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گذشـــته بـــه ویـــژه طـــی دو  ـــا وجـــود اینکـــه در طـــول ســـال های  ـــر نازبالـــش نفـــت همچنـــان ادامـــه دارد. ب خـــواب عمیـــق ایـــران ب
دهـــه اخیـــر، توســـعه صـــادرات غیرنفتـــی مهمتریـــن شـــعار دولتمـــردان در دوره هـــای مختلـــف محســـوب می شـــد، امـــا ایـــران 

هنـــوز هـــم نســـبت بـــه پتانســـیل های سرشـــارش، توفیـــق چشـــمگیری در حـــوزه صـــادرات غیرنفتـــی نداشـــته اســـت. 
گازی اســـت. مـــا حتـــی در صـــدور  همچنـــان وزنـــه ســـنگین آمـــار در ایـــن حـــوزه در دســـت صـــادرات پتروشـــیمی و میعانـــات 
فـــرش، پســـته و زعفـــران بـــه عنـــوان مهمتریـــن محصـــوالت بومـــی هـــم پس رفـــت قابـــل توجهـــی داشـــته ایـــم. صـــادرات غیرنفتـــی 
ک پشـــت آرام و مهجـــور،  کـــم جـــان بـــه پیـــش مـــی رود. ایـــن ال گام هایـــی آرام و  علیرغـــم اهمیـــت قابـــل توجهـــش هنـــوز هـــم بـــا 

گرچـــه هرگـــز از پـــای نایســـتاده امـــا بارهـــا و بارهـــا قربانـــی سیاســـت ورزی اقتصـــاد ایـــران شـــده اســـت.  ا
کـــه در حـــوزه اقتصـــادی، توســـعه صـــادرات غیرنفتـــی یکـــی از مهمتریـــن وعده هـــای  گذشـــته نشـــان مـــی دهـــد  نگاهـــی بـــه 
کـــه وعده هـــا در همـــان زمـــان  انتخاباتـــی بـــه ویـــژه در انتخابـــات ریاســـت جمهـــوری بـــوده اســـت. آمـــار امـــا نشـــان می دهـــد 

انتخابـــات مانـــده انـــد و پـــا را فراتـــر از آن نگذاشـــته اند. 
گرچـــه یکـــی از اولیـــن  ـــا چالـــش مواجـــه بـــوده اســـت. ایـــن صنعـــت ا در ایـــن میـــان صنعـــت بـــرق، بیشـــتر از ســـایر بخـــش هـــا ب
کلیـــد زد، امـــا در طـــول قریـــب  کنـــار صـــادرات تجهیـــزات، صـــدور خدمـــات فنـــی و مهندســـی را نیـــز  کـــه در  بخش هایـــی بـــود 
کـــه توانـــی بـــرای صـــادرات نـــدارد. رونـــدی  کـــرده  بـــه 12 ســـال اخیـــر، آنقـــدر بـــا چالـــش هـــای مختلـــف دســـت و پنجـــه نـــرم 
ـــرز پانصـــد میلیـــارد دالر  ـــا م ـــه دو و نیـــم میلیـــارد دالر رســـید، امـــروز ت ـــا صـــدور 700 میلیـــون دالری آغـــاز شـــده و بعدهـــا ب ـــه ب ک

کاهـــش یافتـــه اســـت. 
گســـترده  گفتـــه شـــده اســـت. شـــاید نگاهـــی بـــه ظرفیـــت هـــا و مزیـــت هـــای  چالـــش هـــا بســـیارند و ســـخن در ایـــن بـــاب بســـیار 
کشـــورهای همســـایه، ایـــن مســـاله را یـــادآوری  صنعـــت بـــرق بـــرای صـــدور تجهیـــزات، خدمـــات فنـــی و مهندســـی و بـــرق بـــه 

ک پشـــت محبوبمـــان بـــه دور مســـابقه دیـــر نشـــده اســـت.  کـــه هنـــوز بـــرای برگردانـــدن ال کنـــد 
صنعـــت بـــرق ایـــران بـــه عنـــوان یکـــی از داعیـــه داران خودکفایـــی، قـــادر بـــه اجـــرای پـــروژه هـــای پیمانـــکاری در منطقـــه بـــوده و 
گـــذر از رقبـــای منطقـــه ای، آســـیایی و بعضـــا   هســـت و ایـــن مســـاله را بارهـــا بـــا حضـــور قدرتمنـــد در مناقصـــات بیـــن المللـــی و 
کـــه بـــه درســـتی بـــه خودتحریمـــی تعبیـــر مـــی شـــود،  کشـــور  کـــرده اســـت. امـــا مشـــکالت داخلـــی اقتصـــاد  اروپایـــی، ثابـــت 
مهمتریـــن مانـــع پیـــش پـــای صادرکننـــدگان محســـوب مـــی شـــوند. بـــه فهرســـت خودتحریمـــی هـــا، نبـــود یـــک دیپلماســـی 

ـــزود.  ـــد اف هدفمنـــد سیاســـی ـ اقتصـــادی را هـــم بای
ـــر  کشـــورهای هـــدف، ب ـــران در  ـــا ســـفارتخانه هـــای ای ـــه آی ک کـــه در ایـــن میـــان مطـــرح مـــی شـــود ایـــن اســـت  مهمتریـــن ســـوالی 
کـــرده انـــد؟  کار  کشـــورها،  کـــردن بســـترهای سیاســـی بـــرای حضـــور شـــرکت هـــای ایرانـــی در ایـــن  روی بازارســـازی و فراهـــم 

گرچـــه همچنـــان امیدهایـــی بـــرای انجـــام اقدامـــات مثبـــت در ایـــن حـــوزه وجـــود دارد.  پاســـخ منفـــی اســـت، ا
گســـتردگی اقلیمـــی و جغرافیایـــی از ظرفیـــت قابـــل توجهـــی بـــرای مدیریـــت پیـــک مصـــرف برخـــوردار  صنعـــت بـــرق ایـــران بـــا 
کـــه امـــکان صـــدور بـــرق بـــه بخـــش خصوصـــی داده شـــود و زمینـــه هـــای قانونـــی و اعتبـــاری ســـاخت  اســـت. در صورتـــی 
کشـــورهای همســـایه خواهیـــم بـــود. ایـــن مســـاله  خطـــوط انتقـــال بـــرای ایـــن بخـــش فراهـــم آیـــد، قـــادر بـــه صـــدور بـــرق بـــه 
کشـــور، مـــی توانـــد تـــا حـــد قابـــل توجهـــی بـــه ایجـــاد امنیـــت سیاســـی از طریـــق  عـــالوه بـــر ایجـــاد ارزش افـــزوده فـــراوان بـــرای 

ــر شـــود.  وابســـتگی های اقتصـــادی ناشـــی از تامیـــن بـــرق منجـ
ک خـــورده ای اســـت  کشـــور بـــرای تولیـــد و صـــدور بـــرق هـــم یکـــی دیگـــر از پرونـــده هـــای مفتـــوح و خـــا گاز  اســـتفاده از ظرفیـــت 

کـــه سال هاســـت توســـط فعـــاالن ایـــن صنعـــت دنبـــال شـــده و بـــی نتیجـــه مانـــده اســـت. 
کـــه چنـــد برابـــر  صنعـــت بـــرق قـــادر اســـت بـــه یکـــی از پیشـــگامان صـــادرات بـــدل شـــود، امـــا ایـــن روزهـــا در وانفســـای نـــرخ ارزی 
یانـــه بـــه جـــان ریشـــه هـــای  کـــه مثـــل مور کشـــیده و تحریـــم هایـــی  کـــه تـــه  گـــران شـــده انـــد، نقدینگـــی  کـــه  شـــده، مـــواد اولیـــه ای 

شـــرکت هـــا افتاده انـــد، صنعـــت توانـــی بـــرای مواجهـــه بـــا رقبـــای بیـــن المللـــی نـــدارد. 
کمبـــود نقدینگـــی و بـــازار اشـــباع شـــده داخلـــی، صـــادرات تنهـــا راه نجـــات محســـوب  البتـــه بـــی هیـــچ تردیـــدی در رکـــود، 
کننـــد. مـــا هـــر روز زمـــان را بـــرای  گل آلـــود را همـــوار  مـــی شـــود امـــا دولـــت و ســـایر نهادهـــای تصمیـــم ســـاز بایـــد ایـــن مســـیر 
ـــی را  یـــج جـــای شـــرکت هـــای ایران ـــه تدر ســـهم خواهـــی از بازارهـــای منطقـــه از دســـت مـــی دهیـــم. حـــاال رقبـــای منطقـــه ای ب
ـــم  کنی ـــی  ـــال صادرات ـــه ح ـــری ب ـــر فک ـــد زودت ـــتد، بای ـــی ایس ـــابمان نم ـــد و حس ـــی ح ـــای ب ـــا و چالش ه ـــرای م ـــان ب ـــد. زم می گیرن

کـــه بزرگتریـــن منجـــی مـــا در جنـــگ نابرابـــر اقتصـــادی خواهـــد بـــود. ▪

/سپهر برزی مهر/
سردبیر

زمان برای ما  و چالش هایمان نمی ایستد
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تکـــرار،  دور  روی  ایـــران  اقتصـــاد  دشـــوار  روزهـــای 
اســـتمرار مـــی یابنـــد. انـــگار قـــرار نیســـت ایـــن اقتصـــاد 
کـــه ســـال هاســـت از ابتـــالی آن بـــه بیمـــاری  نحیـــف 
گفتـــه مـــی شـــود، روی خـــوش بـــه  هلنـــدی ســـخن 
خـــودش ببینـــد. ایـــن روزهـــا در بـــوران مـــوج تورمـــی 
هـــای  بخـــش  تمـــام  اش  ثباتـــی  بـــی  کـــه  ارزی  و 
کـــرد،  صنعتـــی، اقتصـــادی و بازرگانـــی را زمینگیـــر 
بایـــد منتظـــر عواقـــب و عـــوارض غیرقابـــل پیـــش بینـــی 

تحریـــم هـــای نفتـــی باشـــیم. 
خـــروج آمریـــکا از برجـــام و عقـــب نشـــینی بســـیاری 
از شـــرکت هـــای اروپایـــی از بـــازار ایـــران بـــه دنبـــال 
گرچـــه  کـــه ا کشـــور، مســـاله ای بـــود  بدعهـــدی ایـــن 
بـــا روشـــن شـــدن نتیجـــه انتخابـــات آمریـــکا احتمـــال 
ـــرای اقتصـــاد ایـــران همـــه چیـــز  آن وجـــود داشـــت امـــا ب
کـــه علیرغـــم  کنـــد، چـــرا  ماننـــد شـــوک عمـــل مـــی 
پیـــش بینـــی هـــا، چـــاره اندیشـــی عملیاتـــی صـــورت 

گیـــرد.  نمـــی 
و  نفتـــی  هـــای  تحریـــم  آغـــاز  آســـتانه  در  حـــاال 
نفـــت،  فـــروش  از  درآمدهـــای حاصـــل  تکلیفـــی  بال
بودجـــه ریـــزی بـــرای ســـال آینـــده آغـــاز شـــده اســـت. 
ـــر ســـر  کـــه ب ـــه نامعلومـــی آنچـــه  حتـــی دولتمـــردان هـــم ب
کشـــور در طـــول ســـال آتـــی خواهـــد  درآمدهـــای نفتـــی 
گذاشـــته انـــد. از ایـــن ســـو امـــا بخـــش  آمـــد، صحـــه 
کالن اقتصـــاد،  خصوصـــی عـــالوه بـــر دغدغـــه هـــای 
گزیـــر اســـت بـــرای  در رکـــود، بـــی پولـــی و تحریـــم نا

کنـــد. بقـــای خـــود تـــالش 
ــرایط  ــرق شـ ــر، صنعـــت بـ ــوار نابرابـ کارزار دشـ در ایـــن 
کـــه تـــا همیـــن چنـــد  بســـیار دشـــوارتری دارد. صنعتـــی 
ــنی  ــاد روشـ ــه دار خودکفایـــی و نمـ ــال پیـــش داعیـ سـ
ــای  ــا روی پاهـ ــن روزهـ ــود، ایـ ــرفت بـ ــعه و پیشـ از توسـ
ـــزاران  ـــه ه ک ـــت  ـــتاده اس ـــی ایس ـــش خصوص ـــرزان بخ ل
میلیـــارد تومـــان از دولـــت طلـــب دارد، پـــروژه هایـــش 
یکســـویه  و  غیرمنصفانـــه  قراردادهـــای  گلـــوگاه  در 
ـــرای  کار مناســـبی ب ـــازار  ـــد و اساســـا ب متوقـــف شـــده ان

ادامـــه فعالیـــت خـــود نـــدارد. 
همیـــن صنعـــت اولیـــن صادرکننـــده خدمـــات فنـــی 
کـــه  و مهندســـی در ســـال 1378 بـــود. اولیـــن صنعتـــی 
ـــی و  ـــات فن ـــدور خدم ـــزات، ص ـــدور تجهی ـــار ص کن در 
مهندســـی را در قالـــب اخـــذ پـــروژه هـــای بین المللـــی 
کـــرد. بـــه  کشـــورهای همســـایه آغـــاز  بـــه ویـــژه در بـــازار 
ایـــن ترتیـــب صـــادرات خدمـــات فنـــی و مهندســـی 
ایـــران بـــه همـــت فعـــاالن صنعـــت بـــرق و بـــا رقمـــی 
ــم در  ــن رقـ ــورد. ایـ ــد خـ کلیـ ــون دالر  ــر 700 میلیـ ــغ بـ بالـ
ســـال هـــای بعـــد بـــه دو و نیـــم میلیـــارد دالر هـــم رســـید. 
بـــه  بـــرق  صنعـــت  هـــای  پتانســـیل  و  هـــا  ظرفیـــت 
خدمـــات  و  تجهیـــزات  صـــدور  بـــرای  ای  انـــدازه 

ــه در  کـ ــود  ــکا بـ ــل اتـ ــترده و قابـ گسـ ــی  ــی و مهندسـ فنـ
ـــت  ـــن صنع ـــرای ای ـــور ب کش ـــاله  ـــت س ـــم انداز بیس چش
گرفتـــه شـــد. بـــاور  ســـهمی 20 میلیـــارد دالری در نظـــر 
کـــه توانمنـــدی  مدیـــران صنعـــت بـــرق هـــم ایـــن بـــود 
الزم بـــرای صـــدور ایـــن میـــزان تجهیـــزات و خدمـــات 

در ایـــن صنعـــت وجـــود دارد. 
ســـیر صعـــودی صـــادرات حتـــی در دوران دالر هـــزار 
بـــه عنـــوان  یافـــت و صـــادرات  ادامـــه  تومانـــی هـــم 
یـــک نقطـــه قـــوت و امیـــد دروازه هایـــش را بـــه روی 
گشـــود. در همـــان  شـــرکت های فعـــال صنعـــت بـــرق 
زمـــان ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران بارهـــا بـــر لـــزوم 
واقعـــی ســـازی تدریجـــی نـــرخ ارز بـــه منظـــور شـــفاف 
ــای  ــگاه هـ ــوق دادن بنـ ــاد و سـ ــای اقتصـ ــازی فضـ سـ

کـــرد.  کیـــد  اقتصـــادی بـــه ســـمت صـــادرات تا
بعدهـــا چنـــد برابـــر شـــدن نـــرخ دالر در طـــول ســـال های 
ــر شـــد و  گرچـــه بـــه ایجـــاد مـــوج تورمـــی منجـ 90 و 91 ا
ــا  ــرد، امـ کـ ــر  ــه غافلگیـ ــور را مثـــل همیشـ کشـ ــاد  اقتصـ
گام بـــه ســـوی واقعـــی ســـازی نـــرخ ارز بـــود  بـــاز هـــم یـــک 
ــی  ــادرات غیرنفتـ ــق صـ ــه رونـ ــی بـ کوتاهـ ــه  و در فاصلـ
منجـــر شـــد. بـــا ایـــن حـــال نابســـامانی هـــای اقتصـــاد 
گســـترده آن زمـــان بـــاز هـــم  داخلـــی و تحریـــم هـــای 
صادرکننـــدگان را دســـت بســـته نـــگاه مـــی داشـــت. 

کار دولـــت یازدهـــم، تصویـــب برجـــام و  بـــا آغـــاز بـــه 
ـــرای  ـــط بیـــن المللـــی، زمینـــه ب ـــه رواب ـــران ب بازگشـــت ای
توســـعه صـــادرات فراهـــم شـــد امـــا درســـت در همـــان 
گرفتـــار رکـــود تورمـــی بـــود. رکـــودی  زمـــان اقتصـــاد ایـــران 
کـــه قریـــب بـــه شـــش ســـال از  کـــه دامنـــه اش را تـــا امـــروز 

ـــت.  ـــترده اس گس ـــذرد،  گ ـــی  ـــان م آن زم
صـــادرات صنعـــت بـــرق در طـــول چنـــد ســـال اخیـــر 
موجـــود،  هـــای  پتانســـیل  و  هـــا  ظرفیـــت  علیرغـــم 
کاهـــش یافتـــه اســـت. حـــاال افزایـــش نـــرخ ارز هـــم 
نمی توانـــد دردی را از صادرکننـــدگان ایـــن صنعـــت 
اقتصـــاد  بیمـــار  ســـاختار  در  کـــه  چـــرا  کنـــد،  دوا 
هـــای  رقابـــت  در  حضـــور  بـــرای  توانـــی  داخلـــی، 

مانـــد.  نمـــی  باقـــی  آنهـــا  بـــرای  بین المللـــی 
کـــه چـــرا نتوانســـتیم حتـــی بـــه ارقـــام  ســـوال اینجاســـت 
انـــداز 1404 نزدیـــک  پیـــش بینـــی شـــده در چشـــم 

ــویم؟  شـ
پاســـخ روشـــن اســـت؛ ایـــران در چشـــم انـــداز بیســـت 
کـــه بـــه هـــاب انـــرژی منطقـــه تبدیـــل  ســـاله قـــرار بـــود 
گـــذاری هـــای الزم  شـــود امـــا حتـــی بـــرای ســـرمایه 
ــرف  ــد مصـ ــن رشـ ــبکه و تامیـ ــداری شـ ــور پایـ ــه منظـ بـ
بـــرق داخلـــی هـــم دچـــار مشـــکالت عدیـــده اســـت. 
گـــواه روشـــن ایـــن مدعاســـت.  خاموشـــی های امســـال 
در چشـــم انـــداز بیســـت ســـاله، بخـــش خصوصـــی 
بیشـــترین ســـهم را از توســـعه پایـــدار اقتصـــادی دارد. 

