بـه سـرعت حاصـل شـود.
من اذعان میکنم یکی از نیازهای مهم ما
دورههای آموزشی برای مدیران دولتی و
همکاری با مشاوران خارجی به منظور جذب
سرمایهگذاران خارجی است .تصور من این
است که برخورداری از یک مشاور بینالمللی
در این راستا الزم است.
برخـی معتقدنـد امـروز کـه بـا
کاهـش حجـم تحریمهـا زمینـه بـرای
جـذب سرمایههــــای خارجـی فراهـم
شـده اسـت ،رویکـرد وزارت نیـرو جذب
فاینانسهـای ترکـی و چینـی اسـت .آیـا
بـا چنین نگاهـی موافقید؟ از دیدگاه شـما
آیا فاینانس راهحل مناسـبی برای کسـری
بودجـه صنعـت برق اسـت؟

به عقیده من فاینانس و سرمایهگذاری مستقیم
خارجی اساسا دو نحوه تامین مالی منفک از هم
هستند .این دو نه رقیب هم هستند و نه توجه
به یکی از آنها مانع توجه به دیگری است؛
چراکه این دو ،دو مقوله و حوزه جداگانه هستند
و از فرمولهای متفاوتی تبعیت میکنند.
مـا در فاینانـس عمدتـا از ردیفهـای اعتباری
خـود اسـتفاده میکنیم .در گذشـته مـا ردیفی
با کشـور چین داشـتیم که بسـیاری از طرحها
در قالـب آن انجـام میشـد .امروز نیز با کشـور
چین و کشـور کـره جنوبی ردیفهایـی داریم.
همچنیـن با کشـورهای اروپایی نظیـر اتریش
و دانمـارک موافقتنامههایی بسـتهایم که همه
آنهـا توسـط وزارت اقتصـاد و دارایـی صورت
گرفته اسـت.
طرحهایـی کـه در آنهـا از خطـوط اعتبـاری
اسـتفاده میشـود ،عموما جایگزیـن اعتبارات
دولتـی میشـوند؛ چراکه از سـوی دولت تعهد
میشـود کـه پـس از دوره سـاخت و دوره
تنفـس بازپرداخـت آنهـا صـورت گیرد.
بنابرایـن سـرمایهگذاری خارجـی و فاینانـس
دارای دو ماموریـت جداگانـه هسـتند .فاینانـس
خارجـی بـرای طرحهایـی کـه دولـت تعهـد
اجـرا و بازپرداخـت آنهـا را دارد و میخواهـد از
منابع مالی برای سـرعت بخشـیدن بـه طرحها
بهرهگیری کند ،ماموریت دارد و سـرمایهگذاری
خارجـی مسـتقیم از طریـق سـرمایهگذاران
9
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بخـش خصوصی و بـدون دخالتهای مسـتقیم دولـت اتفاق
میافتـد .در سـرمایهگذاری خارجـی مسـتقیم دولـت تنهـا به
عنوان تسـهیلگر دخالـت دارد و تسـهیالت و مجوزهای الزم
را فراهـم مـیآورد.
درنتیجـه بـا تمرکـز بـر روی جـذب فاینانس
خارجـی ،از توجـه بـه جذب سـرمایهگذاری مسـتقیم
خارجی کاسـته نمیشـود؟

خیر ،من چنین رویکردی ندارم .همانگونه که توضیح داده شد
این دو ،دو حوزه جدا هستند و نمیتوانند رقیب هم باشند .به
عنوان مثال هیچ شرکت بینالمللی یا موسسه مالی در دنیا
حاضر نیست سد مالصدرا را برای ما بسازد؛ چراکه آب این سد
با تعرفه فوقالعاده ناچیزی در شبکه پاییندست توزیع میشود
و درآمدهای آن اساسا کفاف بهرهبرداری آن را هم نمیدهد؛
تا چه رسد به بازگشت سرمایه .درنتیجه این طرح در زمره
ماموریتهای دولت قرار میگیرد.
عکـس ایـن موضـوع هـم صـادق اسـت .بـه عنـوان مثـال
دررابطـه بـا نیـروگاه خورشـیدی کـه اخیـرا بـا کمـک یـک
موسسـه مالـی اروپایـی در جرقویـه اصفهـان احـداث شـد،
دولـت هیـچ نقشـی در تامیـن سـرمایه نداشـت .بنابرایـن
ایـن دو محیـط کامال متفـاوت هسـتند .ما تلاش میکنیم
بخـش خصوصـی را در اجـرای طرحها ترغیـب کنیم؛ یعنی
حتیالمقـدور طرحهـا را بـه گونـهای تعریـف کنیـم کـه در
10

بخـش سـرمایهگذاری خارجـی قـرار گیرنـد و
بـار دولـت کاهـش یابد.

مشارکت نشده است .این طرحها به همان
دلیل که گفته شد ،دارای جاذبه الزم نیستند.

اگـر ممکـن اسـت بـه صـورت
آمـــار و ارقامـیبفرماییـد چــه مقـدار
فاینانـس و چـه مقـدار سـرمایه خارجی
مسـتقیم جـذب شـده اسـت؟

عملکرد دولت دوازدهم را در زمینه
جذب سرمایهگذاری خارجی ـبهویژه در
بخش برقـ چگونه ارزیابی میکنید؟

همانگونه که گفته شد ،در فاینانس از
ردیفهای اعتباری استفاده میشود .طرحهای
فاینانس طرحهای بزرگی هستند که مدت
زمان ساخت آنها بین  2تا  5سال است و
زمان آمادهسازی فاینانس آنها نیز به خودی
خود زمانبر است .پس بازههای زمانی بلندمدت
هستند؛ بنابراین ممکن است نقطه شروع آنها
سالها پیش بوده باشد اما به صورت جاری در
حال اجرا هستند .به عنوان مثال در حال حاضر
دو نیروگاه بزرگ در قسمت جنوبی کشور از
طریق خط اعتباری روسیه فاینانس میشود
و در حال اجراست .هریک از این نیروگاهها
باالی هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری دارند.
درمورد طرحهای آبی نیز وضعیت به همین
شکل است .ما با شرکتهایی از کشور کره
جنوبی یا ژاپن بر سر چند طرح بزرگ آبی که
واجد شرایط فاینانسپذیری هستند ،در حال
مذاکره هستیم که میبایست در نهایت توسط
اگزیم بانک کره جنوبی نهایی شده و در قالب
خط اعتباری مرتبط قرار بگیرند.
در رابطه با سرمایهگذاری خارجی مستقیم یا
 FDIهم اگر بخواهم آماری ارائه کنم باید
بگویم فقط در یک سال گذشته ( 6ماه آخر
سال  95و  6ماه نخست سال  )96بیش از
 100مگاوات نیروگاه بادی و خورشیدی به
نتیجه رسیده که رقم آن چیزی حدود 100
میلیون دالر است .البته رقمیکه اعالم شده
طبعا خیلی باالتر است؛ مثال رقم موافقتنامه
کوئرکاس به تنهایی  600میلیون دالر است.
اما آنچه ذکر شد مربوط به قراردادهایی است
که تاکنون اجرایی شده است.
اما درخصوص بخش غیرتجدیدپذیر در
یک سال گذشته سرمایهگذاری خارجی
مستقیم نداشتهایم .علت آن نیز اختالف
قیمت تعرفههای تکلیفی و هزینه تمامشده
است .متاسفانه با وجود اینکه در مذاکرات به
سرمایهگذاران پیشنهاد شده ،کسی حاضر به

آقای روحانی به طور کلی در کمیسیون اقتصاد،
شورای اقتصاد و همچنین در مجموعههــای
عمومی نظیــر مقـر سازمــان ملل بـه جـذب
سرمایههــای خارجی اشاره میکننــد .جذب
سرمایه خارجی از دغدغههای مهم دولت بوده و
بهدرستی در حال پیگیری است .در حوزه صنعت
برق نیز در جلسات گوناگون تشویقهای الزم
برای پیگیری جذب سرمایه خارجی مستقیم
دیده شده است.
قانون در برنامه ششم توسعه مجموعه
وزارتخانهها را مکلف کرده است روی هم
رفته ،ساالنه برای جذب  30میلیارد دالر
سرمایه خارجی آمادگی داشته باشند .درنتیجه
قانون این اجازه را داده و هم جناب آقای دکتر
روحانی و هم جناب آقای دکتر جهانگیری در
این زمینه اهتمام دارند.
با توجه به اینکه مهمترین مشکل
صنعت برق مابهالتفاوت قیمت تمامشده
و نرخ تکلیفی فروش برق است ،علت
عدم پیگیری این موضوع از سوی ریاست
جمهــوری و معاون اول رییس جمهــور
چیست؟

این موضوع حتما از سوی ریاست جمهوری
و معاون اول ایشان در حال پیگیری است.
من به عنوان معاون وزیر نیرو در چهار سال
گذشته و قائممقام وزیر نیرو در حال حاضر،
شاهد این پیگیریها بودهام .اما باید بپذیریم
بحث تعرفهها شامل دو بخش است و وجه
اصلی آنها مسائل اجتماعی است .اگر قیمت
واقعی هر کیلووات ساعت برق را باتوجه به
حداقل قیمت آن در دنیا  240تومان فرض
کنیم ،در حال حاضر از مردم  65تومان دریافت
میشود و این رقمیکمتر از یکچهارم قیمت
واقعی است .با این وجود با اعتراضات زیادی
از سوی مردم مواجه هستیم و شاید علت آن
این است که درآمد برخی الیههای آسیبپذیر
کشور در حدی نیست که بتوانند از پس قیمت
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واقعی برآیند.
در هـر صـورت نخسـتین درخواسـت وزارت نیرو در
آغـاز دولـت یازدهم حل مشـکل مابهالتفـاوت بوده
اسـت و در دولـت دوازدهـم نیـز همیـن خواسـته
را خواهیـم داشـت .امـا در اینجـا یـک تناقـض
ایجـاد شـده اسـت .وزارت نیـرو خواهـان اصلاح
تعرفههاسـت و تلاش خـود را میکند تا دسـتکم
قیمـت بـرق را بـه قیمـت منطقـهای آن برسـاند.
اکنـون قیمت برق در عراق  12سـنت ( 520تومان)
اسـت .قیمـت بـرق در افغانسـتان  10سـنت (حدود
 400تومـان) اسـت .ایـن بدان معناسـت کـه مردم
در افغانسـتان بـرای هـر کیلووات سـاعت برق 400
تومـان پرداخـت میکنند و مـردم ایـران  65تومان!
مـا از مـردم ایـران حتی هزینه انتقـال و توزیع را که
حـدود  100تومـان اسـت ،دریافـت نمیکنیم.
به هر حال باید این مساله را در نظر بگیریم که
امروز آب و برق در زمره مسائل فنی نیستند؛ بلکه
جزو مسائل اجتماعی و اقتصادی به حساب میآیند.
اکنون سبد سرمایهگذاری ما آمادگی این را دارد
که به سمت صنعت برق بیاید اما نگرانی بازگشت
سرمایه همواره وجود دارد .شواهد ظاهری نشانگر
آن است که ما تاکنون در بازپرداخت طرحهای
تولید حرارتی چندان موفق نبودهایم و همین سبب
بیاعتمادی شده است .اما داستان در تولید برق
تجدیدپذیر به گونهای دیگر است.
اما به هر حال یک روز باید این اتفاق
رخ دهد و قیمت برق به نرخ واقعی خود برسد.
باالخره تصمیم دولت چیست؟ تا چه زمانی این
اقدام را عقب خواهد انداخت؟

تصـور مـن این اسـت کـه موفقیـت دولـت در این
اسـت کـه مطابـق برنامه پنجم توسـعه ایـن توازن
را ایجـاد کنـد .البته این کاری بسـیار دشـوار اسـت.
مـا در  10سـال اخیـر درخصـوص بنزیـن ایـن کار
را انجـام دادیـم 10 .سـال پیـش هـر لیتـر بنزیـن
حـدود  100تومـان بود .امروز مـردم پرداخت قیمت
واقعـی بنزیـن را تـا هـزار تومـان ـکه هنوز نسـبت
بـه کشـورهای همسـایه کمتـر اسـتـ پذیرفتهاند.
بـه هـر حـال اینهـا سـرمایه ملـی ماسـت .مـا
میتوانیـم از سـرمایه ملی اعـم از آب ،برق یا بنزین
اسـتفاده غیربهینـه کنیم یـا آن را به ایجاد اشـتغال
و فراهمسـازی رفـاه بـرای نسـل آینـده اختصـاص
دهیـم .میتوانیـم سـوخت ،آب و بـرق را رایـگان
سـازیم تـا اندوختـهای برای نسـلهای آینـده باقی

نمانـد و میتوانیم بـا تعرفههای واقعی سـختگیری
کنیـم تـا منابعـی بـرای رفـاه عمومیو نسـل آینده
بمانـد .بایـد دیـد مـردم کدامیـک را میپسـندند.
نرخ ،میزان و شاخصی است که به ما برای مصرف
عالمت میدهد .زمانی که آب و برق رایگان است،
به مردم عالمت داده میشود که بهراحتی مصرف
کنند و عکس این امر نیز صادق است .بهوسیله نرخ
و تعیین ارزش کاال ،مقدار مصرف کنترل میشود .ما
ارزانترین آب و برق دنیا را دارا هستیم و نتیجتا جزو
پرمصرفترینهای دنیا در انرژی هستیم .براساس
گزارشی که مجله اکونومیست منتشر کرد ،شدت
انرژی ایران باالترین در دنیاست و در بعضی موارد
 4برابر شدت انرژی برخی کشورهاست.
اگر یک کشاورز بداند اشتغال فرزند او منوط به واقعی
شدن قیمت آب و برق است ،در برابر این تغییر
مقاومت نخواهد کرد .اگر رسانه این فرصت را بدهد
و مقاومت نکند ،دولت این توازن را ایجاد میکند.
بـه بحـث اصلـی بازگردیـم؛ آیـا
بنگاههـا و تشـکلهای اقتصـادی میتوانند در
جذب سـرمایههای خارجی نقشـی ایفا کنند؟

تشـکلها و بنگاههـای اقتصـادی میتواننـد نقش
بسـیار مهمیایفـا کننـد؛ چراکـه اولیـن سـوال
سـرمایهگذاران خارجـی درخصـوص بنگاههـای
اقتصـادی اسـت .معامله بـا سـرمایهگذاران خارجی
یک معامله دوطرفه نیسـت؛ بلکه سـهطرفه اسـت
و یـک سـر مهـم آن بنگاههای اقتصادی هسـتند.
ایـن بنگاههـای اقتصـادی هسـتند کـه قرار اسـت
شـریک تجـاری سـرمایهگذاران خارجـی باشـند.
بنگاههـای اقتصـادی میتواننـد هـم بـه عنـوان
انتقالدهنـده ،دریافتکننـده و تنظیمکننـده منابـع
مالـی عمـل کننـد و هم بـه عنوان مشـارکتکننده
در سـرمایهگذاری نقـش ایفـا کننـد .در همـه جای
دنیـا زمانـی کـه سـرمایهگذاران خارجـی وارد یـک
کشـور میشـوند ،یـک بنـگاه اقتصـادی بـا حضور
خـود نقـش عاملیـت خـود را اعلام میکنـد و
سـاختارهای اقتصـادی و مدلهای مالی را بررسـی
و توجیـه میکنـد تـا اطمینـان خاطـر را بـرای
سـرمایهگذار خارجـی فراهـم کنـد.
گمـان میکنیـد سـندیکای صنعـت
بـرق ایران بـه عنـوان یک تشـکل اقتصادی
در راسـتای جذب سـرمایهگذاران خارجی به
خوبـی عمـل کرده اسـت یـا خیر؟

در زمینـه جـذب سـرمایهگذاران خارجـی ،خیـر،
سـندیکای صنعت بـرق ایران هنوز به سـطح قابل
قبـول هـم نرسـیده و در سـطحی متوسـط عمـل
کـرده اسـت .سـندیکای صنعـت بـرق ایـران باید
بسـیار بیشـتر نقش ایفا کنـد تا بتـوان قابلیتهای
مالـی را بیـن سـرمایهگذار خارجـی ،سـرمایهگذار
داخلـی و موسسـات مالـی ایجـاد کرد .تصـور من
این اسـت کـه سـندیکای صنعت برق ایـران هنوز
خیلـی کار دارد.
از دیدگاه شما وزارت نیرو امکان ایفای
نقش بیشتر را ایجاد کرده و سندیکا کمکاری
میکند؟ یا بخشهـایی از وزارت نیـــرو مانع
حرکت بیشتر سندیکا شدهاند؟

الزمه جذب سـرمایه خارجی چند مولفه اسـت .یکی
از این مولفهها سـتاد وزارت نیرو و زیرمجموعههای
دولتـی هسـتند که هنـوز آمادگـی کامـل را ندارند.
مـورد دیگر بانکها هسـتند کـه آنها نیـز آمادگی
کامـل را دارا نیسـتند .مـورد سـوم نیز سـندیکاها یا
حتـی مجموعههـای سـرمایهگذاری داخلـی مـا
هسـتند کـه بایـد جاذبههـای الزم را ایجـاد کنند و
آنهـا نیز هنـوز آمادگـی کامـل را ایجـاد نکردهاند.
سـندیکای صنعـت بـرق ایـران نیـز جـدا از خـود
صنعـت نیسـت و کلیـت صنعت هنـوز بـه آمادگی
الزم بـرای جـذب سـرمایهگذاری خارجـی نرسـیده
اسـت و بـه همین دلیل اشـاره کـردم نیازمند جذب
همکاری موسسـات و مشـاوران بینالمللی هسـتیم
کـه در ایـن کار خبـره هسـتند .البتـه وجـه مثبـت
ایـن مسـاله ایـن اسـت که مـا در  4سـال آتـی کار
سـنگینی داریم.
اگر گمان میکنید نکتهای ناگفته باقی
مانده است ،لطفا بفرمایید.

مـا بعضـی مواقـع کـه دچـار سـختی و دشـواری
میشـویم ،گاهی بـه فرافکنـی مبـادرت میورزیم.
پیشـنهاد مـن ایـن اسـت کـه سـندیکا ،بانکهـا و
دولـت بـه عنـوان مولفههـای اصلـی کار بایـد پای
کار بیایند و حتی مذاکرات سـهجانبه داشـته باشـند
تـا فراینـد را تسـریع کننـد .هریک از ما میبایسـت
تلاش کنیم نقش خود را بهتر ایفـا کنیم .فرافکنی
و تقصیـر را بـه گـردن هـم انداختـن آسـانترین
پاسـخ اسـت امـا بهتریـن کار نیسـت .سـندیکای
صنعـت برق ایـران در ایجاد ایـن مفاهمه چندجانبه
میتوانـد تاثیـر بهسـزایی داشـته باشـد.
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دیکای صنع

تمدیره سن
ییس هیا 
بر


م باقری؛ نای
پیا

جـریـان
سرمایهگذاری خارجی از شاخصهــای
مهم فرآیند جهانی شــدن اقتصاد بهشمــار میرود
و امروزه بسیاری از کشورهــای جهان بهواسطه
عدم تکافوی منابع داخلی ،تمایل جــدی بــه جذب
سرمایهگذاریهـای خارجی دارند .سرمایـهگــذاری
خارجی متغیری کلیدی در جهت توسعه محسوب
میشود چراکه برای هر دو طرف عرضه و تقاضا منشا
آثار مثبت است و پویایی و رشد اقتصادی را در پی
دارد .از نقطه نظر کارشناسان اقتصادی ،سرمایهگذاری
خارجی یکی از مهمترین پدیدههای اقتصادی قرن
حاضر است به گونهای که نرخ رشد آن بهویژه در سه
دهه اخیر از نرخ رشد سایر شاخصهای اقتصادی از
قبیل تجارت ،صادرات ،تولید ناخالص ملی و ...سبقت
گرفته و پس از مالکیت خصوصی از بیشترین اهمیت
در عرصه اقتصاد برخوردار است چرا که از یک سو
اشتغالزایی را تقویت میکند و از دگرسو افزایش
12

ت برق ایران

تولیــد
و عرضــه کاال را به دنبــال دارد و از
هدررفت منابع و افزایش بیرویه قیمتها جلوگیری
کرده ،امکان بهبود تراز تجاری را فراهم میکند.
سرمایهگذاری خارجی به دو بخش مستقیم و غیر
مستقیم تقسیم میشود .از منظر آنکتاد (کنفرانس
تجارت و توسعه سازمان ملل) ،سرمایهگذاری مستقیم
خارجی عبارت است از سرمایهگذاری که متضمن
روابط اقتصادی بلند مدت با نگرش حفظ منافع پایدار
و کنترل واحد اقتصادی مقیم در یک کشور به واحد
اقتصادی مقیم در کشور دیگر باشد .سرمایهگذاری
مستقیم خارجی متضمن ثبات بیشتر در فرآیند
سرمایهگذاری است و بهدلیل چسبندگی باالی آن به
سیستم اقتصادی کشور میزبان ،خروج آن در شرایط
مواجهه با بحرانهای اقتصادی با صعوبت و سختی
امکان پذیر خواهد بود ضمن اینکه تعهدات دولتی در
این نوع سرمایهگذاری عمدتا کاربردی ندارد لذا از هر
حیث به نفع کشور میزبان خواهد بود .سرمایهگذاری

مستقیم
خارجی در واقع موثرترین و واقعیترین
نــوع سرمایهگــذاری قلمـداد میگــردد و یکی از
چرخههای اقتصاد جهانی نیز بهشمار میرود .در این
روش ،سرمایهگذاران بصورت مستقل یا مشارکتی در
تولید محصول ،استخراج مواد اولیه ،انتقال تکنولوژی
و دانش فنی ،راه اندازی زیرساختها و انواع دیگر
فعالیتهــای اقتصــادی در کشور میزبان حضـور
مییابند .بدین ترتیب انتقال فن آوریهای مدرن و
دانش فنی روزآمد ،موجبات صرفهجویی و بهینهسازی
در مقیاس اقتصاد کالن کشور میزبان را فراهم ساخته
و با کاهش هزینههای اولیه و همچنین هزینههای
فرصت ،قدرت رقابتپذیری در عرصه بینالملل را
ارتقا میبخشد و با ایجاد بستر مناسب جهت حضور
شرکتهای بزرگ چند ملیتی سرمایهگذاری ،نه تنها
بازار بزرگی بــرای محصوالت داخلی مهیا میکنــد
و سود سرشاری را از ایـن محل به سمت سیستم
اقتصادی کشور میزبان رهنمون میسازد بلکه
تجارب ارزندهای در زمینه دانش نوین مدیریت را به
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سیستم
مدیریتی کشور منتقل میکند و نهایتا
ارتقای برندهای داخلی به برندهای بینالمللی را در
پی خواهد داشت.
اما سرمایهگذاری غیر مستقیم خارجی به آن دسته
از سرمایهگذاریهایی اطالق میشود که از طریق
خرید اوراق بهادار و سهام ،خرید اوراق قرضه،
فاینانس ،سپردهگذاری و امثالهم صورت میپذیرد.
در این حالت سرمایهگذاری دخالت و نقشی در
مدیریت سرمایهگذاری خود نداشته و ضمن
ایجاد تعهد برای دولت میزبان مبنی بر تضمین
سرمایهگذاری (فارغ از اثربخش بودن یا نبودن آن)،
با زحمت کمتری قادر است سرمایهگذاری خود را
از جریان مالی کشور میزبان خارج کند لذا بهطور
طبیعی اولویت اول جذب سرمایهگذاری خارجی
در هر کشوری ،روش سرمایهگذاری مستقیم باشد
گرچه سرمایهگذاری غیر مستقیم نیز اثرات مفید
اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.
اقتصاد ایران نیز از قاعده نیاز به جذب سرمایهگذاری
خارجی مستثنی نیست بهویژه در مقطع کنونی که
از کمبود منابع مالی در مضیقه و تنگنا قرار دارد.
کاهش درآمدهای دولت ،اقتصاد بانکمحور،
فاصله گرفتن از جامعه جهانی ،تضعیف بنیه بخش
خصوصی و بسیاری موارد دیگر از یک طرف و
نوسان در تصمیمات ،اعمال تغییرات پیدرپی در
سیاستهای مالی و پولی و فراز و فرودهای مستمر

شاخصهای
کالن اقتصادی در سالهای اخیر از دگر
س و ،نه تنها تاثیرات نامطلوبی بر اقتصاد کشور داشته
بلکه موجب عدم اطمینان به بازار ایران از نگاه
سرمایهگذاران خارجی برای ورود به این بازار شده
است .سهم ایران از جذب سرمایهگذاری مستقیم
خارجی در سالهای اخیر روندی نزولی داشته تا
آنجا که به نقل از آخرین گزارش آنکتاد ،ایران در
سال  2015تنها به جذب  2میلیارد و  50میلیون
دالر از  1760میلیارد دالر رقم کل سرمایهگذاری
مستقیم خارجی نایل آمده یعنی تقریبا یازده صدم
درصد از کل سرمایهگذاری مستقیم خارجی انجام
شده در دنیا که این رقم با توجه به جایگاه اقتصادی
کشورمان بسیار ناچیز است آن هم در شرایطی
که کشورهایی با اقتصاد به مراتب کوچکتر از ما
در جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی موفقتر
عمل کردهاند و این در حالی است که سهم جذب
سرمایهگذاری خارجی در تحقق رشد اقتصادی 8
درصد تعریف شده در برنامه ششم توسعه بالغ بر
 50میلیارد دالر در سال در نظر گرفته شده است.
علیرغم اینکه همچنان نامساعدترین مولفه فضای
کسبوکار که فعالین اقتصادی با آن دست به گریبان
هستند صعوبت تامین منابع مالی بهویژه از طریق
نظام بانکی است ،لیکن بهدلیل ضعف کارکرد سایر
بازارها ،منابع مالی مورد نیاز فعاالن اقتصـادی
همچنان عمدتـا از بازار محدود پول تامیـن

میشـــود
کـه بــر نقش کمرنگ بازار سرمایـهگذاری
و ایضا سرمایهگذاری خارجی در تامین منابع مالی
داللت دارد .به همین دلیل اکنون شاهد پروژههای
نیمه تمام و سرمایهگذاریهای به تعویق افتاده وسیع
در تمام حوزههای اقتصادی کشور هستیم .صنعت
برق با میانگین رشد تقاضای  6درصد میبایست
حداقل سالی  5000مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی
و متناسب با آن خطوط انتقال و شبکههای توزیع
احداث کندکه مستلزم  18تا  20هزار میلیارد تومان
سرمایهگذاری است ،همچنین پروژههای متعددی نیز
در حوزه کاهش تلفات ،افزایش راندمان ،انرژیهای
نو و بهینه سازی مصرف انرژی در انتظار تامین
مالی هستنـد حال آنکه وزارت نیــرو منـابع الزم
را در اختیار نداشته و در عین حال به نظام بانکی و
بخش خصوصی بدهی دارد .سایر صنایع نیز از جمله
توریسم ،حمل و نقل ،فوالد ،کشاورزی و ...به همین
ترتیب نیازمند تامین منابع مالی جهت سرمایهگذاری
در طرحهــای توسعه و تکمیــل پروژههــای نیمه
تمام هستند لذا ضرورت هموار کردن مسیر جذب
سرمایهگــذاری خارجی به کشور بر کسی پوشیـده
نیست و برای نیل به این مهم ضروری است موانع و
مشکالت پیش روی ورود سرمایهگذاران خارجی به
سرعت مرتفع شوند.
سـرمــایـهگــذاران خــارجی بـــرای انتخــاب
بــــازار منـاسب بــــه مولفههــــای
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متعددی توجه میکنند که عمدتا شامل سه مولفه
اقتصادی ،سیاسی و حقوقی است .در بخش
مولفههای اقتصادی ،جذابیت محیط سرمایهگذاری و
تامین منافع طرفین برای سرمایهگذاری بسیار مهم
است که با توجه به شرایط صنعت کشور میزبان
و همچنین شرایط آن صنعت در کشورهای رقیب
تعیین میشود .هرگاه رویکردهای اقتصادی مشتمل
بر سیاستهای پولی و مالی ،سیاستهای ارزی و
سیاستهای ناظر بر مقررات هم راستا با ایجاد فضای
پویای اقتصادی باشند ،میزان ریسک سرمایهگذاری
کاهش یافته و جریان ورود سرمایهگذاریهای
خارجی به داخل کشور شدت پیدا میکند .کاهش
مداخالت دولت در بازارهای مالی و واگذاری تعیین
قیمت در بازار عرضه و تقاضا ،گرایش به نظام ارز
تک نرخی ،آزادسازی تجارت خارجی و انطباق نظام
تعرفهای با استانداردهای جهانی نیز جذابیتهای
سرمایهگذاری خارجی را باال میبرند .در عین حال
پایین بودن هزینههای تولید در کشور میزبان فضای
مطلوبی را برای حضور سرمایهگذاران خارجی بوجود
میآورد و در کنار آن وجود زیرساختهای مناسب
حمل و نقل ،تامین ملزومات اولیه از قبیل آب،
برق ،ارتباطات ،بهداشت و غیره که از جمله وظایف
سختافزاری دولت محسوب میشوند ،رغبت
بیشتری برای سرمایهگذاری ایجاد میکنند .محدود
کردن انحصارات دولتی و وجود نهادهای تنظیمکننده
و نظارتکننده بر انحصارات از جمله سایر عوامل
موثر بر جذب سرمایهگذاری خارجی در حوزه اقتصاد
قلمداد میکردند .اما در بخش معیارهای سیاسی،
ریسک سلب مالکیت از مهمترین دغدغههای
سرمایهگذاری خارجی محسوب میشود که الزم
است تضامین الزم از طرف دولت در این خصوص
به سرمایهگذاری داده شود ضمن اینکه تغییرات
پیدرپی و غیرمنتظره سیاستها ،قوانین ،مقررات و
دستورالعملها مترادف با غیر قابل اعتماد بودن محیط
کسب و کار برای یک سرمایهگذاری خارجی است .در
بخش مولفههای حقوقی ،قاعده جبران خسارت موثر
در قالب قراردادهای حقوقی مناسب بالطبع امکان
کنترل و برنامهریزی سرمایهگذاری خارجی نسبت به
سرمایهگذاری خود را باال برده و ضمن رقابتی شدن
بازار ،اطمینان خاطر از حمایت یکسان و بیطرف و
لغو هر گونه امتیاز نابرابر را نزد سرمایهگذاری خارجی
تقویت میکند.
شایان ذکر اینکه شاخصهای خرد و کالن فضای
کسب و کار تاثیر مستقیم بر کاهش یا افزایش
هزینههای انجام یک فعالیت اقتصادی دارند و رتبه
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بین المللی یک کشور در فضای کسب و کار نمایانگر
توانایی رقابت با سایرین در جذب سرمایهگذاری
خارجی است که از این منظر نیز فضای کسب و
کار ایران در مقایسه با کشورهای منطقه از رتبههای
مناسبی در شاخصهای مربوطه برخوردار نیست و
همین امر بر وجود موانع جذب سرمایهگذاری خارجی
داللت میکند مضافا اینکه محدودیتهای بازار
پول و سرمایهگذاری و روزآمد نبودن سیستم بانکی
کشور ،جذب سرمایهگذاری خارجی را بهطور جدی
تحتالشعاع قرار میدهند چراکه جذب مستمر و
پایدار منابع خارجی مستلزم دسترسی آسان و قانونمند
به بازارهای سرمایهگذاری و بورس و بازارهای
پولی و اوراق قرضه است تا سرمایهگذاری نسبت
به حفظ قدرت کنترل بر منابع مالیاش اطمینان
حاصل کند .یکی از الزامات تاثیرگذاری مثبت بر
ورود سرمایهگذاری خارجی و نتیجتا رشد اقتصادی،
وجود بازارهای پولی و مالی توسعهیافته است .در
همین ارتباط ذکر این نکته ضروری است که انباشت
سرمایهگذاری در مفهوم کالسیک از محورهای رشد
اقتصادی در کشورهای در حال توسعه محسوب
میشود که یکی از روشهای تامین آن ،جذب
منابع مالی خارجی است .سرمایهگذاری مستقیم
خارجی بدلیل برخورداری از مزایایی همچون انتقال
فناوری و تکنولوژی ،بازاریابی نوین ،توسعه صادرات
غیر نفتی ،اشتغالزایی ،انتقال تجارب و شیوههای
روزآمد مدیریتی ،اتصال به بازارهای جهانی ،ارتقای
کیفیت تولیدات و امثالهم ،منبع مناسبی برای انباشت
سرمایهگذاری و ارتقای رشد اقتصادی محسوب
میشود که این امر در گرو بازارهای پولی و مالی
توسعه یافته است.
مواجهه سرمایهگذاری با ساختار اداری بوروکراتیک
از دیگر چالشهای پیش روی امر جذب
سرمایهگذاری خارجی محسوب میشود .تمرکز
مسئولیتها در واحدهای ستادی پایتخت ،صرف
وقت و انرژی فراوان در اخذ مجوزهای مورد نیاز،
دیوانساالری حاکم بر نظام اداری ،بهرهوری
پایین نیروی انسانی ،ضعف تخصص و دانش امور
بینالملل در ادارات ،عدم توجه به اهمیت موضوع
سرمایهگذاری خارجی و مواردی از این دست عمال
اشتیاق به سرمایهگذاری در ایران را کاهش میدهد.
وجود مقررات و قوانین متعدد دست و پاگیر و گاه
مزاحم و متناقض و حضور مراجع و نهادهای موازی
و مشابه ،همچنین مشکالت قانون کار ،تامین
اجتماعی ،نظام مالیاتی و بهره باالی بانکی ،هزینه
تمام شده فعالیتهای اقتصادی را در کشور باال

میبرد آن هم در بستر یک اقتصاد دولتی که ذاتا
انحصارات دولت بر آن غلبه دارد.
نوسانات نرخ ارز و چند نرخی بودن آن ،دغدغه مهم
دیگر سرمایهگذاری خارجی به حساب میآید چراکه
که هر گونه تالطم در نرخ ارز میتواند زحمات چندین
ساله یک سرمایهگذاری خارجی را با خطر مواجه کند،
همچنین با توجه به چند نرخی بودن ارز ،سرمایهگذار
در نحوه محاسبه نرخ سرمایهگذاری و برداشت اصل
و سود سرمایهگذاری خود سردرگم و بالتکلیف است،
لذا مادامیکه ثبات نسبی بر روند ارز حاکم و نظام ارز
تک نرخی مستقر نشود ،توجه سرمایهگذاران خارجی
بهطور جدی جلب نخواهد شد گرچه به نظر میرسد
تک نرخی شدن نرخ ارز و مدیریت شناور آن در نظام
عرضه و تقاضا از طریق راهاندازی بورس ارز به ایجاد
تعادل و ثبات نسبی در بازار ارز و پوشش معامالت
ارزی منجر شود.
خاطر نشان میسازد بازنگری و ترمیم زیرساختهای
اقتصادی کشور مستلزم جذب سرمایهگذاری خارجی
است که میبایست با رویکرد تقویت منافع ملی و
با هدف توسعه اقتصادی صورت پذیرد بنابراین
ضروری است سیاستهای این بخش معطوف به
جذب سرمایهگذاریهای مکمل استراتژی توسعهای
کشور باشند و بخشهایی را در بر گیرند که در آن از
بیشترین مزیتهای نسبی برخورداریم از جمله صنعت
برق کشور که یکی از مستعدترین بخشهای جلب
سرمایهگذاری خارجی در مقام مقایسه با کشورهای
منطقه و حتی بسیاری از کشورهای جهان است.
باالتریـن ظرفیت نصب شـده نیروگاهی در منطقه
و رتبـه چهاردهـم در دنیا ،انباشـت نیروی انسـانی
ماهر و متخصص در رشتههـــای فنی و مهندسی،
قابلیـت بهرهبـرداری از منابـع انرژی و مـواد پایه و
تبدیـل آنهـا به ارزشافـــزوده باال ،واقع شـدن در
منطقـهای بـا تقاضـای وسـیع ،وجـود پروژههـای
متعـدد و متنـوع در تمـام حوزههای تولیـد و انتقال
و توزیع و برخورداری از منابع خـــدادادی فــراوان
در حوزه انرژیهـــای تجدیدپذیــر تنهــا بخشی
از استعدادهــــای جـذب سـرمایهگذاری خارجـی
در ایـــن صنعـت محسـوب میشـوند ،لـذا اکنون
کـه فصـل جدیدی در اقتصـاد کشـور در حال رقم
خـوردن اسـت ،هدایـت جریانهـای قدرتمند مالی
و سـرمایهگذاریهای خارجـی بـه سـمت ایـن
صنعـت از اهمیت بسـزایی برخـوردار اسـت و نیل
بـه ایـن مقصـود تنهـا از طریـق سیاسـتگذاری
ن ،برنامهریـزی منسـجم و اهتمـام جدی کلیه
کال 
عوامـل ذیربط میسـر خواهـد بود.
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علی تبیانیان؛ دبیر کمیتـه انرژیهـای تجدیـدپذیـر سنـدیکا

جذب سرمایه خارجی در صنعت انرژیهای
نو ،در کنار دیگر موضوعات همواره پای ثابت
تمامیکنفرانسها ،سمینارها ،گردهماییها و
سمپوزیومهایی بوده که در سالهای اخیر
در سالنهای کوچک و بزرگ تهران و دیگر
شهرهای مملکت برگزار شده است .اصوال
هدف از تشکیل این مراسم در درجه اول
تبیین اهمیت حرکت به سمت انرژیهای
نو و در درجه بعد شناساندن ظرفیتهای
موجود در کشور و عملی بودن ساخت
نیروگاههای تجدیدپذیر بهطور بالقوه است.
در کنار آن شاید مهمترین موضوع فراهم
آوردن فضایی است که شرکتهای داخلی
و خارجی به همراه سرمایهگذاران عالقهمند
به این بخش بتوانند بهطور مستقیم با هم
مذاکره کنند تا شاید تفاهمنامهها و قول و
قرارها به قراردادهای رسمیتبدیل شود .این
روال در سالهای گذشته همواره ادامه داشته
اما با نگاهی گذرا به پیامهای رد و بدل شده
در شبکههای ارتباطی مدرن و سنتی
میتوان دریافت که تعداد این کنفرانسها
در یکی دو سال اخیر به حدی زیاد شده که
هر فرد دقیقی را به فکر وامیدارد .بهطوری
که به آسانی میتوان چهرههایی آَشنا و ثابت
را در میان سخنرانان ،برگزارکنندگان و حتی
شرکتکنندگان عادی این مراسم تشخیص
داد .اما نکته جالب توجه هیاتهای خارجی
هستند که تقریبا از هیچ مراسم بینالمللی
چشمپوشی نمیکنند و پیگیرترینشان
آنقدر به ایران سفر کردهاند که کوچه پس
کوچههای ادارات و سازمانهای شهر را از
من و شما بهتر میشناسند.
در این میان یک سوال ساده پیش میآید:
چرا با وجود تمامیظرفیتهای طبیعی و
تمهیدات قانونی و نیز شعارهایی که در سطح

کالن وزارت نیرو مبنی بر حرکت به سوی
انرژیهای نو داده میشود ،همچنان حجم
پروژههای اجرا شده در کشور با انتظارات،
برنامهریزیها و نیازها فاصله بسیار دارد؟
به نظر میرسد برگزاری سمینارهای و
کنفرانسها و گردهماییها متعدد و رو به
رشد در ایران با موضوع انرژیهای نو دو
دلیل اساسی داشته باشد ،نخست اینکه
قاطبه بخش دولتی و خصوصی کشـــور
اهمیت استفاده از این انرژیهــا را با توجه
به ظرفیتهای طبیعی و قانونی موجود
و یا ایجاد شده ،درک کردهاند و برای
سرمایهگذاران داخلی و خارجی جذابیت
کافی ایجاد شده است .دلیل دوم اما وجود
موانع و کارشکنیهای قابل توجهی است
که سنگ بر سر راه ایجاد قراردادهــا و
بهرهبــرداری و تزریق تــوان حاصل از
این نوع انــرژی ایجـاد کرده است .چراکه
از مسئوالن دولتی و مدیــران خصوصی
گرفته تا سرمایهگذاران خارجی و کارشناسان
ارشد مالی ،بانکی ،فنی ،حقوقی و ...در تمام
این مراسم همواره دغدغهها و مشکالت
مشخصی را تکرار میکنند.
با نگاهی گذارا به شرایط فنی انرژیهای
تجدیدپذیر میتوان دریافت ایران در کمربند
خورشیدی کره زمین واقع است و  با دارا بودن
 ۳۰۰روز آفتابی در بیش از دو سوم مساحت
کشور و متوسط تابش  ۴,۵ – ۵,۵کیلووات
ساعت بر متر مربع در روز یکی از کشورهای
با پتانسیل باال در زمینه انرژی خورشیدی
محسوب میشود .مطالعات انجامشده توسط
 DLRآلمان نشان میدهد ،در مساحتی
بیش از  ۲۰۰۰کیلومترمربع ،امکان نصب
بیش از  ۶۰ GWنیروگاه حرارتی خورشیدی
وجود دارد .همچنین طبق اطلس بادی تهیه
15
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از مهمترین چالشها و
درخواستهای پرتکرار
سرمایهگذاران خارجی در
نشستهای دو به دو و گروهی
میتوان به مشکالت مالی و
قراردادی اشاره کرد .بهطوری
که ضمانتنامههای پرداخت
یکی از بزرگترین چالشهایی
است که شرکتهای خارجی و
داخلی بسیاری را در پروژههای
تجدیدپذیر با مشکل مواجه
کردهاست
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شده و بر اساس اطالعات دریافتی از  60ایستگاه و در اروپـا و بخشـی از تحریمهـای مربـوط بـه هسـتهای
مناطق مختلف کشور ،میزان ظرفیت اسمیسایتها در آمریـکا ،شـرکتها و سـرمایهگذاران بسـیاری از
در حدود  60هزار مگاوات است .مطابق با اطالعات کشـورهای مختلـف جهـت انعقـاد قـرارداد در حـوزه
ارائهشده توسط سـاتبـا ،بــر پایــه پیشبینیهـــای تجدیدپذیـر بـه ایـران سـفر کردهانـد امـا دلیـل بـه
صورتگرفته ،میزان انرژی قابل استحصال بادی نتیجـه نرسـیدن گفتگوهـا ریشـه در نـوع قراردادهـا
کشور از لحاظ اقتصادی بالغ بر  18گیگاوات تخمین دارد .سـاتبا خریـد تضمینـی بـرق از نیروگاههـای
زده میشود که موید پتانسیل قابل توجه کشور در تجدیدپذیـر را بـرای مـدت  20سـال تضمیـن کـرده
زمینه احداث نیروگاههای بادی و همچنین اقتصادی اسـت ،امـا هیـچ تضمینـی بـرای افزایش قیمـت و یا
بودن سرمایهگذاری در صنعت انرژی بادی است .بر ثبـات قیمـت فعلـی آن ارائه نـداده و در متن قـرارداد
اساس مطالعات پتانسیلسنجی بادی شرکت المایر تنهـا بـه طور کلـی به تعدیل شـدن نرخها بر اسـاس
آلمان ،پتانسیل بادی قابل استحصال در کشور در حدود ارزش پولـی اشـاره شـده اسـت .علاوه بـر آن در
 100گیگاوات برآورد میشود .قرارگرفتن در کمربند قـرارداد بـه طـور صریـح ذکـر شـده کـه بـرای تمام
آتشفشانى باعث شده است که گستره ایران از لحاظ نیروگاههـای تجدیدپذیـر بهجـز نیروگاههـای بـادی،
زمین ساختارى ،بسیار فعال بوده و از پتانسیل باالى  پـس از  10سـال بـا اعمال ضریـب تعدیل ،نـرخ قرار
انرژى زمینگرمایى بهرهمند باشد و وجود فعالیتهاى  داد بـه میـزان  30درصـد کاهـش خواهد یافـت .این
آتشفشانى وچشمههاى آب گرم فراوان ،گواه بر این تعدیل بـرای نیروگاههای بادی هم شـرایطی مشـابه
مدعى است .براساس مطالعات انجامشده  ۱۰منطقه دارد .البتـه در نظرگرفتـن مـواردی چـون اسـتهالک
در ایران دارای پتانسیل استحصال انرژی از منابع زمین و طـول عمـر تجهیـزات در اعمـال فرمولهـای این
گرمایی هستند .براساس طبق هبندىهاى صورتگرفته قـرارداد اجتنابناپذیـر اسـت امـا در رویکـرد حمایتی
جهانى ،ایران در گروه کشورهایى دستهبندی شده که میشـد ایـن ضرایـب اندکـی خفیفتـر اعمال شـود.
داراى ذخایر احتمالى براى تولیدبرق از انرژى زمین از طرف دیگر مهلتی که برای اجرا و بهرهبرداری
گرمایى  با استفاده از سیکلهاى  تبخیر لحظهاى  و از پروژهها تعیینشده با واقعیتهای بروکراتیک
باینرى (براى دوره  ۳۰ساله) بوده و قابلیت تولید برق سازمانها و ادارات درگیر در پروسه اخذ مجوزها و
زمین گرمایى با ظرفیت بیش از  ۲۰۰مگاوات را دارد   .احداث تناسب نداشته و ممکن است برآوردهای اولیه
بـا توجه بـه ظرفیتهای فنـی اشارهشـده و نیز وضع سرمایهگذار محقق نشود .به عنوان مثال حداکثر زمان
قوانیـن حمایتـی متعددی چون قانون ششـم توسـعه ،مشخص شده برای انواع نیروگاههای خورشید 15
قانـون بودجـه سـالهای  92تـا  ،96بندهـای متعدد ماه است که با توجه به قابل پیشبینی نبودن زمان
سیاسـتهای کلـی نظـام ،قانـون حمایـت از صنعت فرآیندهای مختلف که بعضا خارج از چارچوب ساتبا
برق کشـور ،قانـون حداکثر اسـتفاده از تـوان تولیدی قرار دارد ،موجب نگرانی سرمایهگذاران میشود.
و خدماتـی در تامیـن نیازهـای کشـور ،قانـون رفـع البته پیشبینی ساتبا از کل زمان مورد نیاز برای اخذ
موانـع تولیـد رقابتپذیـر و ارتقـای نظام مالی کشـور مجوزها  6ماه بوده است اما واقعیاتی که شرکتهای
و دیگـر آییننامههـا و دسـتورالعملهای مرتبـط ،عضو کمیته انرژیهای تجدیدپذیر متناسب با موقعیت
بـه نظـر میرسـد انجـام پروژههـای تجدیدپذیـر جغرافیایی و نوع پروژهها با آن در روبرو بودهاند ،با زمان
هنـوز دارای موانـع خاصـی اسـت کـه شـاهد عـدم فوق تفاوت قابل توجهی دارد.
دسـتیابی بـه ضریـب نفـوذ مناسـب و قانعکننـده بـا ایـن همـه صنعـت انرژیهـای تجدیدپذیـر بارها
جهـت اسـتحصال انـرژی از نیروگاههایـی از این نوع نشـان داده کـه در ایـران خاطرخواهـان بسـیاری در
هسـتیم .از مهمتریـن چالشهـا و درخواسـتهای میـان سـرمایهگذاران تـراز اول جهانـی دارد کـه بـه
پرتکـرار سـرمایهگذاران خارجـی در نشسـتهای نظـر میآید آنچنـان این میدان سـبز سـرمایهگذاری
دو بـه دو و گروهـی میتـوان بـه مشـکالت مالـی و را مناسـب و حائـز اهمیـت دیدهاند کـه در برابر موانع
قراردادی اشـاره کـرد .بهطوری کـه ضمانتنامههای موجـود نیز قصد خـروج از آن را ندارنـد .اما اینکه این
پرداخـت یکـی از بزرگتریـن چالشهایـی اسـت تمایـل تـا بـه کجا تـاب خواهد آورد مسـالهای اسـت
کـه شـرکتهای خارجـی و داخلـی بسـیاری را در که اگر اندیشـهای جدی و دلسـوزانه پیگیر آن نباشـد،
پروژههـای تجدیدپذیـر با مشـکل مواجه کردهاسـت .نمیتـوان چشـم امیـد چندانـی از بـه بـار نشسـتن
در حـال حاضر با برداشتهشـدن تحریمهـای اتحادیه پتانسـیل بلقـوه موجـود در این صنعت داشـت..
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داوود زاور ،معاون توسعه صادرات شرکت قدسنیرو