ـــه دولـــت و وزارت نیـــرو هـــر روز در حـــال  امـــروز امـــا بدن
کـــه  بزرگتـــر شـــدن اســـت. دولتـــی فربـــه و غیرچابـــک 
کنـــد،  کمکـــی بـــه بخـــش خصوصـــی نمـــی  نـــه تنهـــا 
کمبـــود نقدینگـــی، ســـوء مدیریـــت  بلکـــه هـــر روز بـــار 
ــای  ــانه هـ ــم روی شـ ــویه اش را هـ ــای یکسـ و قراردادهـ
از  آنچـــه  حـــاال  گـــذارد.  مـــی  بخـــش  ایـــن  نحیـــف 
توســـعه  و  روز  بـــه  ک،  اقتصـــادی چـــاال بنگاه هـــای 
تضعیـــف  هایـــی  شـــرکت  مانـــده،  باقـــی  محـــور 

کـــه بـــرای بقـــای خـــود مـــی جنگنـــد.  شـــده اند 
ــای  ــرکت هـ ــن صنعـــت شـ ــدون شـــک در ایـ ــه بـ البتـ
کـــه توانســـته انـــد در  بـــزرگ و موفقـــی هـــم هســـتند 
گلیـــم خـــود را از آب  کشـــور،  بلبشـــوی امـــروز اقتصـــاد 
کـــم بـــر صنعـــت  کلیـــت فضـــای حا بیـــرون بکشـــند امـــا 
بـــرق چیـــزی بیـــش از آنچـــه بـــدان اشـــاره شـــد، نیســـت. 
بـــر مبنـــای ســـند چشـــم انـــداز قـــرار بـــود صـــادرات 
صنعـــت بـــرق تـــا مـــرز 20 میلیـــارد دالر افزایـــش یابـــد، 
امـــا حـــاال حتـــی نزدیـــک شـــدن بـــه ایـــن رقـــم هـــم 
دور از ذهـــن بـــه نظـــر مـــی رســـد. نـــه بـــه ایـــن دلیـــل 
ــر  ــن خاطـ ــه ایـ ــه بـ ــدارد، بلکـ ــود نـ ــه ظرفیـــت آن وجـ کـ
کـــه زمینـــه ای بـــرای توســـعه صـــادرات ایجـــاد نشـــده 

اســـت. 
و  اولیـــه  مـــواد  قیمـــت  افزایـــش  بـــه  اســـت  کافـــی 
و  ای  واســـطه  تجهیـــزات  واردات  دشـــواری های 
کنیـــم. آنـــگاه  برخـــی از نهـــاده هـــای تولیـــد دقـــت 
کـــه مـــا مزیـــت هـــای الزم بـــرای  در خواهیـــم یافـــت 
کامـــل از  ـــه طـــور  رقابـــت در بازارهـــای بیـــن المللـــی را ب
دســـت داده ایـــم. درکنـــار آن بنـــگاه هـــای صادرکننـــده 
دیپلماســـی  تـــوان  از  درســـتی  بـــه  هرگـــز  ایرانـــی، 
بهـــره  هـــدف  بازارهـــای  بـــرای حضـــور در  سیاســـی 
ـــا  ـــادرات تنه ـــا از ص ـــروز آنه ـــه ام ـــد. تجرب ـــوده ان ـــد نب من
کوشـــش خـــود آنهاســـت. ایـــن  دســـتمایه تـــالش و 
یـــک مواجهـــه  در  رقبایشـــان  کـــه  اســـت  در حالـــی 
کـــه  نابرابـــر عـــالوه بـــر بهـــره منـــدی از جوایـــز صادراتـــی 
در ایـــران بیشـــتر بـــه یـــک لطیفـــه شـــبیه اســـت، از 
دیپلماســـی قدرتمنـــد دســـتگاه های سیاســـی دول 

متبـــوع خـــود نیـــز برخوردارنـــد. 
ـــی  ـــر زمان ـــر از ه ـــی ت ـــی خال ـــدگان ایران ـــت صادرکنن دس
کاال و  اســـت. آنهـــا ظرفیـــت، پتانســـیل و تـــوان تولیـــد 
ــا آنقـــدر چـــوب الی  خدمـــات صادراتـــی را دارنـــد، امـ
گام،  کـــه بـــرای پیـــش بـــردن هـــر  کـــرده  گیـــر  چرخشـــان 
ــادرات  ــعه صـ ــد. توسـ ــه بگذارنـ ــان مایـ ــد از جـ گزیرنـ نا
غیرنفتـــی مـــی توانـــد ناجـــی اقتصـــاد ایـــران باشـــد، 
ـــاور  ـــه ایـــن مســـاله ب گـــر دولتمـــردان و سیاســـتگذاران ب ا
داشـــته باشـــند و پـــا را از وعـــده و وعیـــد فراتـــر بگذارنـــد، 
کشـــور رخ دهـــد. ▪ شـــاید حادثـــه ای تـــازه در اقتصـــاد 

بیراهه اقتصادی صادرات غیرنفتی
/ علی بخشی / رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران
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ـــعه  ـــد توس ـــه در رون ک ـــی  ـــه تجارب ـــه ب ـــا توج ـــران ب ـــرق ای ـــت ب ـــی صنع ـــش خصوص بخ
کـــه  کشـــور بدســـت آورده اســـت، واجـــد توانمندی هایـــی شـــده  زیرســـاخت هـــای 
امـــروزه بـــه عنـــوان یکـــی از پیشـــتازان صـــادرات خدمـــات فنـــی و مهندســـی در 
گذشـــته رونـــد صـــادرات  کـــه در ســـال  کشـــور مطـــرح می باشـــد. ایـــن درحالـــی اســـت 
کـــه دارد، رشـــد آن  کاهـــش یافتـــه و علیرغـــم ظرفیـــت هـــای باالیـــی  ایـــن صنعـــت 
ـــع رشـــد صـــادرات صنعـــت  ـــده اســـت. بررســـی علـــل موفقیـــت و موان گردی متوقـــف 
ــر در بخـــش پژوهـــش  ــال حاضـ ــه در حـ کـ ــت  ــی اسـ ــق مفصلـ ــد تحقیـ ــرق نیازمنـ بـ
ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران در حـــال انجـــام اســـت. بـــا توجـــه بـــه اهمیـــت 
گـــزارش ســـعی مـــی شـــود ابتـــدا بـــا نگاهـــی بـــه رونـــد صـــادرات ایـــن  موضـــوع، در ایـــن 
گذشـــته، تصویـــری از وضـــع موجـــود صـــادرات ایـــن بخـــش  صنعـــت در دهـــه هـــای 
ـــای  ـــیل ه ـــی، پتانس ـــای جهان ـــداز بازاره ـــم ان ـــه چش ـــی ب ـــا نگاه ـــپس ب ـــود. س ـــه ش ارائ
ــی  ــای اصلـ ــزارش محورهـ گـ ــن  ــای ایـ ــان داد. در انتهـ ــت را نشـ ــن صنعـ ارزآوری ایـ
چالـــش هـــای پیـــش روی صـــادرات صنعـــت بـــرق جهـــت طـــرح بحـــث و دریافـــت 
گـــردد تـــا در حیـــن تکمیـــل تحقیـــق  نقطـــه نظـــرات صاحبنظـــران صنعـــت ارائـــه مـــی 

در دســـت انجـــام ایـــن بخـــش، بکارگرفتـــه شـــود.

1. روند صادرات تجهیزات و خدمات مهندسی برق ایران
ـــه  ک ـــزات مهندســـی نشـــان مـــی دهنـــد  آمارهـــای موجـــود در زمینـــه صـــادرات تجهی
صـــادرات تجهیـــزات برقـــی ایـــران در طـــی ســـال هـــای 1380 تـــا 1395 رونـــد مثبـــت 
ـــه مجمـــوع رقـــم 231 میلیـــون دالر در ســـال 1395  ـــه رشـــدی داشـــته اســـت و ب و رو ب
ــان  یالـــی و دالری نشـ ــورت ر ــه صـ ــوق را بـ ــد فـ ــر رونـ ــای زیـ ــیده اســـت. نمودارهـ رسـ

می دهنـــد. 
کلیـــدی  ـــه برخـــی متغیرهـــای   همچنیـــن محاســـبه نســـبت صـــادرات تجهیـــزات ب
اقتصـــاد ایـــران نشـــان مـــی دهـــد، صـــادرات تجهیـــزات برقـــی در ســـال 1395، 0.675 
درصـــد از صـــادرات غیرنفتـــی، 0.0647 درصـــد از تولیـــد غیرنفتـــی، 0.462 درصـــد 
ــرق و  ــزوده بخـــش آب، بـ ــد از ارزش افـ کل صنعـــت و 1.254 درصـ ــزوده  از ارزش افـ
گاز را بـــه خـــود اختصـــاص داده اســـت. چنانچـــه رونـــد ایـــن نســـبت ها را در طـــول 
کنیـــم، رونـــد تغییـــرات نســـبت هـــای  15 ســـال اخیـــر منتهـــی بـــه ســـال 1395بررســـی 
فـــوق خصوصـــا در ارتبـــاط بـــا نســـبت هـــای صـــادرات تجهیـــزات برقـــی بـــه ارزش 
افـــزوده بخـــش صنعـــت و نســـبت صـــادرات تجهیـــزات برقـــی بـــه تولیـــد غیرنفتـــی بـــه 

روشـــنی افزایشـــی اســـت. 
یابـــی ارزآوری ایـــن صنعـــت  کـــه مـــی توانـــد بـــه منظـــور ارز از جملـــه متغیرهـــای دیگـــر 
کـــه رونـــد  گیـــرد، نســـبت ارزش دالری بـــه وزنـــی صـــادرات اســـت  مـــورد تحلیـــل قـــرار 
ــده  ــیم شـ ــر ترسـ ــودار زیـ ــرق در نمـ ــت بـ ــت و صنعـ کل صنعـ ــرای  ــاخص بـ ــن شـ ایـ

اســـت و بـــه خوبـــی نشـــان از ارزآوری ایـــن صنعـــت دارد. 
در زمینـــه خدمـــات فنـــی مهندســـی، آمـــار صـــادرات خدمـــات فنـــی و مهندســـی 
کـــی از  کـــه حا در تمامـــی رشـــته هـــا و در بخـــش نیـــرو در نمـــودار زیـــر ارائـــه می گـــردد 
رونـــد صعـــودی صـــادرات خدمـــات فنـــی و مهندســـی بخـــش آب و بـــرق در فاصلـــه 
کـــه در ســـال 1394 رقـــم صـــادرات فـــوق بـــه 2438  ســـال های 1380 تـــا 1394 اســـت 
کاهـــش داشـــته اســـت. همچنیـــن بخـــش  میلیـــون دالر رســـیده اســـت و بعـــد از آن 
آب و بـــرق در دو ســـال منتهـــی بـــه 94 بیـــش از 90 درصـــد صـــادرات خدمـــات فنـــی 

کشـــور را بـــه خـــود اختصـــاص داده اســـت. و مهندســـی 

کاالها و تجهیزات برقی 2. چشم انداز جهانی بازار 
ـــال  ـــا س ـــان را ت ـــطح جه ـــرق در س ـــرف ب ـــی مص ـــد افزایش ـــی رون ـــش بین ـــر پی ـــودار زی نم

2035 نشـــان مـــی دهـــد. 
ـــه ترتیـــب ســـهم مناطـــق مختلـــف جهـــان را در  ـــوان ب گـــزارش، مـــی ت ـــق همیـــن  مطاب
کـــرد: بـــازار صـــادرات و واردات تجهیـــزات الکتریکـــی در نمودارهـــای 6 و7 مشـــاهده 
گـــزارش فـــوق بـــه ارائـــه میـــزان تقاضـــای جهانـــی بـــرای تجهیـــزات برقـــی در  همچنیـــن 
کـــه حکایـــت  شـــرایط موجـــود و پیـــش بینـــی آن درآینـــده تـــا افـــق 2030 مـــی پـــردازد 
از افزایـــش قابـــل توجـــه در تقاضـــای جهانـــی بـــرای تجهیـــزات برقـــی دارد. بـــر ایـــن 
اســـاس انتظـــار مـــی رود ارزش بـــازار جهانـــی تجهیـــزات الکتریکـــی بـــه صـــورت 
تجمعـــی از بیـــش از 3000 میلیـــارد دالر در فاصلـــه ســـال های 2008- 2015 بـــه6800 
ــه اقیانوســـیه  ــیا و منطقـ کـــه ســـهم آسـ ــته باشـــد  ــازه 2016- 2030 افزایـــش داشـ در بـ
45% اســـت و در آینـــده بـــا توجـــه بـــه نـــرخ رشـــد اقتصـــادی مـــورد انتظـــار بـــاال در ایـــن 

ـــد.  کن ـــه  ـــا را تجرب ـــترین تقاض ـــه بیش ـــن منطق ـــی رود ای ـــار م ـــه، انتظ منطق

موانع پیش روی
صادرات صنعت برق

معاونت پژوهش و برنامه ریزی 
سندیکای صنعت برق ایران
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3. چالش ها و مسائل صادرات
شـــرکت هـــای ســـازنده و پیمانـــکار و مشـــاور ایرانـــی، علی رغـــم موانـــع متعـــددی 
بـــا محدودیت هـــا و  بـــرای آنهـــا وجـــود داشـــته اســـت،  کـــه در تجـــارت جهانـــی 
کارآمـــد  چالش هـــای متعـــددی از جملـــه ضعـــف نظـــام بانکـــی بـــرای ارائـــه خدمـــات 
کشـــورهای مقصـــد  بانکـــی بین المللـــی، ریســـک بـــاالی غیرتجـــاری صـــادرات بـــه 
 B2G ـــدل ـــرق از م ـــت ب ـــارت صنع ـــوع تج ـــه ن ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ـــه )ب ـــژه در خاورمیان بوی
پیـــروی می کنـــد(، ضعـــف در بکارگیـــری ابزارهـــای تامیـــن مالـــی بـــرای تعریـــف 
ــورهای مقصـــد، عـــدم هماهنگـــی  کشـ ــرق در  ــای زیرســـاختی بـ ــروژه هـ ــرای پـ و اجـ
و وجـــود رقابت هـــای منفـــی بیـــن شـــرکت های صادرکننـــده ایرانـــی در بازارهـــای 
ــی  ــای مالـ ــی و نظام هـ ــای بین المللـ ــت هـ ــه از ظرفیـ ــتفاده بهینـ ــدم اسـ ــد، عـ مقصـ
و پولـــی جهانـــی بـــرای پشـــتیبانی از فعالیت هـــای صادراتـــی و ضعـــف حکمرانـــی 
کـــه  و سیاســـت هـــای دولتـــی در تشـــویق و توســـعه صـــادرات، رو بـــه رو هســـتند 
در ایجـــاد محدودیـــت بـــرای صـــادرات ایـــن بخـــش موثـــر بـــوده انـــد.  چالـــش هـــای 
کـــه  ـــا محـــور تجهیـــزات و خدمـــات فنـــی مهندســـی بـــرق  صـــادرات بـــرق خصوصـــا ب
کـــرد  گـــزارش اســـت را مـــی تـــوان در چهـــار بعـــد اصلـــی ردیابـــی  مرکـــز توجـــه اصلـــی ایـــن 
کـــه عبارتنـــد از عوامـــل عرضـــه، عوامـــل تقاضـــا، صنایـــع و خدمـــات پشـــتیبانی، نظـــام 

حکمرانـــی صـــادرات بـــرق. 
در بخـــش عوامـــل تقاضـــا، عمدتـــا »ضعـــف اطالعـــات بـــازار« و »فقـــدان  روابـــط 
ثبـــات در روابـــط سیاســـی )ناشـــی از تحریـــم هـــا(«،  پایـــدار و عـــدم  اقتصـــادی 
فرآینـــد  المللـــی«،  بیـــن  هـــای  تحریـــم  بدلیـــل  خریـــدران  بـــاالی  »ریســـک های 

کـــرده  اســـت. در ســـمت عرضـــه، مـــی تـــوان  صـــادرات را بـــا موانـــع جـــدی رو بـــه رو 
بـــه »ضعـــف در قـــدرت رقابـــت پذیـــری شـــرکت هـــای صادراتـــی )قیمـــت تمـــام شـــده 
کیفیـــت غیررقابتـــی(«، »ضعـــف برندینـــگ و شـــهرت تجـــاری بین المللـــی« ،  ـــاال و  ب
»رقابـــت هـــای مخـــرب شـــرکت هـــا در بازارهـــای هـــدف« و »ریســـک هـــای غیرتجـــاری 
کـــرد.  در زمینـــه صنایـــع و  شـــرکت هـــای صادرکننـــده در بازارهـــای هـــدف« اشـــاره 
کارآمـــد بانکـــی  خدمـــات پشـــتیبانی بـــه نظـــر مـــی رســـد بایـــد بـــه نقـــش »خدمـــات نا
بیـــن المللـــی و مشـــکل نقـــل و انتقـــال پـــول«، و »ضعـــف شـــرکت هـــا در تامیـــن مالـــی 
کـــرد. در نهایـــت در بخـــش حکمرانـــی، »ضعـــف  پـــروژه هـــای توســـعه ای « اشـــاره 
در نظـــام یکپارچـــه حکمرانـــی صـــادرات صنعـــت بـــرق« و ناهماهنگـــی وزارت 
ــادرات،  ــه صـ ــوط بـ ــن مربـ ــرای قوانیـ ــذاری و اجـ گـ ــون  ــر قانـ ــط در امـ ــای مرتبـ خانه هـ