مقوله سـرمايهگذاري خارجي از آن دسـته اقداماتي
اسـت كـه ابعـاد مختلفـي دارد و موفقيـت در آن
نيازمنـد تحقـق شـرايط مختلفـي اسـت .بحـث
سـرمايهگذاري خارجـي تقريبـا بـا انقلاب صنعتي
شـروع شـد و ابتـدا بهصـورت سـرمايهگذاريهاي
يكطرفه در مسـتعمرات كشـورهاي اروپايي انجام
گرفـت .اما با گذشـت زمـان و حركت اقتصـاد دنيا
در جهت اقتصاد آزاد ،ميزان سـرمايهگذاري خارجي
در كشـورهاي مختلـف افزايش بيسـابقهاي يافت
و در بسـياري از كشـورهاي دنيـا عامـل اصلـي
پيشـرفت اقتصـاد شـد .اقتصادهـاي نوظهـوري
چون سـنگاپور ،مالـزي ،تايوان و چيـن ،عینا از اين
مطلـب براي توسـعه اقتصاد خود اسـتفاده كردهاند،
تـا آنجايـي كـه ميتـوان از آنهـا بهعنـوان يـك 
الگـوي اجرایـي اسـتفاده کرد.
سـرمايهگذاري خارجـي در ايران نيز سـابقه زيادي
دارد .شـروع ايـن كار بـا سـرمايهگذاري در صنايـع
نفـت و گاز آغاز شـد .اما تبلور اصلـي آن در صنعت
پتروشـيمي و تـا حدي خـودرو ،صـورت گرفت كه
در ابتـدا بهعنوان الگوهاي موفقي شـناخته شـدند.
امـا در آن بخـش هـم بهتدريـج بنـا بـه داليـل
مختلـف ،سـرمايهگذاري كاهش قابـل مالحظهاي
يافـت .اوليـن قانـون سـرمايهگذاري خارجـي در

سـال  1338بهتصويـب رسـيد و همـان قانـون
تاكنـون در حال اجرا اسـت و تغييـرات كمي در آن
صـورت گرفته اسـت.
بهطور كلي براي جذب و توسعه سرمايهگذاري
خارجي ،دو دسته عوامل اصلي مطرح هستند:
 -1عوامل دروني
 -2عواملي بيروني
در اثر بررسي تجارب گذشته و تحقيقهاي موردي،
كه اينجانب انجام دادهام ،در دو بخش عوامل موثر
قابل تقسيمبندي و تشريح هستند.
 -1عوامل دروني:
 -1-1وجود قوانين سرمايهگذاري شفاف
 -2-1تامين ضمانتنامه مورد قبول سرمايهگذاران
خارجي كه البته برحسب تغييرات شرايط نيز بايد
انعطافپذير و قابل تغيير باشد.
 -3-1عـزم ملـي و جمعـي در جهـت تقويـت
سـرمايهگذاري خارجـي
 -4-1تعريف و تامين قراردادهاي فروش با لحاظ
نمودن تغييرات نرخ ارز
 -5-1تعهد تامين مجوزهاي الزم در كوتاهترين
زمان ممكن و اولويتبخشي به اين نوع پروژهها
 -6-1مديريت متمركز و فراهم كردن اختيارات
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كافي به يك سازمان جهت مراجعه سرمايهگذاران
و انجام تمامي كارها توسط همان سازمان (در حال
حاضر دفتر سرمايهگذاريهاي خارجي امور اقتصاد
و دارايي اين نقش را برعهده دارد اما الزم است
اختيارات وسيعتر ،كاملتر و متناسبتري با موضوع
داشته باشد).
 -7-1اولويـت دادن و كمـك بـه سـرمايهگذاران
داخلـي كه در مشـاركت بـا سـرمايهگذاران خارجي
بـه اجـراي پـروژه مبـادرت ميكنند.
 -8-1امكان ارائه اطالعات شفاف اقتصاد كالن
كشور به سرمايهگذاران
 -9-1اجـازه بـه دولـت جهـت مشـاركت در
سـرمايهگذاريهاي خارجـي جهت ايجـاد اطمينان
بيشـتر سـرمايهگذاران
 -10-1مشاركت بيشتر ديپلماسي اقتصادي در
پيمانهاي بينالمللي (مانند كيوتو) جهت استفاده از
تسهيالت پيشبينیشده در آن پيمانها
 -2عوامل بيروني:
 -1-2اطالعرساني از پتانسيلهاي سرمايهگذاري
بهصورت شفاف و روشن در سطح بينالمللي
(ازطريق برگزاري كنفرانسهاي بينالمللي ،آگهي
و نشريات معتبر و بكارگيري آژانسهاي معتبر در
اين بخش).
 -2-2تعهد دولت در تضمين سرمايهها و ايجاد
مشوقهاي الزم و پرداخت بهموقع
 -3-2ايجاد تسهيالت صدور مجوزهاي مختلف
ازجمله حق اقامت و كار كاركنان سرمايهگذاري
 -4-2تهيه مقررات اجرایي الزماالجرا توسط
سازمانهاي مختلف در جهت تسهیل سرمايهگذاري
خارجي و اعالم آن در سطح بينالمللي
  -5-2ارتقاي درجهبندي اقتصادي كشور در سطح
بينالمللي ()Credit Rating
بنابراین باتوجه به موارد مذکور میتوان به نتایج ذیل
دست یافت:
• محور كليه عوامل موثر در شـیوه مناسـب جذب
سـرمایه خارجـی در صنعت برق کشـور را ميتوان
در امينت سـرمايه و سـرمايهگذار خالصـه كرد .لذا
هـر روشـي بايسـتي در راسـتاي دسـتيابي بـه اين
هـدف باشـد .از روشهاي مناسـب سـرمايهگذاري
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خارجـي در صنعـت بـرق ،فراهـم كـردن تضميـن
خريـد بـرق و يـا صـادرات آن بـا ارز خارجـي و
يـا مشـاركت سـرمايهگذاران داخلـي اسـت .چـرا
کـه مشـاركت سـرمايهگذاران داخلـي ،اطمينـان
بيشـتري بـراي سـرمايهگذاران خارجـي فراهـم
ميكنـد.
• عملا سـرمايهگذاري خارجـي در صنعـت بـرق
بهمعنـاي واقعـي آن ،صـورت نگرفتـه اسـت و بـا
سـاير صنايـع قابـل قيـاس نیسـت .در سـالهاي
اخيـر  75درصـد از سـهم سـرمايهگذاري خارجـي
انـدك انجامشـده نيـز ،در حـوزه انـرژي متمركـز

محور كليه عوامل موثر در شیوه
مناسب جذب سرمایه خارجی
در صنعت برق کشور را ميتوان
در امينت سرمايه و سرمايهگذار
خالصه كرد .لذا هر روشي
بايستي در راستاي دستيابي به
اين هدف باشد

بـوده اسـت و مابقـي بيـن صنايع مختلـف ازجمله
صنعـت بـرق تسـهيم شـده اسـت .در 15سـال
گذشـته در غرب آسـيا سـهم جذب سـرمايهگذاري
خارجـي  5برابـر شـده اسـت .بـا ايـن وجـود بایـد
پرسـید سـهم كل كشـور و بهدنبـال آن سـهم
صنعـت بـرق چقـدر افزايش داشـته اسـت؟
• با توجه به ذکر پيشنيازهاي الزم جهت جذب
سرمایه خارجی در صنعت برق کشور در مقدمه
این یادداشت ،باید خاطر نشان کرد درصورت
رعايت آنها ،عليرغم مشكالت موجود بهويژه

مسائل منطقهاي ،سرمايهگذاري خارجي رشد قابل
توجهي را در كشور خواهد داشت .امنيت سرمايه
و سرمايهگذار ،كاهش ريسك سرمايهگذاري ،ايجاد
شرايط مطلوب براي سرمايه و سرمايهگذار با فعاليت
همهجانبه و هماهنگ كليه سازمانهاي درگير و
البته درنظر گرفتن منافع و امنيت ملي كشور ،از
محورهاي اصلي اين پيشنيازها است.
• مشـاركت بخـش خصوصـي توانمنـد ،دريچـه
اصلـي جـذب سـرمايهگذاري خارجـي اسـت.
البتـه حمايـت دولـت در تاميـن بخـش ارزي
مـورد نيـاز ايـن سـرمايهگذاري داخلـي بـا شـرايط
مشـابه سـرمايهگذاران خارجـي ازطريـق صنـدوق
توسـعه ملـي يـا فاينانـس خارجـي و يـا اعتبـارات
بانكهـاي داخلـي از عوامـل تعيينكننده هسـتند.
بررسـيهاي بينالمللي نشـان ميدهد كه تشـويق
سـرمايهگذاري مشـترك ميتواند آثـار مثبت جذب
سـرمايهگذاري خارجـي شـامل ارتقـاي بهـرهوري،
توسـعه صـادرات و انتقال فناوري را بههمراه داشـته
باشـد .دولـت نيـز ميتواند بـا تعيين كميتـه اجرایي
يـا همـان سـازمان اصلـي متولـي كه اشـاره شـد،
بـراي رفع موانـع سـرمايهگذاريهاي خارجي جدي
بـودن خـود را در ايجـاد تحـول نشـان دهـد.
• جـذب صحيح سـرمايهگذاري خارجي در صنعت
بـرق در شـرايطي كـه جـذب حتـي بـه شـكل
غيرصحيـح آن نيـز تحقيق نيافته اسـت ،نميتواند
پرسـش اصلـي باشـد .منظـور اين اسـت كـه بايد
هرچـه زودتـر بـراي شـروع اقـدام كـرد و بديهـي
اسـت در حيـن اجـرا و بـا گذشـت زمـان ،دريافت
مشـاورههاي مفيـد در هـر مرحله و كسـب تجربه،
گام بـه گام مشـكالت و موانـع آن را رفـع كرده و
بـه مسـير صحيـح هدايت ميشـويم .صحـت كار
در هـر زمان متناسـب با شـرايط زماني خـود قابل
تعريف اسـت.
كليـه سـرفصلهاي اصلـي كه مـد نظر اسـت ،در
ایـن مقـال بـه شـكل اجمالي اشـاره شـد .هرگونه
مشـوق سـرمايهگذاري بهويـژه در حوزههـاي
مالـي ،مالياتـي ،گمركي ،معافيتهـا و  ،...از عوامل
موثـر بهشـمار ميآينـد و همانطور كه اشـاره شـد
نقـش دولـت در جـدي كـردن موضوع رفـع موانع
سـرمايهگذاري خارجـي ،از اهـم موضوعات اسـت.
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فضای حقوقی کشور برای سرمایهگذاران خارجی تا چه حد مطمئن است؟
سجاد سلطانزاده  /متخصص حقوق سرمایهگذاری  -علی درزینفتچالی  /مشاور حقوقی ()IranFIC

دولت جمهوری اسالمیایران به منظور تشویق
و حمایت از سرمایهگذاری خارجی و حل و فصل
اختالفات ناشی از آن ،عالوه بر قانون تشویق و
حمایت از سرمایهگذاری خارجی (فیپا) ،تاکنون
بیش از  60معاهده سرمایهگذاری که اختالفات
سرمایهگذاری را با تحقق شرایط خاصی به داوری
ارجاع میدهد ،امضا کرده است .این در حالی است
که اصل  139قانون اساسی ارجاع اختالفات مربوط
به اموال دولتی و عمومی(شامل سرمایهگذاری
خارجی) را مشروط به تایید هیات وزیران و تصویب
مجلس شورای اسالمیایران کرده است .این قواعد
ظاهراً متعارض ،فضای حقوقی غیرمطمئنی برای
سرمایهگذاری خارجی به نمایش میگذارد.
مقدمه
در نتیجه امضای برنامه جامع اقدام مشترک میان
ایران و کشورهای  5+1و برداشته شدن تحریمهای
وضعشده علیه ایران ،فرصتهای بسیاری برای
سرمایهگذاری خارجی ایجاد شده است .در این
میان ،با عنایت به وجود دیدگاهها و رویههای
عملی متفاوت درباره اثرات اصل  139قانون
اساسی در استفاده از مواد حل و فصل اختالف

سرمایهگذاری خارجی مندرج در فیپا و معاهدات
سرمایهگذاری خارجی ایران ،یکی از ابهامات پیش
روی سرمایهگذاران خارجی که فضای نامطمئنی را
از منظر حل و فصل اختالفات محتمل آتی با دولت
ایران ایجاد کرده است ،چگونگی اعمال و آثار این
اصل قانون اساسی است .این نوشتار میکوشد با
بررسی رویههای عملی موجود ،حتیالمقدور این
ابهامات را برطرف کند و مسیر روشنی برای حل
اختالفات احتمالی در خصوص سرمایهگذاری
خارجی در ایران ارائه دهد.
الـف -اصـل  139قانـون اساسـی ،فیپا و
معاهـدات سـرمایهگذاری خارجی
قانون اساسی جمهوری اسالمیایران که از سال
 1358الزماالجراست مقرره مهمیرا در خصوص
حل و فصل اختالفات مربوط به اموال عمومیو
دولتی وضع کرده است .اصل  139قانون مذکور به
شرح زیر مقرر میدارد:
«صلح دعاوی راجع به اموال عمومیو دولتی یا
ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب
هیات وزیران است و باید به اطالع مجلس برسد.
در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد

مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد .موارد
مهم را قانون تعیین میکند».
مطابق با اصل  139قانون اساسی ،صلح یا ارجاع به
داوری اختالفات میان ایران و اتباع خارجی ،از جمله
شامل اختالفات میان دولت یا نهاد دولتی ایران با
سرمایهگذاران خارجی ،باید به وسیله هیات وزیران
و مجلس شورای اسالمیمورد تصویب قرار گیرد.
باید توجه شود که اختالفات میان طرفین باید در
خصوص اموال عمومیو دولتی باشد .به عبارت
دیگر ،هدف از اصل  139حمایت از اموال عمومیو
دولتی است و در سایر موارد چنین محدودیتی ندارد.
در ابتدای امر ،با در نظر داشتن اصل  139قانون
اساسی از یکسو و ماده  19قانون تشویق و حمایت
از سرمایهگذاری خارجی (فیپا) و مواد حل و فصل
اختالفات موجود در معاهدات سرمایهگذاری ایران
که به داوری به عنوان شیوهای برای حل و فصل
اختالفات میان دولت ایران و سرمایهگذار خارجی
اشاره دارند ،این سوال مطرح میشود که آیا
محدودیت اصل  139میتواند قبل از ارجاع اختالف
به داوری یا حتی پس از آن به عنوان مبنایی برای
تصمیمگیری در جهت احراز یا رد صالحیت دیوان
داوری مورد استناد قرار گیرد؟
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در پاسخ به سوال فوق ،در ابتدا باید متن معاهدات
سرمایهگذاری خارجی میان دولت متبوع سرمایهگذار
خارجی و ایران یا متن قراردادهای سرمایهگذاری
میان ایران و سرمایهگذاری خارجی مدنظر قرار
گیرد .اگر هرگونه مقررهای در اسناد مذکور،
ارجاع اختالف به داوری را به صورت مستقیم یا
غیرمستقیم مشروط به رعایت اصل  139قانون
اساسی کند ،تصویب هیات وزیران و مجلس
ایران باید اخذ شود .در غیر این صورت ،با توجه به
اصل  139قانون اساسی ،ماده  19فیپا و مواد حل
و فصل اختالفات (سازش و داوری) در معاهدات
سرمایهگذاری خارجی ،چهار حالت به شرحی که در
ادامه خواهد آمد ،متصور است:
 .1قرارداد سرمایهگذاری خارجی حاوی شرط داوری
یا سازش میان دولت ایران یا نهاد یا شرکت متعلق
به آن و سرمایهگذار خارجی منعقد شده است ،اما
هیچگونه معاهده سرمایهگذاری خارجی حاوی
شرط حل اختالف مذکور میان دولت متبوع
سرمایهگذار و دولت ایران وجود ندارد .در این حالت
اصل  139قانون اساسی باید رعایت شود .برخی
شاید استدالل کنند که ماده  19فیپا در صورتی
اختالفات را به داوری ارجاع میدهد که اختالف
ناشی از سرمایهگذاری ،در معاهده سرمایهگذاری
مربوطه نیز به داوری ارجاع شده باشد .به عبارت
دیگر ،درج شرط داوری در قرارداد سرمایهگذاری
میان دولت میزبان و سرمایهگذار خارجی به تنهایی
کافی و معتبر نیست .در پاسخ به این ابهام میتوان
گفت توافق ارجاع اختالف به داوری میان دولت
و سرمایهگذار خارجی هنگامیکه به وسیله هیات
وزیران و مجلس مورد تصویب قرار میگیرد به
منزله قانون معتبر مشابه فیپاست .رویه عملی ارجاع
اختالفات به داوری در مواردی که طرف اختالف
خارجی بوده و معاهدهای بین دولتین وجود نداشته،
نیز موید همین تفسیر است.
 .2عالوه بر وجود شرط داوری یا سازش در قرارداد
سرمایهگذاری خارجی ،معاهده سرمایهگذاری
خارجی حاوی شرط مذکور نیز میان دولت ایران
و دولت متبوع سرمایهگذار وجود دارد .این حالت
تحت ماده  19فیپا قرار میگیرد و نیاز به تصویب
هیات وزیران و مجلس به موجب اصل  139ندارد.
زیرا فیپا و معاهده سرمایهگذاری خارجی حاوی
شرط داوری قب ً
ال ازسوی مجلس تصویب و به تایید
شورای نگهبان رسیده و در نتیجه هدف اصل 139
قب ً
ال حاصل شده است و تصویب مجدد آن محلی از
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اعراب ندارد .بنابراین ،در چنین مواردی ،با توجه به
اینکه تعهد بینالمللی برای دولت ایران وجود دارد،
به نظر نمیرسد دولت ایران بتواند تعهد خویش را با
توسل به اصل  139قانون اساسی نقض کند.
 .3با وجود اینکه شرط حل و فصل اختالفات از
طریق داوری یا سازش در قرارداد سرمایهگذاری
خارجی وجود ندارد ،معاهده سرمایهگذاری خارجی
میان دولت ایران و دولت متبوع سرمایهگذار خارجی
چنین شرطی را به نفع سرمایهگذار خارجی مقرر
کرده است که با قبولی کتبی سرمایهگذار یا ارجاع به
داوری از سوی او ،توافق داوری انجام میگیرد .این
حالت نیز تحت ماده  19فیپا قرار میگیرد و همچون
حالت «ب» نیازمند تصویب تحت اصل  139نیست.
در رابطه با حالتهای «ب» و «ج» ،ممکن است
استدالل شود که اصل  139باید در مورد هر
اختالف به صورت موردی رعایت شود .این بدین
معناست که برای هر اختالف یک اجازه جداگانه
باید اخذ شود .در مقابل ،به نظر نمیرسد اصل
 139با این هدف نوشته شده باشد ،زیرا عبارت
«اختالف» به صورت جمع نوشته شده است و بر
اساس آن یک اجازه کلی میتواند صادر شود .این
اجازه کلی میتواند به وسیله قوانینی همچون فیپا یا
یک معاهده سرمایهگذاری داده شود .باید توجه شود
این تفسیر با اصل حمایت از سرمایهگذار خارجی
هماهنگی بیشتری دارد.
 .4قرارداد سرمایهگذاری شرط داوری یا سازش
ندارد و معاهده سرمایهگذاری میان ایران و دولت
متبوع سرمایهگذار خارجی نیز منعقد نشده است .این
حالت تحت ماده  19فیپا قرار میگیرد که به موجب
آن ابتدا برای حل اختالف مذاکره خواهد شد و در
صوت عدم دستیابی به توافق ،اختالف به دادگاه
داخلی ایران ارجاع میشود و اصل  139که ناظر بر
داوری و سازش در ارتباط با اموال عمومیو دولتی
است ،موضوعیت نخواهد داشت.
ب -مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی و
اصل  139قانون اساسی
به دلیل مزایایی که برای مناطق آزاد تجاری و ویژه
اقتصادی مقرر شده ،این مناطق فرصت خوبی برای
ورود به بازار بزرگ و جذاب سرمایهگذاری ایران
تلقی میشوند .در این بین ،اشاره به مقررات مربوط
به حل و فصل اختالف در مناطق آزاد تجاری و
ویژه اقتصادی چگونگی اعمال اصل  139قانون
اساسی میتواند مفید باشد.

ماده  8قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-
صنعتی ایران نحوه حل و فصل اختالفات را به شرح
ذیل مقرر میدارد:
«سازمان و شرکتهای تابع آن مجاز هستند
قراردادهای الزم را با اشخاص حقیقی و حقوقی
داخلی و خارجی منعقد نمایند و با سرمایهگذاران
داخلی و خارجی با رعایت اصول قانون اساسی برای
انجام طرحهای عمرانی و تولیدی مشارکت کنند.
اختالفها و دعاوی ناشی از قراردادهای منعقدشده
بر حسب توافقها و تعهدهای قراردادی دو طرف،
رسیدگی و حل و فصل میشود».
بر مبنای قسمت اخیر ماده  8فوقالذکر ،توافق
طرفین برای ارجاع اختالفهای ناشی از
قراردادهای منعقدشده به نهادهای حل و فصل
اختالف همچون داوری معتبر است .این ماده
در بخش نخست اجازه انعقاد قرارداد را منوط به
رعایت قوانین اساسی میداند .مطابق این نگارش،
این سوال مطرح میشود که کدام یک از اصول
قانون اساسی باید مراعات شوند؟ در پاسخ میتوان
گفت اصولی از قانون اساسی مورد توجه است که
به مشارکت میان طرفین تحت بخش نخست ماده
 8ارتباط پیدا میکند و به معنای اصول مربوطه
در قانون اساسی از جمله اصل  81قانون اساسی
است .از آنجا که بخش دوم ماده  8صریح ًا توافق
میان طرفین را معتبر میداند ،بنابراین اصل 139
نمیتواند مدنظر باشد.
ماده  16تصویبنامه هیات وزیران در سال 1373
با عنوان «مقررات سرمایهگذاری در مناطق آزاد
تجاری -صنعتی جمهوری اسالمیایران» نیز
مطلب فوق را تایید و به صراحت مقرر میکند
«موارد اختالف بین سرمایهگذار خارجی و طرف
ایرانی بر اساس قراردادها و توافقهای کتبی حل
خواهد شد ».از اینرو ،در حل و فصل اختالفات،
ماده  8قانون مناطق آزاد همچون ماده  19فیپا اجازه
کلی صادر میکند که مخالف با اصل  139قانون
اساسی نیست ،زیرا در اصل  139اطالع و تصویب
مجلس ضروری است که ماده  8قانون مناطق آزاد
نیز با اطالع مجلس به تصویب رسیده است.
بهرغم مطالب فوق و اعتبار توافق برای حل و فصل
اختالف تحت ماده  ،8هیات عمومیدیوان عدالت
اداری در سال  1391در یک پرونده رای صادر کرده
است که به شرح زیر است:
«مسـتفاد از اصـل  139قانـون اساسـی جمهـوری
اسلامیایران کـه مقرر مـیدارد « »...علیاالصول
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مامـوران دولـت در زمـان انعقـاد قـرارداد
داوری مکلف هسـتند حسـب مـورد مصوبه
هیـات وزیـران یـا مصوبـه مجلس شـورای
اسلامیرا اخذ کننـد .نظر بـه اینکه مصوبه
معتـرض عنه پـس از تنظیم قـرارداد داوری
صادرشـده اسـت و مفـاد اصـل  139قانون
اساسـی در آن رعایـت نشـده اسـت خالف
قانـون تشـخیص داده میشـود و با اسـتناد
بـه بنـد یـک مـاده  19و مـاده  42قانـون
دیـوان عدالـت اداری ابطـال میشـود».
با توجه به سوابق و مستندات رای فوق،
نهتنها اخذ مجوزهای اصل  139قانون
اساسی در خصوص ارجاع اختالفهای ناشی
از قرارداد منعقده تحت ماده  8قانون مناطق
آزاد به داوری الزم دانسته شده ،بلکه باید
در زمان انعقاد قرارداد واحد شرط داوری
مجوزهای تحت اصل  139اخذ شود .با توجه
به نص صریح ماده  8قانون مناطق آزاد که
توافق طرفین را معتبر میداند و همچنین
برخی رویههای عملی موجود در ارتباط با
تفسیر و اعمال اصل  ،139به نظر نمیرسد
این رای از مبنای صحیحی برخوردار باشد.
مناطق ویژه اقتصادی در ایران از طریق قانون
خاصی به نام «قانون تشکیل و اداره مناطق
ویژه اقتصادی جمهوری اسالمیایران»
مصوب  1384اداره میشوند .در این قانون
ماده خاصی به حل و فصل اختالفات در
مناطق ویژه اقتصادی اختصاص داده نشده
است .با وجود این ماده  21قانون مذکور مقرر
میدارد« :فعالیت درون هر منطقه به استثنای
مواردی که در این قانون به آن اشاره شده
است تابع سایر قوانین و مقررات جمهوری
اسالمیایران است ».بنابراین برخالف
مناطق آزاد ،اختالفات ناشی از سرمایهگذاری
خارجی در مناطق ویژه اقتصادی مشمول
قوانین سرزمین اصلی و به صورت جزئیتر
ماده  19فیپا و در نتیجه تابع تفاسیر مربوط
به آن در این مقاله است.
سخن پایانی
علیاالصـول ،در مـواردی کـه در معاهدات
سـرمایهگذاری خارجـی یـا قراردادهـای
سـرمایهگذاری خارجـی به صورت مسـتقیم
یا غیرمسـتقیم به اجـرای اصل  139اشـاره

میشـود ،در ارجـاع اختالفهـای ناشـی از
سـرمایهگذاری خارجـی بـه داوری ،اصـل
 139قانـون اساسـی بایـد رعایـت شـود .در
غیـر ایـن صورت ،بـا توجه به اینکـه قوانین
خـاص (نظیـر فیپـا و قانـون مناطـق آزاد) و
معاهـدات سـرمایهگذاری از سـوی مجلـس
شـورای اسلامی ،بـا علـم بـه وجـود اصل
 ،139به تصویب رسـیدهاند ،طی تشـریفات
مزبـور ضـروری بـه نظـر نمیرسـد .رویـه
داوری بینالمللـی و از جملـه دعـاوی کـه
تاکنـون ایـران مشـارکت داشـته و در آنهـا
بـه اصل  139قانون اساسـی اسـتناد شـده،
دیوانهـای داوری غالبـ ًا صالحیـت خویش
را بـر مبنـای شـرط داوری در قراردادهـای
سـرمایهگذاری و معاهـدات مربوطـه احـراز
کـرده و بـه ادعـای لـزوم اخـذ رضایـت
مطابـق با اصل  139قانون اساسـی توجهی
نکرده اسـت.
دیوانهای داوری معمو ًال در رد توسل به
شروط موجود در مقررات داخلی همچون
اصل  139قانون اساسی برای ارجاع
اختالف به داوری به دالیلی همچون نظم
عمومیبینالمللی ،اصل حسن نیت ،اصل
لزوم وفای به عهد ،اصل منع تناقضگویی یا
قاعده استاپل و نیز اصل لزوم ارائه اطالعات
و رفع ابهام از اختیارات قانونی استناد میکنند.
در پایـان ،تاکیـد بـر ایـن نکتـه ضـروری
اسـت کـه در فضـای جدیـد حاکـم بـر
مناسـبات خارجـی کشـور پـس از برجـام و
اقبال شـایان توجـه سـرمایهگذاران خارجی
بـه بـازار ایـران ،بازنگـری و اصلاح قوانین
و مقـررات مربوطـه بـه ایـن حـوزه اهمیت
اساسـی دارد .چنانکـه در طـول ایـن بحث
نیـز شـاهد بودیـم ابهـام در خصـوص اصل
 139قانـون اساسـی و فقدان تفسـیر قانونی
از ایـن اصل و مشـکالت ناشـی از آن یکی
از مـواردی اسـت کـه توجه جـدی و عاجل
میطلبـد .زیـرا بهرغـم رویههای تفسـیری
موسـع در عمـل ،همچنان شـاهد نظرات و
آرای متعـارض در ایـن باره هسـتیم و تداوم
ایـن وضعیـت میتوانـد باعث سـردرگمیو
انگیزهزدایـی از سـرمایهگذاران خارجـی
شـده و سـرمایههای آنهـا را بـه محیطهای
شـفافتر رقیـب گسـیل دارد.
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لزوم خروج دولت از گود سرمایهگذاریهای خارجی

پایین بودن سطح پس انداز ملی،
افزایش جمعیت و مصرف داخلی
کشورهای در حال توسعه را برای
تأمین مالی و سرمایه الزم جهت
انجام برنامههای گسترده توسعه،
به چالش بزرگی کشانده اند .در
این میان سرمایهگذاری خارجی و
مشارکت خارجیان ،روش صحیح
و مناسبی جهت تأمین سرمایه
الزم است .با توجه به ضرورتهای
سرمایهگذاری خارجی در اقتصاد
ایران و بررسی وضعیت این حوزه،
«ستبران» با هدایت اهلل خادمی،
نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس
به گفتگو نشسته است.

گفتوگو با هدایت اهلل خادمی؛ نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس
هـر اقتصـــادی بـــرای جـــذب
سرمـایـهگــذاری خارجی نیـازمنــد چــه
بسـترهایی اسـت و ایـن بسـتر در اقتصـاد
ایـران چگونـه اسـت؟

یکی از ویژگیهای سرمایه و سرمایهگذاری ترسو
بودن آن است لذا هر سرمایهگذاری در بستر اقتصادی
نیازمند فضای رقابتی ،سوددهی و بازدهی و امنیت
اقتصادی الزم است و سرمایه به سمتی حرکت
میکند که از امنیت کامل برخوردار باشد  .در فضای
اقتصادی امروز ایران  ،هم مسئوالن و هم مردم دنبال
جذب سرمایههای خارجی هستند و محیط خوبی
برای سرمایهگذاری فراهم شده است و جای کار
فراوانی وجود دارد .همه سرمایه گذاران قبل از ورود
به هر کشوری ریسک کار خود را محاسبه میکنند،
امروز شاید ریسک سرمایهگذاری در ایران نسبت قبل
کاهش پیدا کرده باشد اما ذهنیتی که آمریکا و برخی
کشورها از ایران ایجاد کردهاند ،روند سرمایهگذاری
را با مشکالتی مواجه کردهاست به طوری که برخی
کشورهایی که به دنبال سرمایهگذاری در ایران
هستند ،در برزخ قرار گرفتهاند.
با توجه به جایگاه ایران در شرایط
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بینالمللی امروز ،اقتصاد ایران در حوزه
سرمایهگذاری خارجی چه قدمهایی برداشته
است؟ آیا امنیت الزم برای سرمایه گذاران
خارجی در ایران پس از برجام وجود دارد؟

سرمایهگذاری محدود به یک کشور نیست و
سرمایه گذاران معموال هوای کشورهایی را دارند که
بیشترین مبادالت اقتصادی و تجاری را با آنها دارند
تا کشورهایی که تازه میخواهند ارتباطات اقتصادی
خود را شروع کنند و این مشکلی است که متاسفانه
گریبانگیر کشور ما شده است ،برخی کشورها به
دلیل سیاستهای آمریکا و فشارهای این کشور
توان ریسک ندارند و منتظر تغییر سیاستهای آمریکا
هستند تا مورد تحریم و اذیت آمریکا قرار نگیرند.
بعد از برجام مسائلی درباره سرمایهگذاریهای خارجی
در ایران مطرح شده است اما عمال و به صورت
فیزیکی کاری انجام نشده است ،البته نمیتوان
گفت هیچ تغییری حاصل نشده است چرا که برخی
خطوط اعتباری میان ایران و اروپا ایجاد شده است
وآن کشورها آماده فاینانس و سرمایهگذاری کنند و
مبادالت و عقد قراردادهایی هم انجام شده است اما
در عمل هنوز اتفاقی نیفتاده است .تا آنها میخواهند
شروع به کار کنند ،آمریکا با صحبتهای خود نگرانی
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در آنها ایجاد و انگیزه را از آنها سلب میکند.
مهمترین سیاسـتی که دولـت باید در
زمینـه داخلی بـرای اقتصاد ایران بـه کار گیرد،
چیسـت و تا کنون چـه اقداماتـی در این حوزه
انجام شـده است؟

دولت باید سعی کند با جمع آوری نقدینگی دست
مردم تولید و اشتغال راه بیندازد و اوراق مشارکت
منتشر کند که تا حدی در این زمینه کم کاری شده
است ،در بودجه برنامه ششم  پیش بینی شده که 200
میلیارد دالر باید سرمایهگذاری داشته باشیم که 130
میلیارد دالر آن باید از داخل جذب شود که این کار به
صورت جدی شروع نشده است ،ما باید ابتدا از داخل و
از خودمان شروع به تامین سرمایه و ایجاد تولید کنیم و
اگر گوشه ای بنشینیم و  منتظر باشیم که بقیه کشورها
برای ما سرمایهگذاری و تولید کنند ،اتفاقی نمیافتد.
ما باید صنعت انرژی ایران را به وضعیت پایداری
برسانیم مثال در برنامه  5ساله پنجم قرار بود سالی
 5هزار مگاوات برق تولید کنیم اما این کار فقط در
سال  1389انجام شد و در بقیه سالها چنین اتفاقی
صورت نگرفت .ما باید در حوزه تولید برق  توسعه
شدیدی داشته باشیم و حداقل سالی  6هزار مگاوات
تولید کنیم تا در سالهای آینده خاموشیهای وسیع
نداشته باشیم .یکی از کارهایی که در این زمینه
باید انجام شود اصالح شبکه ها و حرکت به سمت
استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر است ،علی رغم

اینکه که ظرفیت داخلی این کار مهیاست اقدام قابل
توجهی در این بخش صورت نگرفته است  .
در حوزههای نفت ،گاز و  میادین مشترک جای کار
بسیاری وجود دارد اما متاسفانه ما عقب هستیم و
نیاز به سرمایهگــذاری داریم که ابتدا باید دستمان
را روی زانوی خود بگذاریم ،متاسفانه بانک ها در
این حوزه  روشهای غلطی در پیش گرفتند و رقیب
بخش خصوصی شده اند و با تسهیالت با نرخ سود
باال بخش خصوصی را زمین میزنند .تا زمانی که
این سیستم ناکارامد یکپارچه نشود ،خروجی خوبی
نخواهیم داشت.
گاهـی دولت تامیـن منابع مالـی را از
راه فاینانـس پیگیـری میکنـد ،ایـن روش تا
چـه حـدی در حـد مشـکل موثـر اسـت و آیا
میتـوان فقـط بـه آن تکیـه کرد؟

ما اول باید پولهای سرگردان کشور خودمان را که
باعث تورم شده اند ،جذب و مدیریت کنیم ،فاینانس
ها شاید تا حدی مشکل تامین منابع را حل کنند اما
باید دقت کنیم که به نفع ما تمام شوند نه کشورهای
دیگر .با توجه به فضای بین المللی موجود بسیاری
از کشورها به ما فضای اقتصادی ما اعتماد ندارند
لذا سرمایهگذاری قابل مالحظه ای در ایران نشده
است .دولت در جریان مذاکرات با کشورهای 5+1
وارد مذاکره شد و تمام تالش خود را کرد اما آمریکا
به تعهدات خود پایبند نبوده است و هنوز سوئیفت

و مبادالت بانکی دچار مشکل هستند و سخنرانی
نسنجیده اخیر ترامپ هم مشکالتی ایجاد کرده است.
آیا تشـکل هـا و بنگاههـای اقتصادی
میتواننـد سـرمایهگذاران خارجـی را بـرای
سـرمایهگذاری در ایـران متقاعـد کنند؟

تشکلها میتوانند نقش مهمیدر جذب سرمایهگذاری
خارجی داشته باشند چرا که بیشتر سرمایه گذاران
شرکتهای خصوصی هستند نه دولت ها اما با
توجه به اینکه در ایران دولت میخواهد همه امور
را در دست خود داشته باشد و با بخش خصوصی
همکاری چندانی ندارد ،شرکتهای خارجی نیز بیشتر
به سمت عقد قرارداد با وزارتخانهها سوق پیدا میکنند
تا شرکتهای خصوصی .اگر ما شرکتهای خصوصی
قوی ای داشته باشیم آنها میتوانند شرکتهای
خارجی را وادار و عالقه مند به سرمایهگذاری کنند
اما متاسفانه این اجازه به بخض خصوصی در کشور
ما داده نشده است .سیستم ما طوری طراحی نشده
است که سرمایهگذاری به راحتی ارج نهاده شود و
سرمایهگذار بتواند در مسیر تولید و اشتغال قدم بردارد.
نگاه به سرمایه داری در ایران مانند سایر کشورها
نیست و به آنها معموال به چشم سرمایه دارانی نگاه
میشود که با رانت سیاسی  به این سرمایه رسیدهاند
در حالی که دولت و بخش خصوصی باید در این مسیر
باهم همکاری داشته باشند و دولت بخش خصوصی
را رقیب خود نپندارد.
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شاید اگر در روزگاری دولت ممالک محروسه ایران به
استقراض بیحساب از دول خارجی دلخوش بود تا چند
صباحی بیشتر ،بیتوجه به آنچه بر مردم میگذشت ،از
مواهب از فرنگ آمده بهره برد ،امروز اما به پشتوانه آنچه
سالها است با تالش صنعتگران این سرزمین به دست
آمده ،جذب سرمایه خارجی معنایی جز استقراض یافته
است .این امر به معنای ظرفیت باالی بخش خصوصی
برای قرار گرفتن در جایگاه یک شریک تجاری توانمند برای
سرمایهگذاران خارجی است و نتیجه آن میتواند راهاندازی
چندین خط تولید در داخل کشور و صدها مواهب متعاقب
آن از اشتغالزایی تا ارتقای سطح تکنولوژیک محصوالت
باشد .علی بخشی رییس هیاتمدیره سندیکا با اشاره به
این نکته خاطر نشان میکند که سرمایهگذاری مستقیم
خارجی به عنوان یک روش مثبت جذب سرمایه تنها زمانی
محقق خواهد شد که پیش از آن رشته اعتماد دو سویه
دولت و بخش خصوصی به نیکی تنیده شده باشد .مشروح
گفتوگویی در این خصوص را در ادامه خواهید خواند:
گفتوگو با علی بخشی؛ رییس هیاتمدیره سندیکای صنعت برق ایران
از نظـر شـما روش مناسـب بـرای
سـرمایهگذاری در صنعـت برق چیسـت و آیا
بـا توجه بـه سیاسـتهای جذب سـرمایه در
وزارت نیـرو ایـن روشهـا تـا کنـون تـا چه
میـزان اجرایی شـده؟

همانطور که همواره تاکید کردهایم دو روش درست
و اصولی جهت جذب سرمایه خارجی وجود دارد که
میتواند منجر به نتیجه مثبت برای صنعت داخلی
شود .روش اول از این قرار است که شرکتهای
خارجی به همراه سرمایه ،الیسنس خود را نیز به
داخل کشور میآورند تا از این طریق شرکتهای
داخلی به صورت مشارکتی نسبت به راهاندازی خط
تولید و تاسیس شرکتی با این الیسنس در داخل
کشور اقدام کنند .تجربه این نوع جذب سرمایه پیش
از این نیز در کشور وجود داشته است و  برای نمونه
میتوان از شرکت پارس سوییچ مثال زد .در این
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مورد شاهد بودیم که شرکتی خارجی ضمن ورود
سرمایه خود به ایران ،اقدام به راهاندازی خط تولیدی
با نام و الیسنس خود کرده که در مجموع روش و
تجربه موفقی بوده است.
در روش دوم چنیـن پیشبینی شـده که در صورت
ورود توامان کاال و تامین مالی توسـط سـرمایهگذار
خارجـی ،ایـن اقـدام در اختیـار بخـش خصوصـی
قـرار گیـرد .برایـن اسـاس اگـر بخـش خصوصی
داخلـی در مقابـل تامینکننـده کاالی خارجی قرار
گیـرد ،بـه جـای ورود کاالی ساختهشـده و آمـاده
اسـتفاده ،تنها اقدام بـه واردات کاالیی خواهد شـد
کـه بـه عنـوان مـواد اولیـه بـرای سـاخت داخـل
بـهکار گرفتـه خواهد.
اهمیـت این روشها از آن رو اسـت که عمال ورود
کاالی آمادهشـده ،بـا توجـه بـه برخـی مشـکالت
رقابتپذیـری کاالی داخلـی ،نتیجـهای جـز

ورشکسـتگی کارخانجـات داخلـی در پـی نخواهد
داشـت .امـا اگـر بخـش خصوصـی در مقابـل
تامینکنندههـای خارجـی قـرار گیـرد و طـرف
مذاکـره باشـد میتوان از ایـن امر جلوگیـری کرد.
ایـن دو روش بـدون آسـیب زدن بـه شـرکتهای
تولیدکننـده داخلـی میتوانـد جهت جذب سـرمایه
خارجـی بـهکار گرفتـه شـود و حتی به کسـبوکار
شـرکتهای داخلـی رونـق بخشـد.
حضرتعالی با توجه به حجم و نوع
سرمایهگذاری موجود در صنعت برق ،وضعیت
فعلی سرمایهگذاری در این صنعت را خصوصا
در مقایسه با دیگر صنایعی چون نفت و
پتروشیمی ،چطور ارزیابی میفرمایید؟

به نظر میآید جذب سرمایه در وزارت نیرو در مقایسه
با دیگر وزارتخانهها راضیکننده نبوده و در مواردی
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دارای اختالف فاحش است .تقریبا میتوان گفت جز
در مواردی خاص مانند انرژیهای تجدیدپذیر ،در
هیچ بخشی از صنعت برق شاهد ورود سرمایههای
خارجی که منجر به ایجاد خط تولید در داخل کشور
شده باشد نبودهایم .در خصوص اینکه از مسیر
بخش خصوصی بتوان پروژههای را تامین مالی کرد
تا آنجا که بنده اطالع دارم هیچ اتفاق مثبتی نیفتاده
است .البته مواردی مانند پروژههای  312پست هم
مطرح بوده که عمال نقصهای فراوانی داشته و
بارها اعالم شده است.
یکی دیگر از اشکاالت موجود به جز در نیروگاهها،
عدم سرمایهپذیر کردن طرحها در دیگر بخشهای
برق مانند شبکههای انتقال و توزیع است .این
در حالی است که جهت انجام پروژههای انتقال
و توزیع میتوانیم از مدلهای  BOTو BOO
استفاده کنیم .اما با کوتاهی صورتگرفته توسط
هر دو بخش خصوصی و دولتی این  مهم انجام
نشده و دولت برای اجرای چنین پروژههایی همواره
به استقراض از کشورهای خارجی جهت تامین
مالی روی آورده که واردات کاالی خارجی بعضا
بیکیفیت را به همراه داشته است.
جنابعالـی پیشنیازهـای الزم بـرای
تحقـق دو روش ذکـر شـده سـرمایهگذاری
چـه در بخـش خصوصـی و چـه در بخـش
دولتـی را چـه میدانیـد؟

همانطور که اشاره کردم برای جذب سرمایه خارجی
باید پروژهها سرمایهپذیر شوند .در غیر این صورت
کارفرما به منظور تامین مالی مجبور به استقراض
خواهد شد که به معنای متعهد شدن به پرداخت
در سالهای آینده و با لحاظ بهره است .عالوه بر
آن اجبار به واردات کاالی بیکیفیت خارجی نیز از
دیگر نتایج این امر است که ثمری جز ضربه به تولید
داخلی نخواهد داشت.
براین اساس به نظر میآید میبایست بر روی دو
روش مذکور مطالعه و تحقیق بیشتری صورت
پذیرد و فضا برای حضور سرمایهگذاران خارجی
فرآهم آید .تحقق این امر نیز در گروه ایجاد اعتماد
در سرمایهگذاری خارجی است تا راغب به راهاندازی
خط تولید برند خود در داخل کشور شود .الزمه این
اعتماد ریشه در مسائل مختلف مربوط به مالیات،
بانکها ،بیمهها ،ارتباطات مالی داخلی و خارجی،
خرید تضمینی تجهیزات و موارد متعدد دیگری
از این دست دارد .مجموعه این امور است که

تعیینکننده ماندگاری سرمایهگذار خارجی در یک
کشوری خواهد بود تا با راهاندازی خط تولید اقدام به
صدور کاالی خود از این کشور به بازارهای منطقه
کند .این بهترین حالتی است که میتواند در جریان
یک سرمایهگذاری خارجی  محقق شود ،چرا که هم
رونق اقتصاد داخلی را در پی دارد و هم باعث امنیت
سرمایهگذاری میشود .وقتی یک سرمایهگذار منابع
خود را به شکل خط تولید و راهاندازی کارخانه
وارد میکند ،امنیت سرمایهگذاری و امنیت کشور
خودبهخود باال میرود .لذا دیگر این سرمایهگذار
نمیتواند با هر بهانهای اقدام به خروج سرمایه خود
کند .پس در گام اول  باید به سرمایهگذار ثابت کنیم
که فضای کسب وکار داخلی فضای سالمیاست و
انحصار و واگذاریهای نامشخص وجود ندارد و
اعتماد سازی کنیم .در گام دوم هم باید مشوقهایی
را برای سرمایه گذارانی که حاضرند ریسک کنند و
سرمایههایشان را وارد ایران کنند بوجود بیاوریم .با
انجام این دو کار بهترین اتفاق در جذب سرمایه
خواهد افتاد.
آیا این ایجاد اعتماد به معنی دادن یک
سری تضامین مانند ساورین گارانتی است که
همواره شرکتهای خصوص به اعطای آن به
خارجیها اعتراض داشتند و از عدم تعلق آن
به بخش خصوصی داخلی ناراضی بودند؟

منظور از اعتماد سازی ایجاد فضای رقابتی کسب و
کار برای تولید کننده است .سرمایهگذاری که برای
کار تولیدی به کشور میآید باید مطمئن باشد که
تولید او سودده است و میتواند سود حاصل از ان را
از کشور خارج نماید .اتفاقا آنجایی به دنبال ساورین
گارانتی و پیمنت گارانتی هستیم که بخواهیم پول
قرض کنیم .من اعتقادی به پول قرض گرفتن
ندارم و به نظرم شرکتهای خارجی با مشارکت
شرکتهای داخلی باید اقدام به راه اندازی کسب
و کار در داخل کشور کنند و در فضای کسب و
کار داخل قرار بگیرند و تحت الیسنس خودشان
به رقابت با دیگر فعاالن در داخل کشور بپردازند.
همانطور که قبال عرض کردم این امر قبال در کشور
آزموده شده و تجربه موفقی بوده است.