گیـــر صـــادرات شـــده اســـت.  گریبـــان  کـــه  موانعـــی اســـت 
ـــت  ـــرگان صنع ـــی خب ـــم اندیش ـــد ه ـــده نیازمن ـــه ش ـــای ارائ ـــش ه ـــر چال ـــن ب ـــه یافت غلب
و  مـــدت  میـــان  راهکارهـــای  و  بلندمـــدت  راهبردهـــای  ارائـــه  بـــرای  دانشـــگاه  و 
ــت  ــی را در صنعـ ــی بخـــش خصوصـ ــوان صادارتـ ــوان، تـ ــا بتـ ــت تـ ــدت اسـ ــاه مـ کوتـ
بـــرق افزایـــش داد و بـــه نظـــر مـــی رســـد بـــا رفـــع موانـــع، امـــکان رســـیدن بـــه صـــادرات 
10 میلیـــارد دالری دور از دســـترس نباشـــد. از ایـــن منظـــر، تیـــم تحقیـــق موضـــوع 
ـــا  ـــی آورد ت ـــل م ـــه عم ـــوت ب ـــان دع ـــرگان و متخصص ـــرق، از خب ـــت ب ـــادرات صنع ص
بـــا ارائـــه نقطـــه نظـــرات خـــود، در حـــل مســـائل صـــادرات صنعـــت بـــرق و  رشـــد آن 

ــانند. ▪ ــاری رسـ یـ

نمودار3. روند شاخص نسبت دالری به وزنی صادرات کاالی کشور

نمودار4. صادرات خدمات فنی و مهندسی)میلیون دالر(
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جدال توسعه صادرات 
و جایگزینی واردات

»اکال«  مکتـــب  پایه گـــذاری  از  دهـــه   7 از  بیـــش 
کوتـــاه شـــده ای بـــرای »کمیســـیون  کـــه نـــام   )ECLA(
می گـــذرد.  اســـت  التیـــن«  امریـــکای  اقتصـــادی 
گروهـــی از اقتصاددانـــان چپ گـــرای امریـــکای التیـــن 
کـــه در جســـتجوی راهـــی بـــرای پیشـــرفت و بهبـــود 
ــد  ــود بودنـ ــردم خـ ــورها و مـ کشـ ــادی  وضعیـــت اقتصـ
در چارچـــوب ایـــن مکتـــب دســـت بـــه پژوهش هـــای 
کـــم و بیـــش  کـــه تـــا امـــروز نیـــز  دامنـــه  داری زدنـــد 
شـــده  طـــرح  بحث هـــای  و  نظریـــات  دارد.  ادامـــه 
توســـط اقتصاددانـــان ایـــن مکتـــب بـــه زودی مـــورد 
گرفـــت و ایـــن افـــراد در انـــدک  توجـــه جهانـــی قـــرار 
ـــام آور بـــدل شـــدند. دلیـــل  ـــه اندیشـــمندانی ن ـــی ب زمان
کـــه موضوعـــات مـــورد پژوهـــش  ایـــن توجـــه آن بـــود 
کشـــورهای  بیشـــتر  کـــه  بـــود  پرســـش هایی  آنـــان، 
غیراروپایـــی جهـــان بـــا آنهـــا روبـــرو بودنـــد: چگونـــه 
می تـــوان در برابـــر غول هـــای اقتصـــادی و صنعتـــی 
پـــی  در  پـــی  کـــه ســـال های  جهـــان ســـرمایه داری 
کننـــده اقتصـــادی، صنعتـــی، فـــن آوری  رشـــد خیـــره 
کـــه  اســـتعماری  و در عصـــر  کـــرده  را تجربـــه   ... و 
کشـــورهایی  کشـــید، شـــیره جـــان  ســـده ها بـــه درازا 
همچـــون ملـــل آمریـــکای جنوبـــی را بـــرای پیشـــرفت 
خـــود مکیـــده بودنـــد، بـــه اســـتقالل دســـت یافـــت و 

ــان  ــا فرمانروایـ ــوان بـ ــه بتـ کـ ــد  ــوردار شـ از نیرویـــی برخـ
ایـــن  پرداخـــت.  همـــاوردی  بـــه  جهـــان  گذشـــته 
پرســـش های بنیادیـــن بـــه یـــک دوره پـــر فـــراز و نشـــیب 
ـــای  ـــه در دهه ه ک ـــد  ـــترده انجامی گس ـــای  از پژوهش ه
ژرفـــی همچـــون  نظریه هـــای  آفرینـــش  بـــه  واپســـین 

نظریـــه وابســـتگی پایـــان پذیرفـــت.
در آغـــاز ایـــن راه بیشـــتر اقتصاددانـــان مارکسیســـت 
کـــه بـــرای موفقیـــت  مکتـــب اکال بـــر ایـــن بـــاور بودنـــد 
و دســـتیابی بـــه اهـــداف یـــاد شـــده بایـــد همپـــای 
کـــه بایـــد از  کشـــورهای غربـــی شـــد، بـــه ایـــن معنـــا 
کشـــورها رســـید.  نظـــر تـــوان اقتصـــادی بـــه ســـطح آن 
کـــه  می کـــرد  پیشـــنهاد  »اکال«  رویکـــرد  ایـــن  در 
کـــه  کننـــد  کشـــورهای غیرغربـــی می بایســـت تـــالش 
کشـــورهای غربـــی وارد  کـــه از  همـــه نیازهـــای خـــود را 
از  کـــرده و  تولیـــد  کشـــور خـــود  می کننـــد، در درون 
ــود  کاســـتن از نیازمنـــدی خـ ــا  ــراه بـ ایـــن رهگـــذر همـ
صنعتـــی  پیشـــرفت های  و  اســـتعمارگر  غـــرب  بـــه 
و علمـــی، بتواننـــد از بیـــرون رفتـــن منابـــع خـــود بـــه 
کننـــد. ایـــن  کشـــورهای متروپـــل نیـــز جلوگیـــری  ســـوی 
راهبـــرد در ادبیـــات اکال و بـــه در ســـطحی عام تـــر، 
»جایگزینـــی  راهبـــرد  عنـــوان  بـــا  توســـعه  ادبیـــات 

می شـــود. یـــاد  واردات« 

ــد  ــات در پیونـ ــار نظریـ ــال از انتشـ ــم و بیـــش 70 سـ کـ
بـــا راهبـــرد جایگزینـــی واردات می گـــذرد و هرچنـــد 
ایـــن راهبـــرد هنـــوز درکشـــور مـــا، »ایـــران« هـــواداران 
ــان  ــان اکال در همـ ــن اقتصاددانـ ــیاری دارد، لیکـ بسـ
چشـــم   راهبـــرد  ایـــن  از  کار  نخســـت  ســـال های 
کـــه راه هـــای دیگـــری را بـــرای  کردنـــد  پوشـــیده و تـــالش 

ــد. ــاع بیابنـ ــود اوضـ بهبـ
پیـــاده  چگونگـــی  و  واردات  جایگزینـــی  داســـتان 
ـــق نبـــودن  ـــی پیچیـــده دالیـــل موف کـــردن بســـیار طوالن
کامـــل از  کـــه توضیـــح  راهبـــرد یـــاد شـــده بســـیار بـــود 
گـــزارش بیـــرون اســـت، امـــا مهم تریـــن  گنجایـــش ایـــن 
ــورهای  کشـ ــی  ــکار، ناتوانـ ــن راهـ ــل شکســـت ایـ دالیـ
ـــزار ضـــروری بـــرای تولیـــد  کـــردن اب غیرغربـــی از فراهـــم 
کشـــور و همـــکاری نکـــردن  نیازهـــای خـــود در درون 
سرســـختانه غـــرب بـــرای دســـتیابی بـــه ایـــن لـــوازم بـــود 
و از ســـوی دیگـــر تولیـــد همـــه ایـــن نیازمندی هـــا در 
کشـــور بـــا توجـــه بـــه نبـــود مزیـــت اقتصـــادی در  درون 
بیشـــتر مـــوارد و سرســـام آور بـــودن هزینه هـــا ناممکـــن 

می نمـــود.
گام دوم صاحب نظـــران اکال راهبـــردی بـــا عنـــوان  در 
کـــه مـــورد  کردنـــد  »توســـعه صـــادرات« را رونمایـــی 
گرفـــت. هرچنـــد از عمـــر ایـــن  توجـــه بســـیاری قـــرار 
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گذشـــته و در پـــس آن نظریـــات  راهبـــرد نیـــز دیرزمانـــی 
اقتصاددانـــان  دیگـــر  و  اکال  از  دیگـــری  پرشـــمار 
توســـعه پـــا بـــه عرصـــه دانـــش اقتصـــاد نهـــاد، لیکـــن 
کـــه راهبـــرد توســـعه صـــادرات یکـــی  گفـــت  می تـــوان  
ـــه  ک ـــت  ـــوزه  اس ـــن ح ـــای ای ـــمار راهکاره از انگشت ش
کشـــورهای  رونـــدی عملیاتـــی و پراتیـــک را پیـــش روی 
گـــذر ســـالیان دراز هنـــوز نیـــز  غیـــر می نهـــد و از پـــس 

مـــورد توجـــه بســـیاری قـــرار دارد.
کشـــورهای  بـــه  در راهبـــرد توســـعه صـــادرات، اکال 
تـــالش  جـــای  بـــه  تـــا  می کـــرد  پیشـــنهاد  هـــدف 
بـــرای از میـــان برداشـــتن وابســـتگی و رســـیدن بـــه 
کشـــور خـــود متمرکـــز  خودبســـندگی، بـــر تـــراز تجـــاری 
کننـــد. در  کـــردن آن تـــالش  شـــده و بـــرای مثبـــت 
کـــرد تـــا بـــه جـــای  کشـــور ســـعی خواهـــد  ایـــن راهبـــرد 
یـــا  نداشـــته  را  آن  تـــوان  کـــه  چیزهایـــی  ســـاختن 
کنـــد،  هزینه هـــای ســـنگینی در پـــی دارد،  آنهـــا را وارد 
کـــه امـــکان تولیـــد  ـــر اقالمـــی  ـــا تمرکـــز ب ـــر آن ب امـــا در براب
ـــا قیمتـــی مناســـب داشـــته و درخواســـتی نیـــز  آنهـــا را ب
ــادرات  ــود دارد، صـ ــور وجـ کشـ ــرون از  ــان در بیـ برایشـ

ممکـــن  گنجایـــش  بیشـــترین  تـــا  را  کاالهـــا  ایـــن 
ــم  کل آن از رقـ ــزان  ــه میـ کـ ــی  ــا جایـ ــد تـ ــترش دهـ گسـ
گرفتـــه و تـــراز تجـــاری  کشـــور پیشـــی  مجمـــوع واردات 

کنـــد. کشـــور را مثبـــت 
کـــه بـــا در پیـــش  اعضـــای اکال بـــر ایـــن بـــاور بودنـــد 
گرفتـــن ایـــن راهبـــرد بـــه دلیـــل مثبـــت بـــودن پیاپـــی 
کشـــور، ایـــن میـــزان درآمـــد افـــزوده در  تـــراز اقتصـــادی 
ــا  ــد تـ ــد آمـ ــرد خواهـ گـ ــم  ــد و روی هـ ــی مانـ ــور باقـ کشـ
ـــه میانجـــی آن از یـــک ســـو رفـــاه اقتصـــادی و ثـــروت  ب
گســـترش یابـــد و از ســـوی دیگـــر ســـبب خواهـــد شـــد 
کشـــور پـــس از مدتـــی تـــوان رقابـــت و آغـــاز  کـــه آن 

ــد. کنـ ــدا  ــردی را پیـ ــدات راهبـ تولیـ
گرچـــه ایـــن روش بـــدون کاســـتی نبـــوده و انتقادهایی  ا
نیـــز بـــر آن وارد اســـت، لیکـــن بـــه دلیـــل آینکـــه یکـــی 
کـــه راهـــکاری روشـــن  کم شـــمار نظریاتـــی اســـت  از 
و شـــماری  ارائـــه داده  اقتصـــادی  بـــرای پیشـــرفت 
گرفتـــن آن  ــا در پیـــش  ــز بـ کشـــورهای غیرغربـــی نیـ از 
نتایـــج مثبتـــی را بـــه دســـت آورده انـــد، پـــس بایـــد 
کنـــار ایـــن راهبـــرد بـــه ســـادگی  ـــوان از  کـــه نمی ت گفـــت 
کـــه  گذشـــت و ایـــن امـــکان همچنـــان نیـــز وجـــود دارد 
کـــم بـــه عنـــوان یـــک راهـــکار  از ایـــن رویکـــرد، دســـت 
کنـــار راهبردهـــای دیگـــر بهـــره جســـت.  فرعـــی در 

کشـــورهای  کـــه امـــروزه نیـــز بســـیاری از  همچنـــان 
ایـــن راهبـــرد و  بـــه  بـــه اصطـــالح در حـــال توســـعه 

پیش شـــرط ها و شـــرایط آن توجـــه ویـــژه دارنـــد. 
کـــه بایـــد بـــا صراحـــت بـــه  البتـــه یکـــی از مـــواردی 
کـــه اقتصاددانـــان اکال  کـــرد ایـــن اســـت  آن اشـــاره 
کیـــد بـــر  کنـــار تا کـــه بیشـــتر چپگـــرا نیـــز بودنـــد، در 
حفـــظ اســـتقالل در مقابـــل جهـــان امپریالیســـتی و 
اســـتعمارگر در حـــوزه سیاســـت، در عرصـــه اقتصـــاد 
توجـــه چندانـــی بـــه ایـــن موضـــوع نداشـــته و ایـــن 
اقتصـــادی خـــود  و  روابـــط تجـــاری  را در  مباحـــث  
وارد نمی کننـــد. در واقـــع ایـــن 2 حـــوزه را بـــه صـــورت 
ـــه  ی ـــن رو ـــد. ای ـــر می گیرن ـــر در نظ ـــدا از یکدیگ ـــاًل ج کام
کشـــورها  هنـــوز هـــم در سیاســـت گذاری بســـیاری از 
ـــه  ـــکای التیـــن و خـــاور دور ب کشـــورهای آمری ـــژه  ـــه وی ب

می خـــورد. چشـــم 
دیگـــر  و  ایـــران  ماننـــد  کشـــوری  در  صـــادرات  اّمـــا 
کشـــورهای خـــاور میانـــه ویژگی هـــا و دشـــواری های 
ـــه میانجـــی  کشـــورها ب ـــروه از  گ ـــز دارد. ایـــن  دیگـــری نی
کـــه ارزشـــمند  کاالیـــی بـــه نـــام نفـــت  برخـــورداری از 
ـــه  ک ـــی  ـــه صورت ـــد، ب ـــژه ای دارن ـــرایط وی ـــت، ش ـــز هس نی
ـــیاه را از  ک س ـــبنا کاالی چس ـــن  ـــت ای ـــار می بایس ناچ
کـــرد و در بخشـــی ویـــژه  دیگـــر اقـــالم صادراتـــی جـــدا 

بـــه آن پرداخـــت.
هرچنـــد نفـــت ارزشـــمند اســـت و بـــا صـــادرات آن 
تـــراز تجـــاری را مثبـــت و  بـــه میـــزان بـــاال می تـــوان 
ــرد،  کـ ــرازیر  ــده آن سـ ــورهای دارنـ کشـ ــه  ــیل ارز را بـ سـ
ــر  گـ کـــه ا ــا در نخســـتین نـــگاه مشـــخص می شـــود  اّمـ
کوچکتریـــن دشـــواری یـــا اخاللـــی در  بـــه هـــر دلیلـــی 
یافـــت پـــول آن ایجـــاد  رونـــد صـــادرات نفـــت و در
ـــه  ـــدار و ب ـــده ناپای کنن ـــادر  ـــور ص کش ـــت  ـــود، وضعی ش
ــرو خواهـــد شـــد. پـــس بایـــد  ــا مشـــکل روبـ ســـرعت بـ
ــتر و مثبـــت نـــگاه  ــاد امنیـــت بیشـ ــرای ایجـ ــری بـ فکـ
کـــه  کـــرد  داشـــتن تـــراز تجـــاری بـــه صـــورت پیوســـته 
صـــادرات  می توانـــد  ممکـــن  راهکارهـــای  از  یکـــی 
کشـــور از  کـــه نفتـــی نبـــوده و  دیگـــر اقالمـــی باشـــد 
ــه بایـــد در  ــوردار اســـت. البتـ ــا برخـ امـــکان تولیـــد آنهـ
کـــه ایـــن روش تنهـــا راه نیســـت و  کـــرد  کیـــد  همینجـــا تا
روش هـــای دیگـــری از جملـــه ســـرمایه گذاری درســـت 
درآمـــد نفتـــی در تجارت هـــای ســـودآور بین المللـــی، 
گردشـــگری بـــا درآمـــد  کـــز تجـــاری، اداری و  ایجـــاد مرا
نفتـــی، ایجـــاد محیـــط مناســـب بـــرای ســـرمایه گذاری 
کشـــور بـــه یـــاری دالرهـــای نفتـــی و یـــا  خارجـــی در 
تمرکـــز بـــر ایجـــاد شـــرایط امـــن بـــرای صـــادرات نفـــت 
کـــه  بـــرای هنگامـــی  بـــر آمادگـــی  بـــه جـــای تمرکـــز 
ایـــن صـــدور بـــه خطـــر خواهـــد افتـــاد نیـــز وجـــود دارد 
کشـــورهای صادر کننـــده نفـــت آنهـــا را  کـــه برخـــی 
هـــر حـــال صـــادرات غیـــر  بـــه  لیکـــن  برگزیده انـــد. 
کاهـــش وابســـتگی بـــه نفـــت نیـــز یکـــی  نفتـــی و ایـــده 

از راه حل هـــای ممکـــن اســـت.
نفـــت- اقتصادشـــان  کـــه  کشـــورهایی  صـــادرات 
ـــه دو بخـــش صـــادرات نفتـــی  محـــور اســـت معمـــواًل ب
محصـــوالت  صـــادرات  و  نفتـــی،  محصـــوالت  و 
صـــادرات  اهمیـــت  و  می شـــود  تقســـیم  غیرنفتـــی 