آیا از نظر شما بخش خصوصی ما در
داخل کشور از لحاظ تکنولوژیک این آمادگی را
دارد که پذیرای انتقال تکنولوژی و به تبع آن
جذب سرمایه باشد؟

حتما بخش خصوصی این ظرفیت و توان را دارد
که هم از لحاظ مالی و هم از نظر تکنولوژیک
در کنار بخش خارجی قرار گیرد ،اما برای تقویت
این بخش نیازمند مشوقهایی از سوی دولت نیز
خواهیم بود .به عنوان مثال میتوان برای رونق و به
گردش در آمدن تولید اقدام به خرید تضمینی کاال و
خدمات تولیدشده کرد تا شرکتی نوپا و تازهتاسیس
بتواند آغاز به کار کند .بنابراین قطعا بخش داخلی
با اعطای مشوقهایی جنبی از توان همکاری و
مشارکت با خارجیها برخوردار خواهد بود.
با همه این تاکید بر لزوم همنشینی
بخش خصوصی داخلی و سرمایهگذار خارجی
در جذب سرمایه فکر میکنید چرا این نوع از
سرمایهگذاریها تا بهحال محقق نشده است؟

مـن فکـر میکنـم روشـی که تـا کنـون در وزارت
نیـرو بـرای جـذب سـرمایه خارجـی وجود داشـته
روش درسـتی نبوده اسـت .دلیل آن هم این اسـت
کـه اعتمـاد کافـی بین بخـش خصوصـی و دولت
وجـود نداشـته و ارتباطـات قطع بوده اسـت .بخش
خصوصـی دولـت را مرجعـی میدانـد کـه در ازای
دریافـت پروژههـا وجهـی نمیپردازد یا به سـختی
تـن بـه این امـر میدهد و عملا به تعهـدات خود
پایبنـد نیسـت .یـک بیاعتمـادی هـم از جانـب
دولـت به بخـش خصوصی وجـود دارد که مشـابه
سـوال قبل شـما اسـت و نسـبت به توانمندیهای
بخـش داخلی شـک و شـبهه وجـود دارد.
این بیاعتمادی دو سویه نتیجه عدم ارتباط مناسب
بین دولت و بخش خصوصی است .اگر وزارت
نیرو زاویه نگاه خود را به بخش خصوصی تغییر
دهد بسیاری از مشکالت به خودی خود برطرف
خواهد شد .کما اینکه نمونه ارتباط موفق بین بخش
خصوصی و دولتی را در وزارتخانههای مانند راه و
شهرسازی دیدهایم که نتیجتا تجربههای موفقی را
در پی داشته و در سالیان گذشته در صنعت راه و
ساختمان شاهد بودهایم   .تا زمانی که مجموعه
وزارت نیرو و شرکتهای خصوصی فعال در صنعت
برق به هم اعتماد نداشته باشند و گفتگو نکنند هر
کسی به روش خود سعی در حل مساله خواهد
داشت :بخش دولتی به دنبال استقراض و واردات
کاالی بی کیفیت خارجی خواهد رفت و بخش
خصوصی هم در صــدد سنگانــدازی و مخالفت
با دولت برخواهـد آمــد که نتیجه کار قطعا مطلوب
صنعت برق کشور نخواهد بود.
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گفتوگو با مهدی پازوکی؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه

در یک قرن گذشته اقتصاد کشور شاهد فراز و نشیبهای متعددی در زمینه
جذب سرمایههای خارجی بوده است ،فشارهای غرب از یک سو و شرایط
اقتصاد کشور از سوی دیگر موجب شد تا جایگاه ایران از لحاظ شاخص
جذب سرمایه خارجی چه در سطح جهانی و چه در سطح منطقه ای دچار
تغییرات زیادی شود .بیشترین میزان جذب سرمایهگذاری خارجی تا قبل از
حل و فصل برنامه هسته ای به سال  ۲۰۱۲برمیگردد که رقمینزدیک به ۴
میلیارد و  ۷۰۰میلیون دالر بوده است .پس از روی کار آمدن دولت نهم و دهم
بر مسند قدرت سیاسی کشور شاهد مشکالت متعددی در عرصههای مختلف
اقتصادی از جمله در زمینه جذب سرمایهگذاری خارجی بودیم ،مدیریت غلط و
غیر اصولی این دوران به اضافه عدم دانش کافی سیاسی و بین المللی موجب
شد تا دولت مهرورزی در زمینه جذب سرمایهگذاری خارجی ناکام بماند اما
دولت تدبیر و امید با به نتیجه رساندن برجام توانست یکی از دلمشغولیهای
کشور در زمینه جذب سرمایهگذاری خارجی را مرتفع سازد« .مهدی پازوکی»
دکترای اقتصاد بین الملل و استاد دانشگاه عالمه طباطبایی در گفتگو با
«ستبران» شرایط و الزامات جذب سرمایهگذاری در ایران را تشریح کرد.
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بـا توجـه بـه شـرایط اقتصـادی ایـران ،پیـش
شـرط هـا و الزامـات سـرمایهگذاری خارجی بایـد بر چه
پایههایـی اسـتوار باشـد؟

برای جذب سرمایهگذاری خارجی ابتدا باید زمینه را برای
سرمایهگذاری داخلی فراهم کنیم ،به عبارت دیگر ما باید فضای
کسب و کار را برای سرمایهگذاری داخلی در اقتصاد ایران فراهم
کنیم و برای ایجاد این فضا دولت باید سه کار اساسی را در سیاست
گذاریهای کالن خود مد نظر داشته باشد.
«ایجـاد شـفافیت» در اقتصـاد اولین و اصلیترین عامل اسـت به
طـوری کـه هر چـه مبادلـه اطالعات کاملا آزادنهتر و شـفافتر

امـا و اگرهـای جذب سرمایـههـای خارجی

باشـد ،هزینـه مبادلـه در اقتصاد ایـران پایین تر
و احسـاس امنیـت بیشـتر خواهـد بـود« .ایجاد
رقابـت سـالم» بیـن بنگاههـای اقتصـادی
دومیـن نکتـه ای اسـت کـه بایـد بـرای جذب
سـرمایهگذاری خارجـی بـه آن توجـه داشـته
باشـیم .محـور سـوم «نفـی انحصـار» اسـت
چراکـه هـر گونـه انحصـاری بـرای اقتصـاد
کشـور مثـل سـم خطرناک اسـت چـه انحصار
بخـش خصوصی و چـه انحصار بخـش دولتی.
بنابرایـن مجموعه ایجاد شـفافیت ،ایجاد رقابت
سـالم و نفـی انحصـار باعـث بـه وجـود آمـدن
فضـای امن بـرای سـرمایهگذاری خواهد شـد.
شرایط داخلی اقتصــاد ایــران و
سیستم بانکی کشور چه نقشی در فراینــد
جذب سرمایه هیا خارجی دارند؟ آیا اقدامات
مثبتی در این زمینه انجام شده است؟

مـا ابتـدا بایـد امنیـت سـرمایهگذاری و ثبـات
اقتصـادی را برای سـرمایه گـذاران داخلی خود
تامیـن کنیـم چراکـه ایجـاد فضـای  مناسـب
کسـب و کار داخلی ،زمینه سـاز فضای مناسـب

بـرای سـرمایهگذاری خارجـی خواهـد بود.
یکـی از مشـکالت مـا در مسـیر جـذب
سـرمایههای خارجـی ،سیسـتم بانکـی اسـت.
ایـن سیسـتم بایـد انضباط پولـی را بـه اقتصاد
ایـران برگردانـد و به شـدت با پولشـویی مبارزه
کنـد .یکـی از علتهایـی کـه بانکهـای
خارجـی بـا بانکهای مـا همـکاری نمیکنند،
ایـن اسـت کـه نگـران مسـئله پولهـای
کثیـف در اقتصـاد ایـران هسـتند لذا مـا باید با
همـکاری سـازمان شـفافیت بینالملـل زمینـه
را بـرای مبـارزه بـا پولهـای کثیـف وایجـاد  
انضبـاط پولـی در اقتصـاد ایـران فراهـم کنیم.
قطعـا بایـد پولهای نشـات گرفتـه از معامالت
کثیـف ،رانتهـای اقتصادی ،معاملات قاچاق،
قاچـاق کاال ،قاچـاق مواد مخـدر را کنترل کنیم
و اجازه ندهیم وارد سیسـتم پولی کشـور شود و

ایـن سیسـتم را دچـار مشـکل کنـد .بانکهای
خارجـی بایـد بتواننـد بـه بانکهای مـا اعتماد
کنند و از شـفافیت سیسـتم ما اطمینان داشـته
باشـند کـه خوشـبختانه بانـک مرکـزی در این
زمینـه کارهـای خوبـی شـروع کرده اسـت که
بایـد ادامـه پیـدا کند.
   آیــا وضعیــت اقتصــــادی و
ســرمایهگذاری خارجــی در ایــران پــس
از برجــام گشایشــی داشــته اســت؟

مـا از اقـدام دولـت در مذاکـرات و توافق برجام
حمایـت میکنیـم ،ایـن توافق یکـی از بهترین
کارهـای دولـت یازدهـم بـوده اسـت .برجـام
مزایـای خوبـی بـرای اقتصـاد ما داشـته اسـت
چـرا کـه بعـد از ایـن توافـق صـادرات نفـت ما
تقریبـا بـه سـهمیه قبـل از تحریم هـا یعنی دو
میلیـون بشـکه در روز رسـیده اسـت و صادرات
نفـت ،میعانـات گازی و بازارهـای خـود ایـن
بخـش را بـه دسـت آوردیـم .اگـر برجـام را
نپذیرفتـه بودیـم  ،امروز نفـت در مقابل غذا بود
یعنـی بـا میـزان صـادرات پاییـن فقط قـادر به

تهیـه مـواد غذایـی و دارو بودیم  .بعـد از برجام
حتـی تحریم هـا از صنعـت هوایی ما برداشـته
شـد ،اگـر برجام نبـود ،نبـود اقتصاد ایـران قفل
کـرده بود و هیچ شـرکت خارجی نمیتوانسـت
حضـور در بـازار مـا حضور داشـته باشـد.
بـرای داشـتن کشـوری توسـعه
یافتـه و جـذب اعتمـاد سرمایهگـــذاران
خارجـی بـــرای حضـور در ایـــران چه
سیاستهـــایی بایـد اتخـاذ کنیـم؟

اگر میخواهیم کشـور را به سـمت پیشـرفت و
توسـعه رهمـون کنیم بایـد در چارچـوب منافع
ملـی خـود با دنیـا تعامل و مدارا داشـته باشـیم
و اقتصـاد خـود را براسـاس سیاسـت بـرد بـرد
اقتصـادی دنبـال کنیم .بنگاه ها و شـرکتهای
سـرمایهگذاری داخلـی بایـد بـا شـرکتهای

خارجـی به طـور مشـترک فعالیـت کننـد .باید
از سـرمایهگذاری خارجـی بـه دلیـل انتقـال
تکنولـوژی بـه اقتصاد ایـران اسـتقبال کرد چرا
کـه مـا بـه لحاظ دانـش فنی بـه دلیـل تحریم
هـا و عـدم ارتبـاط با کشـورهای توسـعه یافته
عقـب هسـتیم و باید تلاش کنیـم تعامل خود
را  بـا دنیـا حفـظ کنیـم و ارتقا ء ببخشـیم.

سرمایـــهگـــذاری خارجـی در
صنعت برق چه نقشـی داشـته اسـت و در
ایـن زمینـه چه کاسـتیهایی وجـود دارد؟

در بخشهایـی از صنعـت بـرق سـرمایهگذاری
اشـباع شـده اسـتو ما باید حوزههای مـورد نیاز
برای سـرمایهگذاری را شناسـایی کـرده و روی
آنهـا کار کنیـم و ایـن سـرمایهگذاری بایـد بـه
صـورت مسـتقیم باشـد یعنـی سـرمایه گـذار
در تمـام امـور اعـم از سـور ،زیـان و مدیریـت
شـریک باشـد .مـا از سـرمایهگذاری بخـش
خصوصـی در صنعـت بـرق دفـاع میکنیـم و
اعتقـاد داریـم که صندوق توسـعه ملـی نیز باید

از ایجـاد نیروگاههـای جدید و مورد نیاز کشـور
حمایـت کند اما وارد شـدن نهادهـای خصولتی
در صنعـت بـرق کاری پسـندیده نیسـت و غالبا
زیـان ده هسـتند لـذا بخـش خصوصـی باید به
سـمت سـاخت نیروگاههـا سـوق داده شـود و
رقابـت سـالم در ایـن حـوزه شـکل بگیرد.
بـا وارد شـدن سـرمایههای خارجـی در صنعت
بـرق هـم میتـوان از آخریـن تکنولوژیهـای
ایـن حـوزه بهـره بـرد و هـم بـا بـه کارگیـری
روشهـای نویـن از آسـیب زدن بـه محیـط
در راسـتای تولیـد انـرژی جلوگیـری کـرد .باید
توجه داشـته باشـیم کـه در این مسـیر باید کار
را بـه کاردان و متخصصـان بسـپریم چـرا کـه
ورود افـرادی کـه تخصصـی در صنعـت بـرق
ندارنـد باعـث ایجـاد مشـکل خواهـد شـد و در
بلندمـدت زیـان ده خواهـد بـود.
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سرمایهگذاری خارجی چه به صورت
مستقیم و چه غیر مستقیم یکی از
مؤلفههایی است که میتواند زمینه
خروج یک اقتصاد از توسعه نیافتگی
را فراهم کند .این مهم را میتوان با
نگاهی به تاریخ توسعه یافتگی برخی از
کشورهای جهان دریافت .به عنوان مثال
کشورهایی نظیر چین و کره جنوبی که
اکنون از اقتصادهای موفق جهان هستند
زمانی با جذب سرمایههای خارجی و در
کنار آن تخصص و تکنولوژی توانستند
مقدمه توسعه خود را فراهم کنند .این
کشورها با مدیریت بهینه سرمایههای
جذب شده که شرط مؤثر واقع شدن
سرمایهگذاری خارجی به شمار میرود
توانستند از سرمایههای خارجی
بیشترین بهره را ببرند.
اکنون استفاده از تجارب این کشورها
در اقتصاد ایران که یک کشور با ظرفیت
سرمایهگذاری باال و مستعد به شمار
میرود ،میتواند راهگشای بسیاری از
مسائل به شمار برود .فرشاد مومنی،
اقتصاددان و استاد دانشگاه عالمه
طباطبایی در گفتگو با «ستبران» به
الزامات سرمایهگذاری و چالشهای
پیش روی این حوزه پرداخت.

28

گفتوگو با فرشاد مومنی؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه
با توجه به تئوریهای اقتصادی موجود
در حوزه سرمایهگذاری خارجی ،ایران در طول
چند دهه اخیر بر چه مبنایی در این مسیر قدم
برداشته است؟

یکی از گرفتاریهای بزرگ اقتصادهای رانتی
براساس نظریههایی که حسین مهدوی درباره
صورت بندی نظری رفتارهای دولت و ملت رانتی
انجام داده است این است که در اقتصادهای رانتی
هم در سطح دولت و هم در سطح ملت کوته نگری
سکه رایج میشود یعنی به دلیل مجموعهای از
عوامل ساختــاری و نهــادی ،مالحظات در مدت
تحتالشعاع و قربانی مصلحت اندیشیهــــای
کوتهنگرانــه و کوتـــاه مدت میشـــود .در چنین
جامعههایی نوعی سهلانگاریهـــای نظام وار در
فرآیندهای تصمیمگیری و تخصیص منابع مشاهده
میشود و اعتنای اندکی به مالحظات کارشناسی و
پژوهشهای علمیمیشود.
وقتـی ایـده جـذب سـرمایهگذاری خارجـی مطرح

میشـود دو جنبـه کلیدی موضوعیت پیـدا میکند
اول اینکـه جـذب سـرمایهگذاری خارجـی با هدف
پـر کـردن شـکاف پسانـداز انجـام شـود و دوم
جـذب سـرمایه خارجی بـا هدف پر کردن شـکاف
فناورانـه اسـت .هرکدام از ایـن دو گزینه که هدف
اصلـی جـذب سـرمایه خارجـی باشـد ،منطقهـا،
الزامـات و پیشنیازهـای نهـادی و سـاختاری
خـاص خـود را دارد .اگـر هـدف از جـذب سـرمایه 
پـر کـردن شـکاف پسانداز باشـد در هـر زمینهای
کـه قرار باشـد بـرای پیشـبرد اهداف توسـعه ملی،
اقـدام به وامگیـری خارج شـود ابتدا باید براسـاس
موازیـن کارشناسـی محـرز شـود کـه حیاتیترین
تنگنـای کشـور در جهـت پیشـبرد اهـداف کمبود
منابـع مالـی اسـت  .تمـام مطالعاتی که طـی بالغ
بـر  50سـال گذشـته در ایـران انجام شـده اسـت،
نشـان میدهـد کـه هرگـز کمبـود منابـع مالـی
حیاتیتریـن تنگنای اقتصاد و توسـعه ایـران نبوده
اسـت .بـا پذیرفتـن این مبنـا میتوانیـم پیشبینی
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کنیـم کـه در شـرایطی که بـه اعتبار اقتصـاد نفتی
و دسـت یافتن بـه دالرهای نفتی سـهل االوصول
مبتنـی بـر خامفروشـی چنیـن تنگنـای اساسـی و
حیاتـی نداشـتهایم پـس تمـام کوشـشهایی کـه
بـرای تأمیـن مالـی خارجـی در ایران شـده اسـت
محـل چالـش و تردیـد قـرار میگیـرد بـه طـوری
کـه بـا ضریب بسـیار تـکان دهنـده  و بـاالی 85
درصـد  ،بیشـترین کوشـشهای ایـران در زمینـه
جـذب سـرمایهگذاری خارجـی ،مربـوط بـه گزینه
وام گیـری بوده اسـت.
آیا جـذب سـرمایهگذاری خارجی در
ایـران با سـاختار اقتصادی هماهنگـی الزم را
داشـته اسـت و گزارشهـای جهانـی درباره
وضعیـت ایـران این حوزه چه تحلیلـی دارند؟

بـا نگاهی به گـزارش بانک جهانی و بزرگ شـدن
انـدازه اقتصـاد ایـران طـی سـالهای  1965تـا
 2014مشـاهده میکنیـم کـه ایـن افزایـش اندازه
اقتصـاد ایـران مرهـون خامفروشـی اسـت و مـا با
مسـامحه و سـهل انـگاری و صرفا بـرای دلخوش
کـردن خـود ،خـام فروشـی را کـه چیـزی جـز از
جیب خوردن نیسـت در حسـابهای ملـی خود به
عنـوان تولیـد در نظـر گرفتهایـم .با وجـود اینکه از
لحاظ کمـیدر اقتصاد ایـران افزایش داشـتهایم به
لحـاظ تحوالت درون اقتصاد ملی چنین احساسـی
وجـود نـدارد  .بـا مقایسـه رشـد اقتصـاد ایـران بـا
کشـورهای هنـد ،چیـن ،کـره جنوبـی و مالـزی
میتـوان پـی بـرد کـه کـه مسـئله ایـران کمبـود
منابـع مالـی و سـرمایه فیزیکـی نیسـت و مـا باید
کاسـتیهای خـود را در جاهـای دیگری جسـتجو
کنیـم .طبـق گـزارش بانک جهانی رشـد تشـکیل
سـرمایه کشـورهای هنـد ،مالـزی ،کـره جنوبـی و
ایـران بـه ترتیـب  29 ،26 ،24و  28درصـد بـوده
یعنـی بـه غیر از کـره جنوبی ما از همه کشـورهای
مورد اشـاره ،تشـکیل سـرمایه بیشـتری داشـتهایم
حـال سـوال ایـن اسـت کـه چـرا بـا وجـود اینکه
همـه سـرمایههایی کـه از محـل فـروش نفـت و
جـذب سـرمایهگذاری خارجـی در ایـران تبدیل به
ظرفیت تولیدی شـده اسـت ،بازدهی ناچیز اسـت؟!
این مقایسه به وضوح نشان میدهد که شکاف
پسانداز با عنوان توجیه جذب سرمایهگذاری
خارجی در ایران اصال وجود خارجی ندارد اما در
زمینه پر کردن شکاف فناورانه ما میتوانیم با
قاطعیت بگوییم که این تنگنای جدی در اقتصاد

ایران به شمار میرود اما مسئله این است که تقریبا انواع سیگارت و فیلتر سیگارت ،جذب برش انواع
تمامیآنچه به عنوان جذب سرمایهگذاری خارجی در سنگ گرانیت ،تولید مایه ماست و پنیر ،برای تولید
ایران در دستور کار قرارگرفته است کمترین رابطه و   اسکلت فلزی ساختمانی ،تولید انواع پوشاک مردانه،
نسبت را با مسئله تمهید پیشنیازهای  نهادی جذب تولید میوههای آجیلی و بسته بندی ،تولید فرش
موفقیت آمیز فناوری را به خود اختصاص داده است .ماشینی و  ...بوده است و خبری از انتقال فناوری
و تکنولوژی نیست که برای حل این مشکل باید
عمدهترین مشـکل اقتصـاد ایران در امکان رساندن صدای کارشناسی به نظام تصمیم
زمینه سـرمایهگذاری چیسـت و این مشـکل گیری و تخصیص منابع کشور چه در مجلس و چه
در دولت فراهم شود.
از کجا نشـات گرفته اسـت؟
بزرگترین تنگنای ایران در این زمینه ضعف آن چیزی که مسئله را بدتر میکند کشورهای مبدا
اندیشهای است وما قادر نیستیم سرمایهگذار خارجی جذب سرمایهگذاری خارجی هستند که در گزارش
را به شکل اصولی و منطقی جذب کنیم ،مسئله مذکور مهمترین کشورها افغانستان ،عراق ،جمهوری
اساسی دیگر تنگناهـــای نهادی ماست که باعث آذربایجان ،کویت و کنار آنها آلمان ،اتریش ،فرانسه،
چین و مالزی هم بودند  .
از موج اول انقالب صنعتی تا امروز (از ربع پایان
قرن  18تا امروز) نمیتوان حتی یک کشور را پیدا
کرد که به صورت سیستمیدر جذب سرمایهگذاری
خارجی موفق شده باشد مگر اینکه ابتدا صالحیت و
کفایت خود را در استفاده ثمربخش از سرمایههای
با همان منطقی که ما قادر
انسانی و مادی داخلی خود نشان داده باشد و برای
نیستیم از سرمایههای انسانی و
اینکه چنین اتفاقی بیفتد ما باید ساختار نهادی و
مادی ایرانی به شکل توسعهگرا
امنیت حقوق مالکیت را ارتقاء ببخشیم ،هزینههای
استفاده کنیم با همان منطق
مبادله را کاهش دهیم ،شفافیت را در اقتصاد
نیز کوششهای ما برای جذب
و سیاست مان باال ببریم و برنامه ملی مبارزه
سرمایهگذاری خارجی ناموفق
پیشگیرانه با فساد را در دستورکار قرار دهیم.
بوده است
متاسـفانه ما در تمـام این زمینه ها وضعیت بسـیار
فاجعـه آمیـزی داریم بـه طوری که  طی  12سـال
گذشـته مـا سـه سـال مـا رتبـه اول را در زمینـه
فـرار سـرمایههای انسـانی در دنیـا داشـتیم  و بـه
ویـژه از سـال  1388تا امـروز ایـران در رتبه بندی
کشـورهای دنیـا از نظـر پاکدامنـی اقتصـادی در
ربـع چهـارم کشـورهای دنیا بوده اسـت .بـا همان
میشود طرفهــای خارجی به هیچ وجه عالقه منطقی که ما قادر نیسـتیم از سـرمایههای انسـانی
و انگیزهای جز در مسیر دوشیدن اقتصـاد ایــران و مادی ایرانی به شـکل توسـعه گرا اسـتفاده کنیم
نداشته باشند به طوری که هم قبل و هم بعد از بـا همـان منطـق نیز کوشـشهای ما بـرای جذب
انقالب مشارکت خارجی عمدتا در زمینه مونتاژهای سـرمایهگذاری خارجـی ناموفـق بوده اسـت.
وابستگی آور یا سرمایهگذاری در صنایع استخراجی
و خام فروشانه بوده است که اکثر اینها جنبه تشویق
وضعیـت سـرمایهگذاری در ایـران
مصرف گرایی داشته است.
بعـد از برجـام چـه تغییـری داشـته اسـت؟
گزارش عملکرد سالهای  94و  95وزارت رونـد سـرمایهگذاری دوران پسـابرجام رو به
صنعت ،معدن و تجارت نشان میدهد که وضعیت رشـد هسـت یـا خیر؟
سرمایهگذاری شرایط نامناسبی داشته است و گـزارش وزارت صنعـت نشـان میدهـد کـه در
الگوی شرم آوری داشته است که بیشترین جذب در دوره پـس از برجـام نیـز تحـوالت خاصـی در
حوزههای مصرفی مانند جذب سرمایه برای تولید زمینـه سـرمایهگذاری انجـام نشـده اسـت پیـام
29
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ایـن گزارش این اسـت کـه  اگر قراراسـت
مـا اسـتفاده ثمربخـش و خردورزانـه از
سـرمایهگذاری خارجی داشـته باشـیم ابتدا
بایـد صالحیـت و شایسـتگی خـود را در
کاربسـت اصولـی سـرمایه انسـانی و مادی
داخلـی خودمـان بـه نمایـش بگذاریـم و تا
زمانـی کـه چنیـن اتفاقـی نیفتـاده اسـت
جـز در موارد بسـیار اسـتثنایی تصـور اینکه
بتوانیـم از سـرمایههای خارجـی اسـتفاده
ثمـر بخـش کنیـم ،تصـوری اسـت کـه
مبنـای کارشناسـی نـدارد.
هیچ یک از مشکالت ساختاری ما در دوره
پسابرجام روبه بهبود پایدار و معنی داری
نرفته است و تا مسائل بنیادی حل نشود
ما عمال به سمت فاجعه آمیزتـریـن و
غیـرتوسعــهایتــریــن الگـــوی جذب
سرمایهگذاری خارجی یعنی وام گیری
خارجی حرکت میکنیم که گواه این مسئله
در الیحه بودجه سال  1396دیده میشود،
در این سند دولت برای یک دوره یکساله
تقاضای مجوز برای  50میلیارد دالر وام
گیری به شیوه فاینانس داده است که این
به معنای رویکرد کوتهنگرانه ،وابستگی آور
و بسیـار بحرانســـاز در زمینه الگوی جذب
سرمـایــه خارجی است.
وزارت نیـرو از دورن دارای
چه مشـکالتی اسـت و این مـوارد چه
تاثیـری در سـرمایهگذاری در حـوزه
برق داشـته اسـت؟

در وزات نیـرو توهمیبـزرگ وجـود داشـت
و آن هـم ایـن بـود کـه بـا افزایـش قیمت
بـرق میتواننـد منابعی آزاد کنند و سـرمایه
وزات نیـرو افزایـش یابـد .چنـد مـاه پیـش
وزیـر سـابق نیـرو تصریـح کـرد کـه در
فاصلـه سـال  89کـه در چارچـوب شـوک
حاملهـای انـرژی کـه قیمـت بـرق هـم
افزایـش چشـمگیری پیـدا کـرد تـا امـروز
میـزان بدهـی وزارت نیـرو از مـرز 32
هـزار میلیـارد تومـان عبـور کـرده اسـت.
بـه نظر مـن وزارت نیـرو تاکنون نتوانسـته
اسـت نشـان دهـد کـه از بنیه کارشناسـی
اقتصـادی قابـل اعتنایـی برخـوردار اسـت،
اگـر هـم احیانـا کارشناسـان صاحـب
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صالحیتـی در آن وزارتخانـه در حیطه فهم
مسـائل اقتصادی وجود داشـته باشـند رفتار
و عملکـرد وزارت نیـرو نشـان دهنـده این
اسـت کـه حتـی قابلیـت اسـتفاده از ایـن
سـرمایههای انسـانی را هم نداشـته اسـت
و برآینـد جهـت گیریهایـی کـه از سـوی
وزرای نیـرو در فاصلـه سـالهای 1389
تـا امـروز شـنیده میشـوداین مسـئله را به
وضـوح نشـان میدهـد  .
وزارت نیـرو تـا زمانـی که بنیه کارشناسـی
خـود را بـه فعلیت نرسـاند و تعهـد نظام وار
و نهادمنـدی در تکیـه بـر بنیه کارشناسـی
بـرای جـذب دانایـی نداشـته باشـد ایـن
سـرمایهگذاری هـا میتوانـد بـرای مـا
فاجعـه آمیز باشـد.
کانون اصلی گرفتاریهای وزارت نیرو کمبود
منابع نیست بلکه آنها قادر به جذب دانایی
به ویژه در زمینه سیاستهای اقتصادی اداره
برق نبوده اند .چیزی که مسئله را بسیار
نگران کننده تر میکند این است که متاسفانه
اوضاع در فهم اقتصادی حاکم بر مسائل آب
هم در وزارت نیرو به هیچ وجه بهتر از مسائل
برق نیست .گزارش مرکز پژوهشهای
مجلس در  3سال گذشته نشان داد که با
استاندارهای موجود در وزارت نیرو به ازای
هر یک درصد ارتقا در بهره وری نیروگاههای
کشور ،عایدی مثبت بالغ بر  3500میلیارد
تومان نصیب وزارت نیرو و دولت میشود
بنابراین باید مطالعه آسیب شناختی درباره
وضعیت وزارت نیرو به ویژه در فرایندهای
تولید و انتقال برق صورت بگیرد که اگر به
شکل اصولی انجام شود ،امکان بهره وری
ثمربخش از سرمایهگذاریهای خارجی در
آینده فراهم خواهد شد.
همه کارشناسان اقتصادی باید کتاب «فهم
فرایند تحول اقتصادی» نوشته «داگالس
سی نورث» برنده جایزه نوبل اقتصادی را
با دقت مطالعه کنند ،این کتاب با مراجعه
به تاریخ مکتوب بشری طی یک دوره 10
هزار ساله یکی از کلیدی ترین استنتاجات
را مطرح کرده است و آن اینکه هر جا
دیدید بحران در عملکردی وجود دارد باید
برای وجه اندیشه ای و کارشناسی ،خصلت
زیربنایی قائل شوید.
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محمدکاظم رحیمی؛ پژوهشگر اقتصادی

نگاهی به آمار سرمایهگذاری خارجی در ایران طی
سالهای  ۱۹۷۹تا  ۲۰۱۵نشان میدهد اقتصاد
ایران بهرغم ظرفیتهای موجود ،به طور متوسط
جاذب  ۰ / ۰۷درصد از متوسط کل سرمایهگذاری
خارجی در این مدت بوده است.
برخورداری از  24مرز جادهای بینالمللی ،پنج
مرز ریلی و بیش از  11بندر تجاری کوچک و
بزرگ ،قرار گرفتن در مسیر کریدورهای ترانزیتی
بینالمللی ،عبور مسیر تاریخی جاده ابریشم از ایران
که شرق آسیا را به اروپا متصل میسازد ،قرار گرفتن
در شاهراه ترانزیتی که میتواند شرق را به غرب و
شمال را به جنوب متصل کند ،به طوری که مسیر
عبور از ایران بسیار کوتاهتر از مسیرهای جایگزین
باشد ،وجود راههای دریایی در شمال و جنوب کشور
و نزدیک بودن به بازارهای پرمصرف کشورهای
آسیای میانه ،تنها بخشی از ظرفیتها و پتانسیلهای
اقتصاد ایران را نشان میدهد .با این اوصاف اما
وضعیت و عملکرد اقتصاد ایران با ظرفیتهای
آن ،فرسنگها فاصله دارد ،به خصوص زمانی که
شاخصها و متر اقتصادی ،به اندازهگیری حجم و
ارزش تجارت خارجی و میزان جذب سرمایهگذاری
خارجی اختصاص پیدا کند ،وضعیت در هر دو مورد

بسیار شکننده و ضعیف است .در رابطه با تجارت
خارجی بررسی روند آمارهای گمرک برای سالهای
 1390تا  1394از واقعیتی تلخ در مورد تعدد و تنوع
شرکای تجاری حکایت دارد ،به طوری که در سال
 77 ،1390درصد ،سال  80 ،1391درصد ،سال
 83 ،1392درصد ،سال  82 ،1393درصد و در سال
 1394معادل  84درصد از کل صادرات کشور تنها
به مقصد  10کشور دنیا (این  10کشور لزوم ًا در همه
سالها یکی نیستند) اتفاق افتاده است .در جهت
عکس ،این مساله برای واردات نیز صادق است ،به
گونهای که برای سالهای  1390تا  1394به ترتیب
معادل  84 ،81 ،77 ،77و  82درصد کل واردات ما
تنها از مبدأ  10کشور دنیا (این  10کشور لزوم ًا در
همه سالها یکی نیستند) اتفاق افتاده است .سهم
از کل صادرات به  10کشور اول مقاصد صادراتی و
همچنین سهم از کل واردات از  10کشور اول ،طی
سالهای  1390تا  1394در جدول  1نیز تصویر
شده است .آنچه به عنوان ماحصل این جدول ،جلب
توجه میکند ،آن است که عمده تجارت ایران تنها
با چند کشور خاص اتفاق میافتد و این مساله به
شدت عملکرد تجارت خارجی را زیر سوال میبرد.
پرواضح است که کاهش شرکای تجاری ،افزون

بر آنکه ممکن است در زمان تحریم یا تغییر در
سیاستهای یک کشور (به هر دلیل ممکن) ،به
تحمیل هزینه باال بر اقتصاد کشورمان بینجامد،
موجب میشود ریسک سرمایهگذاری نیز باالتر برود
و خبری از سرمایهگذاری خارجی و سرمایهگذاری
مشترک نیز نباشد .این عدم تنوع از طرف دیگر
موجب محدود شدن افراد و سرمایهگذاران در
انتخاب کاالهای وارداتی و تحمیل کاالهای با
کیفیت پایین به مصرفکنندگان داخلی میشود و
عواقب جبرانناپذیری دارد ،شاهد ادعا ،بسیاری از
کاالهای بنجل ،رده پنجمیو بیکیفیت چینی که
بعض ًا در قبال کاالهای صادراتی به کشور ایران
تحمیل میشود.
بـه عنـوان شـاخص دوم به بررسـی سـرمایهگذاری
خارجـی و سـرمایهگذاریهای مشـترک میپردازیم.
سـرمایهگذاری خارجی و سـرمایهگذاری مشترک از
ایـن جهـت کـه میتوانـد بـه حل مشـکل اشـتغال
کمـک کنـد و همچنیـن بـه ورود تکنولوژیهـای
روز و انتقـال دانـش فنـی و مدیریتـی و یادگیری در
حیـن کار بـرای کشـور مبدأ منتهـی شـود ،جالب و
جذاب اسـت .نگاهـی به آمار سـرمایهگذاری خارجی
در ایـران طـی سـالهای  1979تـا  2015نشـان
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میدهـد اقتصاد ایـران بهرغم ظرفیتهـای موجود،
به طور متوسـط جاذب  0/ 07درصد از متوسـط کل
سـرمایهگذاری خارجـی در ایـن مـدت بـوده اسـت.
رونـد سـرمایهگذاری خارجـی بـرای اقتصـاد ایـران
از نمـودار  1تصویر روشـنتری از وضعیت شـاخص
سـرمایهگذاری خارجـی بـه دسـت میدهد.
در حـوزه جـذب سـرمایهگذاریهای مشـترک
خارجـی نیـز بهرغـم آنکـه عقـد قـرارداد بـا دیگر
کشـورها بـرای انجام پروژههای مشـترک میتواند
منافع بسـیاری ،از جمله بهرهمندی و دسترسـی به
تکنولوژیهـای پیشـرفتهتر ،دسترسـی بـه افراد و
کارشناسـان متخصـص و حرفـهای ،و همچنیـن
خلـق ایدههـای جدیدتـر و محصـوالت متنوعتر را
برای کشـور بـه ارمغان بیاورد ،بسـیار ضعیف عمل
شـده اسـت و در عـوض کشـورهای رقیـب حـوزه
خلیـج فـارس از جملـه عربسـتان و قطـر در ایـن
زمینـه بـه شـدت موفـق عمـل کردهاند.
بررسـی عملکـرد تجـارت خارجـی و همچنیـن
سرمایهگذاریهـــای خارجـی و قراردادهـــــای
مشـترک دو سـوال اساسـی و مهـم را پیـش روی
قـرار میدهـد.
سـوال اول اینکـه موانـع سـرمایهگذاری خارجی و
ضعـف عملکـرد تجـارت خارجی با دیگر کشـورها
مشـکالت مربـوط بـه اقتصـاد سیاسـی اسـت یـا
بوکار و دیگر
بـه مسـائل مربوط بـه فضـای کسـ 
متغیرهـا ارتبـاط پیدا میکنـد؟ و سـوال دوم اینکه
دیگـر کشـورهای خارجـی چـه مشـوقهایی برای
جـذب سـرمایهگذاران ارائـه میدهنـد ،که وضعیت
بهتـری نسـبت به کشـور مـا دارند؟
موانـع سـرمایهگذاری و ضعـف عملکرد
تجـارت خارجی

بوکار
 .1مسائل مربوط به فضای کس 

در پاسخ به این سوال که چه متغیرهایی توضیحدهنده
ضعف در عملکرد تجارت خارجی و پایین بودن
حجم سرمایهگذاری خارجی است ،با یک نگاه از
بوکار
باال میتوان به سه عامل فضای نامناسب کس 
در کشور ،ضعیف بودن زیرساختهای اجتماعی و
بوکار
مسائل اقتصاد سیاسی اشاره کرد .فضای کس 
به آن دسته از مولفههایی اطالق میشود ،که خارج
بوکار و فعاالن بخش
از اداره و کنترل صاحبان کس 
خصوصی و سرمایهگذاران رقم خورده ،اما مستقیم ًا
بر عملکرد آنها تاثیرگذار است .این عوامل بیشتر
سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و تکنولوژیک
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بوکار هزینه فعالیتهای
است .محیط مساعد کس 
اقتصادی و هزینه فرصت سرمایهگذاری را به شدت
کاهش میدهد و باعث بهبود عملکرد بنگاههای
اقتصادی و سرریز شدن سرمایههای خارجی به
درون کشور میشود .در صورتی که یک محیط
نامناسب هزینه باالیی را بر تولیدکنندگان تحمیل
کرده و باعث از بین رفتن انگیزه سرمایهگذاران
داخلی و خارجی میشود.
اگـر ایـن موضـوع را بپذیریـم ،بنابرایـن اصلاح
بوکار نهتنهـا
مسـتمر و بهبـود فضـای کسـ 
گامیمهـم در جهـت فعالتـر کـردن بخـش
خصوصـی قلمـداد میشـود ،بلکـه بـه طـور قطـع
راهـی بسـیار مهم بـرای اسـتقبال سـرمایهگذاران
خارجـی بـرای ورود بـه کشـور و ارتقـای روابـط
بـا دنیـای خـارج اسـت .در صورتـی کـه فضـای
بوکار مسـاعد نباشـد ،هزینههـای بـاالی
کسـ 
بوکار موجـب باالرفتـن قیمـت تمامشـده
کسـ 
محصـوالت و در نتیجـه کاهـش رقابتپذیری آنها
در مقایسـه بـا کاالهـای مشـابه خارجی میشـود.
بوکار 1کـه هرسـال توسـط
گـزارش انجـام کسـ 
بانـک جهانـی 2منتشـر میشـود ،آسـان یا دشـوار
بـودن راهانـدازی کسـبو کار در یـک کشـور را
بـرای کارآفرینـان ،در مواجهه با قوانیـن و مقررات
نشـان میدهد و شـامل  10زیرشـاخه شـروع یک
بوکار ،اخذ مجوز ساخت ،اشـتراک برق ،ثبت
کسـ 
داراییهـا ،اخـذ اعتبار ،حمایـت از سـرمایهگذاران،
پرداخـت مالیـات ،تجـارت فرامـرزی ،اجـرای
قراردادهـا و رفع ناتوانی از پرداخت دیون میشـود.
بوکار عالوه
البته بهزعم نگارنده فضای مساعد کس 
بر اینکه در  10مولفه باال نمره قابل قبولی دارد،
محیطی است که از یک نگاه باالتر در تمامیشئون
الزم شفاف و عاری از فساد باشد ،محیطی است که
مقررات زائد در آن جایی نداشته و قاچاق کاال در آن
به کمترین حد ممکن تنزل یابد.
برای ارزیابی تجربی رابطه سرمایهگذاری خارجی و
بوکار از دادههای بانک جهانی ،برای
محیط کس 
 187کشور در حال توسعه ،آمار این دو متغیر را
استخراج کردهایم .از نمودار  2مشخص است که
بوکار نامناسبتر باشد میزان
هرچه فضای کس 
جذب سرمایهگذاری خارجی نیز کاهش یافته است.
البته این ارتباط چندان قوی و یک به یک نیست به
بوکار برای
همین دلیل اتکای صرف به محیط کس 
نشان دادن ضعف در جذب سرمایه کفایت نمیکند
و باید متذکر شد که عوامل بسیار زیادی بر جریان

جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی موثر است که
از جمله آن میتوان به بازدهی واقعی سرمایهگذاری،
دسترسی به بازارهای هدف ،قوانین کشور میزبان،
ثبات سیاسی ،توسعهیافتگی بازارهای مالی و...
اشاره کرد ،که اثر آنها بر سرمایهگذاری خارجی قابل
بوکار
توجه است و صرف مناسب بودن فضای کس 
نمیتوان نتیجه گرفت سرمایهگذاری خارجی به
کشوری سرازیر شود.
 .2عدم ارائه زیرساختهای مناسب

دومین عامل مهم در توضیح عملکرد ضعیف
تجارت خارجی ایران و جذب سرمایهگذاری خارجی
به نبود زیرساختهای مناسب در کشور برمیگردد.
زیرساختهای اجتماعی 3به عنوان یکی از مهمترین
متغیرهای توضیحدهنده تفاوتهای فاحش در بین
کشورها شامل زیرساختهای حمل و نقل (از جمله
آزادراهها ،بزرگراهها ،حمل و نقل ریلی مناسب،
ناوگان هواپیمایی مناسب ،سهولت دسترسی به
حملونقل بینالمللی و ،)...زیرساختهای فناوری
اطالعات ،زیرساختهای بیمهای ،زیرساختهای
گردشگری و هتلداری ،مساله حفظ و تضمین حقوق
مالکیت ،زیرساختهای قضایی مناسب و ...میشود،
که اهمیت کلیدی در جذب و دفع سرمایههای
داخلی و خارجی دارد .تقریب ًا تمامیکشورهایی که
سرمایهگذاری خارجی باالیی در آنها صورت گرفته
است در ردهبندی شاخص زیرساختهای ارائهشده
توسط موسسات جهانی نسبت به سایر کشورها
از وضعیت بسیار مساعدتری در ارائه زیرساختها
برخوردار بودهاند .در مورد ایران ،مشخص است که
حملونقل هوایی در صادرات ایران جایگاه چندانی
ندارد .حمل و نقل زمینی و ریلی هم چندان با
استانداردهای جهانی مطابقت نداشته و در مورد
سایر زیرساختها هم وضعیت اص ً
ال مناسب نیست.
این مسائل سرجمع موجب فاصله گرفتن عملکرد
کشور با ظرفیتهای واقعی اقتصاد شده است.
 .3اقتصاد سیاسی

مسـاله اقتصـاد سیاسـی بـه عنـوان دیگـر متغیـر
توضیحـی در رابطـه بـا عملکـرد ضعیـف اقتصـاد
ایـران در حـوزه تجـارت و جـذب سـرمایهگذاری
خارجـی مطرح میشـود .مهمترین مانع سیاسـی به
مسـاله تحریمهای ظالمانه و خصمانـه آمریکا علیه
جمهـوری اسلامیمربوط میشـود کـه مهمتریـن
پیامـد آن کاهـش تولید و صادرات کاالهـا در داخل
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اسـت .تحریم اگـر از نوع مبـادالت بانکی باشـد به
مبادلـه کاال بـه کاال منجر میشـود و به نوعی حق
انتخـاب از مصرفکننـدگان داخلی گرفته میشـود.
از طـرف دیگر تحریمها باعث میشـود کشـورهای
دنیا برای سـرمایهگذاری مشـترک و سرمایهگذاری
خارجـی این هزینههـا را لحاظ کننـد و بنابراین این
مسـاله نیـز موجـب کاهـش جـذب سـرمایهگذاری
خارجـی و عملکـرد ضعیـف در برقـراری تجـارت
بـا دیگر کشـورها میشـود .پـس از موانع سیاسـی
خارجـی میتـوان به موانع اقتصاد سیاسـی داخلی از
جملـه عدم اجماع داخلی بر سـر جـذب و چگونگی
جـذب سـرمایه خارجی اشـاره کرد .عدم انسـجام و
هماهنگـی الزم بین دسـتگاههای مختلـف اجرایی
و چندگانگـی در تابـع هـدف نهادهـای کشـور،
اجمـاع داخلی بـرای جـذب سـرمایهگذاری خارجی
و جـذب سـرمایهگذاریهای مشـترک را تحـت
تاثیـر قرار داده اسـت .عوامل دیگری مانند نداشـتن
راهبردهای سیاسـی و امنیتی ،تفسـیرهای گوناگون
از اسـتقالل سیاسـی ،اختالفنظـر بیـن جریانـات
سیاسـی راجع به حضـور سـرمایهگذاران خارجی و...
را نیـز میتـوان در ایـن رابطـه ذکـر کرد.
امتیازات دیگر کشورها به سرمایهگذاران
امـا چـه امتیازاتـی دیگـر کشـورهای خارجـی بـه
سـرمایهگذاران میدهنـد کـه در کشـور ایـران از
آنهـا خبـری نیسـت؟ بـرای پاسـخ بـه این سـوال
چنـد کشـور برتـر در زمینه جـذب سـرمایهگذاری
خارجـی در جهـان و منطقـه بررسـی شـده اسـت.
سـنگاپور یکـی از کشـورهای جهـان اسـت کـه
توسـعه اقتصـادیاش را مبتنی بر اسـتراتژی جذب
سـرمایهگذاری خارجی قـرار داده اسـت .مهمترین
دلیل جذب سـرمایه بـاال در این کشـور را میتوان
بوکار در ایـن کشـور
فضـای بسـیار مسـاعد کسـ 
برشـمرد .در کنـار این مسـاله ،سـنگاپور با داشـتن
سیسـتم سـاده قانونگـذاری ،اعطـای وامهـای
مناسـب بـه سـرمایهگذاران خارجـی ،مشـوقهای
مالیاتـی ،ثبـات سیاسـی و مهمتـر از اینهـا ،فضای
عـاری از فسـاد ،ایـن کشـور را بـه مقصـد امنـی
بـرای سـرمایهگذاران خارجـی بـدل کـرده اسـت
بـه گونـهای کـه بـر اسـاس گـزارش سـال 2015
کنفرانس تجارت و توسـعه سـازمان ملل (آنکتاد)4
سـنگاپور پنجمین مخاطـب بزرگ سـرمایهگذاری
خارجـی در دنیـا قلمـداد میشـود.
همچنیـن ترکیـه و امـارات بـه عنـوان اولیـن و

دومیـن مقصـد سـرمایهگذاری خارجـی در منطقه
خاورمیانـه معرفـی میشـوند که اسـتفاده از تجربه
ایـن دو کشـور نیـز میتواند راهگشـا باشـد .ترکیه
بـه عنـوان اولیـن مقصـد جـذب سـرمایهگذاری
خارجـی در منطقـه خاورمیانـه با حرکت به سـمت
بوکار اروپایـی ،در سـالهای
اسـتانداردهای کسـ 
اخیر توانسـته اسـت سـرمایههای زیادی را به خود
جـذب کند.
امــارات بعــد از ترکیــه دومیــن مقصــد
ســرمایهگذاری خارجــی در منطقــه اســت کــه بــا
بهــره بــردن از نیــروی کار ارزان ،زیرســاختهای
جــادهای و هوایــی مناســب ،در کنــار معافیــت
مالیاتــی بــر بنگاههــا ،نبــود کنتــرل ارزی و
بخــش بانکــی و دیگــر قوانیــن موضوعــه کــه بــه
نفــع ســرمایهگذاران برقــرار شــده اســت ،توانســته
مقصــد خوبــی بــرای ســرمایهگذاری باشــد.
تجربـه کشـورهای عربسـتان و قطر نیـز در زمینه
جـذب سـرمایهگذاری خارجـی آموزنـده اسـت.
کشـور عربسـتان در ابتـدا انحصـار فعالیـت آرامکو
در بخـش باالدسـتی گاز را لغو و از سـرمایهگذاران
خارجـی بـرای سـرمایهگذاری در این بخش دعوت
کـرد .بـه مـوازات این حرکـت ،موانع قانونـی برای
سـرمایهگذاری در بخشهـای مختلـف اقتصـاد
رفـع شـد و حمایتهـای الزم از سـرمایهگذاران
بوکار
بـه عمـل آمـد .بهعلاوه فضـای کسـ 
تـا حـد زیـادی بهبـود قابـل توجهـی یافـت بـه
طـوری که رتبـه این کشـور از  38در سـال 2006
بـه  12در سـال  2012ارتقـا یافـت .در قطـر نیـز
سـرمایهگذاریهای مشـترک شـرکت ملـی نفـت
قطـر بـا سـرمایهگذاران خارجـی در بخـش گاز و
پتروشیمیسـبب افزایـش جریـان سـرمایهگذاری
خارجـی بـه ایـن کشـورها شـد .سـوئیس بـه
واسـطه مزیتهـای اسـتراتژیک کـه آزادراهـی به
بازارهـای اروپـا ،آفریقـا و خاورمیانـه اسـت در کنار
آن ،زیرسـاختهای فنـاوری اطالعـات ،حمـل و
نقـل هوایـی و زمینی مناسـب ،نیروی کار مناسـب
و آموزشدیـده و بـا مهارتهـای بـاال ،محیـط
بوکار منجـر بـه
قاعدهمنـد و قانونـی نافـع کسـ 
جـذب سـرمایهگذاری خارجـی باال در ایـن منطقه
شـده اسـت .از دیگـر امتیازاتـی کـه کشـورهای
خارجـی بـه سـرمایهگذاران میدهنـد میتـوان
بـه معافیتهـای مالیاتـی در سـالهای ابتدایـی،
در اختیـار قـرار دادن زمینهـای ارزانقیمت ،خرید
تضمینـی محصـوالت و ...اشـاره کـرد.

پینوشتها:

1- Doing Business
2- World Bank
3- Social infrastructure
4- Unctad

منابع:
 .1مسعود نیلی و همکاران ،اقتصاد ایران به کدام
سو میرود؟
  .2علی سرزعیم ،اقتصاد برای همه
  .3نگاهی به سرمایهگذاری خارجی در ایران ،عصر
دیپلماسی
  .4آمارهای گمرک جمهوری اسالمیایران
بوکار سال  2016بانک جهانی
  .5گزارش کس 
  .6گزارش سال  2016آنکتاد
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نوید قدوسی؛ کارشناس اقتصادی

در متون اقتصادی نیروی کار ،سـرمایه و تکنولوژی
بـه عنـوان سـه عامـل اصلـی تولیـد شـناخته
شـده و اصـول اقتصـاد و کسـبوکار در راسـتای
ارائـه محصـوالت رقابتـی از طریـق بهرهمنـدی
حداکثـری از امکانـات موجـود سـعی در تخصیص
بهینـه عوامـل سـهگانه تولیـد دارنـد.
در متون اقتصادی نیروی کار ،سرمایه و تکنولوژی
به عنوان سه عامل اصلی تولید شناخته شده و اصول
اقتصاد و کسبوکار در راستای ارائه محصوالت
رقابتی از طریق بهرهمندی حداکثری از امکانات
موجود سعی در تخصیص بهینه عوامل سهگانه
تولید دارند .در دنیای امروز و تحت تاثیر پدیده
جهانیشدن ( )Globalizationمرزهای جغرافیایی
در اکثر مناطق دنیا درنوردیده شده و نیروی کار،
سرمایه و تکنولوژی به دنبال یافتن بهترین ترکیب
ممکن به صورت مداوم در حال جابهجایی هستند.
سفرهای کاری بینالمللی نیروی کار از کارگران ساده
گرفته تا مدیران و متخصصان حوزههای مختلف،
خریدوفروش سهام شرکتها در بازارهای بینالمللی،
تامین مالی بنگاهها و دولتها از بازار استقراض
بینالمللی ،خریدوفروش ایدههای کسبوکار،
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اختراعات و خطوط تولید و ماشینآالت صنعتی از
جمله وقایع روزمره و رو به گسترش در دنیاست.
وضع موجود
در فضای ترسیمشده ،کشورهای مختلف دنیا در
ایجاد جذابیت برای سرمایه بینالمللی عملکردهای
متنوعی دارند که یکی از معیارهای مهم ارزیابی
آن آمار سرمایهگذاری مستقیم خارجی است .منابع
هنگفت سرمایه در حالی وارد ایرلند ،لوکزامبوگ،
سنگاپور و هنگکنگ میشود که بسیاری از
کشورهای خاورمیانه و آفریقا توفیق چشمگیری در
این زمینه ندارند .جدول یک 20 ،کشور برتر دنیا
در جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی را نشان
میدهد .پس از مروری کوتاه بر آمار سرمایهگذاری
مستقیم خارجی در اقتصاد جهانی به بررسی این
شاخص در اقتصاد ایران میپردازیم .به دنبال حصول
توافق هستهای بین ایران و گروه موسوم به 5+1
امیدواریهای فراوانی برای جذب سرمایهگذاری
خارجی در کشورمان ایجاد شده که مصادیق متعدد
آن در سخنرانیها و مصاحبههای مسووالن سیاسی
و اقتصادی دیده و شنیده شده است .گرچه در این

میان صحبت از ارقام مختلف و گاه بسیار باالیی شده
ولی آمار منتشره از سوی بانک جهانی سرمایهگذاری
مستقیم خارجی در ایران در سال  95را تنها حدود
 3/ 5میلیارد دالر نشان میدهد .مقایسه این رقم
با حجم اقتصاد کشور و تولید ناخالص داخلی 412
میلیارددالری (در مقیاس اسمی) در سال  2016و
به ویژه با توجه به ظرفیت بسیار باالی جذب سرمایه
خارجی بیانگر وضعیت نهچندان مطلوب ایران در این
حوزه است.
شناخت چرایی موضوع
ضعف ایران در جذب سرمایهگذاری خارجی منحصر
به دوره تحریمها نبوده و کشور از این حیث معمو ًال
عملکرد درخشانی نداشته است .جدول 3سهم
سرمایهگذاری مستقیم خارجی از تولید ناخالص
داخلی ایران را در فاصله سالهای  2001تا 2013
نشان میدهد .همانگونه که مشاهده میشود در بازه
مورد بررسی سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشور
به سختی از دو درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رفته
است .برای مقایسه این رقم در سال  2015برای
ایرلند  72درصد ،هنگکنگ  58درصد ،لوکزامبورگ
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 42درصد و سنگاپور  22درصد بوده است.
در شناخت چرایی عدم اقبال سرمایهگذاران خارجی
به کشور ایران بهرغم برخورداری از جمعیت باال،
پهنه جغرافیایی وسیع ،بازار مصرف بزرگ و رو
به توسعه ،نیروی کار ارزان ،دسترسی به منابع
زیرزمینی و مجاورت با دریاهای آزاد و ...عوامل
متعددی قابل تصور است که مهمترین آنها مورد
اشاره قرار میگیرد.
 .1ضعف ثبات سیاسی و امنیتی :پیروزی انقالب
اسالمیو حاکمیت پارادایمیمتفاوت بر صحنه
سیاست و اقتصاد کشور و وقوع جنگ تحمیلی
هشتساله در سالهای پس از آن در حافظه
تاریخی سرمایه جهانی به ثبت رسیده که بدون
شک تا سالها پس از خاتمه آن نیز به عنوان یکی
از مولفههای ریسک سرمایهگذاری قلمداد شده
است .گرچه در حال حاضر ایران به عنوان جزیره
ثبات در دریای متالطم منطقه خاورمیانه شناخته
میشود لیکن در سایه بیثباتیهای یادشده فرصت
تاریخی مهمیبرای ایجاد اعتماد و ترغیب صاحبان
سرمایه بینالمللی از دست رفت .اعمال تحریمهای
ظالمانه در سالهای اخیر نیز بسیاری از سرمایهها
و کسبوکارهای خارجی مستقر در ایران را دچار
مشکالت بسیار جدی کرده و هزینههای سنگینی را
بر صاحبان آنها تحمیل کرد که قطع ًا آثار سوء متعدد
و گستردهای داشته و دارد.
 .2دولتی بودن اقتصاد :سیطره گسترده و عمیق
دولت و نهادهای شبهدولتی و خصولتی بر مالکیت
و مدیریت شرکتهای ایران همزمان با امکان اعمال
نفوذ در فضای سیاستگذاری اقتصادی در هر دو حوزه
مالی و پولی عم ً
ال انحصاری قوی برای بازیگران
اصلی عرصه اقتصادی کشور ایجاد کرده و رقابت با
آنها را برای شرکتهایی که صرف ًا با تکیه بر تالش
و بهرهمندی از تخصص و رویههای منطقی سعی در
ایجاد ارزش افزوده دارند بسیار دشوار میکند.
 .3بسته بودن درهای ایران :متاسفانه درهای اقتصاد
ایران در دهههای اخیر به روی سرمایهگذاران و
صاحبان کسبوکار بینالمللی باز نبوده و عزم و اراده
جدی و عملیاتی برای مشارکت کشور در جریان
جهانیشدن و مشارکت در پیمانهای تجاری
و اقتصادی منطقهای و بینالمللی به نحوی که
منجر به سهولت ورود و خروج پول و سایر امکانات
تولیدی شود وجود نداشته است.
 .4ضعف زیرساخت نیروی انسانی :ساختار نظام
آموزشی کشور و دور بودن از فضای تحصیل و

کسبوکار بینالمللی طی سالیان متمادی نیروی
انسانی کشور را به سمت پرورش مهارتهایی سوق
داده است که در واقع تناسب کافی و شایسته با نیازها
و خواستههای علمیو عملی روز دنیا ندارد .بهرغم
افزایش روزافزون آمار تعداد دانشجویان در مقاطع
تحصیالت تکمیلی و تولید مقاالت علمی(البته با
استانداردهای ایرانی) بهترین دانشگاههای کشور
نه جایگاه مطلوبی در رتبهبندی جهانی دارند و نه
توفیق چندانی در جذب دانشجویان ممتاز خارجی؛
احتما ًال یک جای کار ایراد دارد.
 .5ضعف زیرساخت اطالعاتی :شرط الزم انجام
مطالعات و بررسیهای اقتصادی به عنوان
پیشزمینه حضور سرمایهگذاران خارجی در یک
کشور تولید و انتشار منظم دادههای اقتصادی
قابل اتکاست .بانکهای اطالعاتی ایران عالوه
بر محدودیتهای متعدد و فقدان جامعیت الزم از
در دسترس نبودن دادهها در برخی از مقاطع زمانی
و همچنین خطاهای جدی رنج میبرند .همچنین
عدم انطباق نظامهای گزارشدهی با استانداردها
و رویههای مرسوم در دنیا بر دشواری استفاده از
دادههای موجود افزوده و هزینههای مطالعاتی را
برای سرمایهگذاران بالقوه به طرز چشمگیری
افزایش میدهد.
 .6ضعف قوانین :فضای قانونی کشور در هر دو
حوزه حقوق تجاری و فرآیندهای اجرایی و رسیدگی
دچار ضعفهای اساسی و سیستمیاست که در
حوزه سرمایهگذاری خارجی عینیت بیشتری نیز به
خود گرفته و خألهای متعددی به چشم میخورد.
نگارنده در مدت فعالیت در بازار سرمایه کشور به
مواردی برخورد کرده است که یا هیچ قانون مدون
و مشخصی برای استناد و استفسار وجود نداشته
یا قوانین موجود به راحتی توسط شرکتها زیر پا
گذاشته شده و حقوق سهامدار نادیده گرفته میشود.
رویه کند و ناکارآمد رسیدگی به پروندههای قضایی
و به طور مشخص در حوزه دعاوی حقوق تجاری
بدون شک عاملی بازدارنده برای سرمایهگذار
خارجی است.
 .7تحریمهای بینالمللی :تحریمهای بینالمللی
که در بازه چندساله اخیر در شدیدترین و موثرترین
شکل خود علیه کشور عزیزمان اعمال شد ،عالوه
بر خدشهدار کردن اعتماد جامعه بینالمللی نسبت به
امنیت سرمایهگذاری در ایران ،موجب جا ماندن و
عقبافتادگی ما از قافله تحوالت تکنولوژیک شد
که جبران آن در کوتاهمدت دشوار به نظر میرسد.

چه باید کرد؟
پس از مروری بر وضع نامطلوب حال و گذشته
سرمایهگذاری خارجی در ایران و برشمردن عوامل به
وجود آورنده آن باید به فکر راهکاری برای برونرفت
از شرایط موجود بود .بدون شک سرمایهگذاری
مستقیم خارجی در موقعیت دشوار امروز اقتصاد
کشور به لحاظ کمبود منابع و نیاز باالی بنگاههای
دولتی و خصوصی به تامین مالی و ایجاد اشتغال از
اهمیت ویژهای برخوردار است .مهمترین راهکارهای
پیشنهادی از نظر نگارنده به شرح زیر است.
 .1ایجـاد ثبـات سیاسـی :بیتردیـد برقـراری ثبات
سیاسـی بـه ویـژه در عرصـه سیاسـت بینالملـل
یکـی از پیششـرطهای جلـب اعتمـاد و تضمیـن
امنیـت سـرمایه بینالمللـی اسـت .همانطـور که
در سـطور بـاال اشـاره شـد تحریمهـای بینالمللی
سـالهای اخیـر بـه عنـوان بزرگتریـن عامـل
ضدثبـات تاثیـر بسـیار بـدی بـر ذهـن جامعـه
بینالملـل در خصـوص امنیـت سـرمایهگذاری
در ایـران بـر جـای نهـاده اسـت .ضعـف ه مزمـان
عملکـرد دولـت در عرصـه دیپلماسـی و اقتصـاد
باعـث شـد کشـور در موقعیـت آسـیبپذیری قرار
گرفتـه و بـا افزایش پتانسـیل اثربخشـی تحریمها
انگیـزه کافـی در طرف مقابـل برای دسـت به کار
شـدن و اعمـال آنهـا ایجـاد شـود .اکنـون پـس از
حصـول تجربـه و خـروج از بحران توجـه همزمان
بـه دو عامـل حائـز اهمیت اسـت  .
او ًال حداکثر تالش برای برقراری و احیای روابط
بینالمللی مبتنی بر عزت ملی به عنوان پیششرط
آمدورفت و حضور سرمایه خارجی در کشور به عمل
آید؛ ثانی ًا با تقویت بنیههای اقتصاد کشور ،فعالیتهای
تجاری و سرمایهگذاری بینالمللی به صورت
گسترده تعریف شود تا با گره خوردن منافع اقتصادی
شرکتها و کشورهای خارجی به اقتصاد ایران عم ً
ال
هزینه تحریم کشور برای طرف مقابل افزایش یافته
و نوعی اطمینان از این بابت حاصل شود.
 .2اصلاح زیرسـاختها :در بخش شـناخت چرایی
موضـوع ضعف زیرسـاختهای اطالعاتـی ،نیروی
انسـانی و قانونـی بـه صـورت جداگانه مورد اشـاره
قـرار گرفتنـد .در کشـور مـا بـرای جـذب سـرمایه
خارجـی بـا بهرهگیـری از تجربـه کشـورهای
موفـق در ایـن حـوزه ،بایـد بـا عزمیجـدی و
برنامـهای عملیاتـی بـه اصلاح سـاختار و تقویـت
زیرسـاختهای مورد نیاز پرداخته شـود .بر اسـاس
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آمـار منتشـره از سـوی بانـک جهانـی ،متاسـفانه
وضعیـت کنونـی ایـران در شـاخصهای سـهولت
انجام کسـبوکار وضعیت مناسـبی نداشته و جذب
سـرمایهگذار خارجـی بـدون بهبود آنهـا امکانپذیر
نخواهـد بود.
 .3احـراز و ارتقـای رتبـه اعتبـاری کشـور و
شـرکتهای ایرانـی :تحریمهـای بینالمللـی
سـالهای اخیر و قطع ارتباط بسـیاری از موسسات
بینالمللـی بـا ایـران موجـب شـد تـا بـرای چنـد
دوره متوالـی رتبـه اعتبـاری ایـران و شـرکتهای
ایرانـی محاسـبه و منتشـر نشـود .ایـن موضـوع
بـرای سـرمایهگذار خارجـی کـه پروفایـل اعتباری
را همـواره یکـی از پایههـای مهـم ارزیابیهـای
خـود قـرار میدهـد ماننـد گام برداشـتن در فضای
تاریک اسـت .باید اقدامات آغازشـده در این راسـتا
بـا جدیـت تمـام دنبال شـود تـا در کمتریـن زمان
ممکـن وضعیـت اعتبـاری نهادهـا و بنگاههـای
سـرمایهپذیر ایرانی شـفاف شـده و در گام بعدی با
ارتقـای نمره اعتبـاری جذابیت الزم برای سـرمایه
بینالمللـی ایجـاد شـود.
 .4اصلاح نظـام پرداختهـای بینالمللـی :بـدون
شـک یکـی از مهمتریـن تنگناهـای امروز کشـور
وضعیـت نابسـامان نظـام بانکـی و از دسـت رفتن
کارایـی آن در مـراودات بینالمللـی اسـت؛ بـه
گونـهای کـه اکثـر بانکهـای کشـور در انجـام
عملیـات معمـول دریافـت و پرداخـت و گشـایش
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خطـوط اعتبـاری بـا بانکهـای خارجـی ناتـوان
بـوده و راهحلهـای جایگزیـن منجـر بـه تحمیـل
هزینههـای سـنگین و افزایـش شـدید ریسـک
فرآیندهـای مذکـور شـده اسـت .امیـد اسـت ادامه
اصالحـات آغازشـده در بانکهای کشـور منجر به
برقـراری مجـدد سـازوکارهای قانونی و اسـتاندارد
نقلوانتقـال پـول شـده و ایـن مانـع بـزرگ از
پیـش پـای سـرمایهگذاران خارجـی و همچنیـن
شـرکتهای ایرانـی برداشـته شـود.
 .5معرفـی فرصتهـای سـرمایهگذاری در ایـران:
گرچـه سـرمایهگذاران خارجـی پیـش از اتخـاذ
هرگونـه تصمیـم عملیاتـی بـا دقـت و حساسـیت
بسـیار بـاال به بررسـی شـرایط و دادههـای موجود
خواهنـد پرداخـت لیکـن نمیتـوان از نقـش موثـر
شناسـاندن محیـط اقتصـادی ایران در آغـاز فرآیند
ورود شـرکتهای خارجـی صرفنظـر کـرد .در
همین راستا برگزاری نمایشگاهها ،کنفرانسهــــا
و دیدارهــــا و جلســــات تخصصـی بـا هـدف
معرفـی فرصتهـای سـرمایهگذاری بـا تاکیـد بـر
مزیتهـای رقابتـی از دید کارشناسـی و بـه دور از
تعصـب و شـعار و مالحظـات ویژه مفیـد و موثر به
نظرمیرسـد .
 .6بینالمللـی شـدن بـازار سـرمایه ایـران :اتصـال
بـازار مالـی ایـران به بـازار جهانی علاوه بر کمک
بـه فرآینـد عضویـت در تحـوالت و مـراودات
بینالمللـی موجـب تسـهیل و کاهـش ریسـک

نقلوانتقـال دارایـی بـه داخـل و خـارج مرزهـای
ایـران خواهـد شـد که در دنیـای کسـبوکار امروز
موضوع مهمیبه شـمار مـیرود .همچنین طراحی
ابزارهـای نویـن تامیـن مالـی منطبـق بـر نیازها و
سـاختار بـهروز اقتصاد جهانی گسـترش دسترسـی
بـه بازارهـای بینالمللـی و بهرهمنـدی از منابـع
عظیـم موجـود در آنهـا را بـه دنبال خواهد داشـت.
 .7رفـع یـا کاهـش ریسـک نـرخ ارز :یکـی
از بزرگتریـن نگرانیهـای سـرمایهگذاران
بینالمللـی در بـازار ایـران ریسـک تغییـرات نـرخ
ریـال در برابـر ارزهـای معتبـر بینالمللـی اسـت.
راهانـدازی بـورس ارز و اسـتقرار مکانیسـمهای
نظارتـی و عملیاتـی الزم بـه منظـور انجام شـفاف
و کارآمـد تبـادالت ارزی بـه موازات سـایر اقدامات
ً
کاملا ضـروری اسـت.
ذکرشـده
همانگونه که عنوان شد اقتصاد ایران در شرایط
حساسی به سر میبرد که شاید به لحاظ اهمیت و
لزوم استفاده از فرصت ایجادشده در دوران پسابرجام
بیسابقه باشد .منابع عظیم سرمایه خارجی میتواند
در جستوجوی فرصتهای مناسب ایران را نشانه
بگیرد؛ باید بخواهیم ،تدبیر کنیم و بکوشیم تا هم
کشور عزیزمان را به مکانی مناسب برای کسبوکار
بینالمللی تبدیل و هم امنیت سرمایه را تضمین کنیم.
سرمایه موجودی بهشدت باهوش و ترسو است که به
سختی جذب شده و به آسانی فرار میکند.
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گفتوگو با محمدقلی یوسفی؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه

هر اقتصادی برای توسعه و پیشرفت نیازمند تامین منابع و
جذب سرمایهگذاری خارجی است که این نوع سرمایهگذاری
عالوه بر ایجاد پویایی در اقتصاد ،فناوری ها مدرن و جدید دنیا
را وارد کشور میکند .برای بررسی وضعیت سرمایهگذاری
خارجی در ایران «ستبران» با «محمدقلی یوسفی» استاد
اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائی به گفتگو نشسته است.

ســرمـایــهگــذاری خـارجـی در
صنعـت بـرق چـه الزاماتـی دارد و ایـن نـوع
سـرمایهگذاری چـه تاثیری در اقتصاد کشـور
دارد؟

انـرژی از جملـه بخشهایـی اسـت که بـا اهمیت
زیرسـاختی باالیـی کـه دارد در سـایر حوزههـای
کلیـدی و مهـم کشـور تاثیـر گـذار اسـت .امـروزه
در بیشـتر کشـورها از انرژیهای فسـیلی اسـتفاده
میکننـد و بـه دنبال تنـوع در تولید انرژی هسـتند
امـا ایـران کشـوری نفت خیـز اسـت و ذخایر نفتی
خوبـی دارد و  بـرای تولیـد انـرژی بـرق از منابـع
مختلفـی اسـتفاده میکند.

بـا توجه بـه ویژگیهـای صنعت برق کـه انحصار
طبیعـی دارد و دولـت مسـئولیت آن را بـه عهـده
میگیـرد ،سـرمایهگذاری خارجـی در ایـن حـوزه
میتوانـد منابـع دولـت را بـرای سـرمایهگذاری
در دیگـر بخشهـای اقتصـادی سـوق دهـد
بـه ایـن معنـی کـه مـا بایـد بـا کمـک گرفتـن از
مشـارکت و جـذب سـرمایهگذاری خارجـی بتوانیم
تکنولوژیهای مدرن را از سـایر کشـورها به ایران
منتقـل و بـا بـه کارگیری آنهـا از هدر رفـت انرژی
جلوگیـری کنیم.
دولـت باید با اعتماد به بخـش خصوصی از مداخله
در بسـیاری از حوزههـای اقتصـادی جلوگیری کند

و بـا ایـن روش منابـع خـود را در جاهـای دیگـر
هزینـه کنـد که ایـن امر هـم کاهـش هزینههای
دولـت و هم انتقـال فناوریهای نوین بـه داخل را
در پی خواهد داشـت .تجربه نشـان داده اسـت که
وقتی کشـورهای خارجـی به تولید و بهـره برداری
از منابـع مختلـف انـرژی بـه ویـژه در صنعت برق
کمـک میکننـد ،هـم باعـث صرفـه جویـی و هم
کاهـش هزینههـای دولت میشـوند.
آیـا اقتصـاد ایـران بسـتر الزم برای
سـرمایهگذاری خارجـی را دارد؟دولـت برای
رفـع کاسـتیهای ایـن حـوزه بایـد چـه
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سیاستهایی اتخاذ کند؟

در حالـی کـه کشـور بـه شـدت نیازمنـد
سرمایههــــای خارجـی اسـت بـه دلیـل
سیاسـتهای داخلی و مشکالت بین المللی
ماننـد تحریـم هـا شـرایط بـرای جـذب
سـرمایهگذاری خارجـی آنطـور کـه بایـد
فراهـم نشـده اسـت امـا ایـن روزهـا اجماع
داخلـی الزم بـرای جـذب سـرمایهگذاری
خارجـی در داخل کشـور فراهم شـده اسـت
و بایـد زیرسـاختهای آن را فراهـم و از هر
نـوع سـرمایهگذاری خارجـی اسـتقبال کرد  .
بـرای جـذب سـرمایهگذاری باید در سـطح
بیـن الملـل تنـش زدایـی صـورت گیـرد و
دولـت نشـان دهـد کـه ایـران بـه دنبـال
تنش نیسـت و از همـکاری بینالمللی دفاع
میکنـد ،بـا ایـن سیاسـت بایدکشـورهای
دیگـر را متقاعـد کـرد کـه ایـران کشـوری
باثبـات و باتجربه اسـت و از سـرمایهگذاری
خارجـی حمایـت میکنـد .در داخـل کشـور
هـم بایـد قوانیـن را شـفاف و مسـائل پولی
و بانکـی را شـفاف تـر کنیم و نشـان دهیم
کـه ایـران قانـون دارد ،بایــد جلـوی شـعار
را بگیریـم و اجـازه دهیـم غیرمتخصصـان
و غیـر کارشناسـان حرفهـای بـی ربـط
اقتصـادی بزنند  .
دولـت بایـد با اصالح زیرسـاخت هـا فضا را
بـرای سـرمایه گـذاران داخلـی و خارجی باز
کنـد ،اگـر دولت بـه وظایف کلیـدی خود در
تبعیـت از قانـون ،تامیـن امنیـت ،مبـارزه با
رانت و فسـاد عمل کند ،شـفافیت بیشـتری
در حـوزه اقتصـادی نیـز حاصل خواهد شـد
کـه در نتیجـه آن سـرمایه گذاران احسـاس
امنیـت و آرامـش بیشـتری بـرای حضـور و
سـرمایهگذاری در ایـران دارنـد.
هـر چقدر که دولت بخـش خصوصی را آزاد
بگـذارد و در امور آنهـا دخالت نکند ،عالمت
خوبـی برای سـرمایه گـذران خارجی اسـت  
امـا هـر چـه کـه دولـت بـه فعالیتهـای
بخـش خصوصـی ورود و ایجــــاد تنـش
کنـد باعـث فـرار سـرمایه هـا میشـود لـذا
بایـد بـا اتخـاذ سیاسـتهای مناسـب از ایـن
فـرار سـرمایه جلوگیـری کـرد .دولـت بایـد
قوانیـن و مقـررات موجـود را بازنگـری و
اصلاح کنـد و از هرگونـه مداخلـه در بـازار
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داخلـی ایـران خـودداری کنـد و شـفافیت
بیشـتری بـه خـرج دهد.
آیـا پـس از برجـام در حـوزه
سـرمایهگذاریهای خارجـی تغییـر
محسوسـی ایجـاد شـده اسـت؟

سـرمایهگذاری خارجـی معاملـه یکبـاره
نیسـت بلکـه فراینـدی زمانبـر اسـت لـذا
نمیتـوان گفـت بالفاصلـه بعـد از برجـام
ایـن فرایند تکمیل شـده اسـت ،ایـن توافق
هنـوز بـه طور کامل اعمال نشـده اسـت که
مـا انتظـار چندانـی از اثربخشـی آن داشـته
باشـیم امـا شـروع خوبـی بـود بـه طـوری
کـه اگـر رابطـه مـا بـا اروپـا بهتـر شـود،
باعـث میشـود کـه اروپـا سـرمایهگذاری
خـود را بـه سـمت ایـران و در حـوزه بـرق
حرکـت دهد .البتـه امیدواریم دولـت آمریکا
در رفتـار خـود تجدیدنظـر کنـد و عاقالنـه
تصمیـم بگیـرد .تـا زمانـی کـه رابطـه ما با
آمریـکا پرتنش باشـد ،ایـن بی ثباتـی برای
جذب سـرمایهگذاری خارجـی مفید نخواهد
بـود و فقـط در صـورت تـداوم برجام اسـت
کـه میتـوان انتظـار داشـت سـرمایههای
بیشـتری وارد کشـور شـود.
آیـا امـروز کـه بـا کاهـش
حجـم تحریـم هـا زمینـه بـرای جذب
سـرمایههای خارجـی فراهـم شـده،
دسـت بـه دامـان شـدن فاینانـس ها
راه حـل درسـتی برای مسـاله کسـری
بودجـه اسـت؟

فاینانـس شـاید راه حـل خیلـی مناسـبی
بـرای تامیـن منابـع مالـی نباشـد امـا بایـد
توجـه کنیـم کـه مـا در وضعیتـی نیسـتیم
کـه گزینههـای زیـادی پیـش رو داشـته
باشـیم و گاهـی مجبـور بـه انتخـاب چنین
انتخابهایـی هسـتیم مگـر اینکـه شـرایط
بهتـر شـود و دولـت انتخابهـای زیـادی
پیش رو داشـته باشـد .دولت بایـد از مداخله
در بـازار ارز و پـول جلوگیـری کنـد و بـه
قوانیـن بیـن المللی پایبند باشـد و بـا به کار
بسـتن دیپلماسـی اقتصادی سـرمایهگذاران
خارجـی را بـــرای سرمـایـهگــــذاری در
ایـــران متقاعـد کند.
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روجـا علیـرام

پس از توافق ایران با شش قدرت جهانی موسوم به
 1+5یا  3+3بر سر برنامه هستهای این کشور که
در  نیمه زمستان سال  1394قطعی شد ،نقشه راهی
زیر عنوان برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام
تدوین شد که چگونگی همکاری میان دو طرف
قرارداد را برای برداشتن تحریمهای هستهای ایران
و از سوی دیگر اعمال محدودیت بر برنامههای این
کشور در حوزه انرژی اتمیرا در یک دستورالعمل
تشریح میکرد.
به اعتقاد برخی کارشناسان توافق گفته شده آنچنان
مهم و تاثیرگذار بود که تاریخ و وضعیت جمهوری
اسالمیرا در بسیاری از عرصهها به دو بخش پیش
و پسابرجام تقسیم کرده است.
به عقیده آنان گسست ایجاد شده پس از برجام
در ایران آنچنان ژرف بوده است که میتوان آثار
آن را در همه بخشها به روشنی دید و تفاوت آن
را با گذشته احساس کرد ،به ویژه در حوزههای
اقتصادی ،امنیتی و روابط خارجی.
اما همه صاحبنظران و گروههای موجود در کشور
بر این عقیده نیستند و چنین ادعایی منتقدانی نیز
دارد و از قضا این انتقادات هم در همان حوزههای

اقتصاد و امنیت و  ...پررنگتر است.
کشور ایران با تجربه کردن یک دوره رکود
تورمیشدید که در توضیح علل بروز آن نظرات
گوناگونی وجود دارد ،اکنون تالش میکند تا با
ایجاد ثبات و در پیش گرفتن یک سیاست منطقی و
تجربه شده یک دوره از رونق اقتصادی را در تاریخ
تجربه کند و برای دستیابی به این هدف نیاز به
جذب حجم باالیی از سرمایههای خارجی دارد تا
به عنوان یک عامل محرک بیرونی چرخ ایستاده
اقتصاد ایران را بار دیگر به جنبش وادارد ،بنابراین
حرکت سرمایه و نقدینگی از خارج به درون مرزها
برای کشورمان از اهمیت ویژهای برخوردار است.
در یکی از نخستین اظهارنظرها درباره جذب
سرمایههای خارجی ،اردیبهشت ماه سال 1395
بود که مدیر عامل وقت سازمان بورس تهران از
رشد  10برابری فعالیت سرمایهگذاران خارجی در
بورس تهران پس از برجام خبر داد .وی که سهم
سرمایه خارجی پیش از برجام در بورس تهران را
 50میلیارد ریال اعالم کرده بود ،با اشاره به افزایش
 450میلیارد ریالی این سرمایه ها پس از برجام،
تاکید کرد که این افزایش به دلیل از میان رفتن

فضای بالتکلیفی پس از امضای برجام بوده است.
همچنین در بهار سال  1395و تنها چهار ماه پس
از آغاز اجرایی شدن برجام رییس سازمان مدیریت
و برنامه ریزی کشور اعالم کرد که در طول این
مدت نزدیک به  3و نیم میلیارد دالر سرمایهگذاری
خارجی در قالب  41طرح گوناگون در کشور جذب
شده است .نوبخت این میزان جذب سرمایه را
صراحتا نتیجه برداشتن سنگهای بزرگ از جلوی
پای اقتصاد با امضای برجام دانست.
در همیـن زمـان بـود که برخـی مخالفان با اشـاره
بـه ادعـای رییـس سـازمان سـرمایهگذاری و
کمکهـای اقتصـادی و فنـی خارجـی ،مبنـی بـر
جـذب  7میلیـارد دالر سـرمایه از خـارج ،رویکردی
منتقدانـه در پیـش گرفتـه و چنین آماری را ناشـی
از تلاش موافقـان برجـام برای مثبت نشـان دادن
و بزرگنمایـی دسـتاوردهای برجام دانسـتند.
منتقدان در اثبات ادعای خود به آمار مؤسسه
بینالمللی «آنکتاد» استناد میکردند که نه تنها رقم
بسیار کمتری را ثبت کرده بود ،بلکه نسبت به رقم
سال پیش از امضای برجام نیز کاهش نشان میداد.
اما در مقابل این انتقادات در پایان دی ماه همین
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سال نوبخت در اظهار نظری دیگر اعالم کرد
که میزان جذب سرمایه از خارج پس از برجام به
نزدیک  11و نیم میلیارد دالر رسیده و کمیپس
از آن رییس مجلس نیز به رقمیدر حدود  9میلیارد
دالر اشاره کرد که اگرچه بار رقم سخنگوی دولت
اختالف داشت اما در مجموع باز هم میزان قابل
توجهی بود و در اسفند ماه نیز یکی دیگر از مقامات
وابسته به دولت به جذب رقمیحدود  20میلیارد
دالر در این حوزه اشاره کرد.
در میانه بهار سال  96بود که وزیر صنعت نیز از
جدب سرمایه خارجی معادل  5و نیم میلیارد دالر در
بخشهای زیرمجموعه این وزارتخانه خبر داد که
تمامیآن پس از برجام به کشور وارد شده بود ،اما
منتقدان در این مورد نیز با استناد به اینکه آمار آنکتاد
که نرخ جذب سرمایه خارجی در همه بخشهای
اقتصاد ایران را  در این سال نزدیک به   3.4میلیارد
دالر ذکر کرده بود ،رقم اعالمیاز سوی وزارت
صنعت ،معدن و تجارت را غیرواقعی دانستند.
منتقـدان ،ایـراد اصلی خود را در تفـاوت این آمارها
بـر اختالف معنایی میـان سـرمایه خارجی مصوب
و سـرمایه جـذب شـده متمرکـز کـرده و مدعـی
بودنـد ،آنچـه دولـت و موافقـان بـه عنـوان نـرخ
جذب سـرمایه اعلام میکنند تنها میزان سـرمایه
خارجـی تصویب شـده اسـت و نه عملیاتی شـده و
ایـن در واقـع تنهـا روی کاغـذ اسـت ،نـه واقعیت
موجـود و از میـان آنچه مصوب شـده تا بهار سـال
 96تنهـا  12درصـد آن یعنـی چیـزی حـدود 1.5
میلیـارد دالر عملیاتی شـده اسـت.
نکتـه جالـب در این مورد آنجاسـت کـه تندروترین
منتقـدان برجـام ،زیرمجموعـه جناحی هسـتند که
تقریبـا در تمـام مـوارد نسـبت بـه سـازمانهای
برونمـرزی و بینالمللـی اظهـار بدبینـی کـرده
و بـا تکذیـب ارقـام ارائـه شـده و رد تحلیـل هـا
و پیشـنهادهای آنـان همـواره بـر غیرواقعـی،
گمراهکنندگـی و مغرضانـه بـودن آن تاکیـد
کردهانـد ،امـا در مـورد برجـام همگـی بـر معتبـر
و واقعـی بـودن آمـار و ارقـام موسسـه بینالمللـی
آنکتـاد پافشـاری میکننـد!
امـا آنکتـاد چیسـت؟ کنفرانـس تجـارت و توسـعه
سـازمان ملـل متحـد (UNCTAD: United
Nations Conference on Trade and

 )Developmentکـه بـه اختصـار آنکتـاد نامیده
میشـود در سـال  ۱۹۶۴میلادی بـا هـدف یـک
پارچگـی کشـورهای در حـال توسـعه بـا اقتصـاد
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جهانـی تاسـیس شـد و یـک رکـن فرعـی مجمع
عمومیسـازمان ملـل متحـد اسـت کـه برمبنـای
قطعنامـه مجمـع عمومیسـازمان ملـل متحـد بنا
شـده اسـت امـا از آغـاز کار خـود فاقـد شـخصیت
حقوقـی بیـن المللـی بودهاسـت.
آنکتاد در تصمیمات خود درعرصه تجارت بینالملل
و توسعه اقتصادی ،به مفهوم حاکمیت اقتصادی
نیز افزون برحاکمیت سیاسی توجه داشته و اصل
برابری ،همکاری بینالمللی مبتنی برانصاف و
وابستگی متقابل به نفع کشورهای درحال توسعه
را مورد تاکید قراردادهاست.
گـزارش مالـی این سـازمان به صـورت سـالیانه و
معمـوال در تابسـتان سـال میلادی پـس از سـال
هدف منتشـر میشـود ،این گـزارش ها بـر مبنای
اطالعاتـی اسـت کـه از داخل یک کشـور در مورد
شـاخصهای دوازدهگانـه آنکتـاد بـر این سـازمان
ارسـال میشود.
بنابراین میزان دقت در موضوعاتی که در گزارش
آنکتاد قید میشود ،معموال بستگی به این دارد که
اطالعات ارسال شده برای این سازمان تا چه اندازه
دقیق بوده و چه مقدار در چارچوبهای استاندارد
بینالمللی مورد پذیرش سازمان تنظیم شده باشد
و هر نقص کوچکی در ارائه اطالعات میتواند در
نتیجه گزارش تاثیر مهمیبر جای بگذارد.
بدیهـی اسـت چنیـن سـازمانهایی در کشـوری
ماننـد ایـران کـه نبـود شـفافیت از ویژگیهـای
اصلـی آن بـوده و بـه صـورت عمومیارائـه
کوچکتریـن و عـادی ترین اطالعات بـه نهادهای
غیـر دولتـی ،خیانـت و همـکاری بـا دشـمن بـه
شـمار میآیـد ،تا چـه اندازه با مشـکل روبرو شـده
و اعتبـار تحلیـل و آمـار خـود را از کـف میدهنـد.
در واقع پیش شـرط اسـتناد بـه آمـار و ارقام چنین
نهادهایـی همـکاری نزدیـک بـا آنها در گـردآوری
اطالعات اسـت و در مورد آنکتاد چندسـالی بیشـتر
نیسـت که کشـور ما به صـورت محدود نسـبت به
همـکاری با این سـازمان ابـراز تمایل کرده اسـت.
در همین رابطه مدیرکل دفتر مدلسازی وزارت امور
اقتصادی و دارایی اظهار کرد ،آمارهای کنفرانس
آنکتاد از میزان سرمایهگذاری در ایران اولیه بوده و
نمیتوان به آن استناد کرد .در واقع آخرین گزارش
آنکتاد از سرمایهگذاری مستقیم خارجی در جهان و
ایران به سال  2015میالدی باز میگردد که در
تیر ماه پارسال (ژوئن  )2016منتشر شد و با این
اوصاف نمیتوان انتظار داشت که آمار مربوط به

جذب سرمایهگذاری خارجی در ایران که در طول
سال  95به دست آمد و نیز گشایشهای پسابرجام
که در ابتدای سال  2016اجرای آن آغاز شد ،در آن
بازتاب یافته باشد.
صرف نظر از همه این تحلیلها بدیهی است که
موانعی بر سر راه جذب سرمایه خارجی وجود دارد
که از جمله آن میتوان به سیستم بانکی نامتناسب،
نوسانات شدید ارزی ،ریسک باال برای سرمایه و ...
اشاره کرد که باید نسبت به بهبود آنها همت گمارد.
مقوالت اقتصادی به گونه ای هستند که تغییرات آن
به کندی خود را آشکار میسازد ،از این رو همانگونه
که فروپاشی یک اقتصاد به صورت تدریجی و
آرام است و به غیر اقتصاددانان هوشیار کسی آغاز
رکود را تشخیص نمیدهد ،به همین صورت بهبود
اقتصادی نیز روندی کند داشته و با شتاب آثار خود
را آشکار نمیکند.
روابط اقتصادی به سادگی شکل نمیگیرند و نیازمند
گذر زمان و جلب اعتماد است .به عنوان مثال
هنگامیکه یک بانک رابطه خود را با کشوری قطع
میکند ،برای این خالء جایگزین پیدا کرده در صدد
جبران خسارت برمیآید ،پس روشن است که پس
از برداشتن تحریم باید روندی طوالنی طی شود تا
اعتماد آن بانک و به تبع آن بنگاههای اقتصادی
برای همکاری دوباره جلب شود .لذا صبوری و حفظ
ثبات در این شرایط یک اصل انکارناپذیر است.
در پایـان بـه نکتـه ای اساسـی در مـورد کیفیـت
سـرمایه خارجـی اشـاره میکنیـم و آن اینکه آنچه
بیـش از خـود سـرمایه و مبلـغ آن اهمیـت دارد
خـود سـرمایه گـذار و بخشـی اسـت کـه او بـرای
سـرمایهگذاری انتخـاب میکنـد.
ایــن بــدان معنــی اســت کــه جــذب ســرمایه از
شــرکتهای معتبــر بیــن المللــی در یــک بخــش
زیرســاختی از اقتصــاد کشــور تنهــا بــه لحــاظ
مبلــغ ســرمایه آن اهمیــت نــدارد بلکــه اهمیــت
و تاثیــری بســیار بیشــتر از آن دارد .همــکاری
شــرکتهای نوپایــی کــه اعتبــار چندانــی نداشــته
و بــه دنبــال فضــا بــرای رشــد خــود هســتند،
میتوانــد ریســک باالیــی داشــته باشــد ،بنابرایــن
کیفیــت یــک ســرمایه خارجــی بســیار مهمتــر از
کمیــت و مبلــغ آن اســت و ایــن همــان چیــزی
اســت کــه دولــت مســتقر توجــه جــدی خــود را
بــه آن نشــان داده اســت کــه نمونــه بــارز آن
قــرارداد بــا شــرکت بــزرگ توتــال در حــوزه نفــت
و گاز اســت.

www. pks-co .com
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Grid Solutions
GE and Alstom joint venture
MiCOM
Modular Intregrated Communicable Overall Managment IED

Alstom’s Agile range relays protects critical power system assets
, right from industrial systems, through distribution, rail,
generation and up to the highest transmission voltages.

MiCOM Relays
Hardware & Software Platforms
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سکاندار وزارت نیـرو کیست؟

چشم امید برقیها به وزیـری با پیشینه آبی •
برنامههـایی بر پایه تدبیـر و امیـد •
امیـدهـا از سرگرفتـه شـد •
یک وزیر و بهبود اقتصاد آب و برق ،ضرورتی برای نسل فردای کشور •
حمایت قاطع تشکلهـای بزرگ صنعت برق از وزیـر نیـرو •

سکاندار وزارت نیـرو کیست؟

نگاهی بــه سـوابـق وزیــر جدیـد نیــرو
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سکاندار وزارت نیـرو کیست؟

رضـا اردکانیـان از سـوی رییـس جمهـوری
اسلامیایران بـه عنوان گزینـه پیشـنهادی برای
دسـت گرفتـن سـکان هدایـت وزارت نیـرو بـه
مجلـس شـورای اسلامیمعرفی شـد و با کسـب
رای اعتمـاد بـه عنوان وزیر نیـروی دولت دوازدهم
راهـی سـاختمان شیشـه ای بزرگـراه نیایش شـد.
این در حالی است که پیش از آن در جلسه بیست و
نهم مرداد ماه ،حبیباله بیطرف تنها وزیر پیشنهادی
بود که در صحن مجلس در اخــذ رای اعتماد از
نمایندگان مردم ناکام ماند تا وزارت نیرو در کنار
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری که از همان ابتدا
گزینه پیشنهادی برای تصدی وزارتش نبود ،تنها
وزارتخانههای بی ناخدای دولت دوازدهم باشند.
رضـا اردکانیـان پـس از فراز و نشـیبهای بسـیار
بـه عنـوان وزیر پیشـنهادی نیـرو راهی بهارسـتان
شـد تـا پـس از تاییـد نماینـدگان ،در سـاختمان
شیشـه ای وزارت نیـرو عهـده دار مدیریـت کالن
صنعـت آب و بـرق کشـور شـود.
رضـا اردکانیـان مدیـر کنونـی انسـتیتو مدیریـت
منابـع زیسـت محیطی دانشـگاه سـازمان ملـل ،در
راه وزارتخانـهای اسـت کـه بـه زعـم بسـیاری از
کارشناسـان و فعالین این صنعت ،جزو پرچالشترین
بخشهـای کشـور اسـت.
در ایـن نگاشـت تلاش میکنیـم نگاهـی کوتـاه
بـه بیوگرافـی و سـوابق علمـیو کاری دکتـر رضا
اردکانیـان داشـته باشـیم .فـردی کـه بـه نظـر
میرسـد ،صنعـت آب و بـرق کشـور امیدهـای
بسـیاری بـه مدیریت و سیاسـتهایش بسـته اند.
رضـا اردکانیـان در سـال  1337در شـهر یـزد بـه
دنیـا آمـد؛ وی دانـش آموختـه رشـته مهندسـی
عمـران دانشـگاه صنعتـی شـریف ( )1362اسـت؛
مـدرک کارشناسـی ارشـد در مهندسـی منابـع آب
( )1372و دکتـری خـود را در زمینه مدیریت منابع
آب ( )1376از دانشـگاه مـک مسـتر کانـادا (Mac
ت.
 )Masterاخـذ کرده اسـ 
وی مدیـری اجرایـی در زمینـه مدیریـت منابع آب
اسـت و سـال گذشـته به عنـوان هماهنـگ کننده
کارگـروه برنامـه ریـزی سـازماندهی دهـه جدیـد
بیـن المللـی آب ( )1397-1407مصـوب مجمـع
عمومیسـازمان ملـل انتخـاب شـد.
او پیـش از ایـن بـه عنـوان مدیـر موسـس برنامه
دهـه اول بیـن المللـی آب و سرپرسـت معاونـت

اروپایـی دانشـگاه سـازمان ملل فعالیت کـرده و در
سـالهای اخیر اسـتاد تمام دانشـکده علوم زیست
محیطی دانشـگاه فنی درسـدن آلمان بوده اسـت.
ِ
در طول سـه دهه گذشـته ،اردکانیان مدیر موسس
و راه انـدازی واحدهـای مختلفـی در سـطوح ملی،
منطقـه ای و بینالمللـی بـوده و بـه عنـوان مقـام
ارشـد سـازمان ملـل متحـد ،نقشـی کلیـدی در
پیادهسـازی اهـداف توسـعه پایـدار در بخـش آب
و محیـط زیسـت ایفـا کرده اسـت.
گفتنـی اسـت کـــه پیـش از مسئولیتهــــای
بینالمللـی ،وی بـه عنـوان قائـم مقـام وزیـر نیرو
و نخسـتین معـاون امـور آب در وزارت نیرو فعالیت
کرده اسـت.
اردکانیـان در سـالهای  1368تـا  1370معـاون
برنامـه ریـزی و امـور اقتصـادی وزیـر نیـرو (بیژن
زنگنـه) بود؛ وی در دولت نخسـت اصالحات ،قائم
مقامـیوزارت نیـرو را بـر عهده داشـت و همچنین
در دولـت دوم اصالحـات و در طـول سـالهای
 1380تـا  1384معـاون امـور آب وزارت نیـرو بود
و مدیریت عامل شـرکت مـادر تخصصی مدیریت
منابـع آب ایـران را بـر عهده داشـت.
مدیـر موسـس مرکـز منطقـهای مدیریـت آب
شـهری تحـت پوشـش یونسـکو ،مدیـر موسـس
برنامـه دهـه بیـن االمللی آب در شـهر بُـن آلمان،
سرپرسـت معاونـت دانشـگاه سـازمان ملـل متحد
در اروپـا ،مدیـر موسـس انسـتیتوی مدیریت منابع
زیسـت محیطـی دانشـگاه سـازمان ملـل متحد و
همچنیـن عضویت در هیات علمیدانشـکده علوم
زیسـت محیطی دانشـگاه فنی «درسـدن» آلمان از
مسـوولیتهای بیـن المللـی اردکانیان اسـت.
او همچنیـن نایبرییسـی انجمـن آبشناسـی
ایـران و مـدرس در دانشـگاه شـریف بـوده اسـت
و طرحهـا و پروژههـای مختلفـی را بـه انجـام
رسـانده اسـت .اردکانیـان در مدیریـت مجامـع
مختلـف علمـیو تخصصی بیـن المللـی مرتبط با
آب از جملـه فرهنگسـتان بین المللی آب ،شـورای
حکام موسسـه آموزشی آب یونسکو ،انستیتوی آب
و محیط زیسـت دانشـگاه ملل متحد فعالیت کرده
و مسـوولیت داشـته اسـت.
وی معتقـد اسـت مدل و نـوع حکمرانـی دولت ها
در عرصـه آب در مناطـق خشـک و نیمه خشـک،
معرف سـطح توسـعه یافتگی آنهاسـت.