غیرنفتـــی و نقـــش آن در رشـــد و توســـعه اقتصـــادی 
کشـــورها همـــواره بـــه عنـــوان یکـــی از موضوعـــات مهـــم، 
کارشناســـان بـــر  مـــورد بررســـی قـــرار می گیـــرد. برخـــی 
ـــران  کـــه چـــون فراینـــد ارزآوری اقتصـــاد ای ـــد  ایـــن باورن
کـــه قیمت گـــذاری  بیشـــتر بـــه نفـــت و فرآورده هـــای آن 
آنهـــا در بازارهـــای بیـــن المللـــی همـــواره دســـتخوش 
گهانـــی اســـت وابســـته بـــوده  نوســـانات و دگرگونـــی نا
و صـــدور مـــواد معدنـــی و نفتـــی بـــه صـــورت مـــواد 
بـــودن  تجدیدناپذیـــر  بـــه  توجـــه  بـــا  خـــام،  و  اولیـــه 
ـــن ارز  ـــرای تامی ـــا ب ـــه آنه ـــنگین ب ـــه س ـــع، تکی ـــن مناب ای
کشـــور نگران کننـــده خواهـــد بـــود. پـــس بایـــد  واردات 

ــر بـــود. بـــه دنبـــال صـــادرات محصـــوالت دیگـ
کشـــورهای جهـــان  ـــه بســـیاری از  از ســـوی دیگـــر تجرب
گـــروه  کـــه بـــا نداشـــتن منابـــع نفتـــی توانســـته اند در 
کشـــورهای توســـعه یافتـــه قلمـــداد شـــده و محصـــوالت 
تولیـــدی آنهـــا در بازارهـــای جهانـــی دارای ارزشـــی 
چندیـــن برابـــر قیمـــت نفـــت و مشـــتقات آن اســـت، 
بـــر صـــادرات  تاثیرگـــذار  بررســـی عوامـــل  ضـــرورت 

غیر نفتـــی را بیـــش از پیـــش مشـــخص می کنـــد.
کشـــور،  امـــروزه نقـــش صـــادرات بیـــش از ارزآوری بـــرای 
در اشـــتغال، تولیـــد و رشـــد اقتصـــادی بـــارز می شـــود. 
ـــر  ـــزون ب ـــد اف ـــد تولی ـــادرات بای ـــرای ص ـــر ب ـــوی دیگ از س
کـــه الزمـــه آن تولیـــد بیشـــتر  مصـــرف داخلـــی داشـــت 
در  کـــه  توســـعه یافته  کمتـــر  کشـــورهای  در  اســـت. 
ــد  کنـ ــد آن  ــا رونـ ــد و یـ کمبودنـ ــار  ــرمایه گذاری دچـ سـ
اســـت، لـــزوم ســـرمایه گذاری دولـــت در بخش هـــای 
ســـایر  جـــذب  بـــرای  کشـــور  اقتصـــاد  زیرســـاختی 
ویـــژه ســـرمایه مســـتقیم خارجـــی  بـــه  و  ســـرمایه ها 
کـــه تنهـــا از ایـــن رهگـــذر  انکارناپذیـــر اســـت، چـــرا 
زمینـــه بـــرای تولیـــد بیشـــتر فراهـــم آمـــده و صـــادرات 

افزایـــش یابـــد.
کـــه بخـــش عمـــده ای از اقتصـــاد  صـــادرات نفتـــی 
کشـــورهایی ماننـــد ایـــران )بیـــش از 60 درصـــد ارزش 
و قطـــر )85  صـــادرات(، عربســـتان )70 درصـــد(، 
فـــروش  معنـــی  بـــه  می دهـــد  تشـــکیل  را  درصـــد( 
ـــه ســـایر  نفـــت خـــام، و محصـــوالت نفتـــی پاالیشـــی ب
کشـــورها اســـت. عمـــده ایـــن محصـــوالت شـــامل 
کننده هـــای  روان  گازوئیـــل،  بنزیـــن،  خـــام،  نفـــت 
امـــا  اســـت.   ... و  هواپیمـــا  ســـوخت  صنعتـــی، 
صـــادرات  معنـــی  بـــه  نفتـــی  غیـــر  صـــادرات 
کاالهـــا و خدمـــات  محصـــوالت پتروشـــیمی، و ســـایر 
اســـت. بـــه عنـــوان نمونـــه عمده تریـــن محصـــوالت 
پـــان مایـــع  کشـــورمان شـــامل پرو صـــادرات غیرنفتـــی 
کنســـتانتره های  شـــده، پلـــی اتیلـــن، ســـنگ آهـــن و 
انـــواع  شـــده،  مایـــع  بوتـــان  پســـته،  متانـــول،  آن، 
کفپـــوش هـــای نســـاجی،  گازهـــای نفتـــی، فـــرش و 
خـــودرو  و  زعفـــران،  آلومینیـــوم،  ســـیمان،  اوره، 

می شـــود.
کارشناســـان بـــر ایـــن عقیـــده هســـتند  کثـــر مســـئوالن و  ا
اصلـــی  مســـیر  غیرنفتـــی  صـــادرات  توســـعه  کـــه 
کشـــور بـــه فـــروش  کاهـــش وابســـتگی درآمدهـــای ارزی 
نفـــت خـــام اســـت و توســـعه آن می توانـــد آورده هـــای 
کـــرده و  کشـــور ایجـــاد  جدیـــدی را بـــرای دیپلماســـی 

صادرات در کشوری مانند ایران و دیگر 
گی ها و دشواری های  کشورهای خاور میانه ویژ

دیگری نیز دارد. این گروه از کشورها به 
میانجی برخورداری از کاالیی به نام نفت که 

ارزشمند نیز هست، شرایط ویژه ای دارند، 
به صورتی که ناچار می بایست این کاالی 

ک سیاه را از دیگر اقالم صادراتی جدا  چسبنا
کرد و در بخشی ویژه به آن پرداخت
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بـــه بیـــان دیگـــر شـــمار ابزارهـــای سیاســـت خارجـــی را 
افزایـــش خواهـــد داد.

بیشـــتر   91 تـــا   81 ســـال های  میـــان  ســـال  ده  در 
از  عبارتنـــد  دالری  ارزش  نظـــر  از  صادراتـــی  اقـــالم 
محصـــوالت پتروشـــیمی)29.1 درصـــد(، محصـــوالت 
کارنشـــده)4.67  کشـــاورزی)5.3 درصـــد( ،  فلـــزات 
نســـاجی)3.1درصد(.  محصـــوالت  و  درصـــد( 
مجمـــوع چهـــار دســـته فـــوق الذکـــر 34.91 درصـــد از 
کل صـــادرات غیـــر نفتـــی ایـــران را تشـــکیل می دهـــد 
زمـــره محصـــوالت  آنهـــا در  تمامـــی  نوعـــی  بـــه  کـــه 
ــرار  ــزوده پاییـــن قـ ــا ارزش افـ ــا محصـــوالت بـ ــام و یـ خـ
ــان  دارنـــد. در واقـــع محصوالتـــی از ایـــن دســـت همـ
حـــال  در  کشـــورهای  در  کـــه  هســـتند  کاالهایـــی 
کـــه هیدروکربورهـــا را در اختیـــار ندارنـــد  توســـعه دیگـــر 

تولیـــد و صـــادر می شـــود. 
بـــه  مربـــوط  غیرنفتـــی  صـــادرات  رشـــد  بیشـــترین 
دلیـــل  بـــه  کـــه  اســـت  پتروشـــیمی  محصـــوالت 
ــره اقتصـــادی محصـــوالت  پیشـــروی در طـــول زنجیـ
ـــزان  ـــر اســـت. لیکـــن می ـــل تقدی گاز قاب حـــوزه نفـــت و 
ارزش افـــزوده حاصـــل شـــده تـــا ایـــن ســـطح از فـــراوری 
کـــه در حلقه هـــای پاییـــن دســـت  نســـبت بـــه آنچـــه 
گونـــه ای  ایجـــاد می شـــود بســـیار ناچیـــز اســـت، بـــه 
محصـــوالت  صـــادرات  می تـــوان  همچنـــان  کـــه 
ــرد.  کـ ــام فروشـــی محســـوب  ــیمی را نوعـــی خـ پتروشـ
ســـایر  ســـهم  کـــه  می شـــود  مشـــاهده  همچنیـــن 
کاهـــش  صـــادرات  کل  در  غیرنفتـــی  حوزه هـــای 
گروه هـــای صادراتـــی  یافتـــه اســـت. در میـــان ســـایر 
کـــه محصـــول اصلـــی آن فـــرش  گـــروه نســـاجی  تنهـــا 
می باشـــد، بـــه عنـــوان یـــک محصـــول نهایـــی اســـت 
ــزوده  ــا ارزش افـ ــی بـ ــز محصولـ ــول نیـ ــن محصـ ــه ایـ کـ

پاییـــن بـــه شـــمار می آیـــد.
مشـــکالت  مهم تریـــن  از  یکـــی  کلـــی  طـــور  بـــه 
کشـــورهای در حـــال توســـعه و جهـــان ســـوم، تـــک 
بـــه  آنهـــا  اقتصـــاد  وابســـتگی  و  بـــودن  محصولـــی 
کـــه آثـــاری منفـــی در  صـــدور مـــواد خـــام و اولیـــه اســـت 
ســـاختار اقتصـــادی، سیاســـی، اجتماعـــی و حتـــی 

کـــه  گذاشـــته اســـت . از آنجایـــی  فرهنگـــی برجـــای 
کشـــورها فقـــط  بخـــش بزرگـــی از درآمدهـــای ارزی ایـــن 
بـــا صـــدور یـــک یـــا چنـــد قلـــم مـــواد خـــام و اولیـــه بـــه 
ـــر  کـــم در بلنـــد مـــدت در براب دســـت می آیـــد و دســـت 
ـــیار  ـــاختاری بس ـــی س ـــارهای خارج ـــات و فش نامالیم
ضعیـــف و شـــکننده قـــرار دارنـــد. بدیهـــی اســـت در 
کـــه در  چنیـــن شـــرایطی هرگونـــه نوســـان غیرعـــادی 
ـــع  ـــه مناب ک کاالهـــای محـــدودی  ـــا  کاال ی ـــن  قیمـــت ای
کشـــورها را تشـــکیل می دهـــد بـــه  اصلـــی درآمـــد ایـــن 
ـــادی،  ـــاختار اقتص ـــر س ـــه ای ب ـــار پردامن ـــد، آث ـــود آی وج
سیاســـی، اجتماعـــی و حتـــی فرهنگـــی آنهـــا خواهـــد 

داشـــت.
کنفرانـــس  تازگـــی  بـــه  کـــه  تحقیقاتـــی  براســـاس 
توســـعه و تجـــارت ســـازمان ملـــل )آنکتـــاد( انجـــام 
داده اســـت؛ در ســـال های 1980 تـــا 1981 شـــاخص 
قیمـــت مـــواد خـــام اولیـــه، یعنـــی منبـــع اصلـــی درآمـــد 
چشـــمگیری  طـــور  بـــه  ســـوم،  جهـــان  کشـــورهای 
را  آنهـــا  از  شـــماری  مســـئله  ایـــن  و  یافتـــه  کاهـــش 
گزیـــر بـــه بازنگـــری در ســـاختار اقتصـــادی خـــود  نا
کـــرد تـــا تنوعـــی در صـــادرات خـــود بـــه وجـــود آورنـــد. 
کـــرد  کشـــور مالـــزی اشـــاره  بـــرای نمونـــه، می تـــوان بـــه 
کـــه تـــا 15 ســـال پیـــش منابـــع درآمـــدی محـــدودی 
داشـــت و بخـــش اصلـــی نیازهـــای خـــود را تنهـــا از 
کائوچـــو تأمیـــن  رهگـــذر صـــدور نفـــت خـــام، قلـــع و 
هـــای  موفقیـــت  از  گرفتـــن  الهـــام  امـــا  می کـــرد 
کشـــورهایی ماننـــد ســـنگاپور،  اقتصـــادی – تجـــاری 
کنـــگ و حتـــی تایلنـــد، بـــه ویـــژه  کـــره، هنـــک  تایـــوان، 
کشـــور را نیـــز بـــه  در زمینـــه توســـعه صـــادرات، ایـــن 
تنظیـــم راهـــکار دراز مـــدت توســـعه صنعتـــی و تنـــوع 
ترغیـــب  خـــود  ارزی  درآمـــد  منابـــع  بـــه  بخشـــیدن 
ــد در  ــق شـ ــزی موفـ ــور مالـ کشـ ــه  کـ ــه ای  گونـ ــه  ــرد؛ بـ کـ
ــاله ارزش صـــادرات غیرنفتـــی خـــود  یـــک دوره 7 سـ
حـــدود  بـــه   1989 ســـال  در  دالر  میلیـــارد   25 از  را 
74 میلیـــارد دالر در ســـال 1995 میـــالدی افزایـــش 
کشـــورها در 2  دهـــد. موفقیت هـــای اقتصـــادی ایـــن 
کـــه رشـــد و توســـعه  کـــرد  ـــی ثابـــت  ـــه خوب دهـــه اخیـــر ب

نیروهـــای  تریـــن  مهـــم  از  یکـــی  بایـــد  را  صـــادرات 
کلیـــد رهایـــی  کشـــور و  محرکـــه توســـعه اقتصـــادی هـــر 

دانســـت. وابســـتگی ها  از  بســـیاری  از 
راهبـــرد  گرفتـــن  پیـــش  در  گذشـــته  دهـــه  دو  طـــی 
برون نگـــر و توســـعه صـــادرات بـــه ویـــژه در دســـته ای از 
ـــی،  ـــره جنوب ک ـــر  ـــیا نظی ـــرقی آس ـــوب ش ـــورهای جن کش
تایلنـــد، اندونـــزی ، اهمیـــت صـــادرات را بـــه عنـــوان 
یـــک منبـــع مهـــم تأمیـــن ارز و موتـــور محـــرک رشـــد 
کشـــورهای جنـــوب  کـــرد. معجـــزه  اقتصـــادی آشـــکار 
شـــرقی آســـیا می توانـــد بـــه عنـــوان راهکارهـــای مهـــم 
کشـــورها  بـــرای برنامه ریـــزی رشـــد اقتصـــادی ســـایر 
کاالهـــای صادراتـــی  ترکیـــب  امـــا  آیـــد،  بـــه شـــمار 
از اهمیـــت دیگـــری برخـــوردار اســـت. بـــه اعتقـــاد 
گاهـــان مســـائل اقتصـــادی، اتـــکا بـــه درآمدهـــای  آ
حاصـــل از صـــدور نفـــت خـــام، از چنـــد دهـــه پیـــش 
کـــه مســـئوالن برنامه ریـــز،  مانـــع از آن شـــده اســـت 
بـــرای ایجـــاد تنـــوع درآمـــد ارزی و توســـعه صـــادرات 

کننـــد. کشـــور بـــه شـــیوه اساســـی چاره اندیشـــی 
کشـــور ایـــران نیـــز بـــه علـــت افزایـــش شـــدید جمعیـــت، 
بـــازده  تدریجـــی  کاهـــش  و  نفتـــی  کاهـــش ذخایـــر 
اســـتخراج،  هزینـــه  رفتـــن  بـــاال  و  نفـــت  چاه هـــای 
و  جهانـــی  بـــازار  آینـــده  بـــه  نداشـــتن  اطمینـــان 
ترمیـــم خســـار ت هـــای  نفـــت،  قیمـــت  تغییـــرات 
ایـــران،  حاصـــل از جنـــگ هشـــت ســـاله عـــراق و 
بازســـازی اقتصـــاد، افزایـــش تعهـــدات ایـــران بـــرای 
بازســـازی و توســـعه و تغذیـــه جمعیـــت جـــوان بـــه 
ارز بیشـــتری نیازمنـــد خواهـــد بـــود، در نتیجـــه راهـــی 
کیـــد بیشـــتر بـــر صـــادرات غیرنفتـــی در پیـــش  جـــز تأ
نـــدارد. بخـــش وســـیعی از صنایـــع ایـــران بـــا فرســـودگی 
ـــه بازســـازی  ـــرو اســـت و ب ماشـــین آالت و فنـــآوری روب
و بکارگیـــری فن آوری هـــای جانشـــین نیـــاز دارد. از 
گذشـــته، رونـــد افزایـــش مصـــرف داخلـــی بـــه  ایـــن 
کـــه تـــداوم صـــادرات نفـــت را در  انـــدازه ای اســـت 
کـــرد. بـــر پایـــه  آینـــده بـــا تردیـــد جـــدی روبـــرو خواهـــد 
تـــداوم  صـــورت  در  شـــده  انجـــام  پیش بینی هـــای 
رشـــد فعلـــی مصـــرف داخلـــی، در 12 ســـال آینـــده 
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صـــادرات نفـــت بـــه صفـــر خواهـــد رســـید.
می کنـــد  روشـــن  اشـــاره،  مـــورد  عوامـــل  مجموعـــه 
کـــه بـــرای رســـیدن بـــه اقتصـــاد بـــدون نفـــت بایـــد 
مـــورد  را  کشـــور  صادراتـــی  و  ملـــی  توســـعه  راهبـــرد 
ــران را در  ــور اقتصـــادی ایـ ــرار داده و حضـ بازنگـــری قـ
گرفتـــن  بازارهـــای جهانـــی افزایـــش داد. بـــدون در نظـــر 
یافـــت  ــوان در ــذرا می تـ گـ ــی  ــا نگاهـ ــده بـ ــوارد یادشـ مـ
کـــه ایـــران از ســـال 1270 تـــا ســـال 1383 هجـــری 
ـــه  ک ـــا 1333  ـــال های 1331 ت ـــز س ـــه ج ـــیدی )ب خورش
همزمـــان بـــا نهضـــت ملـــی شـــدن صنعـــت نفـــت و در 
نتیجـــه سیاســـت گذاریهای حمایتـــی از تولیـــدات 
کاالی داخلـــی  کشـــور و تشـــویق مـــردم بـــه خـــر یـــد 
ـــوده اســـت.  ـــرو ب کســـری بودجـــه روب ـــا  ـــود ( پیوســـته ب ب
کشـــور همـــواره بـــر صـــادرات هرچـــه  متأســـفانه بودجـــه 
بیشـــتر نفـــت اتـــکا داشـــته تـــا بتوانـــد پاســـخگوی 
کـــه بیشـــتر حاصـــل پیشـــرفت نکـــردن  وارداتـــی باشـــد 
کشـــور  کشـــور از نظـــر فـــن آوری بـــوده اســـت. اقتصـــاد 
مـــا بـــه دلیـــل اتـــکا بـــه نفـــت خـــام، دارای اقتصـــادی 
تـــک محصولـــی اســـت. بـــرای رهایـــی از ایـــن تنگنـــا 
ـــه  ـــرای تنـــوع بخشـــی ب ـــد عوامـــل بنیـــادی جامعـــه ب بای