سـوابق وزیـر پیشـنهادی وزارت نیـرو بـه ایـن
شـرح است:

• سال  1359-60همکاری با ( شهید ) دکتر عباسپور
در ستاد وزارت نیرو (کابینه شورای انقالب)
• سـال  61-60قائـم مقـام مرکـز صـدا و سـیمای
جمهـوری اسلامیایران در یـزد
• سـال  63-61عضو شـورای مرکزی جهاد ادارات
وزارت نیـرو 1362- ،فـارغ التحصیـل مهندسـی
عمـران ،دانشـگاه صنعتی شـریف
• سـال  1363قبولـی برای بورسـیه اعـزام به خارج
(وزارت فرهنـگ و آموزش عالی)
• سال  64-63مشاور فنی استاندار یزد
• سـال  66-64مشـاور فنـی و رییـس دفتـر وزیـر
کشو ر
• سـال  68-66معـاون امـور محلـی و عمـران
شـهری وزارت کشـور (اولین معاون هماهنگی امور
عمرانـی) /معـاون امـور جنـگ وزارت کشـور
• سـال  70-68معـاون برنامـه ریـزی و امـور
اقتصـادی وزیـر نیـرو
• سـال  76-70گذرانـدن دورههـای کارشناسـی
ارشـد (مهندسـی منابـع آب) و دکتـری (مدیریـت
منابـع آب) در دانشـگاه  MCMASTERکانـادا
• سـال 78-77هیـات علمیدانشـکده مهندسـی
عمـران دانشـگاه یـزد
• سال  80-77قائم مقام وزیر نیرو
• سـال  78انتقـال بـه دانشـگاه صنعتـی شـریف
(هیـات علمیدانشـکده مهندسـی عمـران)
• سـال  84-80معـاون امـور آب وزارت نیرو و مدیر
عامل شـرکت مـادر تخصصـی مدیریـت منابع آب
ایران
• سـال  86-81مدیـر موسـس مرکـز منطقـه ای
مدیریت آب شـهری ( ) RCUWMتحت پوشـش
یونسـکو در تهران
• سـال  94-86مدیـر موسـس برنامـه دهـه بیـن
المللـی آب  UN-WATERدر شـهر بـن  ،آلمـان
• سـال  90-88سرپرسـت معاونت دانشگاه سازمان
ملل متحـد در اروپا
• سـال  96-91مدیر موسـس انسـتیتوی مدیریت
منابـع زیسـت محیطـی ()UNU-FLORES
دانشـگاه سـازمان ملـل متحـد درسـدن ،آلمـان
•  96-93هیات علمی(استاد منتخب) دانشگاه علوم
زیست محیطی دانشگاه فنی درسدن ،آلمان
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سکاندار وزارت نیـرو کیست؟

نگاهی بـه برنامههـای وزیر پیشنهـادی نیــرو

رضـا اردکانیـان با کسـب  225رای اعتماد ،سـکان
هدایـت وزارت نیـرو را در دسـت گرفـت .وی پیش
از آن وقتـی سـی ام مهرماه از سـوی رییس جمهور
بـه عنـوان گزینه پیشـنهادی وزیر نیـرو به مجلس
شـورای اسلامیمعرفی شـد ،برنامههـای جامـع
خـود را بـه مجلـس تقدیـم کـرد .ایـن برنامهها در
چهـار بخـش «آب و پسـاب»« ،بـرق و انرژیهـای
تجدیدپذیر»« ،مدیریت منابع انسـانی ،علم ،فناوری
و پشـتیبانی صنعـت» و « مدیریـت تأمیـن منابـع
مالـی» تنظیـم و پیریـزی شـدهاند.
بر اساس آنچه در این گزارش آمده به نظر میرسد
اردکانیان تالش کرده ضمن توصیف سیمای کلی
هر بخش در مقدمه ،در ادامه به بررسی چالشها،
راهبردها و برنامههای پیشنهادی جهت رفع این
چالشهـــا و در عین حال پیادهسازی راهبردهای
موجود بپردازد .وزیر پیشنهادی نیرو چنان کـــه در
مقدمه برنامه خود نیز به آن اشاره داشته ،در دوره
جدید به دنبال ارائه رویکردی نو در برنامههـــای
توسعه در صنعت آب و برق است ،برنامههایی که
به زعم او در عین اعتراف به برخی کاستی ها در
سالهای گذشته و درس گرفتن از آنها ،حامل
نوعی نگاه به هم پیوسته در مدیریت منابع آب،
خاک و انرژی با هم است.
همچنین در این برنامه اردکانیان به اهداف وزارت
نیرو در دولت دوازدهم به شرح ذیل اشاره کرده و
مسیر حرکت صنعت تا پایان دوره  4سال آینده بر
اساس این محورها خواهد بود:
ـ   حصول اطمینان از تامین آب و برق مطمئن
و پایدار در جهت رفع نیازهای متعارف بخشهای
مختلف کشور
ـ ارتقای حکمرانی و بهرهوری آب از طریق استقرار
مدیریت بهم پیوسته منابع آب مبتنی بر مدیریت
44

تقاضا در سطح ملی ،حوضههای آبریز و محلی و
نیز اجرای طرحهای توسعه و بازچرخانی پساب
با رعایت اصول توسعه پایدار ،آمایش سرزمین
و هماهنگی متقابل بین سرمایههای مختلف
اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیطی با مشارکت
مؤثر ذینفعان
ـ  ارتقـای بهـرهوری شـبکه برق کشـور بـا تمرکز
بـر توسـعه پایـدار ،امنیـت عرضـه و تقاضـا ،بهبود
کیفیـت و حفـظ محیـط زیسـت بـا گسـترش
انرژیهـای تجدیدپذیـر
ـ مدیریت منابع انسانی ،ارتقای سطح دانش و
خالقیت ،توسعه پژوهش و فناوری با تاکید بر
تقویت توان تولید داخل
ـ رونق محیط کسب و کار در صنعت آب و برق
از طریق تعامل حداکثری با بخش خصوصی و
تعاونیها ،بهرهمندی از ظرفیتهای قانونی ،حضور
فعال در بازارهای ملی و بین المللی و جذب سرمایه.
در این گزارش فراخور موضوعات مهم مرتبط با
صنعت برق به دو محور اصلی برنامههای وزیر
پیشنهادی نیرو در حوزههای «برق و انرژیهای
تجدیدپذیر» و «مدیریت تامین منابع مالی پرداخته
شده است؛ در مقدمه برنامههای وزیر پیشنهادی
نیرو آورده شده:
این برنامه بر گفتمانی با محوریت گزارههای زیر
بنا شده است:
   در مناطق خشک و نیمه خشک ،توانمندی
زیستی آب،
کشورها در حکمرانی خوب منابع محیط
ِ
خاک ،انرژی و پسماند ،معرف سطح توسعه یافتگی
آن هاست.
 .1آب ،خاک ،انرژی و پسماند را باید همبسته
یکدیگر دانست و هر سیاستی برای بهبود کیفیت

زندگی باید متکی بر مدیریت بهبود هم زمان در
بهره برداری از هر چهار منبع باشد.
 .2مدیریـت منابـع آب ،خـاک ،انـرژی و پسـماند
فقـط امـری فنـی ـ بوروکراتیـک نیسـت ،بلکـه
علاوه بـر آن ،امـری اجتماعی ،اقتصـادی ،محیط
زیسـتی و سیاسـی اسـت.
 .3مدیریت همبسته آب ،خاک ،انرژی و پسماند
بدون اجماع سیاسی ،کارآمدی اقتصادی ،همبستگی
اجتماعی ،تعامل سازمانی ،به اشتراک گذاشتن داده
ها و اطالعات ،و پذیرش هزینههای تغییر رویکرد
به سمت توسعه پایدار ناممکن است.
 .4علی رغم همه مشکالت پدیدآمده درکمیت و
کیفیت منابع آب ،خاک ،انرژی و پسماند ،تنگناهای
مالی و پی آمدهای ناشی از این مشکالت ،کشور
ما از ظرفیت مناسب برای غلبه بر این مشکالت
و تعدیل آن ها در بازه زمانی میان مدت برخوردار
است .اجماع ملی در پذیرش مشکالت و در دستور
کار قرار دادن راهبردها و اقداماتی مبتنی بر تجربیات
گذشته و درسهای آموخته شده بین المللی ،امکان
غلبه بر مشکالت را فراهم میسازد.
 .5اگرچه مشکالت بسیارند ،اما ظرفیت ها نیز به
همان اندازه پرشمار و دست آوردهای گذشته نیز
پشتیبان ایجاد تغییرات سازنده در مدیریت منابع آب،
خاک ،انرژی و پسماند کشور هستند .ما میتوانیم
امیدوارانه ،در فضای علمیو متکی بر بررسی و
نقد منصفانه ،با بهره گیری از همه شایستگان و
تجربیات گذشته ،با اتکا بر شفافیت و گفت وگوی
اجتماعی با محوریت دادههای شفاف و مالحظات
فنی ،اجتماعی ،اقتصادی و محیط زیستی ،توسعه
پایدار در ایران را تضمین و تحکیم کنیم.
 .6منصفانه و منتقدانه در گذشته بنگریم ،و امیدوارانه
و سخت کوش به سوی آینده برویم.

سکاندار وزارت نیـرو کیست؟

مدیریت به هم پیوسته منابع آب مبتنی بر مدیریت
اهداف کـالن
وزارت نیـرو در راسـتای دسـتیابی بـه اهداف سـند تقاضا در سطح ملی ،حوضههای آبریز و محلی و
چشـم انداز بیسـت سـاله جمهوری اسلامیایران نیز اجرای طرحهای توسعه و بازچرخانی پساب
و سیاسـتهای کلـی اقتصـاد مقاومتـی ،در صـدد با رعایت اصول توسعه پایدار ،آمایش سرزمین
اسـت بـا تقویـت روحیـه جهـادی و رویکردهـای   و هماهنگی متقابل بین سرمایههای مختلف
انعطـاف پذیـر ،فرصـت سـاز ،مولـد ،درون زا ،اجتماعی ،اقتصادی و زیست محیطی با مشارکت
پیشـرو و بـرون نگـر ،نسـبت بـه مدیریـت عرضه مؤثر ذینفعان  
و تقاضـای آب و بـرق  و ارائـه خدمـات مطلـوب • ارتقـاء بهـرهوری شـبکه برق کشـور بـا تمرکز بر
آب و بـرق و اسـتفاده سـالم از پسـاب اقـدام نماید توسـعه پایدار ،امنیت عرضـه و تقاضا ،بهبود کیفیت
و در ایفـای نقـش و ماموریتهـای محولـه ،اصـل و حفـظ محیـط زیسـت بـا گسـترش انرژیهـای
خدمت رسـانی صادقانه ،رعایت حقوق شـهروندی تجدیدپذیر
و کسـب رضایـت آحـاد جامعـه را درکنـار رعایـت • مدیریـت منابـع انسـانی ،ارتقـاء سـطح دانـش و
اسـتانداردهای ملـی و معیارهای پذیرفته شـده بین خالقیـت ،توسـعه پژوهـش و فنـاوری بـا تاکید بر
تقویـت تـوان تولیـد داخل
المللـی ،مـورد تاکیـد قـرار دهد  .
با حصول اطمینان از ایجاد زیرساختهای سخت • رونق محیط کسب و کار در صنعت آب و برق از
افزاری و نرمافزاری به منظور ارائه خدمات گسترده ،طریق تعامل حداکثری با بخش خصوصی و تعاونی
پیوسته و مستمر تأمین آب ،برق و استفاده سالم ها ،بهره مندی از ظرفیتهای قانونی ،حضور فعال
از پساب به آحاد جمعیت کشور به صورت مطمئن در بازارهای ملی و بین المللی و جذب سرمایه  
و اقتصادی با رعایت مالحظات زیست محیطی،
وزارت نیرو نقش تعیین کننده ای در توسعه پایدار بخش برق و انرژیهـای تجدیدپذیـر
و بهبود مستمر کیفیت و رفاه زندگی مردم دارد .لذا   سیمای بخش
کیفیت و پایداری ارائه این خدمات ،تاثیر بسزایی • صنعت برق ایران با  77هزار مگاوات ظرفیت
بر دستاوردهای سایر بخش ها از جمله کشاورزی ،نصب شده نیروگاهی و با تکیه بر توانمندیهای
مسکن ،صنعت ،خدمات ،بهداشت ،امنیت و محیط داخلی در سطح جهانی از جایگاه چهاردهم و در
منطقه دارای رتبه نخست است  .
زیست خواهد داشت  .
همچنین وزارت نیرو با تمرکز بر اجرای موثر امور • ایران از معدود کشورهای دارای فناوری ساخت
حاکمیتی و کاهش تصدی گری ،سعی در انجام این انواع نیروگاه هاست و 100درصد تجهیزات توزیع
ماموریت ها  با محوریت بخش خصوصی داشته و نیروی برق و بیش از  25درصد تجهیزات انتقال
تاکید بر ارتقای سطح آموزش ،پژوهش و فناوری و و فوق توزیع ،بومیسازی شده و در داخل تولید
بسترسازی برای توسعه بازار کاال و خدمات صنعت میشود.
• هم اکنون بورس برق با هدف بهبود محیط کسب
آب و برق خواهد داشت.
قابل توجه است که وزارت نیرو با  توجه به ضرورت و کار و امکان خرید و فروش رقابتی برق برای
ارتقای منزلت اجتماعی روستائیان و جاییگاه روستاها حضور و مشارکت کلیه تولید کنندگان و مصرف
در اقتصاد ملی ،با اولویت ایجاد زیرساختهای تامین کنندگان راهاندازی و در دسترس است.
آب و برق روستاها ،به شکوفائی و پیشرفت عدالت • ظرفیت نصب شده نیروگاههای تجدیدپذیر بالغ
بر  368مگاوات است که بیش از   51درصد آن
محور روستاها کمک خواهد کرد  .
در اینجا به اختصار به اهداف وزارت نیرو در دولت با سرمایهگذاری بخش خصوصی به بهره برداری
دوازدهم به شرح زیر اشاره میشود که امید است با رسیده است .با ایجاد سازمان انرژیهای تجدیدپذیر
تالشهای بی شائبه و شبانه روزی کارکنان خدوم و بهرهوری انرژی ایران (ساتبا) روند افزایش
سرمایهگذاری در احداث نیروگاههای تجدیدپذیر از
و بی ادعای صنعت آب و برق به ثمر نشیند.
• حصول اطمینان از تامین آب و برق مطمئن و رشد چشمگیری برخوردار بوده به طوریکه ظرفیت
پایدار در جهت رفع نیازهای متعارف بخشهای نصب شده در سال  ،25نسبت به سال قبل ،دارای
 7درصد رشد بوده و در سال جاری این رقم به سه
مختلف کشور
• ارتقای حکمرانی و بهره وری آب از طریق استقرار برابر عملکرد سال قبل خواهد رسید( .جدول )1

چالشهـا
• رشد مصرف برق و باالبودن شدت مصرف انرژی
• راندمان نیروگاهها و تلفات انرژی برق
• عدم تمرکز سیاستگذاری ،تدوین راهبردها و
اتخاذ تصمیمات در بخش انرژی کشور
• انباشـت حجـم بدهیهـای صنعت بـرق به تولید
کننـدگان بخش خصوصی بـرق ،پیمانکاران و تولید
کننـدگان تجهیـزات و بانک هـا به میـزان بیش از
سـی هزار میلیـارد تومان.
• عدم اصالح تعرفه فروش و انشعاب برق متناسب
با نرخ تورم در سنوات گذشته
• عدم پرداخت ما به التفاوت قیمت تمام شده انرژی
برق و انشعاب با قیمتهای فروش تکلیفی مطابق
قانون حمایت از صنعت برق
•   تخصیص منابع عمومیبرای ایجاد زیرساختهای
مورد نیاز در شبکه انتقال و فوق توزیع
• فقدان بستر الزم جهت استفاده از ظرفیت ماده
 12قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام
مالی کشور
• فرسودگی شبکههای انتقال و توزیع  
راهبردهـا
• ارتقا و توسعه نظام مدیریت تقاضا و اصالح الگوی
مصرف انرژی با رویکرد کاهش شدت انرژی در
کشور از جمله با ایجاد نهاد تنظیم مقررات بخش
برق  
• اهمیت ویژه به توسعه و بازسازی شبکههای
فرسوده انتقال و توزیع  
• افزایش راندمان نیروگاه ها و کاهش تلفات برق
• بهبود فضای کسب و کار ،توسعه خصوصیسازی،
گسترش مشارکت و ارتقاء توانمندیهای  بخش
خصوصی و توسعه بازارهای رقابتی و افزایش
معامالت در بورس انرژی و  گسترش سهم معامالت
دو جانبه برق در بازار
• توسعه انرژیهای نو و تجدیدپذیر
• افزایش صادرات برق به کشورهای همسایه
• استفاده از سرمایهگذاریهای خارجی در طرحهای
برق و انرژیهای تجدیدپذیر
• کاهش آالینده ها و تحقق اهداف حفاظت محیط
زیست  
• توسـعه صـادرات خدمـات فنـی و مهندسـی و
تجهیـزات مرتبـط بـا صنعـت بـرق
• حمایت موثر از تولید داخل در بخشهای مختلف
صنعت برق
45
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جدول  -1شاخصهای اصلی صنعت برق در پایان سال 1395

شاخص

شرح
قدرت نامینیروگاه ها
قدرت

میانگین قدرت عملی نیروگاه ها

76427
مگاوات

حداکثرنیاز اوج مصرف
انرژی

تولید ناویژه نیروگاه ها
طول خطوط انتقال

انتقال و فوق نوزیع

طول خطوط فوق توزیع
ظرفیت پستهای انتقال  
ظرفیت پستهای فوق توزیع  

فروش و مشترکین
توزیع

55398
میلیارد کیلووات ساعت
کیلومتر مدار

مگاولت آمپر

81986
71616
141837
99934

فروش انرژی برق

میلیون کیلووات ساعت

تعداد مشترکین

هزارمشترک

33831

طول خطوط فشار متوسط توزیع

کیلومتر

415760
354225

ظرفیت ترانسفورماتورهای توزیع

مگاولت آمپر

114738

تعداد ترانسفورماتورهای توزیع

دستگاه

656617

تعداد کل روستاهای برق دارشده

روستا

56811

• افزایش ظرفیت نیروگاهی با استفاده از
فناوریهای جدید
• هماهنگی با صنعت گاز در جهت استفاده بهینه
از منابع انرژی کشور و نیز کاهش خطرات ناشی از
حوادث غیرمترقبه موثر بر شبکههای گاز شهری
برنامههـا
• بهره برداری از  20هزار مگاوات ظرفیت جدید
نیروگاهی با احداث و رویکرد افزایش بازدهی  
• افزایش ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر به  4هزار
مگاوات در کشور
• توسعه و بهینه سازی شبکه انتقال ،فوق توزیع و
توزیع برق کشور در راستای افزایش قابلیت اطمینان
شبکه برق و تامین برق پایدار   
• ارتقاء متوسط راندمان (بازدهی) نیروگاههای
46

289

241091

طول خطوط فشار ضعیف توزیع
(شهری و روستایی)

66558

اتمام آنها بیش از  160هزار میلیارد تومان منابع
حرارتی کشور به حداقل  40درصد  
مالی مورد نیاز است .این در حالی است که در قانون
• تک رقمیکردن تلفات شبکه توزیع برق کشور
• ساماندهی اقتصاد برق و بهبود فضای کسب و کار   بودجه سال جاری حدود  6000میلیارد تومان اعتبار
• بهبــود شــاخصهای بهــرهوری و قابلیــت برای آنها مصوب شده است.
• بـر اسـاس تعرفههـای ابالغـی آب و بـرق ،در
اطمینــان شــبکه
• سـازگاری زیسـت محیطـی و ارتقـای ایمنی در حال حاضر مشـترکین آب برای مصارف شـرب 43
درصـد ،صنعتی  87درصد ،کشـاورزی تقریبا رایگان
فعالیتهـای صنعـت برق
• توسعه زیرساختهای هوشمندسازی شبکه برق و و مشـترکین برق بطور میانگین  65درصد از هزینه
ایجاد ارزش افزوده از طریق ارائه خدمات مخابراتی تمام شـده دفتـری را پرداخـت میکنند.
• مجمـوع مطالبـات تاییـد شـده شـرکتهای
و انتقال دیتا
زیـر مجموعـه ارائـه دهنده خدمـات آب و بـرق از
 	 
دولـت بابـت مابهالتفـاوت هزینههـای تمـام شـده
بخش مدیریت تأمین منـابع مـالی
بـا قیمتهـای تکلیفـی فـروش ،بیـش از  24هزار
سیمای بخش
• در بخش آب و آبفا 717 ،طرح نیمه تمام در میلیـارد تومان اسـت.
پیوست شماره یک قانون بودجه وجود دارد که برای • مجموع بدهیهای صنعت برق به تولیدکنندگان
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غیر دولتی برق ،پیمانکاران و تامینکنندگان تجهیزات
و بانکها بیش از  30هزار میلیارد تومان میباشد.
شرکتهای آب و آبفا بابت اجرای طرحهای تملک
داراییهای سرمایهای حدود  6000میلیارد تومان
به پیمانکاران ،مشاوران و تامینکنندگان کاالها و
تجهیزات بدهکارند .
• در سند تفصیلی برنامـه ششم توسعه ،بــرای
تحقق اهداف بخش آب 52،هزار میلیارد تومان و
برای تحقق اهداف بخش آب و فاضالب شهری
و روستایی  27هزار میلیارد تومان از روشهای
مختلف ،منابع مالی پیش بینی شده است.
• برای پرداخت هزینه برق تولیدی توسط تولید
کنندگان غیر دولتی برق و احداث نیروگاههای جدید
مورد نیاز در دولت دوازدهم حداقل به  45هزار
میلیارد تومان منابع مالی نیاز است.
• براساس برنامهریــزی انجام شده متناسب با
رشد مصرف و برنامه احداث نیروگاههای جدید،
سرمایهگذاری سالیانه حدود  3500میلیارد تومان در
طرحهای شبکه انتقال برق ضرورت دارد.
• بـا کاهـش نقدینگـی منابـع عمومـی ،در اجرای
طرحهـای تملـک داراییهـای سـرمایه ای در
سـنوات اخیـر بیـش از  12هـزار میلیـارد تومـان
اوراق مالـی اسلامیبرای تأدیه دیـون پیمانکاران،
مشـاوران و تأمیـن کننـدگان کاالهـا و تجهیـزات
طرحهـای تملـک داراییهـای سـرمایه ای بخش
آب و فاضلاب به طلبـکاران متقاضی در چارچوب
ضوابـط قانونـی پرداخت شـده اسـت.
• استفاده از راهکارهای متنوع تأمین مالی نظیر
فاینانس خارجی ،تسهیالت ماده  56قانون الحاق
(فاینانس داخلی) ،تسهیالت بانکهای توسعه ای
بینالمللی ،جذب سرمایهگذاری خارجی و صندوق
توسعه ملی از دیگر روشهای مورد استفاده به
منظور تامین مالی مورد نیاز صنعت آب و برق است.
• در بخش آب و فاضالب بیش از  100قرارداد
سرمایهگذاری به روشهای .B.O.T ،B.O.O
و بیع متقابل با بخش خصوصی بالغ بر  62هزار
میلیاردریال منعقد شده که  20قرارداد با ارزش بیش
از  22هزار میلیارد ریال در حال بهره برداری است.
• بیش از  2هزارمگاوات قرارداد خرید تضمینی
برق با سرمایه گذاران غیردولتی متقاضی در
بخش تجدیدپذیر منعقد شده و بیش از 11
تفاهم نامه همکاری دوجانبه با کشورهای پیشرو
مانند دانمارک ،انگلستان ،اندونزی ایتالیا و سایر
کشورها در این بخش مبادله شده است .همچنین

در این بخش تاکنون بیش از  4میلیارد دالر
سرمایهگذاری خارجی ثبت شده که از این میزان
حدود  400میلیون دالر آن در دولت یازدهم منجر
به احداث 400مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر توسط
بخش غیر دولتی شده است.
چالشهـا
• عدم توازن درآمدها با هزینه ها در صنعت آب
و برق
• عدم ثبات منابع مالی برای سرمایهگذاری و
کاهش شدید میزان سرمایهگذاریهای جدید دولت
• عدم استفاده مطلوب از مکانیزمهای اقتصادی در
قیمت گذاری آب و برق  
• بدهیهـای انباشـته بـه تولیدکننـدگان بخـش
خصوصـی ،پیمانـکاران ،مشـاوران ،تامین کنندگان
کاالهـا و تجهیـزات و بانکهـا
• تعدد طرحهای عمرانی نیمه تمام و حجم باالی
منابع مالی مورد نیاز برای اتمام آنها
• آثار ناشی از محدودیتهای بین المللی در تعامل
بازارهای هدف برای توسعه صادرات خدمات فنی
و مهندسی
• عدم به کارگیری کافی روشهای نوین مدیریت
هزینههای تمام شده خدمات آب و برق
• فقدان تفکر کارا در بهره مندی از ظرفیتهای
قانونی برای ایجاد درآمد پایدار و خودکفایی در
صنعت

فاینانس خارجی ،بانکهای توسعه ای و تجاری بین
المللی)  
• واگذاری طرح ها و تأسیسات موجود در اجرای
سیاستهای کلی اصل 44
• تامین منابع مالی از محل سوخت صرفه جویی
شده جهت توسعه صنعت برق (در اجرای ماده 12
قانون رفع موانع تولید)
• شفافیت در گردش اطالعات مالی

برنامههـا
• ساماندهی اقتصاد آب و برق با رویکرد افزایش
صادرات برق و خدمات فنی و مهندسی مدیریت
هزینه ها
• اصالح تعرفه ها براساس قانون برنامه ششم
توسعه
• پیگیری برای دریافت مابه التفاوت قیمت تمام
شده وفروش تکلیفی منطبق با قانون حمایت از
صنعت برق
• افزایش بهره وری و کاهش تلفات  
• بهینه سازی مصرف وکاهش نیاز به سرمایهگذاری
• استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی  
ظرفیتهای مالی قانون برنامه ششم توسعه
• مواد  5 ،2و  6قانون حمایت از صنعت برق کشور
مصوب  1324/8/10مجلس شورای اسالمی
• مواد  5و  6قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب
شهری و روستایی در کشور مصوب 1324/12/24
مجلس شورای اسالمی
• ماده  12قانون اساسنامه سازمان انرژیهای
راهبردهـا  
• بهینهســازی هزینههـــای بهــرهبـــرداری و تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) مصوب
سـرمایهگذاری بـه منظور ایجـاد توازن بـا درآمدها   •  1325/2/24مجلس شورای اسالمی
• اصالح نظام قیمت گذاری و تعیین قیمت براساس • ماده  12قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر
• تجهیز منابع مالی برای اجرای طرحهای اولویت
هزینه تمام شده
• بهبود فضای کسب و کار از طریق واگذاری امور دار صنعت آب و برق  
• استفاده از ظرفیتهای قانونی نظیر اوراق
به فعالین بخش خصوصی
• تقویت بخش خصوصی ،ایجاد شرایط برابر مشارکت ،اسناد خزانه اسالمی ،اوراق تسویه خزانه،
فاینانس داخلی و خارجی ،منابع بانکهای توسعه
واگذاری کار و جلوگیری از ایجاد هرگونه انحصار
• ایجاد مشوقهای مورد نیاز و هدفمند برای جذب ای بین المللی و صندوق توسعه ملی با رویکرد ایجاد
تنوع در منابع مالی مورد نیاز و کاهش وابستگی به
سرمایهگذاریهای خارجی و داخلی  
• ارزش گذاری اقتصادی آب با رعایت مالحظات بودجه عمومیدولت
اجتماعی ،امنیتی و زیست محیطی به منظور ارتقای • استفاده از ظرفیت بخش خصوصی به منظور اتمام
طرحهای نیمه تمام  
بهره وری در کل چرخه تولید و مصرف آب  ،
• تهیه بستههــای سرمایهگـــذاری و استقــرار
• ساماندهی و توسعه بازارهای محلی آب
• تنوع بخشی منابع مالی در سرمایهگذاری طرح ها و بروزرسانی پنجره واحد سرمایهگذاری در راستای
و استفاده هر چه بیشتر از منابع مالی خارجی (نظیر بهبود فضای کسب و کار در صنعت آب و برق  
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وزارت نیــرو؛ نقطه سـر خط
سمیه کاظم زاده دهکردی

وزیر نیروی دولت دوازدهم هم مشخص شد.
باالخره بعد از آنکه حبیباهلل بی طرف در رخدادی
تقریبا غیرقابل پیشبینی موفق به اخذ رای اعتماد
نشد ،رضا اردکانیان توانست با احراز رای اعتماد
سکان هدایت یکی از پرچالشترین وزارتخانههای
کشور را در دست گیرد.
درست در روزهایی که فعالین صنعت آب و برق با
رکودی نفسگیر دست به گریبانند ،کمبود نقدینگی
این بخشها را از پا انداخته ،به دلیل عدم توسعه
زیرساخت ها بیم بروز موج جدیدی از خاموشیها
میرود و کشور را بحران و کابوس بی آبی تهدید
میکند ،دکتر رضا اردکانیان مدیریت کالن بخش
آب و برق کشور را در دست گرفته است.
بیهیچ تردیدی او کار بسیار دشواری در پیش دارد
اما این صنعت ثابت کرده که از پس دشواریها و
سختی ها برمیآید .مدیران و صاحبان این صنعت
پیش از این بارها امتحان خود را در برابر سختی ها
پس داده اند .آنچه که بی هیچ تردیدی میتوان از
سوابق ،تحصیالت و فعالیتهای وزیر نیرو برداشت
کرد این است که حوزه آب با اتکا به تجارب و
سوابق ارزشمند وی میتواند و باید از مهلکه بحران
خارج شود.
دکتر اردکانیان سوابق بسیار درخشان و گسترده ای
در حیطه صنعت آب دارد و این امر برای کشوری
که چند سالی است بحران کمبود آب در آن جدی و
خطرساز شده ،یک امتیاز ارزشمند محسوب میشود.
اما ایــن امر قطعا نمیتوانــد از اهمیت و گستردگی
بحران صنعت بـرق بکاهد .البته دکتر اردکانیان
برنامههای مدون ،قابل اتکا و سازمان یافته ای برای
صنعت برق و انرژیهای تجدیدپذیر دارد .در کنار
آن بیشک انتخاب معاونان و مشاوران کارآمد هم
میتواند وی را در پیشبرد بهتر امور یاری خواهد داد.
اگر این نگاشت را به حیطه صنعت برق ایران
خالصه کنیم ،باید این امر را در نظر بگیریم که
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آنچه این صنعت عالوه بر وزیر و معاونان کارآمد نیاز
دارد ،ایجاد اعتماد ،همدلی و یکدستی میان دولت و
بخش خصوصی است .اگر وزارت نیرو پتانسیلها
و تواناییهای شرکتهای تولیدکننده برق ،سازنده،
پیمانکار ،مشاور و تامین کننده را باور کند ،قطعا
کارش برای عبور از بحران ساده تر خواهد بود.
ارتباط نظاممند و هدفگذاری شده با تشکلهای
بخش خصوصی صنعت برق هم در این روال
بیتاثیر نخواهد بود .پیشتر سندیکای صنعت برق
ایران به عنوان یکی از بزرگترین تشکلهای
اقتصادی کشور ،طی بیانیه ای خواستههای خود را
از وزیر نیروی دولت دوازدهم اعالم کرده و خواستار
پیگیری این محورها از سوی وی شده بود.
امروز این خواسته ها خطاب به دکتر رضا اردکانیان
است .مردی که چشم امید صنعت برق به تدبیر
و درایت اوست .خواستههای فعالین صنعت برق از
وزیر نیرو به شرح زیر هستند:
اصالح ساختار اقتصادی برق و حل بحران مالی
این صنعت؛ صنعت برق ایران در طول این سالها
به ویژه پس از اجرای طرح هدفمندی یارانهها از
محل مابه التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی برق،
زیانهای جبران ناپذیر بسیاری را متحمل شده
است .اصالح ساختار اقتصــادی صنعت برق تنها
راه حل پیش رو برای رفع بحران مالی صنعت
بــرق کشور محسوب میشود که امید است مورد
توجه مدیران ارشد دولت دوازدهم قرار گیرد
  .2چارهاندیشی برای گذر از رکود مخرب کنونی
حاکم صنعت برق؛ اگر چه کشور چند سالی است
دچار رکود شده اما صنعت برق در کنار این رکود،
به دلیل کمبود منابع مالی و انباشت بدهی چندهزار
میلیـارد تومانی وزارت نیرو به تولیدکنندگان برق،
پیمـانکاران و سیستم بانـکی در دولتهــای نهم
و دهم ،رکودی با ابعاد بسیار گستردهتر را تجربه
کــرده ،به طوری که در طول این سالهـــا عمال
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پروژههای جدید اندکی در این صنعت تعریف شده
و بیکاری به چالش اصلی فعالین صنعت برق کشور
بدل شده است .یاد اور میشود که کسری فاحش
سرمایهگذاری در زیرساختهای انتقال و توزیع
امنیت شبکه برق کشور را با خطرات جدی مواجه
ساخته ،چالشی که میتواند مانند کشورهایی چون
هند و پاکستان آهنگ رشد اقتصادی را کند نماید.
  .3جذب سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی با اتکا
به دیپلماسی صحیح و عقالیی سیاسی و اقتصادی
در این صنعت؛ جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی
بیش از هر چیز دیگری به امنیت و ثبات اقتصادی در
کشور نیاز دارد .تا زمانی که سیاستهای اقتصادی
و تصمیمسازیهای کالن این حوزه دستخوش
تغییرات سلیقهای و یا تصمیمات نادرست یا ناکارآمد
میشود ،سرمایه گذاران خارجی قادر نخواهند بود
برای سوق دادن سرمایههای خود به ایران ،به
فضای اقتصادی کشورمان اطمینان کنند .از آنجا
که یکی از مهمترین راهکارهــای موجود برای از
بین بردن رکود کنونی حاکم بر اقتصاد و به ویژه
صنعت برق کشور و البته به روز رسانی صنایع
داخلی و همتراز کردن آنها با مدیریت جهانی جذب
سرمایههای خارجی است ،این موضوع باید یکی از
سیاستهای اصلی دولت دوازدهم باشد.
 .4جذب فاینانسهای خارجی با محوریت حمایت از
سازندگان داخلی و اجرای قانون استفاده حداکثری
از توان ســاخت داخل؛ بدون شک همه فعالین
اقتصــادی فاینانس را یکی از بهتریــن راهکارهــا
برای اجرا و تعریف پروژههای جدید صنعت برق
میدانند اما از آنجا که این صنعت در حوزه ساخت
تجهیزات تولید ،انتقال و توزیع به خودکفایی باالی
 95درصد دست یافته ،جذب فاینانسهای خارجی
باید با احتیاط بسیاری انجام پذیرد .چرا که فاینانس
با وجود منفعتی که برای کشور دارد ،در صورت
عملکرد نامناسب دولت میتواند به پاشنه آشیل
تولید داخلی هم تبدیل شده و بستری مناسب برای
زمینگیر شدن سازندگان داخلی باشد.
  .5حمایت از صادرکنندگان تجهیزات و خدمات
فنی و مهندسی صنعت برق که در این حوزه
کارنامه بسیار درخشانی دارند؛ سازندگان تجهیزات و
پیمانکاران صنعت برق ایران سهمی 98/7درصدی
در صادرات خدمات فنی و مهندسی داشته اند .اما
علیرغم وجود این پتانسیل بسیاری از شرکتهای
بــرقی بـرای دریافت مطالباتشان از کارفرمایـــان
خارجی دچار مشکل میشوند و یا با شرایط دشواری

برای حضور در مناقصات کشورهای هدف مواجه
میشوند .حل این مساله مستلزم حضور و دخالت
موثر دستگاه دیپلماسی و مدیران بلندپایه اقتصادی
کشور است.
   .6پیگیری و اجرای قانون رفع موانع تولیــد
رقابتپذیــر به ویژه در صنعت زیرساختی برق؛ این
قانون که یکی از جامع ترین قوانین حامیبخش
خصوصی محسوب میشود ،هنوز هم در حوزه
اجــرا دچار نواقص بسیاری است .در صورتی که
اجــرای این قانون میتوانست بسیاری از مشکالت
بخش خصوصی کشور به ویژه صنعت برق را حل
کند ،اثــرات مشخصی از پیادهســازی آن مشاهده
نشده و انتظار میرود دولت دوازدهم به منظور ایجاد
رونق اقتصــادی و صیانت از صنعت و تولید ،اجرای
اثربخش و جامع ایـــن قانــون را در دستـــور کار
خود قرار دهد.
 .7جلوگیری از خام فروشی و افزایش رشد تولید
ناخالص ملی با اتکا به توان سازندگان داخلی
تجهیزات؛ اگر چه ایران منابع بسیار غنی از مواد
اولیه از جمله نفت ،مس ،آهن و آلومینیوم را در
اختیار دارد اما سهم صنایع داخلی مصرف کننده
این نهاده ها ،مواد اولیه ای با قیمتی باالتر از بهای
جهانی آنهاست .یکی دیگر از خواستههای فعالین
بخش خصوصی صنعت برق ایران جلوگیری از
صدور بی رویه فلزات اساسی و سایر مواد اولیه
تولید کشور است .برای تحقق اهداف واالی نظام
در راستای بهبود معیشت شهروندان ایران و تحقق
رسد اقتصادی متوازن و توسعه صنعتی کشور،
صنایع مادر میبایست تولیدات خود را با بهایی
مناسب به صنایع پایین دستی فروخته و در نهایت
با صدور محصولی با ارزش افزوده باال ،منافع ملی
کشور را تامین کنند.
این هفت درخواست حیات را به شریانهای تضعیف
شده بخش خصوصی برمیگرداند .بی تردید نیازی
به یادآوری نیست که ظرف چهار دهه گذشته این
شرکت ها در کنار وزارت نیرو ،توسعه صنعت برق
را رقم زدند و در یک دهه دشوار رکود و کسری
بودجه آنها به تامین کنندگان پروژههای این صنعت
بدل شدند.
حاال بخش خصوصی در انتظار تصمیمات سرنوشت
ساز وزیر نیرو است و امیدوار است که از این پس
این رکود و کسری بودجه و دردسرهای ناشی از آن
به آخر برسد و باالخره «نقطه سر خط»
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سعید مهذب ترابی؛ عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران

بـرق نیوز-یادداشـت :درشـرایطی کـه نـرخ رشـد
اقتصـادی بـرای کشـور باالتـر از  ۵درصـد ترسـیم
شـده اسـت و نقـش آب و برق درتحقق رشـد فوق
انکارپذیـر میباشـد لـذا اگر قـرار اسـت وزارت نیرو
با سـاختار موجود ادامه حیات بدهد بهترین سـناریو
بـرای مشـخصات فـردی وزیـر انتخابـی ،داشـتن
تفکـر ،رویکـرد و حتـی تخصـص اقتصادی اسـت.
در بیـن بازیگـران و ذینفعـان وصاحـب نظـران
صنعـت اب وبـرق کشـور و حتی منطقـه ،کمترین
کسـی تصـور میکـرد که اقـای مهنـدس بیطرف
بـه عنـوان گزینـه تصـدی وزارت نیـرو از مجلس
محتـرم رای الزم را اخـذ نکننـد و نتواننـد سـکان
وزارت نیـرو را بدسـت بگیرنـد.
به هر حال بدون توجه به خوب و بد بودن این
فرآیند ،واقعیتی اتفاق افتاده است وریاست محترم
جمهور در مصاحبه اخیرشان اعالم نمودهاند
که وزیر موردنظر را برای تصدی وزارت نیرو در
اوایل مهرماه معرفی کنند .در این بین ،انجمنها،
سندیکاها و تشکلها حرفهای و حتی نخبگان
ذینفع و دلسوز صنعت اب و برق بیکار ننشتند و
شروع به رایزنی و معرفی کاندیدهای مورد نظرشان
نموده اند وهمچنین همکاران با شهامت و اعتماد
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بهنفسی خود را واجد شرایط تصدی وزارت نیرو
دانسته و خود را مستقیم وغیر مستقیم معرفی و
ارایه کرده و دوستانشان نیز تبلیغات الزم رابرای
این دوستان انجام میدهند .علیرغم شرایط فوق
که نشان دهنده یک جامعه مردم ساالر و حرفهای
وفعال است تجارب قبلی نشان میدهد که معموال
فرد معرفی شده توسط ریاست محترم جمهور خارج
از دایره حدسیات و پیشنهاد دهندگان است ،ولی در
هر صورت ،مدلهای راهبردی ادامه فعالیت وزارت
نیرو که تعیینکننده شاخصهای انتخاب وزیر
پیشنهادی است را میتوان در سناریوهای مشروحه
زیر ترسیم کرد:
الف :ادامه وضعیت وزارت نیرو باساختار
فعلی:
• وزیـر انتخابـی تفکـر و رویکـرد و حتی تخصص
اقتصــادی
• انتخاب معاونین تخصصی آب ویرق با رویکرد
تمرکززدایی وبرونسپاری
تشـکیل وزارت اب وبـرق دردهـه چهـل شمسـی،
بـا محـول کـردن وظایـف تصدیگـری بخـش
خصوصـی وشـهرداریها و دولتـی کـردن انهـا و

در ادامـه تغییـر نام بـه وزارت نیـرو ،وظیفه مدیریت
و تصـدی آب و بـرق کشـور در ایـن وزارت خانـه
متمرکزشـد .الحـق و انصـاف ایـن وزارتخانـه
طـی حـدود  ۴دهـه فعالیـت خـود دوران سـخت
وپیچیـدهای از قبیـل :انقالب و انتظـارات بعد از آن،
دوران دفـاع مقدس ،رشـد جمعیت ،افزایش و رشـد
مصـرف اب و بـرق ،تحریمهـا ،کمبـود اعتبـارات و
نقدینگـی و ...را بـا موفقیـت نسـبی خوبـی پشـت
سرگذاشـته اسـت .علیرغم شـرایط فوق که نتیجه
آن فراگیر شـدن سـطح خدمات اب و برق در کشور
بـوده اسـت ،وزارت نیـرو را با پدیده پیچیـده وظاهرا
غیـر قابـل حلـی تحـت عنـوان اقتصـاد اب و برق
مواجـه نموده اسـت .معنا و مفهوم پدیـده فوق ،عدم
تناسـب هزینه و سـطح انتظارات عمومی با درآمد و
اعتبـارات وزارت نیـرو اسـت .این پدیده باعث شـده
اسـت کـه بدهـکاری  ۳۰۰۰۰میلیـارد تومانـی در
بخـش برق ایجاد شـود و شـنیدهها حاکـی از وجود
مشـکل مشـابه در صنعت آب اسـت و بدیهی است
کـه ادامـه وضعیـت موجـود نـه تنهـا طرحهـای
ایـن صنعـت را با مشـکل مواجه نموده اسـت بلکه
احتمـال ایجـاد بحـران در اسـتمرار خدماتدهـی و
تامیـن اب و بـرق مشـترکین نیز وجـود دارد.
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در شرایطی که نرخ رشد اقتصادی برای کشور
باالتر از  ۵درصد ترسیم شده است ونقش اب و برق
درتحقق رشد فوق انکارپذیر میباشد لذا اگر قرار است
وزارت نیرو با ساختار موجود ادامه حیات بدهد بهترین
سناریو برای مشخصات فردی وزیر انتخابی ،داشتن
تفکر ،رویکرد و حتی تخصص اقتصادی است .در
این رویکرد پیشنهادی ،وجود معاونین آب وبرق
کامال تخصصی با جهتگیری و برنامه راهبردی
تمرکززدایی وتوسعه استفاده از بخش خصوصی به
شدت الزامی است .به عبارتی راهبرد اصلی وزیر
نیرو در این سناریو برنامهریزی و پیگیری برای حل
مشکالت مرتبط با اقتصاد آب و برق است.

به وزیری جامع نگر ومورد وثوق مجلس محترم و
مورد اعتماد مجموعه وزارت نیرو است .این وزیر
انتخابی ،به منظورعدم ایجاد حساسیتهای درون
سازمانی ،مناسب است سبقه تخصصی ویا گرایش
آب وبرقی نداشته باشد و رویکردش ملینگری و
حفظ منافع کشور است .ماموریت این وزیر مطللع،
تفکیک وظایف اب وبرق وتشکیل وزارت اب با
ساختار موجود اب کشور درفاز اول است .بدیهی
است جایگاه بخش برق میتواند درقالب وزارت
انرژی یا یک شرکت تخصصی با وزارت نفت ،ویا
ادغام بخش تصدی گاز کشور در بخش برق (مشابه
ساختارهای کشورهای دیگر) و ...باشد.

ب:تفکیک وظایف اب وبرق دروزارت نیرو:
• وزیرانتخابـی بـا تفکری جامعنگـر و وجیهالدوله،
وجیهالمجلـس ،وجیهالطرفین
• معاونین آب وبرق کامال تخصصی و با رویکرد
تفکر ملی
چنانچه دولتگران محترم به این نتیجه نخبه
پسند برسند که ایجاد یک وزارت خانه مسئول
برای ساماندهی و آیندهنگری وضعیت آب کشور
الزامی است ،بی شک مسیر این تصمیمگیــری
تاریخی از وزارت نیــرو فعلی میگـــذرد .وزارت
خانهای که در حال حاضر مسئولیت آب و بـــرق
کشور را برعهده دارد وطی یک دهه اخیر به علت
هویدا شدن مشکالت آب ،قسمت برقش هم دچار
مشکالتی شده است.
در این سناریو ،هدف اصلی تشکیل وزارت اب است
لذا برای انجام منطقی ودرست این هدف ،ابتدا نیاز

انتخاب و وجود معاونین تخصصی آب و
برق با نگرش ملی ،در دورانگذر بسیار
ضرورت دارد.
وزیر انتخابی طی حداکثر یکسال ،بر اساس برنامه
مدون و زمانبندی شده ساختار مسئولیتی موجود
بخش آب کشور را با اختیارات وفعالیتهای موجود
سایر بخشها وسایر اختیارات مورد نیاز ،ادغام وتابلو
وزارت آب را باال میاورد .نام حک شده در این تابلو
فقط وزارت آب است .این وزارت خانه مسئول و
پاسخگوی اب کشور وانهم با نگاه و رویکرد مصالح
و منافع ملی با باالترین سطح اختیارات است.
در ایـن فرایند ،بخش برق در منطقیترین
سـناریو ،بـا وزارت نفـت ادغـام و وزارت
انـرژی شـکل میگیرد.
همانگونه که مالحظه شود در شرایط فوق ،هزینه

و یا وزارت جدیدی به ساختاراداری کشور تحمیل
نمیگردد و شاید یک نوع غنی سازمانی افقی و
عمودی ساختار اب وبرق کشور نیز تلقی میگردد.
یکی از شروط موفقیت طرح فوق ،برونسپاری
واقعی وظایف تصدیگری بخش اب و برق کشور
و استفاده کامل از بخش خصوصی ،قبل از تشکیل
وزارت خانههای اب وانرژی است.
ج ـ عدم معرفی وزیر برای وزارت نیرو
تشکیل وزارت اب ،تشکیل وزارت انرژی
ـ انتخاب وزیر اب با خصوصیات ملینگری و اختیار
تام و تاثیرگذار
ـ تکلیف وزیر انرژی که االن مشخص است
دراین سناریوکه پیچیدگی سناریوهای قبلی را ندارد
وزیری به نام وزیر نیرو معرفی نمیشود بلکه ارایه
الیحه تشکیل وزارت آب با حفظ ساختار موجود و
تجمیع سایر اختیارات مرتبط و وزارت انرژی صورت
گرفته ومعرفی اولین وزیر آب کشور همزمان صورت
میگیرد.
در هر صورت و با هر سناریویــی ،ضمن قدردانی
اززحمات آقای مهندس چیتچیان ،یک نفر به
عنوان وزیربه زودی معرفی میگردد و این وزیر
با پدیده پیچیده اقتصاد آب وبرق ،تنگناهای آب
کشور ،چالشهای سرمایهگذاری و ساختار ماتریسی
تصمیمگیری برای این دو بخش مواجه است.
اقای /خانم  ....وزیر با هر عنوان که هستید ،خداقوت.
قطعا اعتماد به نفس و باور ظرفیت بی انتهای منابع
انسانی مترقی وفرهیخته وزارت نیرو بعد ازتوکل به
خدا منشا خیر وموفقیت خواهد بود.
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سه تشکل بزرگ صنعت برق طی بیانیه ای مشترک
حمایت خود را از دکتر رضا اردکانیان ،وزیر نیروی
پیشنهادی دولت اعالم کردند.
در این بیانیه که به امضای روسای سندیکای صنعت
برق ایران ،سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق
و انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای توزیع
رسیده ،ضمن اشاره به توانمندیهای صنعت برق
و شرایط دشوار این صنعت در طول یک دهه اخیر و
نگرانیهای حاصل از تداوم این شرایط عنوان شده
است« :اكنون در آستانه معرفی وزیر نیرو در دولت
دوازدهم ،فعاالن صنعت برق امیدوارند که با انتخاب
چهرهای شایسته و در سایه حمایتهای دولت تدبیر
و امید و مجلس محترم ،صنعت بزرگ و توانمند برق
برای توسعه و پیشرفت جان تازهای گیرد و بتواند با
شایستگی در دستیابی کشور به اهداف و برنامههای
خود و جلب رضایت عمومی از خدمات برق ایفای
نقش کند».
این سه تشکل بزرگ در بخش دیگری از این بیانیه،
دکتر رضا اردکانیان را به عنوان وزیر نیروی دولت
دوازدهم ،انتخابی اصلح دانسته و حمایت قاطع خود
را از وی اعالم کردهاند؛
بیانیه مشـترک تشـکلهای بزرگ صنعت
بـرق در حمایـت از دکتـر رضـا اردکانیان
به عنـوان وزیـر نیرو
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صنعت برق بی شک یکی از عوامل اصلی در توسعه
زیرساخت ها واز موثرترین مولفه ها برای دستیابی
به توسعه ای پایدار ،مستمر و و رفاه عمومیاست.
این صنعت پایه در این مسیر با همت تالشگران
خود سالهای پرفراز و نشیب و سرشار از موفقیت،
سختی و تجربه را پشت سر گذاشته و با اتکا به
همین تجارب ارزشمند و گرانبها امروز در زمره یکی
از توسعه یافته ترین صنایع کشور ،مدعی خودکفایی
در همه بخشهای این صنعت میباشد.
صنعتی که تا چهار دهه پیش کامال وابسته به خارج
از مرزها بود امروز یکی از بزرگترین تولیدکنندگان
برق در جهان است و جزو چند کشور نیروگاه ساز
دنیا قرار گرفته   به طوری که در حیطه ساخت
تجهیزات و تولید خدمات صنعت برق سرآمد
کشورهای منطقه است .این صنعت که امروز
باالترین سهم را در صدور کاال و خدمات فنی و
مهندسی دارد و از سوی دیگر فراگیرترین خدمت
رسانی را از نظرپوشش جمعیتی برای تأمین و توزیع
انرژی برق به مردم  عرضه میکند  ،در سایه یک
مدیریت پایدار ،الیق و کارآمد قادر است زمینه ساز
توسعه ای پرشتاب و فراگیر برای کشور باشد.
با این وجود صنعت برق ایران و فعاالن این صنعت
در بخشهای تولید و توزیع انرژی  ،همچنین
سازندگان و پیمانکاران در طول بیش از یک دهه
اخیر به رغم شرایط دشواری که گذرانده اند و با

وجود ساختار نامناسب اقتصادی و فقدان منابع مالی
کافی ،در حد توان خود این صنعت را پایدار نگه
داشته و تنگناها را تحمل کردهاند .بیتردید این
شرایط و تداوم آن نگرانیهایی را با توجه به روند
افزایش نیاز مصرف برای تأمین برق مطمئن در
اقصی نقاط کشور در پی خواهد داشت.
اكنون در آستانه معرفی وزیر نیرو در دولت دوازدهم ،
فعاالن صنعت برق امیدوارند که با انتخاب چهره ای
شایسته و در سایه حمایتهای دولت تدبیر و امید و
مجلس محترم ،صنعت بزرگ و توانمند برق برای
توسعه و پیشرفت جـــان تازهای گیـــرد و بتواند با
شایستگی در دستیابی کشور به اهداف و برنامههای
خود و جلب رضایت عمومیاز خدمات برق ایفای
نقش کند.
در همیـن راسـتا تشـکلهای بـزرگ صنعـت برق
اعـم از انجمـن صنفـی کارفرمایـی شـرکتهای
توزیـع نيروي برق ،سـندیکای تولیدکننـدگان برق
و همچنیـن سـندیکای صنعـت بـرق ایـران ،دکتر
رضـا اردکانیـان را بـه عنـوان وزیـر نیـروی دولت
دوازدهـم ،انتخابـی اصلـح دانسـته و حمایت قاطع
خـود را از ایشـان اعلام میدارنـد.
امید که در سایه تخصص ،تجربه و مدیریت کارآمد
این چهره نام آشنا و مجرب در صنعت آب و برق
کشور به عنوان صنعتی زیرساختی و بنیادین به
روزهای پرفروغ و توسعه پرشتاب خود بازگردد.

یادداشت

مشکل جدیـدی به نـام الکتـرونیکی شـدن گمـرک•
چرا تجهیزات برقی تولید داخل در مناقصات بازنده میشود؟•
مسیر سخت رسیدن به امنیت سرمایهگذاری•

یادداشت

ولياله بيات؛ مديرعامل شرکت پارسسوییچ

در کنار مشکالت متعددی که تولیدکنندگان داخلی
با آن مواجهاند ،اخیرا  و به طور دقیقتر در یک
سال گذشته به بهانه کنترل قاچاق کاالی خارجی،
مشکلی از ناحیه گمرک گریبانگیر واحدهای
تولیدی شده است.
همـواره کاال پـس از ورود بـه گمـرک ،توسـط
ارزیـاب مسـتقر در گمـرک ارزیابـی و اعلام نظـر
میشـد و فراینـد کل ترخیـص طـی  3الـی  4روز
انجـام میپذیرفـت .امـا اخیـرا ،شـاید بهمنظـور
پیشـگیری از سـوء اسـتفادههای معمـول ،ارزیابـی
گمرکـی کاال از طریـق کارشناسـان نامشـخص
در گمـرکات مختلـف انجـام میگیـرد کـه اغلـب
مواقـع بهدلیـل عـدم آشـنایی آنهـا بـا کاالهـای
تخصصـی ،فراینـد ارزیابـی بهطـور قابـل مالحظه
و نامشـخصی طوالنیتـر میشـود .نمونـهای از
ایـن مـوارد ترخیـص دو نـوع مـواد رزیـن آرالدیت
و ترانسـفورماتور ولتـاژ اسـت کـه با حـدود  4برابر
زمـان قبلـی و چنـد برابـر تلاش قبلـی اخیـرا
ترخیـص شـده اسـت.
اطالعاتی از اینکه ،رویه اخیر ،تا چه میزان موجب
پیشگیری از قاچاق شده است ،وجود ندارد .اما آنچه
مسلم است فرایند ترخیص برای واردکنندگانی که
سالهای طوالنی نیاز خود را بهصورت رسمی و
کامال قانونی وارد میکردند ،بسیار سخت شده و
مواردی بهشرح زیر ،پروسه واردات مواد و قطعات
مورد نیاز صنعت را بیش از پیش پیچیده ساخته
است:
الف :قطع بودن ارتباط سیستمهای الکترونیکی
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مرتبط با گمرک از جمله سیستم ثبت سفارش،
استاندارد ،پایانه و غیره بیش از حد تحمل و انتظار
ب :تعداد محدود ارزیابان گمرک که پروسه ارزیابی
را بهمراتب طوالنیتر میکند
ج :بروکراسی بیش از حد در گمرک برای
انجام پروسه اظهار تا ترخیص کاال که بهدلیل
سیستمیالکترونیکی شدن گمرک اتفاق افتاده و
بهجای تبدیل امور در گمرک ،موجبات تطویل و
سردرگمیبیشتر ارباب رجوع را فراهم آورده است.
د :عدم کارایی سیستم ارزش گمرک ()TSC
با محدود بودن دسترسی تمام کارشناسان به آن
سیستم که در اکثر موارد پروسه ترخیص را تا
کسری از هفته طوالنی میکند.
مضاف بر این به بهانه استقرار این سیستم
الکترونیک در گمرک و مبارزه با قاچاق ،در واقع
تولیدکنندگان داخلی که بخشی از نیاز به مواد اولیه
و قطعات خود را از طریق واردات تامین میکردند،
جریمه شدهاند.
با توجه به اینکه اصل مبارزه با قاچاق اقدامیدر
جهت حمایت از تولید داخلی و مبارک است،
پیشنهاد میشود اقداماتی به شرح زیر مورد بررسی
قرار گیرد:
• واردات کاالهایی که شرکتهای تولیدکننده
مستقیما وارد کرده ،سابقه واردات آنها طی سالیانی
طوالنی وجود دارد و هیچگاه اختالفی بین ارزیابی
مستقر در گمرک و واردکننده وجود نداشته است،
از فرایند سیستمی و ارجاع به ارزیاب نامشخص
مستثنی شود.

• تمام کاالهای وارداتی که یک بار به ارزیاب
نامشخص ارجاع شده است و نظر او مورد تایید
واردکننده نیز بوده است (اختالف نظر در ارزیابی
ندارند) برای دفعات آتی ،از طریق ارزیاب مستقر
در گمرک ارزیابی و از فرایند زمانبر ارجاع به ارزیاب
نامشخص مستثنی شود.
• اصوال سوء استفاده در گمرکاتی که تخصصی
هستند ،سختتر است .شاید بررسی پیشنهادی سابق
در مورد تخصصی کردن گمرکات بتواند اثربخشی
بیشتری نسبت به فرایند حاضر داشته و منافع دولت و
واردکننده را بهصورت موثرتری تامین کند.
• استحضار دارید که واردات رسمی از کشور چین
فقط از طریق بانک کونلون میتواند انجام پذیرد و
این بانک بهدلیل اقدام از یک شعبه سرعت عمل و
انعطاف الزم و کافی برخوردار نیست .بنابراین فرایند
بررسی و ارسال اصل اسناد اغلب طوالنیتر از حمل
کاال با کشتی انجام میپذیرد .از سوی دیگر وجود
اصل اسناد برای ترخیص کاال ،اطمینان دادن به
بانک گشایش کننده برای تسویه تعهد بانک توسط
واردکننده است .بنابراین ،پیشنهاد میشود:
الف :با ارائه نامهای از طریق بانک ذینفع مبنی
بر تعیین تکلیف شدن یا تسویه مبلغ تعهد اعتبار
اسنادی ،واردکننده بتواند با کپی اسناد به ترخیص
کاال اقدام کند.
ب :برای شرکتهای تولیدی خوشنام و در واردات
مکرر نوع مشخصی از کاال ،از ارائه تایید پروانه
بهرهبرداری و اخذ مجوز استاندارد مستثنی شوند
(البته با بازرسی تصادفی برای واردات مکرر).
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در ایـن نگاشـت به مهمتریـن تفاوتهـای موجود
در شـرایط تولیدکننـدگان داخلـی و خارجی اشـاره
شـده اسـت .معضالت مختلفی کـه تولیدکنندگان
داخلی با آن مواجه هسـتند در این یادداشـت کوتاه
مـورد اشـاره قـرار گرفته انـد .قصد از نـگارش این
متن جمع بنـدی چالشهای اصلـی تولیدکنندگان
تجهیـزات صنعت برق اسـت.
لذا خواهشمند است پس از مطالعه و مرور چالشهای
اشاره شده در این نگاشت ،موارد تکمیلی را جهت
انعکاس به مسئولین کشوری عنوان کرده و ما را
در اطالع رسانی آنچه که بر اصحاب صنعت برق
میگذرد ،یاری فرمایید:
الف  :مواد اولیه
 -1تولیدکنندگان داخلی غالبا ناگزیرند مواد اولیه
داخلی از قبیل مس ،آلومینیـــوم ،فوالد و مـــواد
پتروشیمی را گرانتر از نرخ بینالمللی خریــداری
کنند.
 -2واردات مواد اولیه و قطعات منفصله با ارز
متقاضی و با ریسک انتقال ارز صورت میگیرد.
 -3با توجه به نقدینگی و سرمایه در گردش بسیار
اندک ،هزینه تامین مواد اولیه برای تولیدکنندگان
ایرانی نسبت به عرف جهانی باالتر است.
 -4هزینه بهــره بانکی بـــرای تامین منابع مالی
شرکتهای ایرانی با هیچ کشوری در دنیا قابل
مقایسه نیست.
 -5تحریمهـــای سیاسی  و بانکی و محــــدود
شدن شرکتهای ایرانی برای خرید مستقیم از
کمپانیهای اصلی ،عالوه بر اتالف وقت بسیار،
هزینه تامین مواد اولیه را بــــرای آنها گرانتــر
از رقبای خارجی میکند.
ب :تاییدیه فنی محصوالت تولید داخل
 -1کارفرمایـان بـرای تاییـد کیفیت و مشـخصات
فنـی محصـوالت تولیـد داخـل بایـد از خـط تولید
و امکانـات کارخانههـای داخـل کشـور کـه عمدتا

در شـهرهای صنعتی از قبیل سـاوه ،قزوین ،اراک،
یـزد ،کرمانشـاه ،زنجان و ...هسـتند ،بازدیـد کنند،
ایـن در حالی اسـت کـه برای محصـوالت خارجی
کـه در سـالهای اخیر عمدتا از کشـور چین تامین
شـده اند ،ایـن بازدید از یک کشـور خارجـی انجام
میشـود.
قضاوت با شما؛ پذیرایی در بیابان ساوه و یا حتی
شهر با سابقه قزوین کجا و پذیرائی در  بالد چین
کجا؟
برای باختن همین یک دلیل کافی است( .آیا
مسافرت خارجی با هدیه ها و پذیراییهای آنچنانی
و  ..نباید بهترین معیار برای تائید فنی باشد؟)
 -2آیا نمونههای کاالهای خارجی تائید فنی شده
در مناقصات با نمونههایی که به انبار شرکتهای
کارفرما تحویل داده شده ،واقعا قابل ممیزی است؟
ایـن در حالـی اسـت کـه تولیـد کننـده داخلـی به
شـکل دائمیتحـت کنتـرل و مراقبتهـای ویـژه
اسـت کـه عمدتا بـه گیـر دادنهای اعصـاب خرد
کـن منجر میشـود.
 -3هر شرکت کارفرمایی استانی ،معیار و متر
مشخصی برای تایید تولیدکنندگان طرف قرارداد
خود دارد .چه بسا تولید کننده داخلی در یک استان
قبول و در استانهای دیگر  مردود میشود .هر چند
نگارنده معتقد است که بند  1همین بخش در این
زمینه هم مصداق داشته و باید دوباره مرور شود.
ج  :فروش محصوالت
 -1عدم اجرای قرار داد تیپ خرید توسط کارفرمایان
حوزه برق
 -2واردات محصوالت ساخته شده با ارز مبادله ای
انجام میشود ،در حالیکه تولید کننده ناگزیر است
مواد و قطعات منفصله مورد نیازش را با ارز متقاضی
و باهزینههای انتقال ارز و ریسک باال وارد کند.
 -3عدم پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز ،قیمت
مواد اولیه داخلی و...
 -4زمان و میزان دریافت مطالبات حاصل از فروش

تولیدات داخلی از کارفرماها برای شرکت ها نامعلوم
است ،در حالی که همان کارفرمایان پرداختی یکجا،
مطمئن و حتی گاهی پیش از دریافت محصول به
فروشندگان خارجی دارند.
 -5شرکتهای خارجی برای صدور کاالهای خود
به ایران از دولت متبوع خود جایزه صادراتی دریافت
میکنند و این جایزه در کاهش هزینه تمام شده آنها
کامال موثر واقع میشود.
 -6در شرایط کنونی تیراژ تولید در بسیاری از
شرکتهای تولیدکننده تجهیزات در داخل کشور
به دلیل رکود و عدم اطمینان از وضعیت فروش
و گرفتاریهای مختلف ناشی از سیستم بانکی،
مالیات و بیمه و  ...به نقطه سر به سر رسیده و
تولیدکننده داخلی با ضرر فعالیت میکند .در مقابل
آنها شرکتهای خارجی به دلیل شرایط مساعد
فضای کسب و کار کشور خود با تیراژ اقتصادی
تولید میکنند و این امر کامال در قیمت تمام شده
محصوالت خود را نشان میدهد.
  -7گردش مالی و سیکل تولید در داخل کشور
بسیار طوالنی است .طبیعتا هر تولیدکننده ای یک
سیکل مشخص از زمان پرداخت پول برای تامین
مواد اولیه تا زمان دریافت پول بابت فروش تعریف
میکند اما متاسفانه این سیکل زمانی در ایران با
هیچ کشوری در دنیا قابل مقایسه نیست.
 -8تمامیشاخصهای فضای کسب و کار در ایران
بر اساس آنچه که مراجع رسمیبین المللی و داخلی
اعالم کرده اند ،در ردیف چند کشور آخر جداول
درج میشود .در این شرایط چطور انتظار داریم که
تولیدکننده داخلی ،در مناقصات کشور برگ برنده
ای داشته باشد.
 -9مطابق رایزنی با مسئولین امکان تخصیص ارز
مبادله ای برای مواد اولیه وجود ندارد ،تنها راه ممکن
عدم تخصیص ارز مبادله ای به واردات محصوالتی
است که در داخل کشور ساخته میشوند اما در این
مورد هم به دلیل پرهیز از عصبانیت واردکنندگان،
فعال سکوت جایز است.
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اینروزها جامعه ما در دام تصمیمگیریهـــای
کوتاهمدت گرفتــار شده است .انگار به عارضــه
نزدیکبینی مبتال شدهایم و دوردستها را نمیبینیم.
افق دید و تصمیمگیری ما هفتگی است و در بهترین
حالت میتوانیم برای یک ماه برنامهریزی کنیم.
مثال درک سمتوسوی سیاستهای اقتصادی از
توان ما خارج است .در عالم سیاست نیز هر روز با
ماجراجویی اظهارنظرهای هزینهزای سیاستمداران
مواجه هستیم.
گاهـی مناقشـات سیاسـی داغ میشـود و گاهـی
همدلـی و همسـویی بـه اوج میرسـد .فضـای
سیاسـی حالـت سینوسـی گرفتـه و هیـچ صلحـی
در کشـور بیشـتر از دو مـاه دوام نمـیآورد .هیـچ
نشـانهای مبنـی بر تفاهـم حداقلـی درباره مسـائل
مهـم در کشـور وجود نـدارد .مثال برجـام مورد تایید
دو قـوه اسـت؛ اما یک قـوه بـا آن مخالفت میکند.
مناقشههای سیاسی سایه سنگینی روی سر اقتصاد
کشور انداختهاند .سادهترین سیگنالی که مناقشهها
به سرمایهگذاران میدهند ،بیثباتی سیاسی است.
مشکل از جایی شروع میشود که مناقشهها تبدیل
به منازعه و دعوا میشوند .این دعوا گاهی تسویه
حسابهای سیاسی را بهدنبال دارد .اولین اثر تداوم
کشمکشهای سیاسی ،به هم ریختن فضای روانی
سرمایهگذاری است .سرمایهگذار را به آهو تشبیه
کردهاند .در فیلمهای مستند حیات وحش ،دیدهایم
که آهو همواره احساس خطر میکند.
حتی وقتی گرگی در محیط آهو نیست ،باز هم با
عدماطمینان مواجه است و مدام به این سو و آن سو
نگاه میکند .ریسک مناقشات سیاسی در حال حاضر
گرگ سرمایهگذاری است .بسیاری از سرمایهگذاران
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سرشناس با ترس از آینده مناقشات سیاسی ،از
گود خارج شدهاند .سرمایهگذار از یکسو در داخل
با تکانههای شدیدی مواجه است و از سوی دیگر از
تحوالت بینالمللی هراس دارد .کشمکشهای حاد
سیاسی روی ذهنیت سرمایهگذاران اثر میگذارد
و افق دید او را محدود میکند .سیاستمداران از
اثر روانی کشمکشهای سیاسی بر فعالیتهای
اقتصادی غافلند.
وزیـر اطالعـات اخیـرا تشـبیه جالبـی از فضـای
سـرمایهگذاری داشـته است .ایشـان گفته« :بر این
باوریـم که فعـاالن اقتصادی مانند گنجشـکهایی
هسـتند کـه روی درخت نشسـتند ،اگر شـلیکی به
یـک گنجشـک روی درخت شـود گنجشـکهای
دیگـر باقـی نمیماننـد .بـا یـک شـلیک ممکـن
اسـت یـک گنجشـک از پـا درآیـد؛ ولـی هیـچ
گنجشـکی بـر درخـت باقـی نمیماند».
فعـاالن اقتصـادی معتقدنـد کشـمکشهای
سیاسـی اثـر منفی بـر سـرمایهگذاری دارد و برخی
اقتصاددانـان بـر این باورند که بهبـود فضای روانی
کسـبوکار حتـی بـر بهبود سـاختاری کسـبوکار
تقـدم دارد .سـرمایهگذاری اگرچـه یـک فعالیـت
اقتصـادی اسـت ،امـا فرآینـدی اسـت که ابتـدا در
ذهـن شـکل میگیـرد .ذهنیـت سـرمایهگذاران و
فضـای روانـی جامعـه در شـکلگیری فعالیتهای
اقتصـادی اهمیـت زیـادی دارد .سیاسـتمداران
بـا تشـدید دعواهـای سیاسـی ،فضـای روانـی و
امنیـت سـرمایهگذاری را بـه خطـر میاندازنـد و
سیاسـتگذاران بـا کوتـاه کردن افق سیاسـتهای
اقتصـادی و غفلت از موانع کسـبوکار ،امکان دید
بلندمـدت را از سـرمایهگذاران میگیرنـد.

بـه فراخـور رفتـار سیاسـتگذاران و سیاسـتمداران،
جامعـه نیـز بـه تصمیمهـای کوتاهمـدت عـادت
کردهاسـت .بیشـتر سیاستهــــــای اقتصـادی،
کوتاهمدت هسـتند و فعاالن اقتصادی نیز متناسـب
بـا آن ،تصمیمهـای کوتاهمـدت میگیرنـد .بـرای
سـرمایهگذاران ،نقشـه خروج از یک سرمایهگذاری،
مهمتـر از نحـوه ورود بـه آن اسـت .به ایـن ترتیب
توسـوی فعالیتهـای زودبازده و
سـرمایهها به سم 
کوتاهمـدت سـوق پیـدا کـرده و کمتر کسـی جرات
میکنـد سـراغ پروژههای بلندمدت اقتصـادی برود.
بدون شک این عارضه ،نتیجه فضای سیاسی
حاکم بر کشور است .فعاالن اقتصادی چه در حوزه 
دانشگاهی و چه کارآفرینان و بازاریان ،نگران عواقب
منازعات سیاسی هستند و از چشمانداز تیرهای که
در صورت تداوم این روند اقتصاد کشور را درگیر
خواهد کرد ،اظهار نگرانی کردهاند .اتاقایران و دیگر
تشکلهای اقتصادی مدتها است مطالبه بهبود
فضای کسبوکار را دارند.
ایـن مطالبـه در مجلـس هشـتم و دولـت دهـم
تبدیـل به قانون شـده اسـت .احتماال شـش سـال
از تصویـب ایـن قانـون میگـذرد؛ امـا نـه تنهـا
فضـای کسـبوکار تفاوتـی با گذشـته پیـدا نکرده
کـه امنیـت روانی آن بیشـتر به خطر افتاده اسـت.
بیتعـارف ،در آینـده حتـی اگر همـه موانـع اداری
کسـبوکار هـم برداشـته شـود و جایـگاه ایـران
بـه شـکل قابلمالحظـهای ارتقـا پیـدا کنـد ،اگـر
امنیتروانـی سـرمایهگذاران تامیـن نشـود ،نبایـد
انتظـار بهبـود اوضـاع را داشـت.
* برگرفته از روزنامه دنیای اقتصاد

رویـداد مـاه

هفدهمیـننمایشگاهبیـنالمللیبـرق

فرصتهای نمایشگاهی جریانساز در صنعت برق •
نمایشگاه هفدهم؛ آوردگاه امیدهای تازه •

هفدهمیـن نمایشگاه بیـن المللی بـرق

گفتوگو با کیومرث جلیلیان؛ دبیر ستاد برگزاری نمایشگاهها و
جشنوارههای صنعت آب و برق
و دبیر اجرایی هفدهمین نمایشگاه بینالمللی برق

ابتدا لطف بفرمایید کلیتی از اقداماتی
که برای برگزاری این دوره از نمایشگاه
بینالمللی برق توسط دبیرخانه این نمایشگاه
صورت گرفته است تشریح فرموده و آمارهای
مرسومی از تعداد و زمینه فعالیتی شرکتهای
حاضر در این دوره اعم از داخلی و خارجی ارائه
بفرمایید.

هر ساله با توجه به توانمندی صنعت برق کشور
در حوزههای مختلف و با هدف پیگیری و تحقق
مباحثی چون حمایت از ساخت داخل ،توسعه
صادرات و گسترش بازارهای هدف ،نمایشگاههایی
به صورت بینالمللی در کشور برگزار میشود .امسال
نیز برگزاری هفدهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت
برق ایران را از سیزدهم آبان ماه طی چهار روز در
محل نمایشگاههای بینالمللی تهران در فضایی بالغ
بر  40هزار مترمربع فضای نمایشگاهی در دستور
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هفدهمین نمایشگاه بین المللی برق سیزدهم
آبان ماه سال جاری در محل مکایشگاه های
بین المللی تهران برپا می شود .نمایشگاهی
که بدون تردید بزرگترین رخداد ساالنه
صنعت برق محسوب می شود و هر ساله
صدها شرکت داخلی و خارجی را در تهران
گرد هم می آورد .این نمایشگاه قطعا نمایش
قدرتمندی از توانمندی ها و پتانسیل های
صنعت برق ایران است.
آنچه در پی می آید حاصل گفتگوی ما
با کیومرث جلیلیان ،دبیر ستاد برگزاری
نمایشگاه ها و جشنواره های صنعت آب و
برق است؛

کار خواهیم داشت که از این میزان هزار متر مربع   انگلیس ،تایوان ،کانادا ،امارات ،لهستان ،اسپانیا ،ژاپن،
فضای سرپوشیده داخلی و  5هزار متر مربع فضای کره جنوبی ،روسیه ،ترکیه ،سوئد ،چک ،فنالند ،هند
سرپوشیده خارجی برای غرفههای این نمایشگاه در و سوییس خواهند بود و از این میان ایتالیا ،چین،
نظر گرفته شده است .عالوه بر این مساحتی بالغ ترکیه و کره جنوبی به صورت پاویون کشوری در این
بر  2300مترمربع نیز در فضای باز داخلی و  850نمایشگاه حضور پیدا کردهاند .همچنین در نمایشگاه
متر مربع نیز به عنوان فضای باز خارجی اختصاص امسال حضور برندهای مطرحی چون کاوازاکی ژاپن،
داده شده است .این وسعت در قالب  17سالن زیمنس آلمان ،جنرال الکتریک و برندهای دیگری
نمایشگاهی خواهد بود و شرکتهای نامنویسی که مستقیما از شرکت مرکزی و از کشورهای نامبرده
شده در گروههای کاالیی سیم و کابل ،روشنایی ،در نمایشگاه حاضر شدهاند حائز اهمیت است ،به
تابلوسازان ،تجهیزات برقی ،اتوماسیون ،سیستمهای طوری که تقریبا  60الی  70درصد از  272شرکت
ابزار دقیق ،خطوط انتقال ،در بخشهای کارفرمایان خارجی مستقر در این دوره از نمایشگاه مستقیما و
بدون واسطه نمایندگانی را به ایران اعزام داشتهاند و
و مشاورین و پیماکاران حضور خواهند داشت.
در خصوص تعداد شرکتهای مشارکتکننده در مابقی در قالب شرکت هایی که نماینده آنها در ایران
این دوره میتوان از حضور  422شرکت داخلی و محسوب می شوند ،در نمایشگاه حضور یافتهاند .این
 272شرکت خارجی از  29کشور جهان خبرداد که استقبال به خوبی نشاندهنده آن است که ایران
شامل کشورهای چین ،اتریش،آلمان ،ایتالیا ،فرانسه ،بازار هدف بسیار مناسبی برای کشورهای خارجی
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محسوب میشود و میبایست از این موضوع جهت
ورود فناوریهای جدید و جذب سرمایه خارجی در
صنعت برق کشور بهره برد و برقراری پیوند مابین
تهای داخلی و خارجی در رابطه با پروژههای
شرک 
برون مرزی به عنوان یکی از اهداف اصلی دنبال
شود .قطعا با برگزاری چنین نمایشگاههایی در
داخل کشور به دنبال عدم حمایت ازساخت داخل
و تصاحب بازار داخلی توسط شرکتهای خارجی
نیستیم ،بلکه هدف ما بیش از هر چیز انتقال فناوری
و سرمایهگذاری و حتی  تعامل علمی و فنی است که
امید داریم به واسطه این نمایشگاهها به این اهداف
نایل آییم.
لطفا قدری هم در مورد تفاوتهایی
که این دوره از نمایشگاه با دورههای پیشین
داشته است بفرمایید .اساسا آیا از جهت سطح
کمی و کیفی خدمات قابل ارائه به شرکتها
و بازدیدکنندگان و نحوه و میزان حضور
شرکتهای خارجی تفاوت و تغییری نسبت به
سالهای گذشته قابل مالحظه است؟

اصوال از لحاظ سختافزاری در نمایشگاه امسال
حضور شرکتها چه به لحاظ کمی و چه از نظر
کیفی افزایش و ارتقا داشته است .به طوری که
امسال شاهد حضور بسیار پررنگ شرکتهای
داخلی و خارجی در قالب غرفههایی کامال استاندارد
و پویا هستیم .از حیث به کارگیری علوم تبلیغات
و بحثهای انتشارات و اطالعرسانی نیز شرکتها
اقدامات خوبی داشتهاند و در این خصوص نیز به
لحاظ کمی و کیفی رشدی نسبت به سالهای
گذشته احساس میشود که این مهم خود را در
موارد متعددی چون غرفهسازی ،ارائه مطالب،
استفاده از ابزارهای مدرن نمایشگاهی نشان
میدهد .به طوری که میتوان گفت نمایشگاه
صنعت برق ایران به خوبی در سطح شاخصهای
 UFIو نمایشگاههای مطرح دنیا خودنمایی میکند.
عالوه بر این در حوزه نرمافزاری که برگزاری
نشستهای تخصصی حاشیه نمایشگاه را شامل
میشود نیز تالش شده در خصوص چالشها و
راهکارهای قابل ارائه برای   مسائل روز صنعت
برق کشور ،به ویژه ایجاد انگیره برای جذب
سرمایهگذاران خارجی در خصوص مشارکت در
پروژههای داخلی با همکاری شرکتهای ایرانی
و همچنین انتقال دانش فنی و تکنولوژیهای
روز دنیا که منجر به بهینهسازی خواهند شد.

توسعه صادرات ،ساخت داخل ،تضامین شبکههای
بانکی کشور و حتی تعامل شبکههای بانکی ایران
و بازارهای هدف مطرح است ،بحث و بررسی
کارشناسی صورت گیرد.
همچنین در این نمایشگاه جهت ایجاد فضا و بستری
مناسب برای برقراری رقابت سالم مابین شرکتهای
ایرانی با یکدیگر و نه با رقبای خارجیشان
برنامهریزی شده است .گذشته از این تالش شده تا
موقعیتی جهت بازاریابی میدانی و رصد رشد فناوری
دنیا در قالب این نمایشگاه فراهم آید .چرا که بنده
معتقدم بازاریابی نمیتواند تنها در قالب مطالعاتی
کتابخانهای درآید .این مطالعات اگر چه الزم اما کافی
نیستند و برای این مهم حتما باید در حوزه مطالعات
میدانی ورود یابیم که این امر مستلزم حضور در
بازارهای جهانی و همچنین شرکت در نمایشگاههای

تخصصی در داخل و خارج از کشور است .خصوصا در
بحث ارزیابی بازارهای هدف نیاز است تا مخاطبان را
از طریق برقراری جلسات رودررو   B2Bشناخت و
برای این منظور میتوان رشد و توانمندی صنعت را
در همین نمایشگاهها بررسی کرد.
از نظر بنده امسال نسبت به سالهای گذشته با توجه
به فضایی که پس از برجام ایجاد شده و خوشبختانه
شاهدیم مورد استقبال شدید شرکتهای خارجی
قرار گرفته ،تالش مضاعفی در راستای آمادهسازی  
نمایشگاه صورت گرفته است .چرا که این استقبال
برای همه ما پیامی دارد مبنی بر آن که در حال
حاضر ایران در سطح جهانی کشور بسیار مناسبی
برای تعامل کاری ،علمی و تجاری بوده و این نشان
از رشد این نمایشگاه دارد.
اساسا از دیدگاه ما نمایشگاه رویدادی چند بعدی
59

هفدهمیـن نمایشگاه بیـن المللی بـرق

خواهش دارم که در
نشستهایی که خواهیم داشت،
عزیزان بخش خصوصی تنها به
بیان چالشها اکتفا نکنند و در پی
ارائه راهکار نیز باشند تا از این
طریق شاهد انتقاداتی سازنده
باشیم .چرا که هدف آن است که
مساله را حل کنیم و اگر تنها به
بیان چالشها اکتفا شود نتیجهای
حاصل نخواهد شد

در ابعاد سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و تجاری است
که امسال تماما محقق شده و به این ابعاد را به
خوبی پوشش میدهد .مصداقی از این امر طراحی و
برگزاری جلساتی با گروههای متعدد خارجی از جمله
مرکز همکاریهای خاورمیانهای ژاپن ( )JCCMEبوده
است که در نتیجه آن برنامهریزی شده تا دوازده شرکت
ژاپنی که برای اولین بار است وارد ایران میشوند،
در نمایشگاه حضور داشته باشند و بازدید گستردهای
همراه با نشستهای  B2Bاز سراسر نمایشگاه انجام
دهند که پیرو آن از شرکتهای ایرانی که بتوانند با
ایشان همکاری داشته باشند جهت شرکت در ضیافتی
دعوت به عمل میآورند .عالوه برا این گروههایی از
مقامات کشورهای هدف را به به این نمایشگاه دعوت
کردهایم .جز این پیرو دعوت صورت گرفته گروههای
تجاری متفاوتی اعم از سندیکاها ،سمنها و تشکلها
مرتبط در نمایشگاه برق امسال حضور خواهند یافت و
نشستهای مشترکی با ایشان خواهیم داشت .همچنین
در جهت تعامل دولت و بخش خصوصی با همکاری
تشکلها در نظر است شوراهای مشترکی جهت صنعت
برق کشور هم در حوزه داخل کشور هم در حوزه خارج
کشور تشکیل شود تا از این طریق ان شا اهلل بتوانیم
معدل خوبی از برگزاری این دوره از نمایشگاه برق
حاصل کنیم.
بـه چالشهایـی کـه صنعـت بـرق بـه
لحـاظ مالـی روبـرو اسـت اشـاره فرمودیـد،
لطفـا بـه طـور مبسـوطتری بفرماییـد برگـزاری
چنیـن نمایشـگاههایی چـه تاثیـری در رفع این
چالشهـا میتوانـد داشـته باشـد؟

بدیهی است طی دیگر ایام سال و در فضای معمول
کاری و اداری تمام مسئولین اعم از خصوصی و دولتی
درگیر مسائل کاری بخش خود هستند و چندان امکان
برقراری نشستهای دو و چند جانبه مابین ایشان
وجود ندارد .اما این نمایشگاه سبب میشود در یک
مکان و بازه زمانی خاص تمام این مسئولین دولتی که
در زمانهای دیگر هماهنگی جهت مالقات ایشان با
یکدیگر و با فعالین بخش خصوصی با مشکل روبرو
است ،در نشستهایی که به بهانه برگزاری نمایشگاه
بینالمللی برق برگزار میشود مستقیما به بحث و
تبادل نظر بپردازند .در این نشستها عالوه بر اغلب
دولتمردان ،فعاالن بخش خصوصی در قالب نمایندگی
از تشکل خود حضور خواند داشت و   این دو گروه
میتوانند به مذاکره و ارائه مسائل و  راهکارهای آن
بپردازند و دیدگاههای یکدیگر را طرح کنند به گونهای
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که هم طرفهای دولتی از دیدگاهها و مشکالت بخش
خصوصی اطالع مییابند و هم بخش خصوصی در این
جلسات از سیاستهای کالن حوزه برق آگاهی مییابد  .
بنابراین با گردهمایی تمامی طرفهای مذاکراتی در یک
زمان و مکان خاص میتوان امیدوار بود که نتایج مثبتی
حاصل آید .گذشته از این تمام این بحثها و مذاکرات
در قالب سندی ماندگار استخراج ،مجلد و به گروههای
مخاطب خود ارسال میشود.
لطفـا بفرماییـد نشسـتهای تخصصـی
شـاخصی کـه در خصـوص برگـزاری نمایشـگاه
هفدهم با سـندیکا در مدت آمادهسـازی نمایشگاه
برقرار شـده اسـت ،حول چـه موضوعاتـی بوده و
همکاریهای شـما در بخش نمایشـگاهی وزارت
نیـرو با سـندیکا و بخـش خصوصی در ایـن دوره
در چـه قالبـی انجام میشـود؟

این نشستها در نمایشگاه امسال حول دو موضوع
اصلی شامل بحث جذب سرمایهها در صنعت برق و
نیز در خصوص ساخت داخل صورت گرفته است که
در خصوص این دو مقوله جلساتی با نماسندگان سندیکا
در حاشیه نمایشگاه برگزار و راهکارهایی ارائه شد .البته
همکاری ما با سندیکا از سالهای گذشته نیز وجود
داشته چرا که اساسا هدف دولت تقویت تشکلهای
بخش خصوصی بوده و به این منظور تفکر اصلی آن
است که بتوان اغلب برنامهها و هدایتها را به بخش
خصوصی سپرد و ما در دولت تنها درکنارشان قرار گیریم
و تسهیلگر فعالیتهای این بخش باشیم.
در چند سال اخیر نیز سندیکای صنعت برق کمک
شایانی به تحقق این امر کرده و تعامل خوبی نیز با
ایشان داشتهایم تا جایی که هنگام تشریففرمایی
هر یک از مقامات خارجی یا داخلی اعم از سیاسی
یا اقتصادی به نمایشگاه ،رایزنی در این حوزه را به
سندیکای صنعت برق ایران احاله دادهایم و سندیکا طی
جلساتی که با ایشان برقرار کرده ضمن کمک  به بیان
مطالب مشترک شرایط را برای بازدید از غرفههایی که
از استاندارد بودن محصوالتشان اطمینان داشتهاند فراهم
آوردهاند .یعنی در اصل سندیکا خود محتوای نمایشگاه را
هدایت میکند و ما از این امر استقبال می کنیم.
من در پایان خواهش دارم که در نشستهایی که
خواهیم داشت ،عزیزان بخش خصوصی تنها به بیان
چالشها اکتفا نکنند و در پی ارائه راهکار نیز باشند
تا از این طریق شاهد انتقاداتی سازنده باشیم .چرا که
هدف آن است که مساله را حل کنیم و اگر تنها به بیان
چالشها اکتفا شود نتیجهای حاصل نخواهد شد    .
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سپهر برزیمهر؛ معاون اجرایی سندیکای صنعت برق ایران

امسال هم هفدهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت
برق در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران
برگزار می شود تا پایتخت برای چهار روز به قلب
تپنده صنعت برق کشور بدل شود.
برگزاری نمایشگاهی در ابعاد جهانی در  18سالن
و در فضایی حدود  40هزار مترمربعی حاکی از
استقبال گسترده فعاالن صنعت برق از دوره هفدهم
این نمایشگاه دارد .حضور پررنگ و پرتوان بیش از
 420شرکت داخلی در کنار  272شرکتی که از حدود
 30کشور دنیا در این نمایشگاه حضور یافته اند تا
زمینه را برای حضوری پررنگ تر در بازار گسترده
ایران فراهم کنند ،به خوبی نشان از توانمندیها و
ظرفیتهای گسترده این صنعت دارد.
بدون شک این امر کامال غیرقابل انکار است
که نمایشگاه عالوه بر اینکه نمایش قدرتمندی
از ظرفیتهای شرکتهای داخلی صنعت برق
محسوب میشود ،میتواند زمینه بسیار مناسب
و مستعدی برای یافتن شرکای تجاری و
سرمایهگذاران جدید ،ایجاد تعامالت گسترده با سایر
فعاالن این صنعت در حوزههای مختلف ،شناسایی
رقبا و آگاهی از ظرفیتهای آنها باشد.
این نمایشگاه آوردگاه آخرین دستاوردهای صنعت
برق به ویژه در حیطه کشور عزیزمان ایران است.
این آوردگاه در شرایط پربحران کنونی صنعت برق
عالوه بر اینکه گواه حیات جاری در این صنعت
محسوب میشود ،میتواند نقطه آغاز امید تازهای
برای صاحبان این صنعت هم باشد.
امسال هم به رسم سنوات گذشته ،سندیکای صنعت
برق ایران به نمایندگی از  500شرکت سازنده،
پیمانکار ،مهندسی مشاور و مهندسی بازرگانی عضو
خود ،تالش کرده در برنامهریزی و برگزاری این
نمایشگاه نقشی اثربخش ایفا کند .تسهیل حضور
شرکتهای عضو در نمایشگاه و برگزاری نشستهای
تخصصی و میزبانی از هیأتهای خارجی از مهمترین
اقدامات سندیکا در نمایشگاه هفدهم است.
همکاری و مشارکت با وزارت نیرو و ستاد برگزاری

نمایشگاه برای پیریزی بهتر نمایشگاه و حضور در
شورای سیاستگذاری و کمیته فنی این نمایشگاه
هم از فعالیتهایی بوده که به منظور تامین اهداف
اعضا از حضور در این نمایشگاه صورت گرفته است.
امسـال بیـش از  100شـرکت عضـو سـندیکا در
ایـن نمایشـگاه حضـور دارنـد .به عالوه سـندیکای
صنعـت بـرق ایـران هم به رسـم هر سـال در غرفه
خـود میزبـان فعـاالن صنعـت بـرق و نیـز مدیران
ارشـد ایـن صنعـت بـوده و مدیـران و مسـئولین
سـندیکا در این چهار روز پاسـخگوی اعضا و سـایر
مدیـران صنعـت بـرق خواهنـد بود.
در نمایشگاه شانزدهم غرفه سندیکا میزبان
هیاتهای تجاری از سوریه ،چین ،کره جنوبی ،توگو،
تاجیکستان و عراق بود که به امضای تفاهمنامههای
همکاری بین بخشخصوصی صنعت برق ایران با
این کشورها منجر شد .امید است که امسال هم در
حاشیه هفدهمین نمایشگاه بینالمللی برق فرصتی
برای مذاکره با میهمانان خارجی آن فراهم آید.
سندیکای صنعت برق ایران همواره از فرصت
چهار روزه نمایشگاه به عنوان فرصتی طالیی برای
گسترش ارتباطات ،برقراری تعامل فعال با صاحبان

صنعت برق و نیز معرفی ظرفیتها و توانمندیهای
شرکتهای عضو بهره جسته و امسال هم همین
مسیر را دنبال خواهد کرد.
نشستهای جانبی نمایشگاه هم که هر ساله با
مشارکت سندیکا و و وزارت نیرو و باحضور مدیران
ارشد دولتی و بخش خصوصی برگزار میشود ،گواه
دیگری از حضور پررنگ و اثرگذار سندیکا در این
رخداد بزرگ بینالمللی است.
نشست تخصصی «الزامات اصالح ساختار اقتصادی
صنعت برق» به منظور بررسی چالشهای اقتصاد
برق و اصالحات ساختاری الزم برای توسعه پایدار
صنعت برق یکی از نشستهای پیشبینی شده برای
هفدهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت برق است.
قرار است در این پانل موضوعاتی مانند عدم توازن
در جریان مالی صنعت برق و پیامدهای آن ،بررسی
روشهای تأمین مالی در صنعت برق ،راهکارهای
جذب سرمایه داخلی و خارجی برای صنعت برق
و نیز تاثیر سرمایهگذاری در خروج صنعت برق از
رکود و توسعه پایدار صنعت برق بحث و تبادل نظر
صورت گیرد.
«چالشها و راهکارهای موجود برای تحقق اهداف
صادراتی صنعت برق کشور» نبز موضوع یکی دیگر
از نشست های این نمایشگاه خواهد بود که با هدف
بررسی ظرفیتها و موانع صادرات تجهیزات و
خدمات فنی و مهندسی صنعت برق ایران برگزار
خواهد شد .محورهای این نشست فرصت های
صادراتی صنعت برق ایران ،موانع و راهکارهای
توسعه صادرات صنعت برق و نقش نهادهای مرتبط
در تسهیل و توسعه صادرات صنعت برق خواهد بود.
اینک که با انتخاب وزیر نیروی جدید ،صنعت برق
امیدهای تازهای به حل بحرانهای موجود و بازگشت
به روزهای اوج پیدا کرده ،نمایشگاه هفدهم میتواند
پرشورتر از سالهای گذشته باشد و سندیکا نیز
تالش میکند از این فرصت چهار روزه برای معرفی
ظرفیتهای داخلی و همچنین بهبود فضای کسب و
کار شرکتهای عضو به خوبی بهره جوید.
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چالشهــای سنــدیکاییهــا بـه روایت رسـانــههـــا •
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گزارشی از انعکاس رسانه ای نشست مطبوعاتی سندیکای صنعت برق ایران
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رییس و نواب رییس هیات مدیره سندیکای صنعت
برق ایران ،بیستونهم مهر ماه در نشستی صمیمیبا
اصحاب رسانه به چالش ها ،گلوگاهها و مشکالت
صنعت برق پرداختند.
در این نشست که در محل سندیکای صنعت برق
ایران و با حضور نمایندگان بیش از  56رسانه و قریب
به  70خبرنگار و عکاس برگزار شد ،به موضوعاتی
مانند قراردادهای متوقف ،لزوم حمایت از تولیدات و
خدمات داخلی ،پتانسیلهای صادراتی شرکتهای
ایرانی و حمایت از اردکانیان به عنوان وزیر احتمالی
نیرو اشاره شد.
ایـن نشسـت مطبوعاتـی انعـکاس گسـتردهای در
رسـانههای کشـور داشـت و بیـش از  50خبـر و
گـزارش از آن منتشـر شـد.
آنچـه میتوان از بررسـی کوتـاه و اجمالـی انعکاس
سخنان علی بخشـی ،رییس هیات مدیره سندیکای
صنعـت بـرق ایـران و پیام باقـری و نصـراهلل رهنما
نواب وی در رسـانهها برداشـت کرد ،تنـوع عناوینی
بـود کـه اصحـاب رسـانه  بـرای گزارشهـا واخبـار
خود برگزیـده بودند.
خبرگزاری فارس ،در خبری با تیتر «خبری از جزییات
قرارداد ساخت نیروگاه با یونیت اینترنشنال ترکیه
نشد» به صحبتهای رییس هیات مدیره سندیکای
صنعت برق ایران پرداخته بود .البته این خبرگزاری
جمله دیگری از بخشی را با عنوان «نبود وزیر در
وزارت نیرو دوره برزخ بود» به عنوان تیتر دوم خبر
خود برگزیده بود.
در این خبر آمده بود« :رییس سندیکای صنعت برق
با بیان اینکه اطالعی از دستهای پشت پرده قرارداد
ساخت نیروگاه توسط شرکت ترکیهای یونیت ندارم،
گفت :شرکت تولید برق حرارتی قول داده بود جزییات

قرارداد ساخت نیروگاه توسط یونیت ترکیه را در اختیار
سندیکا قرار دهد اما خبری از آن نیست».
خبرنگار این خبرگزاری همچنین به جلسه سندیکا با
اردکانیان هم اشاره و عنوان کرده بود« :علی بخشی
در اولین نشست خود در جمع خبرنگاران در پاسخ
به سوال خبرنگار فارس که پرسید در جلسهای که با
اردکانیان وزیر پیشنهادی نیرو از سوی دولت داشتید
آیا درباره اقتصاد برق و حل بحران بدهیهای وزارت
نیرو به بخش خصوصی مطالبی عنوان شد ،گفت :در
جلسهای که با اردکانیان داشتیم او به صورت مشخص
در خصوص اقتصاد برق و بحث بدهیهای وزارت نیرو
به بخش خصوصی طرح موضوعی نکرد».
در ادامه این خبر آمده بود« :بخشی در اظهارات خود
از شرایط برزخی نام برد و در پاسخ به سوال خبرنگار
فارس که پرسید آیا این شرایط برزخی مربوط به
 4سال وزارت چیتچیان بوده است ،گفت :منظور
بنده از شرایط برزخی مربوط به دورهای بود که