گرفتـــه شـــود. کار  صـــادرات غیرنفتـــی بـــه 
دهـــه  چنـــد  در  آمـــده،  دســـت  بـــه  آمـــار  براســـاس 
کاالهـــای  گذشـــته توجـــه بـــه رشـــد و توســـعه صـــادرات 
کـــه  گرفتـــه  غیرنفتـــی در ایـــران تنهـــا زمانـــی قـــوت 
صـــادرات نفـــت خـــام و درآمدهـــای حاصـــل از فـــروش 
کاهـــش  ـــا  ـــه ای دســـتخوش رکـــود ی گون ـــه  نفـــت خـــام ب
شـــده و فقـــط بـــه دنبـــال بـــروز چنیـــن شـــرایط بحرانـــی، 
بـــرای رشـــد و توســـعه صـــادرات غیرنفتـــی  تـــالش 
ــادرات نفتـــی  ــرانه صـ ــام شـــده اســـت . رونـــد سـ انجـ
و غیرنفتـــی در ســـال های 1355 تـــا 1383 نشـــان 

دهنـــده ایـــن موضـــوع اســـت.
ــی  ــر نفتـ ــادرات غیـ ــته صـ گذشـ ــال های  ــه در سـ البتـ
رونـــدی رو بـــه رشـــد داشـــته و بـــه نزدیکـــی نیمـــی از 
مجمـــوع صـــادرات ایـــران رســـیده اســـت. هرچنـــد 
ایـــن امـــر اقدامـــی مثبـــت اســـت لیکـــن بـــه دلیـــل خـــام 
گام بعـــدی  بـــودن خـــود صـــادرات غیـــر نفتـــی بایـــد در 

کـــرد.  کیفیـــت ایـــن صـــادرات نیـــز  توجـــه  بـــه 
ــرا ارزش  کـــه چـ در پایـــان در پاســـخ بـــه ایـــن پرســـش 
ـــت،  ـــن اس ـــور پایی کش ـــی  ـــوالت صادرات ـــزوده محص اف

کـــرد: می تـــوان بـــه نکاتـــی چنـــد اشـــاره 
1- مفهوم ســـازی نادرســـت: بایـــد توجـــه داشـــت 
در  اشـــتباهی  مفهوم ســـازی  زمینـــه  ایـــن  در  کـــه 
کشـــور شـــکل گرفته و ســـبب شـــده تـــا انتشـــار آمـــار 
را  غلطـــی  بینـــش  و  دانـــش  غیرنفتـــی،  صـــادرات 
کنـــد. مفهـــوم متبـــادر  ایجـــاد  در ذهـــن مســـئولین 
ــه  کـ ــکل گیری آن  ــفه شـ ــا فلسـ ــی« بـ ــده از »غیرنفتـ شـ
افزایـــش درآمـــد از محلـــی غیـــر از خـــام فروشـــی ذخایـــر 
طبیعـــی )نفـــت( بـــوده اســـت، همخوانـــی نـــدارد. 
کـــه بـــا اســـتفاده از ایـــن مفهـــوم نمی تـــوان میـــان  چـــرا 
کـــم و صـــادرات بـــا ارزش  صـــادرات بـــا ارزش افـــزوده 
افـــزوده بـــاال تفـــاوت قایـــل شـــد. متاســـفانه برپایـــه ایـــن 
ایجـــاد  نیـــز  قوانیـــن حمایتـــی  مفهوم ســـازی غلـــط 

ــده اســـت. شـ

کیـــد شـــده اســـت: »اخـــذ  در قانـــون برنامـــه پنجـــم تا
کاالهـــای  گونـــه مالیـــات و عـــوارض از صـــادرات  هـــر 
ممنـــوع  برنامـــه  طـــول  در  خدمـــات  و  نفتـــی  غیـــر 
نیـــز مجلـــس شـــورای  بـــر همیـــن اســـاس  اســـت«. 
گمرکـــی صـــادرات محصـــوالت  اســـالمی عـــوارض 
کـــه ایـــن  کـــرد در حالـــی  معدنـــی را در ســـال 1390 لغـــو 
صـــادرات نوعـــی خـــام فروشـــی محســـوب می شـــود.

2- تناســـب نداشـــتن  نظـــام تعرفـــه ای وحمایتـــی 
مطلـــوب  وضعیـــت  افـــزوده:  ارزش  زنجیـــره  بـــا 
صـــادرات  در  اصلـــی  رویکـــرد  کـــه  اســـت  زمانـــی 
غیرنفتـــی، صـــادرات محصـــوالت نهایـــی باشـــد، 
کـــه بیشـــترین ارزش افـــزوده را در زنجیـــره دارا  چـــرا 
کامـــل صـــادرات  هســـتند. ایـــن بـــه معنـــای نفـــی 
بلکـــه  نیســـت،  گاز  و  نفـــت  مـــواد خـــام همچـــون 
بـــه معنـــای توجـــه بـــه تولیـــد ثـــروت بیشـــتر از طریـــق 
کـــه در برخـــی  صـــادرات اســـت. قابـــل تصـــور اســـت 
کشـــور ایجـــاب می کنـــد  مواقـــع سیاســـت خارجـــی 
تـــا صـــادرات برخـــی مـــواد خـــام جهـــت تحقـــق منافـــع 
ــن  ــفانه ایـ ــا متاسـ ــرد امـ گیـ ــرار  کار قـ ــتور  ــی در دسـ ملـ
رویکـــرد در حـــال حاضـــر رویکـــرد غالـــب و ناشـــی از 

اضطـــرار اســـت و نـــه انتخـــاب.
یکـــی از ابزارهـــای مهـــم دولـــت در هدایـــت صـــادرات، 
کـــه می توانـــد جذابیـــت یـــک  نظـــام تعرفـــه ای اســـت 
محصـــول را بـــاال و یـــا پاییـــن ببـــرد. آنچـــه در حـــال 
مطلـــب  ایـــن  گویـــای  می شـــود  مشـــاهده  حاضـــر 
ــر صـــادرات  ــور در امـ کشـ ــام تعرفـــه ای  کـــه نظـ اســـت 
در  و  نیســـت  افـــزوده  ارزش  زنجیـــره  بـــا  متناســـب 
نتیجـــه تمایـــل صادرکننـــدگان بـــه ســـمت مـــواد خـــام 
یابـــی آســـان بـــرای ایـــن  می باشـــد. از طـــرف دیگـــر بازار
گونـــه اقـــالم و مقیـــاس بـــاالی فـــروش جذابیـــت دو 
ـــرده اســـت. ک ـــرای صـــادرات آنهـــا را فراهـــم  چنـــدان ب
خدمـــات:  صـــادرات  تقویـــت  از  غفلـــت   -3
ــی در  ــادرات غیرنفتـ ــر صـ ــاری در امـ ــای جـ رویکردهـ
گذشـــته، توجـــه مطلوبـــی بـــه  طـــول بیســـت ســـال 
حـــوزه صـــادرات خدمـــات نداشـــته اند. بـــا اینکـــه 
حوزه هایـــی همچـــون خدمـــات فنـــی و مهندســـی 
ــا  ــا متناســـب بـ ــته، امـ ــابقه داشـ ــه سـ بیـــش از دو دهـ
ــه  ــورد توجـ ــود در آن، مـ ــزوده موجـ ظرفیـــت و ارزش افـ
گذشـــته بـــر اســـاس  قـــرار نگرفتـــه اســـت. در ســـال 
آمـــار ســـازمان توســـعه تجـــارت صـــادرات خدمـــات 
کـــه  رســـید  میلیـــارد دالر  بـــه 4  و مهندســـی  فنـــی 
نشـــان دهنـــده ظرفیـــت موجـــود در ایـــن حـــوزه اســـت. 
گردشـــگری،  ســـایر حوزه هـــای خدماتـــی همچـــون 
پزشـــکی، نـــرم افـــزاری، مخابراتـــی،  بیمـــه ای، مالـــی 
از  کمتـــر  نیـــز  نقـــل؛  و  و حمـــل  فرهنگـــی  پولـــی،  و 
گرفتـــه  خدمـــات فنـــی و مهندســـی مـــورد توجـــه قـــرار 

اســـت.
کشـــور: چالـــش  ۴- ضعـــف دیپلماســـی اقتصـــادی 
کـــه ســـبب شـــده تـــا صـــادرات محصـــوالت  دیگـــری 
بـــاارزش افـــزوده بـــاال مطلـــوب نباشـــد. ایـــن ضعـــف 
در دو ســـطح قابـــل بررســـی اســـت: یکـــی نبـــود راهبـــرد 
کالن در دیپلماســـی اقتصـــادی و دیگـــری ضعـــف 
ســـفارت خانه ها در اجـــرای دیپلماســـی اقتصـــادی 

ـــت. ـــور اس کش
خارجـــی  تجـــارت  حـــوزه  در  کشـــور  فعالیت هـــای 
توانمندی هـــا  بـــا  متناســـب  کالن  راهبـــرد  نبـــود  از 
شـــرکای  ســـو  یـــک  از  می بـــرد.  رنـــج  ظرفیتهـــا  و 
مـــا  اراده  و  انتخـــاب  بـــه  کشـــور،  تجـــاری  اصلـــی 
ــل  ــرف مقابـ ــای طـ ــون تقاضـ ــی همچـ ــوده و عواملـ نبـ
کننـــده ایـــن شـــرکا بـــوده اســـت. از ســـوی  تعییـــن 
در  همســـو  کشـــور های  ظرفیت هـــای  از  دیگـــر 
حضـــور  اســـت.  شـــده  غفلـــت  صـــادرات  توســـعه 
کشـــورهای اســـالمی،  ــران در بازارهایـــی همچـــون  ایـ
ـــکای  کشـــورهای منطقـــه،  آفریقـــا و آمری همســـایگان، 
التیـــن در حـــد مطلـــوب نیســـت و متاســـفانه نـــه تنهـــا 
ـــزار سیاســـت  ـــه عنـــوان یـــک اب ـــه تجـــارت خارجـــی ب ب
ظرفیت هـــای  از  بلکـــه  نشـــده  توجـــه  خارجـــی 
سیاســـی هـــم در ایـــن جهـــت اســـتفاده نشـــده اســـت.
کشـــور  ســـطح دیگـــر چالـــش در ســـفارت خانه های 
ــه ای اســـت  گونـ ــه  ــفارت خانه ها بـ اســـت. آرایـــش سـ
کـــه مســـایل غیـــر سیاســـی همچـــون اقتصـــاد و علـــم و 
ـــادرات  ـــذا ص ـــته و ل ـــی نداش ـــب چندان ـــاوری ضری فن
کشـــور از پشـــتیبانی ظرفیـــت بـــزرگ ســـفارت خانه ها 
بـــه  بازرگانـــی  رایزنـــان  هرچنـــد  اســـت.  محـــروم 
سال هاســـت  دیپلماتیـــک  جایـــگاه  یـــک  عنـــوان 
بـــا ســـایر  کـــه فعالیـــت می کننـــد، امـــا در مقایســـه 
کشـــور  کـــه بایـــد در توســـعه صادراتـــی  کشـــورها، آنطـــور 
ــدم  ــی از عـ ــز ناشـ ــن نیـ ــه ایـ کـ ــد.  ــا نکرده انـ نقـــش ایفـ
آشـــنایی و تســـلط ایـــن افـــراد بـــر مســـایل تجـــارت 
کـــم بـــودن روحیـــه اداری نیـــز ایـــن  خارجـــی اســـت. حا

وضعیـــت را تشـــدید می کنـــد.
کیفیـــت محصـــوالت صادراتـــی:  5- اســـتاندارد و 
عـــدم  دیگـــر صـــادرات غیرنفتـــی،  از چالش هـــای 
کیفیـــت و اســـتاندراد محصـــوالت  ـــر  کافـــی ب نظـــارت 
کـــم  محصـــوالت  صـــادرات  اســـت.  صادراتـــی 
کشـــورهای دیگـــر باعـــث می شـــود تـــا  کیفیـــت بـــه 
کاالهـــای تولیـــد ایـــران بدبینـــی ایجـــاد  نســـبت بـــه 
کاالهـــای  کشـــور بـــه روی  شـــود و در نتیجـــه بـــازار آن 
ایرانـــی بســـته شـــود. حساســـیت نســـبت بـــه اعتبـــار 
ایـــران در بازارهـــای صادراتـــی مســـاله  مهمـــی اســـت 
کـــه دولـــت نمی توانـــد نســـبت بـــه آن بی توجـــه باشـــد.

6- خـــالء نهادهـــای واســـط صادراتـــی: نـــگاه نکـــردن 
بـــه مقولـــه صـــادرات بـــه عنـــوان یـــک امـــر تخصصـــی 
از دیگـــر مســـائل حـــوزه صـــادرات اســـت. بســـیاری از 
تولیدکننـــدگان بدلیـــل معـــدود نهادهـــای تخصصـــی 
ــپاری  ــود فرهنـــگ برون سـ ــن نبـ ــی و همچنیـ صادراتـ
یابـــی  امـــور تخصصـــی، مســـئولیت صـــادرات و بازار
کـــه  را خـــود بـــر عهـــده دارنـــد. ایـــن امـــر باعـــث شـــده 
حوزه هـــای  در  کافـــی  تخصـــص  نداشـــتن  اثـــر  در 
یابـــی بین الملـــل، حقوقـــی، و … بـــا مشـــکالت  بازار
کـــه خـــود قـــادر  جـــدی در امـــر صـــادرات مواجـــه شـــوند 

کـــردن آنهـــا نیســـتند.▪ بـــه برطـــرف 
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حـــوزه  در  خـــود  فعالیـــت  حیطـــه  بـــه  توجـــه  بـــا 
توســـعه صـــادرات صنعـــت آب و بـــرق، بـــه نظـــر شـــما 
مهمتریـــن چالش هـــای حـــوزه صـــادرات صنعـــت 

ــد؟ کدامنـ ــرق  بـ
بـــرق  صنعـــت  خدمـــات  و  تجهیـــزات  صـــادرات 
مطالعاتـــی  براســـاس  دارد.  باالیـــی  افـــزوده  ارزش 
بـــرق انجـــام داده اســـت شـــاخص  کـــه ســـندیکای 
میـــزان  کاال هـــا )متوســـط  وزنـــی  بـــه  نســـبت دالری 
کیلوگـــرم صـــادرات(  یـــک  از  ارزی حاصـــل  درآمـــد 
ـــر ســـایر صنایـــع می باشـــد.  صنعـــت بـــرق حـــدود 8 براب
کـــه بـــا خلـــق  بی تردیـــد حمایـــت از چنیـــن صنایعـــی 
ارزش افـــزوده قابـــل توجـــه در مســـیر رشـــد و توســـعه 
بیشـــتر  درآمـــد  کســـب  و  اشـــتغال زایی  اقتصـــادی، 

شـــکلی  بـــه  را  غیرنفتـــی  صـــادرات  دارنـــد،  قـــرار 
بـــه  و دســـتیابی  رقـــم می زنـــد  اثربخـــش  و  مطلـــوب 
کشـــور بـــه ســـمت  ایـــن مهـــم مســـتلزم تغییـــر رویکـــرد 
توســـعه صـــادرات غیرنفتـــی بـــر پایـــه خلـــق ارزش افـــزوده 
بیشـــتر اســـت. صنعـــت آب و بـــرق و صنایعـــی از ایـــن 
دســـت قـــادر بـــه تبدیـــل مـــواد اولیـــه و تولیـــدات پایـــه بـــه 
تجهیـــزات بـــا تکنولـــوژی بـــاال، دانش بنیـــان و روزآمـــد 
کشـــور هـــدف هســـتند و می تواننـــد  ـــه  و صـــادرات آن ب

کننـــد. توســـعه صـــادرات غیرنفتـــی را محقـــق 
کشـــور نشـــان می دهـــد  نگاهـــی بـــه آمـــار صـــادرات 
کاالی صادراتـــی مـــا در ســـال  تـــن  کـــه قیمـــت هـــر 
کـــه قیمـــت هرتـــن  ــر 350 دالر بـــوده در حالـــی  96 برابـ
کاالی وارداتـــی مـــا در همیـــن ســـال 1400 دالر بـــوده 

اســـت. یعنـــی بیـــش از 4 برابـــر ارزش صـــادرات. ایـــن 
اســـت  تلـــخ  حقیقتـــی  بیانگـــر  متاســـفانه  موضـــوع 
افـــزوده  ارزش  بـــا  و  مـــواد خـــام  هـــم صـــادرات  آن  و 
کاال هایـــی بـــا ارزش افـــزوده  بســـیار پاییـــن و واردات 
کشـــور  باالتـــر. بررســـی ایـــن شـــاخص در ارتبـــاط بـــا 
ـــن  ـــر ت ـــد. ارزش ه ـــان می ده ـــری را نش ـــام دیگ ـــه ارق ترکی
کشـــور ترکیـــه در ســـال 96 برابـــر 270  صـــادرات مـــا بـــه 
کاالی مـــا از ایـــن  دالر بـــوده و ارزش واردات هـــر تـــن 
ـــوده اســـت. یعنـــی بیـــش از 6  ـــر 1735 دالر ب کشـــور براب
کـــه صنعتـــی  ـــر. ایـــن امـــر در حالـــی اتفـــاق می افتـــد  براب
مثـــل صنعـــت بـــرق ارزش افـــزوده بســـیار باالیـــی دارد 
و تمرکـــز بـــر صـــادرات ایـــن صنعـــت منافـــع بســـیاری را 
کـــرد. شـــاید بتـــوان دلیـــل اصلـــی  کشـــور خواهـــد  ـــد  عای

گو با شهرام صبور / / گفت و 
معاون امور صادرات صنعت آب و برق مرکز توسعه 
صادرات و پشتیبانی صنایع وزارت نیرو