وزارت نیرو وزیر نداشت چرا که وقتی وزیر نداریم،
سرپرست تصمیمات را با احتیاط میگیرد بنابراین
این دوره باعث شد مشکالت صنعت برق افزایش
بیشتری پیدا کند».
این خبرگزاری همچنین به نقل از بخشی عنوان
کرده بود« :در سال  90و  91جهش نرخ ارز داشتیم
به طوری که نرخ ارز  3برابر شد در آن مقطع
قراردادهایی با وزارت نیرو منعقد شد تا شرایطی
که این افزایش نرخ ارز بر بخش خصوصی تحمیل
کرده به نوعی از سوی دولت تامین شود اما با
گذشت  6سال از این موضع هنوز مبلغی به بخش
خصوصی داده نشده و حتی ضمانتنامههای آن
ضبط شده است».
ضبط ضمانت نامههای بخش خصوصی و پیگیری
این موضوع از طریق مجلس شورای اسالمیاز
دیگر موضوعات مطروحه توسط علی بخشی بود که
خبرنگار فارس نیز به آن پرداخته بود« :صنعت برق
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یک صنعت ورشکسته است و باید دولت به این بخش که زیرساخت تمام
زیرساختهاست توجه بیشتری کند».
بخش دیگری از این خبر به قرارداد یونیت اختصاص داشت و از قول
رییس هیات مدیره سندیکا نقل کرده بود« :ما معتقدیم اگر قرار است یک
شرکت خارجی با هر عنوانی وارد ایران شود و به آن امتیازی داده میشود
در شرایط مساوی به بخش خصوصی داخلی نیز به همان میزان امتیاز
را بدهند .به هر حال دو هفته پیش شرکت مادر تخصصی نیروگاههای
حرارتی بعد از مدتها انتظار اعالم کرد به زودی جزئیات  قرارداد یونیت
را به سندیکای برق ارائه خواهد کرد اما هنوز هیچ گزارشی در این
خصوص به دست ما نرسیده است .این قرارداد  100درصد فاینانس است
و سرمایهگذاری خارجی محسوب نمیشود».
در ادامه این خبر آمده بود« :جذب سرمایه از محل فاینانس برای کشور 6
میلیارد یورو بوده که  2.5میلیارد یوروی آن برای ساخت  5هزار مگاوات
نیروگاه توسط مپنا و زیمنس آن هم در صورت تأمین منابع مالی و انتقال
تکنولوژی است که بعد از اتمام این  5هزار مگاوات ،انتقال تکنولوژی صورت
خواهد گرفت .در همان روزهای نخست بحث ساخت نیروگاه توسط یونیت
ترکیه سقف این قرارداد  4.5میلیارد یورو بود اما در حال حاضر این مبلغ به
 1.25میلیارد یورو و تنها برای ساخت  2نیروگاه تنزل یافت».
خبرنگار خبرگزاری فارس صحبتهای بخشی را با میان تیتر «بخش
خصوصی میتواند در صادرات و واردات برق کمک کند» ادامه داده و
عنوان کرده بود« :قانون اختیاری به بخش خصوصی داده است که میتواند
برای صادرات و واردات برق اقدام کند .سرمایهگذاران متعددی در این
زمینه ورود کردهاند چرا که بخش خصوصی میتواند به راحتی در کشور
هدف اقدام به امضای قرارداد و فروش انرژی کرده و پول آن را وارد کشور
کند .در حال حاضر دولت و وزارت نیرو اقدام به فروش برق به کشورهای
مختلف میکند اما در دریافت پول آن با مشکل مواجه است پس بخش
خصوصی میتواند به راحتی این پول را وارد کشور کند».
بخش پایانی خبر خبرگزاری فارس به صحبتهای بخشی در خصوص
پتانسیلهای صنعت برق برای صدور کاال و خدمات فنی و مهندسی
اختصاص داشت« :صنعت برق رکورددار صدور خدمات فنی و مهندسی
است .در  10سال گذشته صنعت برق ساالنه  20درصد رشد صادرات دارد
که این موارد جزو نکات مثبت صنعت برق است».
این خبرگزاری البته در خبری جداگانه به تفصیل سخنان پیام باقری ،نایب
رییس هیات مدیره سندیکا را نیز با تیتر «وزارت نیرو هر چه بیشتر برق
میفروشد ،بدهکارتر میشود» پوشش داده بود.
در این خبر که با تاکید نایب رییس سندیکا بر جذب اندک سرمایههای
خارجی علیرغم رقم  770هزار میلیارد تومانی پیش بینی شده در برنامه
ششم توسعه آغاز شده ،عنوان شده بود« :صنعت برق ایران به مرز خودکفایی
رسیده و تمام محصوالت و تجهیزات توسط بخش داخلی تولید میشود.
یکی از انتظارات بخش خصوصی از متولیان امر ،دولت و وزارت نیرو بحث
اقتصاد برق است چرا که از سال  83که طرح تثبیت قیمتها به تأیید مجلس
رسید وضعیت خوبی برای این صنعت متصور نیستیم .زمانی که طرح تثبیت
قیمتها به تأیید مجلس رسید قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی برق نیز
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مطرح بود اما این موضوع از طریق منابع نفتی تامین
میشد که بعد از اعمال تحریمها و بحرانهای به
وجود آمده عدم پرداخت مابهالتفاوت قیمت تمام شده
برق و قیمت تکلیفی وزارت نیرو را دچار بحران کرد».
خبرنگار خبرگزاری فارس در بخش دیگری از این
خبر به مطالبات  14هزار میلیارد تومانی بخش
خصوصی از وزارت نیرو و تاکید بخش خصوصی
بر لزوم پرداخت خسارت دیرکرد این مطالبات اشاره
کرده و به نقل از باقری آورده بود« :در سنوات
گذشته با رکود کاری مواجه شدیم که این موضوع
ناشی از اقتصاد برق است چرا که وقتی کسب و
کار وضعیت نامطلوبی داشته باشد بدهیها افزایش
و رکود و ورشکستگی بیشتر میشود .رکود صنعت
برق جدیترین موضوع بخش خصوصی است و این
موضوع روز به روز در حال افزایش است چرا که
وزارت نیرو منابع ندارد و تراز آن وزارتخانه منفی
است».
در ادامه این خبر صحبتهای نایب رییس هیأت
مدیره سندیکای صنعت برق اینگونه عنوان شده
بود« :ساالنه باید  5هزار مگاوات نیروگاه جدید
احداث شود که نیازمند ساالنه  20هزار میلیارد
تومان اعتبار است .قیمت تمام شده برق  110تومان
و متوسط فروش آن  65تومان است پس با فروش
بیشتر برق وزارت نیرو بدهکارتر میشود .وزارت
نیرو و دولت دوازدهم باید اقتصاد برق را جراحی
و اصالح کنند و تا زمانی که اقتصاد برق اصالح
نشود وضع همین گونه باقی خواهد ماند .در قانون
هدفمندی یارانهها قرار بود در طول برنامه قیمت
برق و حاملهای انرژی به قیمت تمام شده برسد
اما میبینیم این موضوع اتفاق نیفتاد».
این خبرنگار از قول باقری عنوان کرده بود« :اقتصاد
برق نامتوازن است و باید این مراحل را پشتسر
بگذاریم و عزم خود را برای اصالح اقتصاد برق
جذب کنیم .اصالح اقتصاد برق راهکار عبور از
رکود حاکم بر صنعت برق کشور است .آمریکا
اولین اقتصاد دنیا و بیشترین کشور جذب کننده
سرمایهگذاری خارجی است .این کشور با 250
درصد رشد اولین کشور جذبکننده سرمایهگذاری
خارجی است پس باید تالش کنیم ایران نیز به این
مسیر حرکت کند».
در بخش پایانی این خبر اینگونه عنوان شده بود« :در
برنامه ششم توسعه قرار است به رشد  8درصدی
اقتصاد برسیم پس باید حداقل ساالنه  54میلیارد دالر

سرمایهگذاری خارجی داشته باشیم و این عدد به 770
هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری جدید نیاز است تا به
رشد  8درصدی برسیم این در حالی است که در حال
حاضر این عدد زیر  10هزار میلیارد تومان است».
صحبتهای نصراهلل رهنما هم با عنوان «با پایین
نگاه داشتن نرخ ارز واردات را تشویق میکنیم» در
پایگاه اطالع رسانی انرژی امروز منتشر شده بود.
در این خبر از قول رهنما عنوان شده بود« :قوانین
مازاد ،قوانین را پیچیده و تفسیرپذیر و فرصت نگاه
بخشی را ایجاد کرده است».
خبرنگار نیروی «انرژی امروز» ،همچنین از قول
نایب رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق
ایران نوشته بود« :عدم وجود پنجره واحد در صنعت
و صادرات ،نرخ غیرمنطقی ارز ،رکود صنعت و اقتصاد
نادرست برق از چالشهای پیش روی ماست که
به مشکالت داخلی صنعت دامن زده است .شرایط
کنونی همچنین ناشی از عدم باور بخش خصوصی
نیز هست».
در بخش دیگری از این خبر به صحبتهای رهنما
در خصوص الزام تصحیح نرخ ارز اشاره و عنوان شده
بود« :در شرایط عقالیی نرخ برابری ارز با پول ایران
باید تعریف شود و در تعادل قرار گیرد .وقتی نرخ
ارز تعادل ندارد؛ تلقی این است که با نرخ تورم ۱۰
درصدی ایران و نرخ تورم جهانی باید نرخ ارز را
منطقی کنیم  .با پایین نگاه داشتن نرخ ارز واردات
را تشویق میکنیم».
در  54رسانه ای که اخبار مربوط به کنفرانس
مطبوعاتی سندیکا را پوشش داده بودند ،به جز
خبرگزاری فارس ،ایسکانیوز ،اکونیوز ،خبر ایران و
خبر وان هم صحبتهای علی بخشی را با تیتر
«خبری از جزییات قرارداد ساخت نیروگاه یونیت
ترکیه نشد» منتشر کرده بودند.
«وزارت نیرو هر چه بیشتر برق میفروشد ،بدهکارتر
میشود» هم تیتری بود که عالوه بر فارس ،اکونیوز
و عصر اقتصاد برای پوشش صحبتهای پیام باقری
برگزیده بودند.
«با تعرفه فعلی سقوط میکنیم» و «خطر
ورشکستگی صنعت برق» هم تیترهایی بودند که
تسنیم ،انرژی امروز ،نسل امروز ،تابناک ،جامعه
خبر و پویا نیوز برای انعکاس صحبتهای بخشی
انتخاب کرده بودند.
روزنامه شرق در گزارشی با عنوان «انتخاب مدیران
برق با مشارکت بخش خصوصی انجام میشود»

گزارشی تفصیلی از کنفرانس مطبوعاتی سندیکا
منتشر کرده بود .دنیای اقتصاد هم گزارشش را با
عنوان «واکاوی چالشهای صنعت برق» منتشر
کرده بود.
روزنامه اطالعات هم در گزارشی مفصل با تیتر
«حجم سنگین بدهیهای دولت صنعت برق را به
ورشکستگی میکشاند» به این نشست مطبوعاتی
پرداخته و صحبتهای رییس و نایب رییس سندیکای
صنعت برق پرداخته بود.
ایرنا اما با تیتر «وزارت نیرو تکلیف قراردادهای سال
 90را روشن کند» اولین رسانه ای بود که مساله
قراردادهای متوقف را در راس خبر خود قرار داد.
به جز ایرنا ،زمان نیوز ،خبر طالیی ،گزارش امروز
و دنیای اخبار هم به موضوع قراردادهای متوقف
صنعت برق پرداخته بودند.
پتانسیلهای قابل توجه صنعت برق در صدور کاال و
خدمات فنی و مهندسی هم در سرتیتر اخبار منتشر
شده از سوی رسانههایی مانند باشگاه خبرنگاران
جوان ،عصر پرس ،بازار خبر ،تجارت نیوز و اقتصاد
ایده آل قرار گرفت.
«خواستههای بخش خصوصی از اردکانیان»
پرتکرارترین تیتر در بین رسانه ها بود .ایسنا و
اکونیوز و بیش از شش رسانه دیگر خبر مربوط به
کنفرانس مطبوعاتی را با این تیتر کار کردند .برق
نیوز و انرژی امروز صحبتهای پیام باقری را با
محوریت لزوم جذب سرمایههای خارجی واقعی،
تفاوت بین فاینانس و سرمایهگذاری خارجی و الزام
ایجاد شرایط برابر میان سرمایه گذاران داخلی و
خارجی تنظیم کرده و با عناوینی مانند «قراردادهای
برق فاینانس است ،نه جذب سرمایه» و «تاکید
سندیکا بر اجرای عدالت بین سرمایه گذاران داخلی
و خارجی» منتشر کرده بودند.
روزنامه جام جم اما در گزارشی با محوریت نقد از قرارداد
وزارت نفت با شرکت توتال فرانسه ،به بخشهایی از
صحبتهای باقری در خصوص آسیبهای ناشی از
فاینانس به ویژه در حیطه سازندگان داخلی اشاره کرده
بود.
انعکاس گسترده کنفرانس مطبوعاتی سندیکای
صنعت برق ایران دوباره رسانه ها را در کنار فعالین
و صاحبان صنعت برق قرارداد تا آنها از این پس
برای پیگیری حقوق حقه خود که بی شک در
راستای منافع ملی نیز هست ،رسانه ها را نیز در
نار خود داشته باشند.
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سی و دومین کنفرانس بینالمللی برق با حضور
بیش از  1500نفر از پژوهشگران ،اساتید دانشگاه ها،
دانشجویان و صنعتگران برگزار شد.
کنفرانسهـا زمینهســاز برنامهریزیهای
اثر    بخش
در آییــن گشایش ایــن کنفرانس که مهنــدس
حمیــد چیتچیـــان ،وزیر نیروی دولت یازدهم،
ستار محمودی ،سرپرست وزارت نیرو و هوشنگ
فالحتیان ،معاون برق و انرژی وزیر نیرو از جمله
میهمانان آن بودند ،آرش کردی ،مدیر عامل توانیر و
رییس کنفرانس طی سخنانی عنوان کرد« :بی هیچ
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تردیدی صنعت برق وامدار پژوهشگران و محققان
و دانشگاهی است که هر ساله آخرین دستاوردهای
علمیخود را در این کنفرانس ارائه کرده و تالش
میکنند روزهای خوبی را برای این صنعت رقم
زنند».
مدیر عامل توانیر ضمن اشاره به این نکته که
بستر سازی برای انجام برنامهریزیهای اثربخش،
بهبود روشها ،بهینهســازی و ایجاد آمادگی در
صنعت برق برای ورود فنـــاوری جدید در آینـــده
نه چندان دور و گذر از وضعیت موجود و رسیدن به
شبکههای بـــرق هوشمند بی شک مهمتریــن
رهــــاورد این کنفرانس است ،تصریح کــرد:

«تحوالت و مسائل و موضوعات جدید در صنعت
برق در سطح بین المللی و کشورمان دارای آنچنان
شتاب و سرعتی است که واجد صدها تحقیق جدید
و سلسله وار خواهد بود .به عنوان نمونه میتوان به
پدیده گرد و خاک و ریزگردها که در سال گذشته
در استان خوزستان به وجود آمد ،اشاره کرد .از این
دست مسائل در صنعت برق ایران فراوان داریم،
پدیده رشد مصرف تغییر آب و هوا و اقلیم و نقش
آن در مصرف و دهها نمونه و مورد دیگر قابل اشاره
است».
کردی از ارسال  ۱۰۹۷مقاله با مشارکت بیش از
 ٢هزار نویسنده داخلی و خارجی از بیش از ۳۰۰
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سازمان برای دبیرخانه کنفرانس خبر داد و گفت:
«تعداد  ۳۹۳مقاله از  ۱۴۰دانشگاه و شرکتهای
مختلف پذیرفته شد ۱۹۸ .مقاله پذیرفته شده از
دانشگاههای داخل و خارج از کشور است و ۱۹۵
مقاله از شرکتهـــا ،شرکتهــای برق منطقهای،
توزیع نیروی برق و نیروگاه به ترتیب  ۶۵ ،۴۶و
 ۱۴مقاله پذیرفته شده و قرار است در مدت سه
روز برگزاری این همایش ۲۱۰ ،مقاله به صورت
شفاهی و  ۹۸مقاله نیز به صورت پوستر ارائه خواهند
شد .همچنین  ۱۴سمینار تخصصی با هدف معرفی
فناوری جدید در صنعت برق توسط شرکتهــای
داخلی و خارجی برگزار خواهد شد».
الزام تغییر پارادایم در صنعت برق
حمید چیتچیــان وزیر اسبق نیرو هم یکی از
سخنرانان در سی و دومین کنفرانس بین المللی برق
بود .وی با تاکید بر ضرورت توجه به علوم انسانی
در اداره صنعت برق گفت« :امروزه دیگر نگاه صرفا
مهندسی برای اداره صنعت برق کفایت نمیکندو خال
علوم انسانی برای اداره این صنعت بنیادین محسوس
است .مردم دوست دارند که عالوه بر کیفیت برق و
نبود نوسانات ،از حداقل خاموشی برق برخوردار باشند.

کاهش هزینههای برق یکی دیگر از انتظارات مردم
است .بنابراین ،هزینههای برق باید کاهش یابد ،چرا
که در کشورمان هزینهها باالتر از تعرفههای برق
است و مردم کمتر از هزینههای واقعی پول برق
پرداخت میکنند ،پس براساس اقتصاد برق ،باید
هزینهها کاهش و تعرفهها افزایش یابد».
چیتچیان در ادامه در خصوص وضعیت آالیندگی
نیروگاههای کشور گفت« :در بسیاری از شهرها
مثل تبریز ،اراک ،کرج ،قزوین و تهران زمانی که
نیروگاهها ناچار هستند از سوخت مازاد استفاده کنند،
آالیندگی تولید برق این نیروگاهها افزایش مییابد
و همین امر باعث شده مردم در فصل زمستان و
زمانی که نیروگاهها از سوخت مازوت استفاده
میکنند شکایت فراوانی دارند».
وزیر سابق نیرو با تاکید  رعایت عدالت در خصوص
فروش انشعاب برق بین مشترکین گفت :متاسفانه
در برخی موارد از دو مشترک نزدیک به هم دو
هزینه متفاوت برای دریافت حق انشعاب گزارش
میشود ،پس باید تبعیض بین حق انشعاب از بین
برود .به عالوه نیازهای مشترکین و صنعت برق دو
طرفه است و صنعت نیز متقابال از مردم انتظاراتی
دارد که  مشارکت مردم در سرمایهگذاری و پرداخت

به موقع قبوض برق ،یکی از انتظارات بجای صنعت
برق از مشترکان است.
چیتچیان با اشاره به وضعیت موجود نیروگاههای
تولید پراکنده گفت :به دلیل تصمیم نادرست و غیر
کارشناسی یکی از دستگاههای دولتی آینده این
نیروگاهها در خطر است .تغییر پارادایم در صنعت
برق یک الزام است ،لذا در عصر حاضر نگاه صرفا
مهندسی برای ادراه این صنعت کفایت نمیکند خال
علوم انسانی در این حوزه محسوس است.
لــزوم افزایش  50هزارمگاواتی ظرفیت
تولید برق
سرپرست وزارت نیرو سومین سخنرانی بود که
پشت تریبون رفت و از رشد مصرف برق و لزوم
افزایش  50هزار مگاواتی ظرفیت تولید برق گفت.
وی ضمن اشاره به اینکه ظرفيت فعلي نصب شده
برق کشور  77هزار مگاوات است ،خاطرنشان کرد:
«در حال حاضر ما جزو کشورهاي برتر منطقه در
توليد برق و نيروگاه سازي در جهان هستيم ،که اين
امر بيانگر توانايي و ظرفيت شبکه برق کشور و اين
صنعت در کشور است .همچنين وزارت نيرو به علت
وجود سرمايه انساني بسيار خوبي که دارد ،مي تواند
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در صورت وجود ابزارها و سيستمهاي  نوين توزيع
و  انتقال و البته نيروگاه هاي با راندمان باالتر ،ميزان
ظرفيت فعلي برق در کشور را به چند برابر برساند».
وي تصريح کرد« :در سال هاي گذشته اقدامات
بسيار خوبي در اين صنعت انجام شد از جمله اينکه
ما توانستيم تمام روستاهاي باالي  10خانوار کشور
را برقدار کنيم .همچنين سهم بخش خصوصي در
اين صنعت با شدت باال رفت و ما آالن شاهد اين
هستيم که بيشاز  50درصد برق توليدي کشور
توسط بخش خوصي تأمين مي شود .بايد توجه
داشت که در سال  92حدود  125دقيقه  فرکانس
خارج از بازه مجاز داشتيم که اين امر در پايان سال
 95به حدود  12دقيقه در سال رسيده است».
وي با اشاره به پيش بيني برنامه هاي توسعه و روند
رشد مصرف ،ادامه داد« :با توجه به پيشبينيها
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براي پوشش دادن نياز برق مصرفي در  10سال در صنعت آب و برق مشکالت فني چنداني وجود
آينده ،بايستي حداقل  50هزار مگاوات به ظرفيت ندارد ،و عمده مشکل اين صنعت به اقتصاد آن
کنوني شبکه برق کشور اضافه شود .در حال حاضر برمي گردد که اميدواريم با اجراي اين بسته بتوانيم
پتانسيل نصب انرژيهاي نو در کشور حدود  75بر بخشي از اين مشکالت درآينده فائق آييم».
هزار مگاوات برآورد شده است که برنامه وزارت نيرو   وي در پایان افزود« :از استراتژيهاي ديگر وزارت
اين است در  5سال آينده ،ظرفيت نصب شده اين نيرو براي سالهاي آتي تقويت بخش داخلي صنعت
برق ،حرکت در مرزهاي دانش و انتقال تکنولوژي،
انرژيها را  در کشور  به  5هزار مگاوات برساند».
محمودي با اشاره به برنامهها و استراتژيهاي توسعه و تقويت بخش صادرات اين صنعت و البته
وزارت نيرو در صنعت برق براي سالهاي آتي تربيت نسلي نو براي خلق ارزشهاي بديع در اين
گفت« :برنامه وزارت نيرو براي سالهاي آتي اين صنعت است».
است که صنعت آب و برق کشور را از نظر اقتصادي گفتنی است که در حاشیه سی و دومین کنفرانس
خودکفا و به صرفه بکند .بستهاي براي اقتصادي بین المللی برق به رسم هر سال نمایشگاهی با حضور
شدن طرحهاي آب و برق و مشارکت فعال تر بیش از دهها فعال در صنعت برق شرکت برپا شده
بخش خصوصي طراحي شده که اميدواريم در  4بود .این کنفرانس روز چهارشنبه سوم آبان ماه سال
سال آتي شاهد اجرايي شدن آن باشيم .خوشبختانه جاری در محل پژوهشگاه نیرو به کار خود پایان داد.
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بخـش خصوصـی صنعت بـرق در آخریـن روزهای
مهـر مـاه امسـال رویـداد ارزشـمندی را در میـان
دو عضـو توانمنـد سـندیکای صنعـت بـرق ایـران
شـاهد بـود .شـرکتهای دورود کلیـد بـرق و تابان
نیـرو شـیراز بـه عنـوان دو مقرهسـاز موفـق داخلی
بیستوششـم مهـر مـاه طـی سـمیناری کـه در
سـالن الغدیـر سـاختمان مرکزی راهآهـن جمهوری
اسلامی ایـران برگـزار میشـد ،ضمـن اعلام
رسـمی همکاری خود در قالب برند مشـترک TDI
  Groupبـه معرفـی محصول جدید خـود با عنوان
مقرههـای کامپوزیتـی خطـوط باالسـری پرداختند.
این سمینار با حضور مدیران عالیرتبه راهآهن کشور
و متروی تهران در کنار نمایندگان دیگر شرکتهای
فعال در این عرصه برگزار میشد و در آن پس از
ارائه توضیحاتی توسط الله زمانی مدیرعامل و علی
خوردهچی مدیر بازرگانی گروه صنعتی تاباندورود
( ،)TDI Groupمشخصات فنی محصوالت این
گروه توسط محمدرضا قاسمی مدیر فنی گروه به
تفصیل مورد شرح و بررسی قرار گرفت.
طی گفتگویی که در حاشیه این سمینار با مدیران
گروه صنعتی تاباندورود در خصوص انگیزهها و
چگونگی تشکیل این گروه صنعتی صورت گرفت،
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الله زمانی رییس هیاتمدیره شرکت تاباننیرو
شیراز ضمن اشاره به پیشینه دو شرکت در زمینه
تولید مقرههای سیلیکونی گفت :ما در شرکت تابان
نیرو که تا پیش از این تنها شرکت صادرکننده
مقرههای کامپوزیتی از ایران شناخته میشد ،همواره
تمایل داشتیم کیفیتی باال را برای محصوالت
داخلی ارائه دهیم و برای این منظور تصمیم گرفتیم
یک شریک تجاری را در کنار خود داشته باشیم.
مدیرصادرات و توسعه بازار شرکت تابان نیرو شیراز
در این رابطه فزود :در انتخاب این شریک تجاری با
توجه به آنکه طراحی ،کیفیت و فناوری الزم برای
محصول خود را دارا هستیم همکاری با شرکتی
ایرانی و صاحب برند را بر مشارکت با سرمایهگذاران
خارجی و یا قرارگرفتن تحت لیسانس شرکتهای
خارجی ترجیح میدادیم.
وی در ادامه با بیان این مطلب که هر دو شرکت
در تولید مقرههای فشار قوی برندهایی قوی به
حساب میآیند خاطر نشان کرد :با توجه به آنکه
تمایل نداشتیم برند خود را از دست بدهیم ،اقدام
به نوعی برندسازی مشترک(  (�CO- BRAND
 )INGدر تولید این محصول جدید کردیم .براین
اساس تاباننیرو شیراز و دورود کلید برق هر کدام

جایگاه و برند خود را حفظ خواهند کرد اما در این
میان فرزندی صنعتی تحت عنوان گروه صنعتی
تابان دورود  ( )TDI Groupاز دل این دو متولد
میشود و بر تولید محصوالتی متمرکز خواهد شد
که پیش از این سرمایهگذاری برای تولید آنها در
داخل کشور صورت نگرفته و میتوان گفت از
ابداعات این دو شرکت هستند .به گفته مدیرعامل
گروه صنعتی تاباندورود از جمله این محصوالت
میتوان به مقرههای پست ،مقره های راهآهن،
مقره های توخالی (،)Hollow Core Insulator
چترکافزاها و ارائه خدماتی چون پوششدهی
مقرهها اشاره کرد.
الله زمانی ضمن معرفی گروه صنعتی تاباندورود
به عنوان اولین طراح و تولیدکننده مقرههای خطوط
باالسری در داخل کشور ،هدفگذاری اصلی این
گروه تازهتاسیس را بر حضور در بازارهای جهانی
در کنار فعالیت در بازار داخلی ذکر کرد .وی افزود:
امروز اولین قدم ما در مسیر دستیابی به این هدف
برداشته شد .لذا ممکن است همچنان آمادگی
چندانی برای پذیرش این پیوند وجود نداشته باشد،
اما ما به این حرکت بسیار مثبت مینگریم و شعار
گروه را چنین در نظر گرفتهایم" :ما یک خانواده
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هستیم"؛ زیرا بر این باوریم که اگر پدرانمان هدیهای را برای ما برجای
گذاشتهاند وظیفه داریم تا آن را بیش از پیش ارتقا بخشیده و به نسل
بعدی انتقال دهیم.
این عضو سندیکای صنعت برق ایران انگیزه تشکیل گروه صنعتی
تاباندورود را چنین عنوان کرد :در نظر داشتیم به تولیدکننده داخلی
نشان دهیم و به نوعی بیاموزیم که همیشه نیاز نیست در رقابت و
روبروی هم باشیم ،زیرا تداوم این رقابتها و ارائه قیمتهای پایین
و پایینتر عمال کیفیت محصول از بین میرود و نهایتا محو شدن
برندهایی را موجب خواهد شد که روزگاری نامدار بودهاند .در نتیجه
تصمیم گرفتیم این برند مشترک را تشکیل دهیم و این پروژه نمونهای
برای گسترش هر چه بیشتر کار خواهد بود.
علی خوردهچی مدیرعامل دورورد کلید برق نیز در این گفتوگو با
اشاره به فراز و نشیبهای بسیاری که به عنوان یک تولیدکننده صنعت
برق کشور به واسطه بروز تورم ،کمبود مواد اولیه وارداتی ،نوسانات
ارزی و تحریمها تجربه کرده است عنوان داشت :در مجموع پس
از پشت سر گذاشتن این موانع به مرحلهای رسیده بودیم که  به
نظر میآمد با توجه به منابع انسانی محدود ،فرصت کافی را جهت
پیشرفت و ترقی ،آنچنان که مدنظرمان است ،نخواهیم داشت .لذا
نیاز به افزایش توانمندی نیروی انسانی خود را عمیقا احساس کردیم.
مدیر بازرگانی گروه صنعتی تاباندورود در توضیح دالیل پیوند خوردن
این دو شرکت در قالب یک گروه صنعتی گفت :با توجه به آنکه پس
از برجام و رفع تحریمها شاهد ورود شرکتهای بزرگ خارجی به بازار
ایران هستیم ،برای مقابله با توان رقابتی باالی این شرکتها نیازمند
آنیم که با تجمیع تواناییهای خود به عنوان فعاالن داخلی نقاط ضعف
یکدیگر را بپوشانیم .دو شرکت تاباننیرو و دورود کلید برق نیز هر یک
به تنهایی از نقاط قوتی برخوردار بودند که لزوما نقاط ضعف دیگری
نبود ،اما با علم به محدود بودن منابع انسانی هر دو شرکت به این نتیجه
رسیدیم که با تجمیع توانمندیهای یکدیگر میتوانیم در برابر رقبای
خارجی بر مزیت رقابتی خود بیفزاییم ،لذا همافزایی را جایگزین رقابت
با یکدیگر کردیم.

وی در پاسخ به اینکه چرا مسئولین این گروه صنعتی ،راهآهن جمهوری اسالمی ایران را
به عنوان بازار هدف جدید خود برگزیدهاند ،خاطر نشان ساخت :از آنجا که برای دستیابی به
هدف خود مبنی بر سوده بودن این گروه صنعتی نیاز داشتیم اصطالحا تخممرغهای بازاریابی
خود را تماما در یک سبد نگذاریم ،در جستجوی بازارهای هدف جدیدی در داخل و خارج
کشور بودیم .به این منظور در بازار داخلی به جز شرکتهای تابعه وزارت نیرو ،بخش جدیدی
را با کارفرمایی راهآهن جمهوری اسالمی و تولید مقرههای خطوط باالسری در این صنعت در
نظر گرفتیم .خصوصا که تا پیش از این مقرههای مترو و راهآهن بدون استثنا وارداتی بودهاند
و بر این اساس در نظر داریم با تولید داخلی این محصول ،خدمتی را در جهت خودکفایی
صنعت کشور ارائه دهیم.
خوردهچـی بـا بیـان ایـن مطلـب از طراحـی ،تولیـد و تحویـل پروژههایی در متـرو کرج-
هشـتگرد و راه آهن تبریز خبر داد و افزود :امروز اینجا هسـتیم تا با معرفی توانمندیهای
خـود نشـان دهیـم کـه گـروه صنعتـی تابـاندورود میتوانـد بـرای تامیـن مقـره در کلیه
پروژههایـی کـه راهآهـن جمهـوری اسلامی بـا شـرکتهای داخلـی و خارجی در دسـت
دارد ،همکاری داشـته باشـد .گفتنی اسـت این سـمینار با طرح پرسـشهایی فنی توسـط
حاضریـن و ارائـه پاسـخهایی توسـط مدیر فنـی شـرکت دورود کلید برق پایـان یافت.
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تمدیره سندیکا
گزارش هیا 
در توافق با مديرعامل برق منطقه اي تهران حاصل شد؛

سندیکا عهده دار تدوین دستور العمل ارزیابی و تشخیص صالحیت
سازندگان و پيمانكاران
هشتمین نشست هفتمین دوره هیات مدیره سندیکای صنعت برق برق ایران سی ام مهر ماه سال
جاری در محل سندیکای صنعت برق ایران برگزار شد.
در این جلسه که غالمرضا خوش خلق ،مدیر عامل برق منطقه ای تهران میهمان ویژه آن بود،
عدم استقبال شرکت های برق منطقه ای و توزیع نیروی برق از پیاده سازی قرارداد تیپ و لزوم
پیگیری سندیکا به منظور بررسی اصالحات توانیر و ارائه نظرات اصالحی سندیکا مورد بحث و
بررسی قرار گرفت.
در همین راستا هیات مدیره سندیکا از غالمرضا خوش خلق درخواست کردند که در مناقصات
برق منطقه ای تهران به عنوان یکی از بزرگترین کارفرمایان صنعت برق ،قرارداد تیپ مالک
قرار گیرد تا سایر کارفرمایان نیز در این راستا اقدام کنند.
بحـث و بررسـی پیرامـون مناقصـه  312پسـت و اقدامـات انجـام شـده بـرای تنظیـم اسـناد
مناقصـه ،شناسـایی و ارزیابـی پیمانـکاران ،تقسـیمبندی پـروژه بـه چنـد بخش ،تعییـن نحوه
امتیازدهـی و انتخـاب پیمانـکار یکـی دیگر از مباحث این جلسـه بـود .به این ترتیب گزارشـی
در خصـوص قـرارداد ابلاغ شـده بـرای بخـش اول و همچنیـن اقدامـات انجـام شـده بـرای
بخشهـای بعدی توسـط محسـن عربانی ،مشـاور ایـن پروژه ،ارائه شـد .همچنین عنوان شـد
کـه در بخـش اول پـروژه مقـرر شـده  80درصد از ظرفیتهای سـاخت داخل کشـور اسـتفاده
شـود و هماهنگیهـای الزم بـه ایـن منظـور در حـال انجام اسـت.
همچنین مقرر شد عالوه بر برگزاری ماهانه هیات مدیره سندیکا با مدیر عامل برق منطقه ای
تهران ،دستورالعمل ارزیابی سندیکا برای تشخیص صالحیت شرکتهای سازنده و پيمانكاري
در اختیار برق منطقهای تهران قرار گیرد .به عالوه قرار بر این گذاشته شد که فهرست اعضای
سندیکا با تفکیک سطح کیفی به منظور لحاظ شدن در شرایط خصوصی و امتیاز فنی مناقصات
به کارفرمایان ارائه شود.
افزایش سطح همکاری های بین سندیکای صنعت برق ایران و انجمن مهندسین برق و
الکترونیک و نیز بهره گیری از ظرفیت اعضای مشترک هیات مدیره برای همکاری های
مشترک دو تشکل و نیز برگزاری نشست های دوره ای و مستمر با مدیران عامل شرکت های
برق منطقه ای کل کشور از دیگر مصوبات این جلسه بودند.
در این نشست همچنین ضمن ارائه گزارشی از جلسات برگزار شده با نمایندگان وزارت نیرو و
اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی و انجام توافقات الزم به منظور خاتمه دادن به
قراردادهای متوقف ،مقرر شد صورتجلسه کمیسیون انرژی مجلس ،جهت انجام اقدامات الزم
برای ستاد تدابیر ویژه ارسال و موضوع به شکل جدی پیگیری شود.
همچنین اعضای هیات مدیره سندیکا مقرر کردند که برای توسعه ارتباطات سندیکا و مجلس،
از کمیته برق کمیسیون انرژی برای جلسه صبحانه کاری با هیأت مدیره سندیکا دعوت به عمل
آورده و جلسه کارگروه مجلس سندیکا را به منظور انجام هماهنگیهای الزم و مشخص شدن
اقدامات آتی برگزار کنند.
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گزارشکمیتههایسندیکا
اخبار کمیته توسعه صادرات؛

برگزاری انتخابات هیاترییسه جدیدکمیته توسعه صادرات
مجمع عمومی و انتخابات دوره جدید هیاترییسه کمیته توسعه صادرات سندیکا با اخذ رسمیت
از حضور  16نماینده از شرکتهای واجد شرایط ،با دستور انتخابات هیات رئیسه کمیته و ارائه
گزارشهای دوره گذشته در محل سالن جلسات سندیکای صنعت برقایران برگزار شد.
دراین نشست ضمن ارائه گزارش عملکرد و بیالن مالی کمیته و تایید آن توسط مجمع ،در
خصوص میزان مشارکت اعضای هیاترییسه کمیته در دوره گذشته ارائه توضیحات شد.
همچنین تیزر توانمندیهای صادراتی صنعت برق تهیه شده توسط دبیرخانه کمیته دراین مجمع
به نمایش در آمد.
دراین راستا علی بخشی رییس هیاتمدیره سندیکا و عضو هیاتمدیره دوره گذشته کمیته توسعه
صادرات ضمن ابراز خشنودی از مشارکت و حضور اعضای کمیته دراین مجمع این کمیته را از
فعالترین کمیتههای سندیکا دانست و آن را نوک پیکان عملکردی سندیکا خواند .وی با بیاناین
مطلب ابراز امیدواری کرد هیاترییسه جدید کمیته نیزاین عملکرد را حفظ کند و ارتقا بخشد.
پیـام باقـری رییـس کمیتـه در ادامهایـن نشسـت از طـرح تشـکیل و حضـور شـرکتها در
کنسرسـیوم صادراتـی بـرای اولیـن بـار در سـندیکا خبـر داد و افـزود :برایایـن موضـوع در
هیاترییسـه کمیتـه وقـت زیـادی اختصـاص یافـت و پـس از پیگیـری نهایتا بـه هیاتمدیره
سـندیکا ارائـه شـد .وی درایـن خصـوص  بـا اشـاره به موافقـت هیاتمدیـره قبلی سـندیکا و
اعمـال پیشـنهاداتی از سویایشـان ،خاطـر نشـان کرداین مهم پـس از نهاییشـدن و تصویب
در هیاتمدیـره فعلـی بـه اطلاع عمـوم خواهد رسـید.
در ادامه ،روند انتخابات با برگزیدن علی بخشی به عنوان رییس مجمع و معرفی حاضرین در
جلسه از خود و زمینه فعالیت شرکت متبوعشان آغاز شد.
در ایــن دوره از انتخابــات هیاترییسه کمیته توسعــه صادرات سنــدیکا  14نفر از نمایندگان
شرکتهای عضو اعالم آمادگی کردند که پس از بحث و بررسی دراین خصوص و اخذ آرا نتایج
حاصل از  16رای ماخوذه منجر به انتخاب پیام باقری از شرکت پارصان ،محمد زمانیفر از شرکت
سیم و کابل ابهر ،احسان بخشی از شرکت همراه افق تهران ،حسین جعفری از شرکت صانیر،
یزدآبادی از شرکت نامدارافروز ،بهنام حقیقی از شرکت مپنا و تهمینه حسینی از شرکت گام اراک
به عنوان اعضای اصلی هیاترییسه دوره جدید کمیته توسعه صادرات شد .همچنین آریا صادق
نیت حقیقی از شرکت قمآلیاژ و ابوطالب نیازی از شرکت نصبنیرو به عنوان دو عضو علیالبدل
هیاترییسه کمیته برگزیده شدند.

انتخاب رییس و نواب رییس کمیته توسعه صادرات سندیکا
هیاترییسه دوره جدید کمیته توسعه صادرات سندیکا در اولین جلسه خود اقدام به انتخاب رییس،
نواب رییس و خزانهداراین کمیته کردند.
درایـن نشسـت ضمـن ارائـه گـزارش مالی کمیتـه  و اعلام تبریک بـه شـرکتهای منتخب
بـه عنـوان صادرکننـدگان نمونـه کشـوری ،اعضـای هیاترییسـه کمیته بـه معرفـی اهداف و
برنامههـای خـود پرداختند.
براین اساس به اتفاق آرا ،پیام باقری به عنوان رییس هیاترییسه کمیته توسعه صادرات انتخاب
شد .همچنین بهنام حقیقی و محمد زمانیفر در مقام نواب رییس  و نیز علیرضا یزدآبادی به عنوان
خزانهدار کمیته برگزیده شدند.
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در پایاناین جلسه ضمن تعیین زمان تشکیل جلسات هفتگی کمیته ،برگزاری جلسهای با
شرکتهای نمونه صادراتی در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد در جلسه بعدی برنامههای دوره
جدید کمیته تدوین شود.
اخبار کمیته حقوقی و قراردادهای سندیکا؛

آغاز فعالیت کارگروه قرارداد تیپ در کمیته حقوقی و قراردادها
کمیتـه حقوقـی و قراردادهای سـندیکا در دوره جدید فعالیت خود در حالی  تشـکیل جلسـه داد
کـه دسـتهبندی اولویـت موضوعاتایـن کمیته و بررسـی سـاختار کارگروههـا در محوریتاین
جلسـه قرار گرفت.
براین اساس مقرر شد کمیته حقوقی و قراردادهای سندیکا بهجز مسائل روز و اقدامات پیش رو
اعم از تدوین و اصالحاییننامهها ،قوانین و مقررات ،در خصوص پیگیری مستمر کارگروه بیمه،
مالیات و تشکیل کارگروه اجرایی شدن قرارداد تیپ اقدام کند.
دراین راستا ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات کارگروههای بیمه و مالیات در دوره قبل کمیته مقرر
شد در دوره جدید کمیته حقوقی و قراردادها نیزاین کارگروه ها به فعالیت خود ادامه دهند .براین
اساس کارگروه بیمه و مالیات در دور جدید با مسئولیت پرویز قائممقامی ،دبیری علی محمدی  
فعال خواهند بود و آریاپور و سید هادی هاشمی به ترتیب در کارگروههای بیمه و مالیات مشاوره
به کارگروه را بر عهده خواهند داشت  .
عالوه براین با توجه به لزوم بررسی و پیگیری برای اجرایی شدن قرارداد تیپ مقرر شد کارگروهی
تحت عنوان اجراییشدن قرارداد تیپ با مسئولیت مهدی مسائلی و دبیری علی محمدی در حالی
آغاز به فعالیت کند که افسر عباسزاده در آن عهده دار مشاوره به کارگروه شود.

موضعگیری رسمی سندیکا در مناقصات فاقد تعدیل
در نشستی بین نمایندگان هیاتمدیره و دبیرسندیکا با دبیر و عضو کمیته حقوقی و قراردادها
موضوع بررسی مناقصات فاقد تعدیل در دستور کار قرار گرفت.
در ابتدایاین نشست ضمن اشاره به اهمیت موضوع ،بر   ضرورت حضور تمامی روسای
کمیتههای تخصصی تاکید شد.
در ادامه با توجه به برگزاری برخی مناقصات فاقد تعدیل از سوی تعدادی از شرکتهای
زیرمجموعه شرکت توانیراین موضوع مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت و برای جلوگیری از
تکرار معضل قراردادهای متوقف مقرر شد میثاقنامهای توسط کمیتههای تخصصی تنظیم واین
مهم به تایید تمامی اعضا برسد .براین اساس به تصویب رسید تا زمان اخذ تایید نهایی میثاقنامه
مزبور تمامی شرکتها از حضور در مناقصات فاقد تعدیل خودداری کنند.
کارگروه راه حل؛

از اصالحات قرارداد تیپ تا دستورالعملی برای قراردادهای متوقف

کارگروه راهحل سندیکا اقدام به برگزاری جلسهای با حضور نمایندگان معاونت توزیع شرکت
توانیر و سندیکا کرد.
در ابتدایاین نشست ضمن طرح موضوع عدم اجرای قرارداد تیپ ابالغی شرکت توانیر توسط
برخی شرکتهای توزیع ،توسط اعضا کارگروه تاکید شد که عدم اجرایاین مهم توسط کارفرمایان
موجبایجاد معضالت عدیده برای بخش خصوصی و نیز کارفرمایان دولتی خواهد شد.
در ادامه پس از تاییداین موضوع از سوی نمایندگان معاونت هماهنگی توزیع شرکت توانیر،
موازین اعضای کارگروه در خصوص اصالح و اجرای قرارداد تیپ در حضور نمایندگان شرکت
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توزیع توانیر تبیین شد.
براین اساس در خصوص قرارداد تیپ و اصالحات آن مقرر شد طی هفته آتی پیشنویس
اصالحیاین قرارداد در اختیار سندیکا قرار گیرد و پس از بررسی کارگروه راه حل ،اقدامات الزم
در خصوص اصالحات و موارد پیشنهادی سندیکا صورت پذیرد.
عالوه براین در ارتباط با قراردادهایی که در بازه زمانی نوسانات نرخ فلزات قرار داشتهاند مقرر
شد از طریق تنظیم دستورالعملی دراین خصوص از سوی مجموعه توانیر و با همکاری سندیکای
صنعت برق که تمامی این قراردادها را پوشش دهد ،نسبت به رفع مشکلاین قراردادها اقدام شود.
در ادامه در خصوص قراردادهایی که در بازه نوسانات نرخ فلزات قرار گرفتند مقرر شد گزارش
جامعی از بازه زمانی و دامنه آن دراین خصوص در اختیار مجموعه توانیر گذاشته شود.
کارگروه قراردادهای متوقف؛

مجلسیها به دنبال اخذ مجوز خاص برای خاتمه قراردادهای متوقف

کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی ،وزارت نیرو و سندیکای صنعت برقایران به منظور
بررسی وضعیت قراردادهای متوقفاین صنعت و ارائه راهکارهای عملیاتی برای حلاین چالش،
در محل مجلس شورای اسالمی تشکیل جلسه دادند.
در دومین نشست که هجدهم مهرماه با حضور نمایندگان مجلس ،وزارت نیرو ،توانیر و برق
منطقهای خوزستان و نیز نمایندگانی از هیاتمدیره به همراه دبیر کارگروه قراردادهای متوقف
سندیکا برگزار شد ،درخواست بخش خصوصی به منظور جلوگیری از فسخ قراردادها و ضبط
ضمانتنامههای شرکتهای طرف قرارداد با کارفرمایان دولتی و نیز چاره جویی و حل معضل
قراردادهای متوقف به عنوان محور اصلی مذاکرات مدنظر قرار گرفت.
در ابتدایاین نشست نمایندگان وزارت نیرو و شرکت توانیر به تفصیل اقدامات صورت گرفته
توسط نهادهای متبوع خود را عنوان کرده و به تشریح راهکارهای پیش روی خود پرداختند .هر
چنداین راهکارها ضرر و زیان پیمانکاران را پوشش نمی دهد.
پیشـنهادات سـندیکا بـرای برون رفـت از بحران موجـود در حیطه قراردادهـای متوقف هم که
پیشـتر در کارگـروه قراردادهـای متوقـف سـندیکا مورد بررسـی قرار گرفته شـده بـود ،در کنار
شـرایط کنونیایـن صنعـت و چالشهـای پیـش روی آن توسـط نمایندگاناین تشـکل دراین
جلسـه به تشـریح عنوان شد.
بهاین ترتیب در پایان جلسه مقرر شد که در گام اول برای جلوگیری از بروز موارد مشابه ،قرارداد
تیپ ابالغی جدید از سوی شرکتهای زیر مجموعه توانیر الزم االجرا شود و اگر مناقصهای از
تبعیت نکرد ،پیمانکاران ضمن عدم شرکت در مناقصه مذکور ،موضوع را جهت
قرارداد مزبور ّ
پیگیری به شرکت توانیر منعکس کنند.
یکی دیگر از مصوباتاین جلسه ،برگزاری سومین نشست مشترک ظرف دو هفتهاینده با حضور
نمایندگان سازمان بازرسی و سازمان برنامه و بودجه بود که قرار است هماهنگیهای الزم جهت
حضور نمایندگاناین سازمانها توسط کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی انجام شود.
به عالوه تنظیم نامهای خطاب به معاون اول رییس جمهور ،شورای امنیت ملی و ستاد تدابیر ویژه
اقتصادی به منظور انجام هماهنگیهای آتی برای حل معضل قراردادهای متوقف و اخذ مجوز
خاص برای خاتمهاین قراردادها هم در دستور کار کمیسیون انرژی قرار گرفت.
اعضای کمیسیون انرژی همچنین از سندیکا خواستند که عالوه بر ارائه فرمول تدوین شده در
کارگروه قراردادهای متوقف ،با مشارکت توانیر گزارش مستندی از وضعیت قراردادهای متوقف
بهاین کمیسیون ارائه دهند تا در جلسه آتی آن ،مطرح شده و دراین خصوص تصمیمگیری شود.
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انعکاس مواضع مشترک توانیر و سندیکا در قراردادهای متوقف به
مجلس
پیشنویس متن مشترک مربوط به مواضع توانیر و سندیکا در خصوص رفع معضل قراردادهای
متوقف پس از بررسيهاي نهايي در کارگروه قراردادهاي متوقف ،جهت اخذ تایید نهادهای
نظارتی به مجلس شورای اسالمی ارسال خواهد شد.
به دنبال پیگیریهای مکرر كارگروه قراردادهاي متوقف سندیکا و برگزاری نشست مشترک با
اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی و نمایندگان وزارت نیرو و توانیر در خصوص
مساله قراردادهای متوقف ،مقرر شده بود که متن مشترکی از سوی توانیر و سندیکا به منظور
حل عاجلاین مشکل به مجلس ارسال شود.
بهاین ترتیب بیستوسوم مهرماه نشست مشترکی بین نمایندگان سندیکا و نماینده شرکت توانیر
برگزار و مواضع طرفین مورد بررسی قرار گرفت .در نهایت پیشنویس متن مشترک تهیه و از
سوی نمایندگان توانیر و هیاتمدیره سندیکا و  کاگرروه قراردادهای متوقف مورد بحث و بررسی
قرار گرفت و در نشستی که بیست و پنجم همین ماه برگزار شد،این متن به تصویب رسید.
قرار است نسخه نهایی متن مشترک توانیر و سندیکا در خصوص حل مساله قراردادهای متوقف
جهت تسریع تایید آن توسط نهادهای نظارتی به مجلس شورای اسالمی ارسال شود.
اخبار کمیته کاهش تلفات؛