که صادرات برق را هم به چالش کشید
اقتصادی معیوب
گرفتـــن  کشـــورهای همســـایه و قـــرار  کـــه از نظـــر طـــول مـــرز و تعـــداد  گاز  کشـــوری اســـت بـــا ذخایـــر عظیـــم نفـــت و  ایـــران 
کـــرده و ایـــن وضعیـــت  ـــه ایجـــاد  ـــه فـــردی در منطقـــه آســـیا و خاورمیان در مســـیر جـــاده ابریشـــم موقعیـــت منحصـــر ب
ــان،  ــق جهـ ــر مناطـ ــه دیگـ ــور بـ کشـ ــرق  ــبکه بـ ــال شـ ــت. اتصـ ــژه ای اسـ ــرایط ویـ ــرق شـ ــادل بـ ــادرات و تبـ ــرای صـ بـ
نظیـــر خطـــوط انتقـــال بـــه ســـمت روســـیه، اروپـــا، شـــمال آفریقـــا و شـــکل گیری مســـتمر تبـــادل انـــرژی الکتریکـــی 
و صـــادرات بـــرق، شـــرایط سیاســـی و امنیتـــی پایـــدار و بـــه دور از تنش هـــای حـــاد سیاســـی را بـــرای ایـــران و دیگـــر 
ـــرای رعایـــت  ـــه الزاماتـــی ب کشـــورها و ب ـــه ارتباطـــات باعـــث دوســـتی بیشـــتر بیـــن  ـــر داشـــته و این گون همســـایگان در ب
کشـــور های منطقـــه را پایـــدار  حقـــوق متقابـــل همســـایگی و منطقـــه ای تبدیـــل شـــده و ثبـــات سیاســـی و امنیتـــی 
ـــا  گفتگـــو ب ـــه نحـــو احســـن اســـتفاده شـــده اســـت. در  ـــا از ایـــن ظرفیـــت ب ـــا؛ آی ـــا توجـــه همـــه ایـــن مزای ـــرد. ب ک خواهـــد 

کشـــور پرداخته ایـــم.  »شـــهرام صبـــور« بـــه بررســـی چالش هـــا و موانـــع صـــادرات بـــرق در 
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تولیـــد در  فرآینـــد  را در عـــدم تعمیـــق  ایـــن مســـاله 
کاال هـــا بـــدون  کـــه موجـــب شـــده  کـــرد  کشـــور جســـتجو 
آنکـــه توســـط بخش هـــای تولیـــدی فـــرآوری خاصـــی 

ــوند. ــادر شـ ــا ارزش انـــدک، صـ ــوند بـ شـ
از جملـــه چالش هـــای صنعـــت بـــرق در صـــادرات 

کـــرد: می تـــوان بـــه مـــوارد ذیـــل اشـــاره 
• هزینـــه تامیـــن مالـــی در ایـــران بســـیار باالســـت. 
صادرکننـــدگان صنعـــت بـــرق در رقابـــت بـــا رقبـــای 
بانکـــی  مالـــی  تســـهیالت  از  کـــه  خـــود  منطقـــه ای 
بـــا ســـود بســـیار انـــدک برخـــوردار هســـتند قـــدرت 
رقابـــت خـــود را از دســـت می دهنـــد و قـــادر بـــه ارائـــه 
قیمت هـــای رقابتـــی در بـــازار بین المللـــی نیســـتند.

مـــا  کشـــور  در  صنعتـــی  بنگاه هـــای  وری  بهـــره   •
ـــره  ـــر به ـــر ب ـــی موث ـــل درون ـــه عوام ـــت. از جمل ـــن اس پایی
ــاس  ــد مقیـ ــواردی ماننـ ــی مـ ــای صنعتـ وری بنگاه هـ
ســـطح  توســـعه،  و  تحقیـــق  هزینه هـــای  بنـــگاه، 
فنـــاوری بنـــگاه، فرآیند هـــا و شـــیوه های مدیریتـــی 
اســـت. در ایـــن زمینـــه، بســـیاری از بنگاه هـــای مـــا 
بـــه دلیـــل برخـــورداری ســـوخت ارزان و نظایـــر آن نیـــاز 
ــعه و  ــق و توسـ ــرمایه گذاری در تحقیـ ــه سـ ــی بـ چندانـ

ندیده انـــد.  نـــوآوری 
بـــر  طبیعتـــا  کـــه  بـــرق  صنعـــت  دیگـــر  مشـــکل   •
ـــود،  ـــد ب ـــذار خواه ـــز تاثیرگ ـــت نی ـــن صنع ـــادرات ای ص
اقتصـــاد بـــرق اســـت. اصلی تریـــن چالـــش وزرات 
نیـــرو ســـاماندهی اقتصـــاد صنعـــت بـــرق و تعـــادل 
ـــارف  ـــع مص ـــه و مناب ـــد، هزین ـــن درآم ـــردن بی ک ـــاد  ایج
یـــان  کـــه بـــا انجـــام آن صنعـــت بـــرق از حالـــت ز اســـت 
دهـــی خـــارج می شـــود و می تـــوان بـــر ایـــن چالـــش 
ـــه  ـــرو در اصـــالح تعرف ـــز وزارت نی ـــرا نی ـــرد. اخی ک غلبـــه 
مشـــترکان پرمصـــرف اقداماتـــی انجـــام داده اســـت. 
• مقیـــاس بنـــگاه در ایـــران بســـیار متفـــاوت بـــا ســـایر 
کشـــور های صنعتـــی اســـت. ایـــن مســـأله امـــکان 
از  را  مقیـــاس  از  ناشـــی  صرفه هـــای  از  برخـــورداری 

بنـــگاه ســـلب می کنـــد. 
توســـعه صـــادرات نیازمنـــد تقویـــت تولیـــد اســـت. 
بـــاال،  افـــزوده  ارزش  خلـــق  نظیـــر  ویژگی هایـــی 
صادراتـــی  مختـــص  پایـــدار،  و  مثبـــت  ارزآوری 
درصـــورت  باشـــد.  تولیـــد  بـــر  مبتنـــی  کـــه  اســـت 
ــرد  ــا شـــکل نمی گیـ ــادرات یـ ــود تولیـــد، صـ عـــدم وجـ
ــود  ــم می شـ ــه ختـ ــام و اولیـ ــواد خـ ــادرات مـ ــه صـ ــا بـ یـ
وابســـتگی  و  باعـــث ضعـــف داخلـــی  اغلـــب  کـــه 
بخش هـــای  می شـــود.  واردکننـــده  کشـــور های  بـــه 
بـــا  کاال هـــای  تولیـــد  توانایـــی  ضعیـــف،  تولیـــدی 
کیفیـــت و رقابـــت پذیـــر در عرصـــه تجـــارت جهانـــی 

ندارنـــد.  را 

مهمتریـــن پتانســـیل های صنعـــت بـــرق ایـــران در 
و  فنـــی  خدمـــات  و  تجهیـــزات  صـــادرات  زمینـــه 

چیســـت؟ مهندســـی 
کشـــور  کلیدی تریـــن صنایـــع  صنعـــت بـــرق یکـــی از 
کلیـــه شـــئون اجتماعـــی،  کـــه نقـــش آن در  اســـت 
اقتصـــادی و صنعتـــی جامعـــه انکارناپذیـــر اســـت. 

کـــه  یکـــی از ویژگی هـــای ایـــن صنعـــت آن اســـت 
دلیـــل  بـــه  و  بـــوده  صنایـــع  دیگـــر  پیشـــرو  همـــواره 
ــرای  ــرژی را بـ ــه انـ ــای اولیـ ــه ایـــن صنعـــت نیاز هـ آنکـ
اقتصـــادی  اجتماعـــی،  مختلـــف  بخش هـــای 
و  رســـالت  مـــی آورد،  فرآهـــم  جامعـــه  صنعتـــی  و 
کامـــل  مســـئولیت ســـنگینی را بـــه منظـــور بـــرآوردن 

دارد. عهـــده  بـــه  نیاز هـــا 
یکـــی از شـــاخص های ممتـــاز شـــبکه بـــرق ایـــران، 
منطقـــه  در  تـــوان  تبـــادل  شـــاهراه  در  گرفتـــن  قـــرار 
یـــاد شـــبکه  کـــه بـــه دلیـــل وســـعت نســـبتا ز اســـت 
یایـــی بـــا  از یـــک ســـو و داشـــتن مـــرز خشـــکی و در
کشـــور های متعـــدد از ســـوی دیگـــر، دارای پتانســـیل 
بســـیار مناســـبی بـــرای تبـــادل تـــوان و یـــا ترانزیـــت 
در  البتـــه  اســـت.  همجـــوار  کشـــور های  بـــا  تـــوان 
ـــرز  ـــه دارای م ک ـــا تمامـــی همســـایگانی  حـــال حاضـــر ب
خشـــکی هســـتیم ارتبـــاط الکتریکـــی برقـــرار شـــده 
کشـــور های  اســـت و همیـــن موضـــوع تبـــادل بـــرق بـــا 
ــزات  ــادرات تجهیـ ــات صـ ــد موجبـ ــایه می توانـ همسـ
کشـــور ها  بـــه ســـایر  و خدمـــات فنـــی و مهندســـی 
را فراهـــم آورد. چنیـــن شـــاخص ممتـــازی بـــه ایـــن 
ــی  ــال الکتریکـ ــا اتصـ ــا بـ ــد تـ کمـــک می کنـ صنعـــت 
منافـــع  و  مزایـــا  از  بتوانـــد  همجـــوار  کشـــور های  بـــا 
ــه  ــوان نمونـ ــه عنـ ــرد. بـ ــود ببـ ــر آن سـ ــب بـ ــیار مترتـ بسـ
کشـــور ارمنســـتان توســـط  خطـــوط ارتباطـــی بـــرق در 
می باشـــد  احـــداث  حـــال  در  ایرانـــی  شـــرکت های 
ــرای صـــدور خدمـــات فنـــی و  ــه زمینـــه مناســـبی بـ کـ

می باشـــد. مهندســـی 
کـــه صنعـــت بـــرق ایـــران  شـــواهد نشـــان می دهـــد 
از پتانســـیل مناســـبی جهـــت  بـــا قدمتـــی دیرینـــه 
میباشـــد.  برخـــوردار  جهانـــی  بازار هـــای  بـــه  ورود 
تولیـــد تجهیـــزات و ارائـــه خدمـــات فنـــی مهندســـی 
بـــاال عرضـــه  کیفیـــت  بـــا  ایـــران  بـــرق  در صنعـــت 
میشـــود. 95 درصـــد خودکفایـــی در صنعـــت بـــرق و 
گرفتـــن بـــه عنـــوان  کشـــور بـــه منظـــور قـــرار  چشـــم انـــداز 
شـــاهراه بـــرق منطقـــه بـــه علـــت موقعیـــت مناســـب 
گاز و همچنیـــن توانایـــی  جغرافیایـــی و منابـــع فـــراوان 
کننـــده  تامیـــن  شـــرکت های  بـــاالی  کیفیـــت  و 
ایـــن  مهندســـی  و  فنـــی  خدمـــات  و  تجهیـــزات 
صنعـــت موجـــب شـــده اســـت تـــا صنعـــت بـــرق بـــه 
عنـــوان صنعتـــی اســـتراتژیک در صـــادرات غیرنفتـــی 

ــرد. گیـ ــرار  ــه قـ ــورد توجـ مـ
بخـــش نیـــرو رتبـــه نخســـت را در صـــادرات خدمـــات 
خـــود  بـــه  اخیـــر  ســـال های  در  مهندســـی  و  فنـــی 
اختصـــاص داده اســـت. البتـــه بـــا توجـــه بـــه شـــرایط 
جهـــت  ایرانـــی  شـــرکت های  اخیـــر  ســـال های 
صـــدور تجهیـــزات و خدمـــات فنـــی و مهندســـی 
ایـــن  و  بوده انـــد  مواجـــه  چالش هـــا  برخـــی  بـــا 
ـــه وجـــود آمـــده  موفقیت هـــا علیرغـــم ایـــن چالش هـــا ب
اســـت. بـــر اســـاس آمـــار ســـازمان توســـعه تجـــارت 
در  و مهندســـی  فنـــی  ایـــران، صـــادرات خدمـــات 
بخـــش نیـــرو در ســـال های 1394 و 1395 و 1396 
از   %63/61 و   %  51/56 و   %  98/7 ترتیـــب  بـــه 

کشـــور  کل صـــادرات خدمـــات فنـــی و مهندســـی 
 . شـــد می با

دوره  در  بـــرق  و  آب  صنعـــت  فعـــال  شـــرکت های 
زمانـــی ســـال 1392 تـــا 1396 بیـــش از 5 میلیـــارد دالر 
قـــرارداد صـــدور خدمـــات فنـــی و مهندســـی منعقـــد 
نمـــوده انـــد ایـــن میـــزان از صـــادرات خدمـــات فنـــی 
ـــی و  ـــات فن ـــادرات خدم ـــا 70% ص ـــی تقریب و مهندس

ــد.  ــش می دهـ ــور را پوشـ کشـ ــی  مهندسـ
و  کاال  صـــدور  زمینـــه  در  بـــرق  صنعـــت  جایـــگاه 
تجهیـــزات و خدمـــات فنـــی و مهندســـی منحصـــر بـــه 
کـــه موانـــع صادراتـــی موجـــود از  فـــرد بـــوده و در صورتـــی 
جملـــه مســـائل و مشـــکالت موجـــود بانکـــی بـــر طـــرف 
شـــود، شـــرکت های توانمنـــد انگیـــزه بیشـــتری بـــرای 
ــرده  کـ ــدا  ــادرات پیـ ــای هـــدف صـ ــور در بازار هـ حضـ
ــی و  ــات فنـ ــادرات خدمـ ــی از صـ ــل توجهـ ــم قابـ و رقـ

مهندســـی را بـــه خـــود اختصـــاص خواهنـــد داد.

منطقـــی  فرآینـــد  یـــک  در  ارز  نـــرخ  افزایـــش 
ــود،  ــر شـ ــادرات منجـ ــعه صـ ــه توسـ می توانســـت بـ
چـــرا در سیســـتم اقتصـــادی ایـــران بـــه تضعیـــف 

ایـــن حـــوزه منجـــر شـــد؟
کـــه بـــا افزایـــش نـــرخ ارز صـــادرات  درســـت اســـت 
مـــا  چـــون  دیگـــر،  ســـوی  از  امـــا  می شـــود،  تقویـــت 
بخشـــی از مـــواد اولیـــه، ماشـــین آالت و همچنیـــن 
کاال هـــای مصرفـــی خـــود را وارد می کنیـــم بـــا تـــورم 
ایـــن ناحیـــه روبـــه رو می شـــویم. چـــون  از  وارداتـــی 
کاال هـــای  کاال هـــای واســـطه ای و ســـرمایه ای در  ســـهم 
وارداتـــی باالســـت، افزایـــش نـــرخ ارز منجـــر بـــه افزایـــش 
کشـــور شـــده و تـــورم و رکـــود پیامـــد  هزینـــه تولیـــد در 
ـــت.  ـــور اس کش ـــرخ ارز در  ـــاره ن ـــک ب ـــش ی ـــی افزای حتم
ایـــن افزایـــش نـــرخ تـــورم قـــدرت رقابتـــی تولیـــدات 
کاال هـــای خارجـــی را شـــدیدا  ـــا  داخلـــی در مقایســـه ب

می دهـــد.  کاهـــش 
نـــرخ  افزایـــش  از  ناشـــی  تـــورم  افزایـــش  شـــرایط  در 
ارز بـــه جـــای اینکـــه نقدینگـــی در جهـــت افزایـــش 
خریـــد  جهـــت  در  شـــود  گرفتـــه  کار  بـــه  تولیـــد 
مشـــکالت  می شـــود.  کارگرفتـــه  بـــه  ارز  و  ســـکه 
می شـــود  باعـــث  ارزی  ســـپرده گذاری  در  موجـــود 
گـــذاری در  تـــا اندوخته هـــای ارزی بجـــای ســـپرده 
فعالیت هـــای  بـــه چرخـــه  ارز  برگشـــت  و  بانک هـــا 
مـــورد  و  شـــده  نگهـــداری  خانه هـــا  در  اقتصـــادی 
نـــرخ  افزایـــش  بـــا  بنابرایـــن  نگیـــرد؛  قـــرار  اســـتفاده 
ــطه ای  ــای واسـ کاال هـ ــه واردات  ــته بـ ــون وابسـ ارز، چـ
هســـتیم، تـــورم افزایـــش می یابـــد و متعاقبـــا نـــرخ ارز 
مجـــددا افزایـــش می یابـــد و عمـــال چرخـــه باطلـــی 
ـــش  ـــورم افزای ـــم ت ـــرخ ارز و ه ـــم ن ـــه ه ک ـــرد  ـــکل می گی ش
ـــد  ـــادرات بای ـــت از ص می یابـــد، بنابرایـــن بـــرای حمای

باشـــیم.  مناســـبتری  راهکار هـــای  دنبـــال  بـــه 
بـــر اســـاس نظـــرات اقتصاددانـــان یکـــی از راهکار هـــای 
ـــت از صـــادرات ایـــن اســـت  ـــرای حمای پیشـــنهادی ب
کـــه تولیدکننـــده و صادرکننـــده واقعـــی  کســـانی را  کـــه 
کنیـــم و بـــرای آن هـــا امتیازاتـــی  هســـتند، شناســـایی 
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در جهـــت حمایـــت از صـــادرات قائـــل شـــویم، مثـــال 
بـــا  کـــه متناســـب  نـــرخ ارز واقعـــی  مابـــه التفـــاوت 
ــناور(  ــده )شـ ــرخ ارز مدیریـــت شـ ــا نـ ــورم اســـت را بـ تـ
ــال  ــه مثـ کـ ــن  ــا ایـ ــم یـ یـ ــی بپرداز ــده واقعـ ــه صادرکننـ بـ
ـــا بیمـــه را  امتیـــازات خـــاص معافیت هـــای مالیاتـــی ی

بـــرای آن هـــا قائـــل شـــویم. 
ــر از افزایـــش  ــرای رفـــع ایـــن مشـــکل و اســـتفاده بهتـ بـ
کار  کســـب و  کنیـــم تـــا فضـــای  نـــرخ ارز، بایـــد تـــالش 
ــرای  ــای الزم بـ ــن برنامه ریزی هـ ــود و همچنیـ ــر شـ بهتـ
کاهـــش وابســـتگی تولیـــد داخلـــی بـــه مـــواد اولیـــه و 
گیـــرد. در حـــال حاضـــر  تجهیـــزات خارجـــی انجـــام 
امـــکان  عـــدم  دلیـــل  بـــه  تولیدکننـــدگان  از  برخـــی 
ــرده و  کـ ــا  ــان را رهـ ــد خودشـ ــا واردات، تولیـ ــت بـ رقابـ
خـــود واردکننـــده همـــان تولیـــدات شـــده اند و بعضـــا 
کاالی خـــود را بـــه نـــام  بـــا همـــان نـــام تولیدکننـــده، 
کـــرده و فقـــط  کاالی واســـطه ای وارد  مـــواد اولیـــه یـــا 
ــن  ــد. ایـ ــه می کننـ ــازار روانـ ــه بـ ــدی و بـ ــته بنـ آن را بسـ
ــکل تولیدکنندگـــی خـــود را حفـــظ  ــدگان شـ واردکننـ
کرده انـــد، چـــون از مزایـــای آن بهره منـــد می شـــوند، 
آفرینـــی  اشـــتغال  و  واقعـــی  تولیـــد  عمـــل  در  ولـــی 
ندارنـــد، مثـــال در ایـــن بـــاب بســـیاری از خودروســـازان 

مـــا و تولیدکننـــدگان لـــوازم خانگـــی و... هســـتند.
کاهـــش  اقتصـــادی،  رشـــد  نـــرخ  افزایـــش  بـــرای 
بیـــکاری و افزایـــش درآمـــد ملـــی، بایـــد بیشـــتر بـــه 
ــا سیاســـت های مناســـب  ــرد و بـ کـ ــه  ــادرات توجـ صـ
ارزی و تجـــاری قـــدرت رقابـــت صادرکننـــدگان را در 
کاال هـــای  بازار هـــای خـــارج افزایـــش داد تـــا بـــا تولیـــد 
جهانـــی  بازار هـــای  در  رقابـــت  قابـــل  و  اســـتاندارد 
کل صـــادرات افزایـــش  ســـهم صـــادرات غیرنفتـــی از 

یابـــد. 

پیمان هـــای ارزی یکـــی از مهمتریـــن موضوعاتـــی 
وزارت  صـــادرات  توســـعه  دفتـــر  در  کـــه  اســـت 
نیـــرو بـــه شـــکل جـــدی پیگیـــری می شـــد. چـــرا 
وزارت نیـــرو در ایـــن حـــوزه بـــه نتیجـــه مشـــخص و 

اثربخشـــی دســـت نیافـــت؟
در  فعـــال  ایرانـــی  شـــرکت های  قابلیت هـــای 
صـــادرات خدمـــات فنـــی و مهندســـی، بعنـــوان یـــک 
کلیـــدی در توســـعه اقتصـــادی، درآمدزایـــی و  مولفـــه 
اشـــتغال، باعـــث شـــده اســـت تـــا وزارت نیـــرو بعنـــوان 
ــال های  ــی سـ ــور متوســـط طـ ــوزه )بطـ ــن حـ ــی ایـ متولـ
اخیـــر بیـــش از 60 درصـــد صـــادرات خدمـــات فنـــی و 
مهندســـی در حـــوزه آب و بـــرق صـــورت می پذیـــرد(، 
ــعه ایـــن خدمـــات  ــرای توسـ ابزار هـــای متعـــددی را بـ
کمـــک بـــه شـــرکت های ایرانـــی فعـــال در خـــارج از  و 
کنـــد. بررســـی های انجـــام  کشـــور بررســـی و پیگیـــری 
ارز و صـــدور  انتقـــال  کـــه  بـــود  آن  از  کـــی  شـــده حا
ضمانتنامـــه از مشـــکالت اصلـــی ایـــن شرکتهاســـت. 
ــن  ــال ارز بیـ ــداول انتقـ ــای متـ ــه روش هـ ــا عنایـــت بـ بـ
کـــه  کشـــور ها - بـــه ویـــژه شـــرق آســـیا - مشـــخص شـــد 
 Bilateral Currency Swap Agreement اســـتفاده از
یـــا پیمـــان پولـــی دوجانبـــه می توانـــد بعنـــوان ابـــزاری 

کنـــد تـــا اثـــرات  موثـــر، تجـــارت غیـــردالری را مدیریـــت 
کاهـــش یابـــد.  تحریم هـــای بانکـــی در ایـــن حـــوزه 

مرکـــزی  بانک هـــای  بیـــن  دوجانبـــه  پولـــی  پیمـــان 
بـــرای اســـتفاده از پول هـــای ملـــی در تســـویه تجـــاری 
کشـــور ها نزدیـــک بـــه دو دهـــه ســـابقه دارد.  در دیگـــر 
کشـــور  کنـــون بیـــش از 65 پیمـــان پولـــی بیـــن 32  تا
اول  پیمـــان   42 بـــا  چیـــن  و  اســـت  شـــده  امضـــاء 

اســـت. 
در مـــدل انعقـــاد پیمـــان پولـــی همـــه ذینفعـــان بـــه 
نوعـــی منتفـــع شـــده و عیـــن حـــال، ریســـک قابـــل 
ـــد  توجهـــی را تقبـــل نمی کننـــد. بانـــک مرکـــزی می توان
از ایـــن ابـــزار بعنـــوان مکمـــل روش هـــای موجـــود در 
کنـــد. بانـــک  نـــرخ ارز اســـتفاده  کنتـــرل نوســـانات 
ــزد  کارمـ ــای بانکـــی و  ــا افزایـــش تراکنش هـ ــاری بـ تجـ
ــرو بـــه اهـــداف  یافتـــی منتفـــع می شـــود. وزارت نیـ در
ـــی  ـــات و مهندس ـــادرات خدم ـــعه ص ـــرای توس ـــود ب خ
و  می شـــود  نزدیـــک  بـــرق  و  آب  حوزه هـــای  در 
کشـــور نیـــز  شـــرکت های ایرانـــی فعـــال در خـــارج از 
کمتـــر بـــه انتقـــال وجـــوه بـــا  بـــا ســـهولت و ریســـک 
یـــاد و بـــر اســـاس ســـازوکار اعتبـــار اســـنادی  حجـــم ز

می پردازنـــد.
بـــا پیگیری هـــای انجـــام شـــده توســـط وزارت نیـــرو 
کشـــور ترکیـــه  دو مـــورد از پیمان هـــای شـــبه پولـــی بـــا 
ترکیـــه  در  چـــون  ولـــی  شـــد،  نهایـــی  کســـتان  پا و 
طـــرف حســـاب بانـــک مرکـــزی ترکیـــه نبـــود و اطـــالع 
متاســـفانه  نشـــد،  انجـــام  هـــم  مناســـب  رســـانی 
کـــه طبـــق قوانیـــن  کنـــون هـــم  ــود. ا ــز نبـ موفقیـــت آمیـ
بـــاال دســـتی و مـــاده 13 قانـــون برنامـــه ششـــم وزارت 
اســـت  شـــده  موظـــف  دارائـــی  و  اقتصـــادی  امـــور 
نســـبت بـــه ایجـــاد و انعقـــاد پیمان هـــای دوجانبـــه 
پولـــی  پیمان هـــای  همچنیـــن  و  چندجانبـــه  و 
کشـــور های طـــرف تجـــاری و هـــدف بـــه  دوجانبـــه بـــا 
کنـــد. در خصـــوص  کشـــور های منطقـــه اقـــدام  ویـــژه 
کشـــور روســـیه، در حـــال  انعقـــاد پیمـــان پولـــی بـــا 

کـــرات بـــه خوبـــی در جریـــان اســـت. حاضـــر مذا

کاال  تولیدکننـــده  ضعـــف  نقـــاط  مهمتریـــن 
مقابـــل  در  ایـــران  بـــرق  صنعـــت  خدمـــات  و 
کـــه بیشـــترین ســـهم را از  رقبـــای تـــرک و چینـــی 
بازار هـــای منطقـــه دارنـــد، چیســـت؟ راهبرد هـــای 
ــاط ضعـــف  ــن نقـ ــع ایـ ــرای رفـ ــما بـ ــنهادی شـ پیشـ

؟  چیســـت
امـــر  کشـــور های موفـــق در  بـــه عنـــوان نمونـــه ای از   
ــاره  ــه اشـ ــور ترکیـ کشـ ــه  ــوان بـ ــادرات می تـ ــعه صـ توسـ
ـــتاورد های  ـــی از دس ـــش بزرگ ـــه بخ ـــاد ترکی ـــرد، اقتص ک
می باشـــد،  صادرکننـــدگان  مدیـــون  را  خـــود  امـــروز 
کشـــور،  زیـــرا عـــالوه بـــر جلوگیـــری از رشـــد بیـــکاری در 
توانســـتند در فضـــای رقابتـــی دنیـــای امـــروز، صـــادرات 
کـــه دولـــت بـــرای  ترکیـــه را بـــه حـــدی رشـــد دهنـــد 
ــد.  ــتقراض نباشـ ــه اسـ ــار بـ ــن هزینه هایـــش ناچـ تأمیـ
کـــرد. شـــایان  کـــه تـــورم ترکیـــه را تـــک رقمـــی  رونـــدی 
کشـــور ترکیـــه ایـــن موفقیـــت بـــزرگ در  ذکـــر اســـت 

حـــوزه صـــادرات را مدیـــون تدویـــن برنامـــه راهبـــردی 
بـــا  برنامـــه  ایـــن  اســـت.  توســـعه صـــادرات  جامـــع 
کـــه  ترکیـــه  رقابتـــی  ســـاختار های  ارتقـــای  هـــدف 
هســـتند،  صـــادرات  پایـــدار  رشـــد  تضمین کننـــده 
ـــا شناســـایی مشـــکالت  تدویـــن شـــد و متولیـــان امـــر ب
و  آن هـــا  طبقه بنـــدی  صـــادرات،  ســـاختاری 
برنامه ریـــزی جامـــع و ایجـــاد انســـجام ملـــی، ضمـــن 
غلبـــه بـــر مشـــکالت، جهـــش صادراتـــی عظیمـــی را 

ــد.  ــود آوردنـ ــه وجـ بـ
ــوع  ــه موضـ ــور بـ کشـ ــن  کالن ایـ ــتراتژی  ــی از اسـ بخشـ
کـــرد و در آن اهـــداف  صـــادرات اختصـــاص پیـــدا 
از  صنعتـــی  تولیـــدات  رونـــد  تغییـــر  کلیـــدی 
ــا  ــوالت بـ ــه محصـ ــن بـ ــاوری پاییـ ــا فنـ ــوالت بـ محصـ
ارزش افـــزوده بـــاال و فنـــاوری پیشـــرفته و دســـتیابی 
فناوری هـــای  حـــوزه  در  جدیـــد  ســـرمایه های  بـــه 

اســـت.  پیشـــرفته 
انجـــام  ترکیـــه  کشـــور  هـــدف  ایـــن  بـــه  نیـــل  بـــرای 
پروژه هایـــی در زمینـــه تحقیـــق و توســـعه، افزایـــش 

بین المللـــی،  نمایشـــگاه های  در  ملـــی  مشـــارکت 
بـــر  متنوع ســـازی  اســـتراتژی  کـــردن  اجرایـــی 
ــز  ــبد صادراتـــی، تمرکـ ــور و بخـــش در سـ کشـ ــای  مبنـ
تقویـــت  هـــدف،  بـــازار  بـــر  تجـــاری  فعالیت هـــای 
و  کوچـــک  شـــرکت های  صادراتـــی  ظرفیـــت 
متوســـط، افزایـــش تعـــداد برند هـــای جهانـــی ترکیـــه و 
تبدیـــل اســـتانبول بـــه مرکـــز مـــد، نمایشـــگاه و تجـــارت 

قـــرار داد.  کار خـــود  را در دســـتور 
شـــرکت های  توانمندســـازی  بـــا  ارتبـــاط  در  ترکیـــه 
کوچـــک و متوســـط قابلیت هـــای خـــود در زمینـــه 
انســـانی شـــرکت های  و ســـرمایه  توســـعه  تحقیـــق، 
ــه  ــن بـ ــش داده و همچنیـ ــط را افزایـ ــک و متوسـ کوچـ
کوچـــک و متوســـط، آموزش هـــای فنـــی  شـــرکت های 
ــرمایه  ــش سـ ــت افزایـ ــاوره ای در جهـ ــات مشـ و اقدامـ

ــرده اســـت. کـ ــه  ــا ارائـ ــانی آن هـ انسـ
موفقـــی  ســـوابق  کـــه  کشـــور هایی  از  گرفتـــن  الگـــو 
نظـــر  مـــد  بایـــد  داشـــتند،  صـــادرات  توســـعه  در 
حـــال  در  باشـــد.  کشـــوری  کالن  برنامه ریـــزان 
ــه  ــرق در منطقـ ــای صادراتـــی صنعـــت بـ ــر رقبـ حاضـ
خـــود  دولت هـــای  توجـــه  قابـــل  حمایت هـــای  از 
کـــه ایـــن موضـــوع رقابـــت بـــا آن هـــا را بـــرای  برخوردارنـــد 
شـــرکت های ایرانـــی بســـیار ســـخت می کنـــد. البتـــه 

با افزایش نرخ ارز، چون وابسته به واردات 
کاال های واسطه ای هستیم، تورم افزایش 

می یابد و متعاقبا نرخ ارز مجددا افزایش 
می یابد و عمال چرخه باطلی شکل می گیرد 

که در آن هم نرخ ارز و هم تورم افزایش 
می یابد، بنابراین برای حمایت از صادرات 
باید به دنبال راهکار های مناسبتری باشیم



16
پرونده

مهر و آبان 97 116

شـــرکت های ایرانـــی در حـــال حاضـــر و بـــا شـــرایط 
ـــا ایـــن رقبـــا روبـــرو شـــده و در مناقصـــات  موجـــود نیـــز ب
و  فنـــی  بخـــش خدمـــات  در  را  مهمـــی  پروژه هـــای 
کشـــور های همســـایه برنـــده شـــده اند.  مهندســـی در 
کـــه ایـــن حمایت هـــا در ســـطح  ولـــی ضـــروری اســـت 
کشـــور صـــورت پذیـــرد تـــا شـــاهد رشـــد  باالتـــری در 

بیـــش از پیـــش صـــادرات ایـــن صنعـــت باشـــیم.
معاونـــت طـــرح و برنامـــه وزارت صمـــت اخیـــرا طـــی 
گـــزارش جالبـــی بـــه بررســـی تطبیقـــی صـــادرات ایـــران 
برنامه هـــای  بررســـی  از  پـــس  و  پرداختـــه  ترکیـــه  و 
ــاری و در  ــای تجـ ــور، آمار هـ ــادرات دوکشـ ــعه صـ توسـ
کشـــور بـــرای  نهایـــت امکانـــات و زیرســـاخت های دو 
کـــه  توســـعه صـــادرات، بـــه ایـــن نتیجـــه رســـیده اســـت 
ــر  ــاری ضعیف تـ ــورمان در شـــاخص ها تجـ کشـ ــه  رتبـ
ـــز  ـــی نی ـــای صادرات ـــداف و برنامه ه ـــوده و اه ـــه ب از ترکی
کمتـــری نســـبت بـــه ترکیـــه  از انســـجام و شـــفافیت 
توســـعه  مشـــکالت  نهایـــت  در  اســـت.  برخـــوردار 
ـــه الگـــوی ترکیـــه  ـــا توجـــه ب صـــادرات و پیشـــنهاداتی ب
بـــرای دســـتیابی بـــه اهـــداف چشـــم انـــداز 1404 و 
کـــه  کـــرده  کشـــور ارائـــه  ــر برنامه هـــای توســـعه ای  دیگـ
بـــه دلیـــل جامعیـــت ایـــن مطالعـــه عینـــا بـــه ایـــن 

موانـــع و مشـــکالت و راهکار هـــا اشـــاره می کنـــم:

1. تولیدی
و  محصـــوالت  تولیـــد  در  اســـتاندارد  جایـــگاه   •
کاال هـــای صـــادر شـــده  کیفیـــت نامناســـب برخـــی از 
ضعـــف  دلیـــل  بـــه  صـــادرات  در  ناهماهنگـــی  و 

نظارتـــی سیســـتم های 
•  بـــی توجهـــی بـــه انجـــام بـــه موقـــع تعهـــدات در 
کاال هـــای صادراتـــی و ضعـــف  زمینـــه صـــادرات و 
در  فـــروش  از  پـــس  خدمـــات  تعهـــدات  انجـــام 

ایـــران از  کاال  واردکننـــده  کشـــور های 
• عـــدم مزیت هـــای صادراتـــی بـــه دلیـــل بـــاال بـــودن 
ـــا  ـــاس ب ـــدی در قی ـــای تولی کاال ه ـــده  ـــام ش ـــت تم قیم

قیمت هـــای جهانـــی

2. اقتصادی و مالی
•  ضعـــف برنامه ریـــزی بـــرای تخصیـــص اثـــر بخـــش 
اعتبـــارات بـــه دلیـــل تبعیـــت نکـــردن حمایت هـــا 
مشـــوق های صادراتـــی از یـــک الگـــوی بلنـــد مـــدت
•  عـــدم یکپارچگـــی اقدامـــات و اثـــر بخشـــی پاییـــن 

اعتبـــارات مشـــوق های صادراتـــی
و  حمایت هـــا  بـــرای  الزم  بودجـــه  تامیـــن  عـــدم    •

صادراتـــی مشـــوق های 
•  ضعف اتصال به سیستم مالی بین المللی

•  مشکالت نقدینگی
•  نرخ باالی تسهیالت بانکی 

ـــرای  ـــرخ ترجیحـــی و تشـــویقی ب •  ضعـــف در تعیـــن ن
کاهـــش ســـود تســـهیالت  ارز حاصـــل از صـــادرات و 

صـــادرات
•  تضعیـــف موقعیـــت ایـــران در بازار هـــای هـــدف 
رفتـــن  بـــاال  و  اقتصـــادی  تحریم هـــای  علـــت  بـــه 

صـــادرات و  تولیـــد  هزینه هـــای 

3. ساختاری
فرآینـــدی  و  مدیریتـــی  سیســـتم های  ضعـــف    •
شـــاخص های تجـــاری ماننـــد تعرفـــه هـــا، فرآینـــد 
کاال و. در مقایســـه  کاال، تحویـــل بـــه موقـــع  ترخیـــص 