برنامه ریزی کمیته کاهش تلفات برای تدوین مدل بهره گیری از
ظرفیتهای قانونی ماده 12
جلسه کمیته کاهش تلفات و افزایش بهره وری هفته آخر مهر ماه در محل سندیکای صنعت
برقایران برگزار شد.
دراین جلسه ضمن ارائه گزارشی در خصوص نشست مشترک نمایندگاناین کمیته با کمیته
ملی کاهش تلفات شرکت توانیر ،مقرر شد با توجه به عدم استفاده از ماده  12قانون رفع موانع
تولید رقابت پذیر و به منظور اجرایی شدناین ماده ،تهیه یک مدل مشخص برای استفاده از
ظرفیتهای قانونی ماده مزبور برای پروژههای کاهش تلفات را به جلسه آتی کمیته موکول شود.
همچنین با توجه به اعالم آمادگی شرکتهای توزیع نیروی برق اهواز ،اصفهان و تبریز به منظور
آغاز همکاری برای پروژههای کاهش تلفات ،اقدامات الزم به منظور مذاکره با این شرکتها
مشروط به نهایی شدن مدل بهره گیری از ظرفیتهای قانونی ماده  12شد.
اخبار کمیته تخصصی اتوماسیون و مخابرات؛

پیگیریجدیپیادهسازیروشاجراییجامعسیستمهایاتوماسیون
جلسه کمیته اتوماسیون و مخابرات در حالی برگزار شد که پیگیری اجراییشدن  مشخصات
فنی و روش اجرایی جامع سیستمهاي اتوماسیون پستهاي فشارقوي طی نشست مشترک با
سیدزمان حسینی معاون هماهنگی انتقال شرکت توانیر در دستور کار کمیته قرار گرفت.
اعضای کمیته همچنین مقرر کردند که ضمنایجاد ارتباط هدفمند و مستمر با با مدیر بخش
حفاظت  ،IGMCپیگیریهای الزم جهت برگزاری جلسه مشترک با وی انجام شود.
دراین جلسه همچنین موسی احمدیان به عنوان نماینده کمیته جهت حضور در کمیته ارزیابی
و تشخیص صالحیت سندیکا معرفی و مصوب شد کورش تاجالدینی ،نماینده کمیته در کمیته
دانشبنیان سندیکا باشد.
اعضای کمیته اتوماسیون در پایان تصمیمگیری در خصوص تشکیل کارگروه ساخت داخل را
به جلسات آتی موکول کردند.
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اخبار کمیته تخصصی ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه؛

حمایت سندیکا از سمینار ارتینگ مشهد

کمیته تخصصی ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه سندیکا در مهر ماه سال جاری در حالی  
تشکیل جلسه داد که نماینده شرکت توزیع نیروی برق مشهد میهماناین نشست بود.
دراین جلسه موضوع برگزاری سمینار و نمایشگاه جانبی ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه به
متولیگری شرکت توزیع نیروی برق مشهد و محوریت حمایت سندیکای صنعت برق به بحث
گذاشته شد.
نماینده شرکت توزیع نیروی برق خراسان در ابتدای جلسه توضیحات کاملی را در مورد جزییات
و برنامهریزیهای صورتگرفته برایاین سمینار ارائه داد.
براین اساس طبق برنامهریزیهای صورتگرفته مقرر استاین رویداد با مشارکت شرکتهای
توزیع خراسان رضوی ،شمالی و جنوبی و نیز با دعوت از شرکت های توزیع استان های شرق
کشور در شهر مشهد برگزار شود .مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خراسان،
ساختمان خراسان ،انجمنهای
مهندسی
اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی ،سازمان نظام
ِ
ِ
صنفی استانی ،نشریات استان خراسان رضوی و نیز سندیکای صنعت برقایران از دیگر حامیان
و مشارکتکنندگان دراین سمینار خواهند بود.
در بخـش دیگرایـن جلسـه آرش الهـی پناه رییـس کمیته ارتینـگ و حفاظـت در برابر صاعقه
بـه معرفی سـندیکا و سیاسـت هـای کمیته پرداخـت و در ادامه نمایندگان سـندیکا و شـرکت
توزیـع نیـروی بـرق مشـهد در خصـوص نحـوه همکاریهـای مشـترک جهـت هر چـه بهتر
برگـزار کردنایـن سـمینار به بحـث پرداختند.
پس از مجموع رایزنیهای انجامشده دراین جلسه توافق شد با توجه به تعدد کنفرانس ها و
سمینارها در آبانماه،این رویداد در نیمه دوم آذر ماه  سال جاری و طی یک روز برگزار شود.
همچنین مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خراسان  به عنوان مکان برگزاری
سمینار تعیین شد.
عالوه براین ضمن تاکید بر جنبه صرفا علمیاین سمینار از برگزاری کارگاه های آموزشی و نیز
نمایشگاه جانبی در حاشیه آن خبر داده شد که کمیته ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه سندیکا
جهت حضور شرکتهای عضو کمیته دراین سمینار ،دعوت به عمل میآورد .همچنیناین کمیته
بنا دارد بروشورهایی برای معرفی خود در روز سمینار توزیع کندکه بهاین منظور دبیرخانه سندیکا
موظف است تا یک ماه قبل از برگزاریاین سمینار _حداکثر تا پایان آبان ماه سال جاری_ نسبت
به آمادهسازی کاتالوگ و بروشورهای مورد نیاز اقدام کند.
گذشــته ازایــن اختصــاص یافتــن زمانــی  15دقیقــهای جهــت معرفــی کمیتــه ارتینــگ و
حفاظــت در برابــر صاعقــه در مراســم افتتاحیهایــن ســمینار و درج نــام و لوگــوی ســندیکای
صنعــت بــرق و کمیتــه ارتینــگ در تمامــی بروشــورها ،تیزرهــای تبلیغاتــی و معرفیهــا بــه
عنــوان حامــی ســمینار ،در کنــار دارا بــودن نماینــدهای در کمیتــه علمــی ســمینار کــه منجــر به
ارزیابــی اولیــه هیاترییســه کمیتــه ارتینــگ و حفاظــت در برابــر صاعقــه ســندیکا از مقــاالت
ارســال شــده بــه ســمینار جهــت ارائــه شــفاهی خواهــد شــد ،از دیگــر خواســتههایاین کمیتــه
در همــکاری بــا ســمینار یادشــده اســت.
عالوه براین  برگزارکننده نمایشگاه جانبی متعهد است غرفهای را بهصورت مجزا و رایگان  به
کمیته ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه سندیکای صنعت برق و جهت معرفیاین تشکل صنفی
اختصاص دهد .بدیهی است شرکتهای عضو کمیته در صورت تمایل برای حضور در سمینار
بایستی هزینههای مربوطه را به صورت مجزا بپردازند.
در مقابل از سوی کمیته ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه سندیکا اعالم آمادگی شد تا تبلیغاتاین
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سمینار از طریق تمامی امکانات رسانهایاین کمیته و سندیکا صورت پذیرد و برگزاری یکی از
کارگاه های آموزشی را بر عهده گیرد .همچنیناین کمیته با هماهنگی دبیرخانه و روابط عمومی،
سندیکا متعهد شد مقاله برگزیدهاین سمینار در  نشریه ستبران سندیکا چاپ شود.
اخبار کمیته تخصصی انرژیهای تجدیدپذیر؛

تعیین اولویتها در دور جدید هیاترییسه کمیته انرژیهای
تجدیدپذیر
هیاترییسه کمیته تخصصی انرژیهای تجدیدپذیر سندیکا در حالی با حضور اعضا در محل
سندیکا تشکیل جلسه داد که ضمن تنظیم تقویم جلسات در دوره جدید تا پایان سال جاری ،مقرر
شد جلسات هر دو هفته یکبار در اولین جلسه عمومی کمیته در نیمه اول آذر ماه برگزار شود.
دراین جلسه ،موضوع طراحی تارنمای کمیته انرژیهای تجدیدپذیر به بحث گذاشته شد .براین
اساس به تصویب رسید موضوع راهاندازی تارنمای کمیته انرژیهای تجدیدپذیر طی نامهای به
اطالع دبیر سندیکا رسانده شود و تخصیص دامنه ،میزبان و دیگر موارد فنی با استفاده حداکثری
از امکانات موجود سندیکا و نیز اختصاص بودجهای جهت تکمیلاین پروسه در دستور دبیرخانه
سندیکا قرار گیرد.
در بخش دیگری ازاین جلسه طی بحث و بررسی در خصوص اولویتهای کوتاهمدت و میانمدت
کمیته مواردی چون پیگیری رتبهبندی اعضا ،تالش جهت شناساندن اعضا کمیته به یکدیگر و
برگزاری جلسه با نماینده سندیکا در شورای هماهنگی تشکلها مطرح شد.
دراین راستا به عنوان اولین اولویت کمیته مصوب شد تهیه چکلیستی جهت جمعآوری اطالعات
شرکتها ،با توجه به مستندات موجود از سازمانهایی مانند شهرداری و برنامه و بودجه ،در دستور
کار قرار گیرد تا بر اساس آن برنامهریزی برای گردآوردی اطالعات تارنما و نیز رتبهبندی و
تشخیص صالحیت اعضا در جلسه آتی به بحث گذاشته شود.
عالوه براین ضمن ارائه پیشنهادی جهت برگزاری جلسه با رییس کمیته تشخیص صالحیت
سندیکا ،تالش جهتایجاد کنسرسیومی از شرکتهای عضو کمیته بهمنظور استفاده از
فرصتهای سرمایهگذاری وایجاد ارتباط با مسئولین مربوطه جهت اجرایی شدن آن در زمره
دیگر اولویتهای اعضای کمیته اعالم شد .به همین منظور به تصویب رسید جهت تحقق
کنسرسیوم و رفع موانعایجاد خطوط اعتباری در پروژههای تجدیدپذیر ،با سازمان «سرمایهگذاری
و کمکهای اقتصادی و فنیایران» جهت برگزاری جلسه مشترک مکاتبه صورت گیرد.
همچنین برگزاری برنامههایی چون بازدید از نیروگاههای تجدیدپذیر به همراه دعوت از مقامات
وایجاد فرصتهای گفتوگو دراین زمینه در اولویت قرار گرفت .براین اساس مقرر شد در
جلسات عمومی تا جای ممکن از مقامات و مسئولین دستاندرکار در بخش انرژیهای نو دعوت
بهعملاید تا شرایطی جهت انتقال مستقیم مشکالت اعضا به مسئولین فراهم شود.
در پایان مقرر شد در جلسات آینده در خصوص راهکارهای اجرایی شدن موضوعات مطرح شده
بحث و تبادل نظر شود و اطالعیههای کنفرانسها و نمایشگاههای خارجی که در ماههایاینده
برگزار خواهد شد در اختیار اعضا قرا گیرد.

معرفی توانمندیهای اعضا در دستور کار کمیته تجدیدپذیر
جلسه هیاترییسه کمیته انرژیهای تجدیدپذیر هفته آخر مهر ماه با ارائه گزارشی از اقدامات
کمیته انرژیهای تجدیدپذیر توسط دبیر کمیته آغاز شد.
بر اساساین گزارش ،راهاندازی سایت کمیته که یکی از مصوبات جلسات گذشته آن بود ،مشروط
به تکمیل اطالعات اعضای کمیته در سایت سندیکا و اختصاص یک منوی مجزا به فعالین حوزه
تجدیدپذیر شد .مقرر شد پس از آنکه اطالعات اعضا دراین بخش از سایت سندیکا تکمیل شده و
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کمیته به قدر لزوم در این بخش فعال شد ،با اتکا به اطالعات گردآوری شده ،نسبت به راهاندازی
سایت مستقل کمیته انرژیهای تجدیدپذیر اقدام شود.
پیگیری مکاتبات انجام شده با سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و
همچنین نامهنگاری با مسئول بخش سرمایهگذاریاین سازمان و برگزاری نشست مشترک با
وی از دیگر مصوباتاین جلسه بود.
کمیته انرژیهای تجدیدپذیر همچنین برگزاری نشست مشترک با رییس کمیسیون انرژی
مجلس شورای اسالمی و رییس کمیته نیرویاین کمیسیون ،مکاتبه با سفارتخانههای کشورهایی
که امکان جذب سرمایه گذاری و دیگر همکاریهای مشترک را دارند به منظور معرفی ظرفیتها
و توانمندیهای کمیته و همچنین برگزاری نشست مشترک با مجری طرح برق روستایی کشور
در خصوص نحوه تخصیص تعرفههای برق تجدیدپذیر و استفاده از ظرفیت شرکتهای عضو
کمیته دراین حوزه را در دستور کار خود قرار داد.
اخبار کمیته تخصصی سازندگان تابلوهای برق؛

تدوین آییننامهای برای وندورلیست تابلوسازان
اعضای هیاترییسه کمیته سازندگان تابلوهای برق به تدوین نهایی خواستهها و نقطه نظرات
اعضای کمیته بهمنظور دریافت پیشنهادها و نقطه نظرات هیاتمدیره دوره هفتم سندیکا پرداختند.
در ابتدای این نشست ضمن ارائه خالصهای از اهم موارد مطروحه در جلسه هیاتمدیره سندیکا از
جمله گزارش اقدامات انجام شده در خصوص قراردادهای متوقف توسط رییس کمیته ،پیشنهادها
و نظرات اعضای کمیته سازندگان تابلوهای برق در قالب برنامههای آتی این کمیته تبیین شد.
براین اساس درخواست نتایج حاصل از پیگیری اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای
نظام مالی کشور از هیاتمدیره سندیکا جهت ابالغ و تسهیل امور اعضای کمیته تابلوسازان
صورت گرفت .همچنین بررسی پرسشنامه ارزیابی سایر انجمن ها بمنظورتهیه آییننامه
فراهمسازی وندورلیست مشترک تابلوسازان سندیکا وتهیه آییننامه تعیین شرایط احراز صالحیت
متقاضیان عضویت در سندیکا جهت کمیته تابلوسازان در دستور کار قرار گرفت.
عالوه بر این افزایش تعرفه گمرکی واردات تابلوهای ساختهشده و نیز پیگیری اخذ معافیت و
تسهیالت گمرکی جهت تامین تجهیزات مورد نیاز تولیدکنندگان تابلوهای برق ،در کنار موضوع
بررسی حذف تعرفه استانداردهای اجباری کاالهای وارداتی تجهیزات تابلوهای برق بهمنظور
کاهش هزینهها و زمان ترخیص از دیگر برنامههای تعیین شده در این کمیته بود که همراه
با موضوع تجدید نظر در ردیف های فهرست بهای تجهیزات تابلوهای برق دنبال خواهد شد.
این جلسه با تعیین مواردی چون ارائه پاورپوینت مربوط به دانش مهارتهای مدیریتی و نیز  
بررسی و جمعبندی پرسشنامه ارزیابی دیگر انجمنها بهمنظور تهیه آییننامه وندورلیست
مشترک تابلوسازان سندیکا به عنوان دستور جلسه آتی کمیته خاتمه یافت.

تعیین نمایندگان تابلوسازان در کمیتههای عمومی سندیکا
اعضای هیاترییسه کمیته سازندگان تابلوهای برق طی نشستی در راستای مصوبات اخیر
هیاتمدیره سندیکا ،نمایندگان خود را جهت حضور در کمیتههای عمومی سندیکا معرفی کردند.
برایـن اسـاس  بـا توجـه به انتخـاب روسـای کمیتههـای عمومـی سـندیکا ،معـاف ،نعمتی و  
ریحانینیـا بـه ترتیـب جهـت حضـور در کمیتههـای ارزیابـی و تشـخیص صالحیـت ،تامیـن
مالـی و همکاریهـای مشـترک و  نیز کمیته سـاخت داخل و دانشبنیان به عنـوان نمایندگان
کمیتـه سـازندگان تابلـو برق سـندیکا معرفی شـدند .همچنین حسـین شـجاعی رییس کمیته  
بـه نمایندگـی ازایـن کمیتـه در کمیتـه حقوقـی و قراردادها حضور خواهد داشـت.
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اخبار کمیته تخصصی سازندگان دکلهای انتقال نیرو؛

خودداری از شرکت در مناقصات غیر منطبق بر قرارداد تیپ

جلسه کمیته دکلسازان عضو سندیکا در حالی برگزار شد که تعیین نمایندگاناین کمیته در
کمیتههای عمومی ارزیابی و تشخیص صالحیت و حقوقی و قراردادها در دستور کار قرار گرفت.
بر این اساس محمد حسن حقگویی از شرکت پارس اخگر جهت حضور در کمیته ارزیابی و
تشخیص صالحیت و محمود فتورهچی از شرکت فراگستر بیستون به نمایندگی از دکلسازان در
کمیته حقوقی و قراردادها انتخاب و معرفی شدند.
دراین جلسه اطالعرسانی در خصوص نامه شماره  11/3285مورخ  96/7/15شرکت توانیر
در خصوص جبران واقعی افزایش قیمت فلزات صورت گرفت و با قرائت فراخوان سندیکا
در خصوص شناسایی شرکتهای دارای ظرفیت همکاری با شرکتها و پروژههای بینالمللی
صنعت نفت  ،96از شرکتهای توانمند جهت شرکت دراین فراخوان درخواست به عمل آمد.
در ادامه ضمن بحث و تبادل نظر در خصوص شرایط مناقصات منتشره پیش رو ،با توجه به عدم
بهکارگیری قرارداد خرید تیپ ابالغیه شماره  11/919مورخ   96/02/27شرکت توانیر توسط
برخی از برقهای منطقهای ،به اتفاق آرا مقرر شد بهمنظور جلوگیری از مشکالت و معضالت
متعاقب،این موضوع در حداقل زمان ممکن کتبا به سندیکای صنعت برق منعکس شود.
براین اساس شرکتهای عضو کمیته دکلسازان تاکید داشتند در صورت عدم پاسخگویی شرکت
توانیر در محدوده زمانی مناقصهها ،از حضور در چنین مناقصاتی خودداری میکنند .در اجرایاین
تصمیم میثاقنامه پیوست تنظیم و مقرر شد که به مهر و امضای اعضای کمیته دکلسازان برسد.
اخبار کمیته تخصصی سازندگان یراقآالت توزیع؛

تحریم مناقصات خالف قرارداد خریدتیپ توزیع کردستان
کمیته سازندگان یراقآالت توزیع سندیکا در جلسه اخیر خود به بحث و بررسی نتایج درخواست
کمیته از شرکتهای توزیع نیروی برق خوزستان و کردستان پرداخت وبه ترتیب مناقصههای
شماره  96/45 ،96/44 ،96/43 ،96/42خوزستان و مناقصه شماره  96/56کردستان را موردبحث
و تبادل نظرقرارداد.
درایـن جلسـه بـه عدم حصول نتیجه نسـبت به درخواسـت کمیته یراقسـازان از شـرکتهای
توزیـع نیـروی برق خوزسـتان و کردسـتان جهت ضمیمـه کردن قـرارداد تیپ ابالغی شـماره
 11/920مـورخ  96/02/27شـرکت توانیـر بـه جـای قـرارداد مغایـر بـا قـرارداد تیپ در اسـناد  
مناقصههـای مذکور اشـاره شـد.
دراین راستا عدم دریافت نتیجه از پیگیریهای انجامشده از شرکتهای مذکور و معاونت
هماهنگی توزیع شرکت توانیر طی هفتههای گذشته و همچنین خلف وعده و عدم رعایت تعهد
مورد پذیرش توسط برخی از اعضای کمیته ،شکست تصمیمات اخذ شده را در نبود وحدت عمل
و یکپارچکی اعضا منجرشد.
همچنیـن بـا توجـه بهاینکـه شـرکت توزیـع نیـروی بـرق کردسـتان علاوه برموارد فـوق در
مناقصههـای شـماره  96/64 ،96/61 ،96/56  ،96/55 ،96/54و  96/215نیـز از قـرارداد تیـپ
خریـد در اسـناد مناقصـه هـا اسـتفاده نکرده اسـت ،لذا نظـر به تصمیـم اتخاذ شـده در کمیته
مقـرر شـد ،عـدم حضور شـرکتهای عضو کمیته سـازندگان یـراقآالت توزیع به این شـرکت
توزیـع اعلام شـود .برایـن اسـاس مراتـب طـی نامـه شـماره  96-872مـورخ   96/7/11بـه
شـرکت توزیـع نیروی برق کردسـتان ارسـال شـد.
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اخبار شعب
با حضور دبیر کمیته تولیدپراکنده سندیکا در شعبه خراسان صورت گرفت؛

بررسی مشکالت تولیدپراکنده در استان خراسان

جمعی از اعضای شعبه خراسان طی جلسهای با حضور مهدی مسائلی  رییس کمیته تولید
پراکنده و عضو هیاتمدیره سندیکا به موضوع بررسی و رفع مشکالت تولید پراکنده در استان
خراسان پرداختند.
این جلسه که در محل شعبه خراسان با حضور شرکتهای عضو فعال در زمینه بهرهبرداری،
سرمایهگذاری و مشاوره در حوزه تولیدپراکنده استان برگزار میشد ،اهم مشکالت سرمایه گذاران
طرح و بررسی شد.
براین اساس در حوزه بهرهبرداری ،موضوعاتی چون پرداخت نامنظم صورتوضعیتهای مولدها،
نگرانی تولیدکنندگان از موضوع قطع گاز مولدها و نیز نگرانی ناشی از بلوکه شدن حسابهای
شرکتهای تولیدکننده نیروگاهی مطرح شد  .همچنین مساله وجود ابهام در قراردادهای خرید
تضمینی شرکت توانیر و نیز در مبحث معافیت مالیات بر ارزش افزوده در عملیات قبل از
بهرهبرداری دراین زمینه مورد اشاره قرار گرفت.
عالوه براین ضمن طرح موضوع خرید واحدهای نیروگاهی و فروش برق ،همچنین شفافسازی
در خصوص راندمان مولدها و  مشکالت بهرهبرداران در پنج سال دوم زمان بهرهبرداری  ،به
همراه ابهامات در پنچ سال دوم قراردادها با شرکت مدیریت شبکه از دیگر موارد اصلی مورد
اشاره دراین خصوص بود.
در ادامه مشکالت سرمایهگذاران قبل از بهر هبرداری نیز مورد طرح و بررسی قرار گرفت که
مطابق آن عدم تعریف فرآیندهای سرمایهگذاری برق در استان در پنجره واحد سرمایهگذاری و
نیز اخذ مجوزها و تاییدیههای اتصال به شبکه بهطور موازی از برق منطقهای خراسان و شرکت
توزیع استان از  اهماین موارد بود.
در همین راسـتا ضمن تاکید بر ابهام در خصوص ظرفیت فیدرهای شـبکه توزیع و پسـتهای
فـوق توزیـع ،عـدم رعایت دسـتورالعمل اتصال مولدها به شـبکه سراسـری خاطر نشـان شـد.
گذشـته ازایـن موضـوع طوالنی بـودن زمان اخـذ اطالعـات و پارامترهای شـبکه جهت انجام
مطالعـات اتصـال بـه شـبکه به عنـوان یکـی دیگر از مشـکالت مبتالبـه اعضا درایـن حوزه و
نیـز مسـاله نبود مصوبـه در کارگروه امـور زیربنایی بـرای احداث مولدهای مقیـاس کوچک در
جهـت تغییرکاربری زمین  مطرح شـد.
لذا با توجه به موضوعات فوق الذکر مکاتباتی در جهت رفع مشکالتاین اعضا و مرتفع سازی
زمینه برای جذب سرمایه گذاری وایجاد اشتغال در حوزه نیروگاه های تولید پراکنده در راستای
سیاست های اقتصاد مقاومتی ،توسط سندیکای شعبه خراسان با مدیرعامل برق منطقهای
خراسان صورت پذیرفت  .
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اخبار شرکتهای عضو
سیم و کابل ابهر ،یکی از دو نماینده خاورمیانه در کنگره جهانی کابل
رییس سابق هیاتمدیره سندیکای صنعت برقایران و مدیر عامل کابل ابهر به عنوان یکی از دو
نماینده خاورمیانه به عضویت هیاترییسه فدراسیون بین المللی کابل درآمد.
علیرضـا کالهـی امسـال نیـز ماننـد سـال گذشـته تنهـا نمایندهایـران در کنگره جهانـی کابل
خواهـد بـود کـه هـر سـاله بـا هـدف بررسـی و شناسـایی مسـائل و موضوعـات پیرامونایـن
صنعـت زیربنایـی برگـزار مـی شـود .در حـال حاضر کنگـره جهانی کابـل  2017در بارسـلون
اسـپانیا در حال برگزاری اسـت و مهندس علیرضا کالهی در کنار مدیر عامل شـرکت دوکاب
بـه عنـوان تنهـا نماینـدگان صنعت کابـل خاورمیانه ،جـزو میهمانانایـن کنگره هسـتند .الزم
بـه ذکـر اسـت کـه علیرضـا کالهـی ،مدیر عامـل شـرکت سـیم و کابل ابهـر و عضـو هیات
نماینـدگان اتـاق تهران ،سـال گذشـته یکـی از سـخنراناناین کنگـره بود.
گفتنی است در حال حاضر بیش از  80درصد فعالیناین صنعت  200میلیارد دالری در فدراسیون
بین المللی کابل عضو هستند.

شرکتهای عضو سندیکا در جمع صادرکنندگان نمونه کشوری
در مراسم بزرگداشت بیستویکمین روز ملی صادرات که روز شنبه بیستونهم مهر ماه با حضور
معاون اول رییس جمهور ،وزیر صنعت ،معدن و تجارت و دیگر مسئولین عالیرتبهاین وزارتخانه
برگزار شد ،از  9شرکت ممتاز و  51شرکت صادرکننده نمونه تقدیر شد.
دراین میان شرکتهای گام اراک ،الکترونیک افزارآزما ،موننکو،ایرانترانسفو و مپنا از جمله
اعضای سندیکای صنعت برقایران بودند که با دریافت لوح تقدیر بهعنوان صادرکنندگان نمونه
کشوری برگزیده و مورد تجلیل و تقدیر قرار گرفتند.

اعضای سندیکا در میان برگزیدگان نمایشگاه آب
همزمان با پایان کار سیزدهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضالب،
کمیته فنیاین نمایشگاه با صدور بیانیهای ،برترینهای نمایشگاه سیزدهم را معرفی کرد.
دراین زمینه با بررسي سوابق و انطباق معيارهاي چهاردهگانه ،از ميان  424شركت حاضر در
نمايشگاه 27 ،شركت به عنوان غرفههاي برتر 2 ،شركت جهت دريافت «نشان زرین» و 5
شركت به منظور اعطاي «نشان شايسته تقدير عالي» انتخاب شدند.
براین اساس از میان شرکتهای عضو سندیکای صنعت برقایران شركت مهندسین مشاور
قدسنیرو و شرکت شریف تراشه جهت دريافت تنديس و لوح غرفه برتر برگزیده شدند.
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اخبار صنعت برق و سندیکا
در نشست فعاالن حوزه انرژی با مشاور ارشد صنعتی وزیر نفت تاکید شد؛

تقویت مشارکت بخشخصوصی در قراردادهای نفتی
نمایندگان سندیکای صنعت برقایران به همراه دیگر فعاالن حوزه انرژی روز چهارشنبه دوازدهم
مهر ماه سال جاری طی نشستی با محمدرضا نعمتزاده مشاور ارشد صنعتی وزیر نفت در
محل اتاق تهران به همفکری در خصوص راهکارهای افزایش مشارکت در قراردادهای نفتی با
بنگاههای خارجی پرداختند.
برگـزاری ایـن نشسـت که از جمله اقدامات کمیسـیون انرژی و محیط زیسـت اتـاق تهران در
راسـتای تقویـت حضور بنگاههـای بخش خصوصـی در قراردادهای جدید نفتی بوده اسـت ،در
حالـی صـورت میگرفـت که محمدرضـا نعمتزاده به عنوان مشـاور ارشـد صنعتـی وزیر نفت
ماموریت خود را در این سـمت جدید کمک به حداکثرسـازی سـهم تولید و سـاخت داخلی در
قراردادهـای جدید نفتـی اعالم کرد.
در ابتدایاین نشست رضا پدیدار رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران  ،ضمن
اشاره به انگیزه برگزاری چنین نشستی جهت استفاده حداکثری از ظرفیتهای بخش خصوصی،
از جلسهای که پیش از آن با حضور نعمتزاده ،اعضای کمیسیون انرژی اتاق تهران و روسای
تشکلهای صنعت نفت برگزار شده بود خبر داد و گفت :دراین نشست ،دغدغههای فعاالناین
صنعت مطرح و در نهایتا اتفاقنظر شد تا با هدایت مهندس نعمتزاده ،به نحو شایستهای از
ظرفیت بخش خصوصی در قراردادهای جدید نفتی از جمله قرارداد با توتال بهرهبرداری صورت
گیرد .در واقع هدف ما ازاین هماندیشیها تدوین مدلی برای استفاده از ظرفیتهای کشور در
بخش خصوصی واقعی است.
وی با اشاره به اولویتهایی که رییسجمهور به وزارت نفت ابالغ کرده است ،گفت :در بند  5این
ابالغیه ،واگذاری فعالیتها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی
مورد تاکید قرار گرفته است .همچنین در بخش اولویتهای تخصصی ،وزارت نفت به جلب
مشارکت بخش خصوصی و سرمایهگذار خارجی در پتروشیمیها مکلف شده است.
رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران ،فرصت پیش آمده برای مشارکت سازندگان
داخلی در اجرای قرارداد توتال را فرصت مغتنمی برای بخش خصوصیایران برشمرد.
ی خارجی
ارتقا کیفیت با استفاده از مشاوران و فناور 
در ادامه این نشست محمدرضا نعمتزاده که سابقه هدایت وزارت نفت را نیز در کارنامه دارد
و اقداماتش دراین صنعت از نظر برخی کارشناسان کلیدی محسوب میشود ،بر توانمندسازی
بنگاههای صنعت نفت کشور تاکید کرد و یادآور شد :ارتقای کیفیت شرکتهای داخلی نیاز به
تعامل بیشتر با بنگاههای خارجی و نیز استفاده از مشاوران خارجی دارد.
نعمتزاده همچنین دراین نشست ،خاطرنشان کرد که در قراردادهای جدید نفتی ( ،)IPCمنظور
از شرکتهای داخلی صرفا بنگاههای واقعی بخش خصوصی نیست و در متن این قرارداد به
شرکتهایایرانی اشاره شده است که میتواند بنگاههای نیمهدولتی و دولتی را نیز شامل شود.
مشاور ارشد صنعتی وزیر نفت همچنین یکی از ویژگیهای قراردادهای جدید نفتی را وجود
امتیازها و جرایم تعیینشده در آن عنوان کرد و افزود :براین اساس ،امتیازات ویژهای برای
استفاده از توان داخلی در قراردادهای نفتی لحاظ شده است ،بهطوری که هر شرکتایرانی که در
مناقصات این قراردادها شرکت میکند به هر اندازه که سهم استفاده از تولیدات داخلی را بیشتر
کند ،امتیاز باالتری دریافت خواهد کرد.
وی در عیـن حـال تصریـح کـرد که اگـر برندگان مناقصـات نتوانند بـه تعهدات خـود مبنی بر
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اسـتفاده حداکثـری از تـوان داخلـی عمـل کنند ،بـا جرایمی تا سـقف  10درصد میـزان قرارداد
مواجه خواهند شـد.
وزیر سابق صنعت ،معدن و تجارت با تاکید این مطلب که سازندگان داخلی باید توان و دانش
فنی خود را هر چه سریعتر ارتقا دهند تا بتوانند یکی از پایگا ههای اصلی مشارکت در قراردادهای
جدید نفتی شوند ،گفت :شرکتهای بخش خصوصی در صنعت نفت باید کارهای انفرادی را کنار
گذاشته و طی اجماع و مشارکت با یکدیگر در این قراردادها ورود پیدا کنند.
وی یکی از نقاط ضعف بنگاههای داخلی را در مقوله  HSEعنوان کرد و خواستار توجه بیشتر
سازندگان و پیمانکاران صنعت نفت بهاین موضوع و ارتقایاین شاخص شد .به گفته ویHSE ،
و رعایت آن یکی از الزامات جدی از سوی سرمایهگذاران و شرکتهای خارجی برای مشارکت
با بنگاههایایرانی در پروژههای نفتی است.
وی در رابطـه بـا قیمتدهـی در مناقصـات توصیـه کـرد کـه بنگاههایایرانـی بـا رصـد
دقیـق قیمتهـا در بازارهـای جهانـی و شـرکتهای رقیـب خارجـی ،فرصـت حضور خـود در
پروژههـای نفتـی داخلـی را از دسـت ندهند .مشـاور ارشـد صنعتـی وزیر نفت سـپس به مقوله
ارتقـای آمـوزش بنگاههایایرانـی اشـاره کرد و گفـت :دراین رابطه شـرکتهای ایرانـی باید از
تـوان مربیـان و مشـاوران خارجی اسـتفاده کنند.
وزارت نفت ،برای بخش خصوصی واقعی امتیاز قائل شود
در ادامـه ایـن نشسـت ،حمیدرضا صالحـی ،عضو هیاتمدیره سـندیکای صنعـت برقایران از
پیشـرفت ُکنـد صنعت نفت ایران طی سـالهای گذشـته سـخن گفـت و افزود :بـه وجود آنکه
حدود  100سـال از اسـتحصال نفت درایران سـپری شـده اسـت ،نمیتوانیم ادعا کنیم صاحب
شـرکتهای بـزرگ نفتـی هسـتیم .دراین مقطـع اما شـاید انعقاد قـرارداد با توتـال کمک کند
کـه شـرکتهایایرانی نیـز خـود را ازحیث رعایت اسـتانداردها و کیفیـت ارتقا دهند.
ایـن عضـو هیـات نماینـدگان و نایبرییـس کمیسـیون انـرژی و محیط زیسـت اتـاق تهران
بـا اشـاره بهاینکـه فضـای کسـبوکار همچنـان نامسـاعد بـه نظر میرسـد ،گفت :شـرکتها
بایـد خـود را ارتقـا دهنـد امـا بایدایـن را هـم در نظر بگیریـم که فضای کسـبوکار نامسـاعد
و غیررقابتـی اسـت و اصالحایـن وضعیـت ،نیازمنـد اصالح برخی سیاسـتها در سـطح کالن
اسـت .بـرای مثـال تـا زمانی که دولت نسـبت بـه تثبیت نـرخ ارز اصـرار میورزد نمیتـوان از
رقابتپذیـری سـخن گفت.
صالحـی بـا بیاناینکـه بنگاههایایرانـی در طـول یـک دهه گذشـته تضعیـف شـدهاند ،خاطر
نشـان سـاخت :در چنیـن شـرایطی وزارت نفـت بایـد امتیازاتی بـرای بخش خصوصـی واقعی
قائـل شـود .درعین حـال نباید اجازه رقابت شـرکتهای دولتی و خصولتـی با بخش خصوصی
واقعی داده شـود.
علی بخشی ،رییس هیاتمدیره سندیکای صنعت برق نیز طی سخنانی پیشنهاد تشکیل
کارگروهی متشکل از نمایندگان تشکلها و نمایندگان وزارت نفت را مطرح کرد تا برگزاریاین
جلسات منجر به حصول نتیجه شود .او در ادامه خواستار جلب مشارکت حداکثری تشکلها در
ارزیابی شرکتها توسط وزارت نفت شد.
این نشست با بیان نظرات و پیشنهادهایی از طرف بنگاههای فعال در حوزه انرژی و نیز نمایندگان
دیگر تشکلهای فعال دراین حوزه ادامه یافت .همچنین محسن صالحینیا ،معاون وزیر صنعت،
معدن و تجارت نیز در این نشست از همکاری این وزارتخانه با مشاور ارشد صنعتی وزیر نفت
برای تدوین بسته حمایتی از شرکتها و سازندگان داخلی خبر داد.
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چهار الزام افزایش مشارکت بخش خصوصی در قراردادها به روایت نعمتزاده
پـس از آنکـه نمایندگان تشـکلهای بخـش خصوصی نظرات خـود را بیان کردنـد ،محمدرضا
نعمـتزاده بـه اجرایـی شـدن چهـار الزام بـرای مشـارکت هر چه بیشـتر بخـش خصوصی در
صنعـت نفـت تاکید کـرد .او عملیاتی کـردن صـدور ضمانتنامههای ارزی توسـط نظام بانکی
را بـه عنوان نخسـتین الزام برشـمرد و گفت :درایـن زمینه با بانک مرکزی ،مذاکراتی داشـتهام
کـه بـرای قراردادهـای  IPCضمانتنامـه ارزی صـادر شـود کـه البتـه هنوزایـن مذاکـرات به
نتیجه نرسـیده اسـت .الـزام بعدی ،حمایت فعاالنه انجمنها و تشـکلها از اعضایشـان اسـت.
منظور از حمایت ،برگزاری کارگاههای آموزشـی و رتبهبندی اسـت و بخشـی از هزینههایاین
خدمـات را نیز اعضـا تامین کنند.
«نوسازی ماشین آالت» و«ایجاد واحدهای صدور گواهی صالحیت» نیز از دیگر الزامات مورد
اشاره نعمتزاده بود .او در پایان سخنانش توضیح داد که با سازمان استاندارد نیز برای صدور
گواهی صالحیت مذاکراتی داشته است .محمدرضا نعمتزاده گفت :یکی از محاسن قراردادهای   
 IPCاین است که ارزی است و مساله چندنرخی بودن ارز در ایران ،مانعی برای اجرایاین
قراردادها ایجاد نمیکند.

تجمیع موارد ابالغی از طرف خانه صنعت ،معدن و تجارت
خانـه صنعت ،معـدن و تجارتایران طی نامـهای به تبیین و تجمیع دسـتورالعملها،اییننامهها
و مصوبـات ابالغـی خـود پرداخـت کـه دراین میـان مـواردی چون دسـتورالعمل تامیـن مالی
بنگاههـای کوچـک و متوسـط در سـال  1396و قانون تنقیـح قوانین مالیاتی دیده میشـود.
جهت دریافت متن اصلیاین نامه به لینک زیر مراجعه فرمایید:
http://www.ieis.ir/fa-news-323-3850.html

با حضور نمایندگان سندیکا در دیدار با معاون علمی و فناوری رییس جمهور تاکید شد؛

شکاف تکنولوژیک مانع رقابت در بازار جهانی

نمایندگان سندیکای صنعت برقایران با توجه به تصمیم هیاتمدیره سندیکا مبنی بر تشکیل و
آغاز فعالیت کمیته دانشبنیاناین تشکل صبح سهشنبه هجدهم مهر ماه در جمع دیگر  فعاالن
اقتصادی اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزیایران در نشست مشترک با معاون علمی و
فناوری رییس جمهور و رییس اتاقایران حضور یافتند.
دراین نشست که در محل پارلمان بخش خصوصی برگزار میشد ،غالمحسین شافعی رییس
اتاقایران ضمن اشاره به تاکید مقام معظم رهبری در خصوص استفاده از دانشهای نوین در
رشد اقتصاد کشور از توجه بخش خصوصی بهاین امر گفت.
به گفته رییس اتاقایران در طول سالهای گذشته به دلیل قطع ارتباط با بازارهای جهانی و
اعمال تحریمهای بینالمللی ،یک شکاف قابل توجه تکنولوژیک بین تولیدکنندههایایرانی و
سایر کشورها بهویژه در حوزه صنعتایجاد شده کهاین امر فاصله گرفتن تولیدکنندگانایرانی
از دنیای رقابت جهانی و نبود قیمتهای قابلرقابت در عرصه جهانی را به دنبال داشته است.
شافعی با اشاره به کمیسیونها و تشکلهای فعال در اتاقایران در حوزه کارآفرینی و
کسبوکارهای نوین گفت :کارآفرینان و فعاالن اقتصادی اتاقایران آمادهاند که شروع تازهای در
همکاری با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری داشته باشند و حمایت و پشتیبانی خود از
شرکتهای دانشبنیان بهویژه در سطوح استانی را تقویت کنند.
شـافعی در همیـن زمینـه همچنیـن پیشـنهاد کـرد کمیتـه مشـترک همـکاری میـان معاونت
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علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهوری و اتاقهـای بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشـاورزی سراسـر
کشـور شـکل گیـرد تـا موضوعات مرتبط و مسـایل مشـترک میـان دو طرف را پیگیـری کند.
رییس اتاقایران در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم تسهیل فضای کسبوکار برای شرکتهای
نوپا و کسبوکارهای نوین تاکید کرد و گفت :فضای کسبوکار کشور در مورد شرکتهای نوپا
و دانشبنیان باید بیشازپیش تسهیل شود .وی همچنین با اشاره به پارکهای علم و فناوری و
مراکز رشد گفت:این مراکز فاصله زیادی با بخش خصوصی دارند و اداره امور هم دراین مراکز
بهشدت دولتی است.
توجه دولت به رشد شرکتهای دانش بنیان
در بخش دیگری ازاین نشست معاون علمی و فناوری رییسجمهور در جمع فعاالن اقتصادی
اتاقایران با اشاره به توجه دولت یازدهم بهایدههای جدید در حوزه اقتصادی و ب دنبال آن
حل مساله فرار مغزها و نیز عدم ارتباط دانشگاه با صنعت ،اظهار داشت :بر همین اساس هم
رشد شرکتهای دانشبنیان را شروع کردیم و االن بهجایی رسیدهایم که دارای 3300شرکت
دانشبنیان هستیم.
سـورنا سـتاری بـر آمـوزش بهعنـوان موضوع کلیـدی شـرکتهای دانشبنیـان تاکیـد کرد و
گفـت :نیـروی انسـانی پایـه اقتصـاد دانشبنیان اسـت و برای نیروی انسـانی هـم هیچچیزی
مهمتـر از آموزش نیسـت.
بـه گفتـه معـاون علمی و فنـاوری رییسجمهور ،دانشـگاهی که صـد درصد پولـش را از دولت
میگیـرد نیرویـی تربیـت میکنـد کـه تنها بـرای دولت مفیـد اسـت .در حالی که دانشـگاهی
مطلـوب بـه حسـاب میآیـد کـه  60تـا  70درصـد بودجـهاش را از بخـش خصوصـی دریافت
کـرده واینگونـه بتوانـد کارآفریـن تربیت کند.
معـاون رییسجمهـور در مـورد رتبـه کشـور در زمینـه نانوتکنولـوژی هم گفت :سـال گذشـته
فـروش شـرکتها در حـوزه نانـو  900میلیـارد تومـان بـوده و رتبهایـران در مقـاالت نانـو در
کشـورهای دنیـا رتبـه چهـارم اسـت .وی در جمعبنـدی از سـخنان خـود گفـت :مـا باید همه
بـرای تشـکیل یـک زیسـتبوم اقتصـادی که شـرایط مناسـب رشـد شـرکتهای دانشبنیان
را فراهـم کنـد تلاش کنیم.

دغدغههای فعاالن بخش خصوصی
حسین سالح ورزی نایبرییس اتاقایران خاطر نشان کرد :حوزه نوآوری و کارآفرینی در کشور
متولی ندارد و معاونت علمی هم بیشتر به سمت تکنولوژی و مسائل دانشبنیان تمرکز دارد.
سالح ورزی تصریح کرد :برخالف تصوری که میشود بسیاری از روندهای کاری در حوزه
شرکتهای دانشبنیان بسیار طوالنی است و این موضوع فعالیت چنین شرکتهایی را با مشکل
مواجه میکند.
محمدرضـا انصـاری ،دیگـر نایبرییس اتاقایران هم گفت :خواسـته بسـیاری از فعاالن بخش
خصوصیایـن اسـت که معاونت علمـی رییسجمهور ،فعالیـت خود را متمرکـز به تصدیگری
نکنـد و تنهـا بـه مدیریـت امور بپـردازد و امـور اجرایی را بـه بخش خصوصی بسـپارد .به گفته
وی اتـاق میتوانـد شـریک معاونـت علمـی رییسجمهـور باشـد و بسـیاری از امـور اجرایی و
نظارتـی را انجام دهد.
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تبریک و تسلیت

تبریک
جناب آقای مهندس جمشید بردبار

جناب آقای مهندس علیرضا شیرانی

مدیرعامل محترم شرکت الکترونیک افزارآزما
سندیکای صنعت برق ایران بدینوسیله انتخاب شایسته شرکت
الکترونیک افزارآزما را به عنوان صادرکننده نمونه کشوری در
بیستویکمین مراسم بزرگداشت روز ملی صادرات ،خدمت
جنابعالی و کارکنان محترم آن واحد صنعتی تبریک عرض نموده و
در ادامه این راه برای شما آرزوی توفیق روزافزون دارد.

مدیرعامل محترم شرکت موننکو
سندیکای صنعت برق ایران بدینوسیله انتخاب شایسته
شرکت موننکو ایران را به عنوان صادرکننده نمونه کشوری
در بیستویکمین مراسم بزرگداشت روز ملی صادرات ،خدمت
جنابعالی و کارکنان محترم آن واحد صنعتی تبریک عرض نموده و
در ادامه این راه برای شما آرزوی توفیق روزافزون دارد.

جناب مهندس ارسالن فتحیپور

جناب آقای مهندس سعید مهذبترابی

مدیرعامل محترم شرکت ایرانترانسفو
سندیکای صنعت برق ایران بدینوسیله انتخاب شایسته
شرکت ایرانترانسفو را به عنوان صادرکننده نمونه کشوری در
بیستویکمین مراسم بزرگداشت روز ملی صادرات ،خدمت
جنابعالی و کارکنان محترم آن واحد صنعتی تبریک عرض نموده و
در ادامه این راه برای شما آرزوی توفیق روزافزون دارد.

مدیرعامل محترم شرکت مهندسین مشاور قدسنیرو
سندیکای صنعت برق ایران بدینوسیله انتخاب شایسته شرکت
قدسنیرو را به عنوان دارنده غرفه برتر در سیزدهمین نمایشگاه
بینالمللی صنعت آب ،خدمت جنابعالی و کارکنان محترم آن واحد
صنعتی تبریک عرض نموده و در ادامه این راه برای شما آرزوی
توفیق روزافزون دارد.

جناب آقای مهندس نصراله رهنما

جناب آقای مهندس سهند بهنام

مدیرعامل محترم شرکت صنعتی گام اراک
سندیکای صنعت برق ایران بدینوسیله انتخاب شایسته شرکت
صنعتی گام اراک را به عنوان صادرکننده نمونه کشوری در
بیستویکمین مراسم بزرگداشت روز ملی صادرات ،خدمت
جنابعالی و کارکنان محترم آن واحد صنعتی تبریک عرض نموده و
در ادامه این راه برای شما آرزوی توفیق روزافزون دارد.

مدیرعامل محترم شرکت شریفتراشه
سندیکای صنعت برق ایران بدینوسیله انتخاب شایسته شرکت
شریف تراشه را به عنوان دارنده غرفه برتر در سیزدهمین نمایشگاه
بینالمللی صنعت آب ،خدمت جنابعالی و کارکنان محترم آن واحد
صنعتی تبریک عرض نموده و در ادامه این راه برای شما آرزوی
توفیق روزافزون دارد.

جناب آقای دکتر عباس علیآبادی
مدیرعامل محترم شرکت مپنا
سندیکای صنعت برق ایران بدینوسیله انتخاب شایسته شرکت
مپنا را به عنوان صادرکننده نمونه کشوری در بیستویکمین
مراسم بزرگداشت روز ملی صادرات ،خدمت جنابعالی و کارکنان
محترم آن واحد صنعتی تبریک عرض نموده و در ادامه این راه
برای شما آرزوی توفیق روزافزون دارد.

روابط عمومیسندیکای صنعت برق ایران
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خیر مقدم به اعضای جدید
به گزارش کمیته عضویت سندیکای صنعت برق ایران ،در دوره
گذشته  5شرکت جدید به عضویت این سندیکا پیوستهاند.
بر پایه این گزارش ،اعضای جدید به شرح زیر معرفی میشوند:

 .1شرکت توسعه پروژههای نیروگاهی الوند
به مدیریت :جناب آقای رضا رهبر
زمینه فعالیت :تولید برق
تلفن /021-44217807 :نمابر021-44217807  :

 .2شرکت صنایع برق سامان دلتا
به مدیریت :جناب آقای حمید خلیفه نیری
زمینه فعالیت :تولید تابلو برق فشار ضعیف و متوسط
تلفن /035-37272882 :نمابر035-37272882 :

 .3شرکت پایا صنعت فرا دانش
به مدیریت :جناب آقای محسن نیاستی
زمینه فعالیت :طراحی ،مشاوره ،آموزش و اجرای سیستمهای برق
تلفن /023-33605055 :نمابر023-33605056 :

 .4شرکت توان انرژیپرداز پارسیان شیراز پیشرو
به مدیریت :جناب آقای محمدحسین منافی
زمینه فعالیت :طراحی ،ساخت و تولید رلههای حفاظتی پستهای برق
            تلفن/ 071-36359343 :نمابر071-36350146 :

 .5شرکت مشاوران انرژیهای نوین آینده سبز
به مدیریت :جناب آقای محمدحسن غفوری
زمینه فعالیت :انرژیهای تجدیدپذیر
تلفن /021-22909522 :نمابر021-22909522 :
سندیکای صنعت برق ایران ،مقدم اعضای جدید را گرامیمیدارد.
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