کشـــور بـــا زیـــر ســـاخت های تجـــاری 
•  ضعـــف یکپارچگـــی برنامه هـــای صادراتـــی بـــه 
نبـــود  و  مراجـــع صادراتـــی  بـــودن  دلیـــل چندگانـــه 
ــادرات ــر صـ ــر در امـ ــای موثـ ــن ارگان هـ هماهنگـــی بیـ
•  ضعـــف تشـــکل های صنفـــی تولیـــد و تجـــارت و 
پاییـــن بـــودن ســـطح ارتبـــاط ســـاختاری میـــان بخـــش 
ــرای  ــا و اجـ ــن برنامه هـ ــی در تدویـ ــی و دولتـ خصوصـ

ـــا آن ه
•  ضعـــف اجـــرای برنامه هـــای بلنـــد مـــدت بـــه دلیـــل 
ـــی  ـــات مقطع ـــاذ تصمیم ـــادی و اتخ ـــانات اقتص نوس
ــرای  ــی در اجـ ــود یکپارچگـ ــادرات و نبـ ــه صـ در زمینـ
برنامه هـــا و وجـــود دســـتگاه های مختلـــف و مـــوازی 

ــرا چـــه در سیاســـت گذاری و چـــه در اجـ
وجـــود  عـــدم  و  یابـــی  بازار مدیریـــت  ضعـــف    •
کاال هـــای ایرانـــی در بازار هـــای  تبلیغـــات مناســـب 

آن اســـتمرار  عـــدم  و  هـــدف 
ایـــران  در  کاال  صـــادرات  شـــیوه  بـــودن  ســـنتی    •
بـــرای  همســـایه  کشـــور های  قـــراردادن  هـــدف  و 
و  مـــرزی  تجـــارت  بـــه  آوردن  روی  و  صـــادرات 

ی ر پیلـــه و
کارآمـــدی صنعـــت حمـــل و نقـــل ایـــران بـــرای  •  نا
هماهنگـــی  ضعـــف  و  کاال  جابجایـــی  و  صـــدور 
میـــان بخش هـــای مختلـــف درگیـــر در امـــر صـــادرات
در  وارداتـــی  و  تجـــاری  محدودیت هـــای   •
کشـــور های هـــدف بـــه دالیـــل مختلـــف از جملـــه 
عـــدم عضویـــت ایـــران در ســـازمان تجـــارت جهانـــی
•  وجـــود فرآیند هـــای غیـــر قانونـــی صـــادرات و عـــدم 
شناســـایی و برخـــورد بـــا صادرکننـــدگان متخلـــف و 

کاال جلوگیـــری از ورود و خـــروج غیـــر قانونـــی 
کـــم بـــودن نـــام تجـــاری مشـــهور و شـــناخته شـــده    •
کاال هـــای داخلـــی، عـــدم شـــفافیت  بین المللـــی در 
قوانیـــن و مقـــررات مـــرزی و طوالنـــی بـــودن فرآیند هـــای 

کاال ـــه نقـــل و انتقـــال  ـــوط ب مرب

۴. اطالعاتی و پژوهشی
ـــه فعـــاالن واقعـــی  ـــار ب کارآمـــدی تخصیـــص اعتب •  نا
بانـــک  ضعـــف  دلیـــل  بـــه  صـــادرات  زمینـــه  در 
اثـــر  یابـــی  ارز نبـــود  و  صادرکننـــدگان  اطالعاتـــی 

اعطایـــی اعتبـــارات  بخشـــی 
و  صـــادرات  حـــوزه  در  مطالعـــه  بـــودن  کافـــی  نا   •
کلیـــه نیاز هـــا و  کامـــل بـــه  گاهـــی و شـــناخت  عـــدم آ
کشـــور های هـــدف  ـــازار و فرهنـــگ مصرفـــی  ســـالیق ب

صادراتـــی
بازرگانـــی  رایزن هـــای  هدایـــت  در  ضعـــف    •

ایـــران ســـفارتخانه های 
•  فقـــدان نیـــروی انســـانی مجـــرب و آمـــوزش دیـــده در 

یابـــی صادراتـــی زمینـــه بازار

۵. سیاسی
•  تاثیـــر منفـــی تنش هـــای سیاســـی و نـــا امنـــی در 

کشـــور منطقـــه بـــر توســـعه صـــادرات 
راهکار های پیشنهادی:

و  کاال  تولیدکننـــدگان  از  جـــدی  حمایـــت   -
مهندســـی  و  فنـــی  وخدمـــات  تجهیـــزات 

شـــرکت های  و  تولیدکننـــدگان  کـــردن  ملـــزم   -
رعایـــت  بـــه  مهندســـی  و  فنـــی  خدمـــات 

بین المللـــی  اســـتاندارد های 
و  صادراتـــی  انجمن هـــای  و  تشـــکل ها  تقویـــت   -
جلـــب مشـــارکت آن هـــا در زمینـــه تصمیم ســـازی
و  صادرکننـــدگان  اطالعاتـــی  بانـــک  تشـــکیل   -

نهایـــی محصـــوالت 
- تهیـــه اســـتراتژی توســـعه صـــادرات و برنامه هـــای 

عملیاتـــی
- بازنگـــری فرایند هـــای داخلـــی در جهـــت تســـهیل، 

کـــردن زمـــان صـــادرات ـــاه  کوت شـــفاف ســـازی و 
- توسعه فعالیت های پژوهشی و آموزشی

پیش بینـــی  و  صادراتـــی  بازار هـــای  مطالعـــه   -
آن هـــا تغییـــرات 

کاال - مبارزه با قاچاق 
- ایجاد ثبات در نرخ ارز
- اصالح سیستم بانکی

کوتـــاه مـــدت  - تدویـــن برنامه هـــای بلنـــد مـــدت و 
ــاری تجـ

- هماهنگی بین ارکان موثر در امر صادرات
کاهـــش تنش هـــای  - سیاســـت گذاری در جهـــت 

ــه ای منطقـ
کشـــور های  بـــا  - انعقـــاد موافقتنامه هـــای تجـــاری 

هـــدف
WTO عضویت در سازمان های جهانی مانند -

بـــا  دولـــت  ارزی  سیاســـت های  کـــردن  همســـو   -
خدمـــات  و  کاال  صادرکننـــدگان 

نیـــرو  از دیـــدگاه شـــما مهمتریـــن اقدامـــات وزارت 
بـــرای تســـهیل صـــادرات تجهیـــزات و خدمـــات فنـــی 
و مهندســـی صنعـــت بـــرق بایـــد در چـــه حـــوزه ای 

ســـازماندهی شـــود. 
صنعـــت  اصلـــی  متولـــی  عنـــوان  بـــه  نیـــرو  وزارت 
کشـــور عـــالوه بـــر تمرکـــز بـــر روی وظیفـــه  آب و بـــرق 
ــور،  کشـ ــود در تامیـــن آب و بـــرق مطمئـــن  اصلـــی خـ
کاال و  گذشـــته بـــه موضـــوع صـــادرات  در ســـال های 
خدمـــات مهندســـی ایـــن صنعـــت توجـــه بیشـــتری 
ـــه  ـــل توج ـــتاب قاب ـــه ش ـــه ب ـــا توج ـــت. ب ـــان داده اس نش
ایـــن  اشـــباع  و  کشـــور  داخـــل  پروژه هـــای  اجـــرای 
ـــران و صاحبـــان  ـــرای مدی ـــازار، اهمیـــت صـــادرات ب ب
کار ایـــن صنعـــت دو چنـــدان شـــده اســـت.  کســـب و 
ظرفیت هـــای بالقـــوه ای در ایـــن صنعـــت وجـــود دارد 
کـــه می توانـــد در اســـتراتژی توســـعه صادارتـــی مـــورد 

گیـــرد.  توجـــه قـــرار 
در  دســـت  در  کلیـــد  متعـــدد  پروژه هـــای  انجـــام 
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انتقـــال  خطـــوط  نیـــروگاه،  مختلـــف  بخش هـــای 
یـــع  نیـــرو و پســـت های فشـــار قـــوی و شـــبکه های توز
کشـــوری مقتـــدر در  ــران را بـــه  جمهـــوری اســـالمی ایـ
کـــرده  میـــان رقبـــای منطقـــه ای و جهانـــی تبدیـــل 
کـــه  اســـت. بی تردیـــد حمایـــت از چنیـــن صنایعـــی 
بـــا خلـــق ارزش افـــزوده قابـــل توجـــه در مســـیر رشـــد و 
کســـب درآمـــد  توســـعه اقتصـــادی، اشـــتغال زایی و 
بیشـــتر قـــرار دارنـــد، صـــادرات غیرنفتـــی را بـــه شـــکلی 
دســـتیابی  و  می زنـــد  رقـــم  اثربخـــش  و  مطلـــوب 
بـــه  کشـــور  رویکـــرد  تغییـــر  ایـــن مهـــم مســـتلزم  بـــه 
ــق  ــه خلـ ــر پایـ ــی بـ ــادرات غیرنفتـ ــعه صـ ــمت توسـ سـ
ارزش افـــزوده بیشـــتر اســـت. صنعـــت آب و بـــرق و 
ـــه تبدیـــل مـــواد اولیـــه  ـــادر ب صنایعـــی از ایـــن دســـت ق
ــاال،  ــوژی بـ ــا تکنولـ ــزات بـ ــه تجهیـ ــه بـ و تولیـــدات پایـ
کشـــور  بـــه  آن  صـــادرات  و  روزآمـــد  و  دانش بنیـــان 
ــی را  ــادرات غیرنفتـ ــد صـ ــتند و می تواننـ ــدف هسـ هـ

کننـــد. محقـــق 
خلـــق  بـــر  مبتنـــی  غیرنفتـــی  صـــادرات  توســـعه 
راهکار هـــای  مهم تریـــن  از  بیشـــتر  افـــزوده  ارزش 

بـــه حســـاب می آیـــد و  ایـــران  پیـــش روی اقتصـــاد 
فضـــای  رونـــق  اشـــتغال زایی،  اقتصـــادی،  رشـــد 
افزایـــش  نهایـــت  در  و  توســـعه یافتگی  کســـب وکار، 
رفـــاه ملـــی را بـــه دنبـــال دارد از ایـــن رو وزارت نیـــرو بـــا 
کـــرده و  اهتمـــام ویـــژه ای ایـــن موضـــوع را پیگیـــری 
حاصـــل آن هـــم پیشـــتازی ایـــن صنعـــت در صـــدور 
کافـــی  کـــه البتـــه  خدمـــات فنـــی و مهندســـی اســـت 
کمـــک ســـایر دســـتگاه های متولـــی امـــر  نیســـت و بـــا 
ــوه  ــل ایـــن ظرفیـــت بالقـ ــال تبدیـ ــه دنبـ ــادرات، بـ صـ
ــه  ــا توجـ ــه ظرفیـــت بالفعـــل اســـت و بـ ــه بـ قابـــل توجـ
بین المللـــی،  بازار هـــای  نوســـانات  و  تحـــوالت  بـــه 
اتخـــاذ سیاســـت های راهبـــردی توســـعه صـــادرات 
غیرنفتـــی مبتنـــی بـــر حمایـــت از صنایـــع اولویـــت دار 
ـــر  ـــه نظ ـــروری ب ـــری ض ـــور ام کش ـــادی  ـــعه اقتص در توس

می رســـد.
ــوه  ــود و بالقـ  حمایـــت اصولـــی از قابلیت هـــای موجـ
کاالهـــا،  کشـــور در زمینـــه توســـعه پایـــدار صـــادرات 
تجهیـــزات و خدمـــات فنـــی و مهندســـی، می توانـــد 
مناســـب  راهکار هـــای  بـــه  دســـت یابی  موجـــب 

ــور در ایـــن  کشـ ــاز  ــورد نیـ ــرای تأمیـــن منابـــع ارزی مـ بـ
دهه هـــای  بـــرای  همچنیـــن  و  حســـاس  مقطـــع 
یـــه پایـــدار و رو بـــه رشـــد  بعـــدی بـــه عنـــوان یـــک رو
در اقتصـــاد ملـــی باشـــد. ایـــن مهـــم به ویـــژه بـــا توجـــه 
بـــه ظرفیت هـــای علمـــی و فنـــی موجـــود در زمینـــه 
خدمـــات  و  کاال هـــا  از  مجموعـــه ای  صـــادرات 
بـــرق،  و  آب  ماننـــد  صنایعـــی  مهندســـی  و  فنـــی 
کشـــور  اقتصـــاد  بـــرای  اساســـی  کارکـــردی  دارای 
و  تعامـــالت  و  بـــود  خواهـــد  بین المللـــی  ابعـــاد  در 
ایـــران  بـــه  کشـــور ها  وابســـتگی های متقابـــل دیگـــر 
کـــه عاملـــی بـــرای تضمیـــن  را تعمیـــق می بخشـــد، 
ــور در ابعـــاد جهانـــی و  کشـ امنیـــت ملـــی و سیاســـی 

اســـت.  منطقـــه ای 
ــا تدویـــن  ــر بـ ــرو طـــی ســـال های اخیـ البتـــه وزارت نیـ
آب  صنعـــت  صـــادرات  توســـعه  اســـتراتژی های 
ایـــن  صـــادرات  توســـعه  و  رشـــد  در  ســـعی  بـــرق  و 
کـــرده و در همیـــن راســـتا توســـعه صـــادرات  صنعـــت 
ــتفاده از  ــا اسـ از طریـــق تقویـــت بخـــش خصوصـــی بـ
ـــرفته و برگـــزاری دوره هـــای  انتقـــال فناوری هـــای پیش

با توجه به شتاب قابل توجه اجرای پروژه های داخل کشور و اشباع این بازار، اهمیت صادرات 
برای مدیران و صاحبان کسب و کار صنعت برق دو چندان شده است. ظرفیت های بالقوه ای 

در این صنعت وجود دارد که می تواند در استراتژی توسعه صادارتی مورد توجه قرار گیرد
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وزارت  ایـــن  برنامه هـــای  جـــزو  مرتبـــط،  آموزشـــی 
اســـت. 

بـــا  مهـــم  ایـــن  بـــه  دســـتیابی  بـــرای  نیـــرو  وزارت 
بـــرق  و  آب  صنعـــت  تشـــکل های  همـــکاری 

می کنـــد: دنبـــال  را  زیـــر  سیاســـت های 
کـــردن بســـتر مناســـب جهـــت معرفـــی و  فراهـــم   •
عرصه هـــای  در  شـــرکت ها  بیشـــتر  فعـــال  حضـــور 

لمللـــی بین ا
مشـــترک  کمیســـیون های  و  جلســـات  برگـــزاری   •
کشـــور های  کشـــور ها خصوصـــًا  اقتصـــادی بـــا ســـایر 

بـــازار هـــدف
و  فنـــی  خدمـــات  صـــادرات  ســـهم  افزایـــش   •
در  بـــرق  و  آب  صنعـــت  تجهیـــزات  و  مهندســـی 

بین المللـــی بازار هـــای 
• تقویـــت و توســـعه ظرفیت هـــای صادراتـــی صنعـــت 

ـــرای حضـــور در عرصه هـــای بین الملـــل  ـــرق ب آب و ب
در  ســـالم  و  موفـــق  رقابـــت  جهـــت  بسترســـازی   •
ــدف ــای هـ ــت بازار هـ ــا اولویـ ــل بـ ــای بین الملـ بازار هـ

بـــر  کیـــد  تا و  مدیریتـــی  و  فنـــی  دانـــش  صـــدور   •
دانـــش  ســـازی  بومـــی  جهـــت  الزم  بسترســـازی 

دنیـــا روز  وفناوری هـــای 
بـــا ســـندیکاها،  و همـــکاری  تعامـــالت  تقویـــت   •
صـــادرات  خصـــوص  تشـــکل های  و  اتحادیه هـــا 

بـــرق و  صنعـــت آب 
برنامه هـــای  از  مالـــی  حمایت هـــای  افزایـــش   •
بنیـــان دانـــش  شـــرکت های  توســـعه  و  تحقیـــق 

ـــرق در زمینـــه  گســـترش همـــکاری صنعـــت آب و ب  •
ـــی کـــز تحقیقات ـــا دانشـــگاه ها و مرا تحقیـــق و توســـعه ب
کل عوامـــل در  • شناســـایی عوامـــل موثـــر بـــر بهـــره وری 

صنعـــت آب و بـــرق بـــا فنـــاوری بـــاال
در  بـــرق  و  آب  صنعـــت  رقابتـــی  تـــوان  افزایـــش   •
دانـــش  ارتقـــاء  طریـــق  از  بین المللـــی  عرصه هـــای 

بومـــی
• تقویـــت ارتبـــاط و تبـــادل الکتریکـــی بـــا همســـایگان 
ج. ا. ایـــران و توســـعه آن بـــه سایرکشـــور های منطقـــه 

جایـــگاه  تثبیـــت  و  همگرایـــی  ایجـــاد  منظـــور  بـــه 
اســـتراتژیک ج. ا. ایـــران در تامیـــن و تبـــادل انـــرژی 

ــه در منطقـ

صنعـــت  ســـندیکای  نظیـــر  تشـــکل هایی  نقـــش 
بـــرق ایـــران را در توســـعه صـــادرات چطـــور ارزیابـــی 

می کنیـــد؟
در  تشـــکل ها  نقـــش  خصـــوص  در  بحـــث  از  قبـــل 
ــیار  ــه بسـ کـ ــت  ــر هسـ ــه ذکـ ــادرات، الزم بـ ــعه صـ توسـ
خوشـــوقت هســـتیم در صنعتـــی فعالیـــت می کنیـــم 
بـــرق  صنعـــت  ســـندیکای  جـــاری  ســـال  در  کـــه 
ــور  کشـ ــادی  ــکل اقتصـ ــدود 200 تشـ ــن حـ ــران از بیـ ایـ
بـــه عنـــوان برتریـــن تشـــکل اقتصـــادی عضـــو اتـــاق 
کـــه مجـــددا  بازرگانـــی ایـــران برگزیـــده شـــده اســـت 
تبریـــک  ســـندیکا  مســـئولین  بـــه  را  انتخـــاب  ایـــن 

می کنـــم.   عـــرض 
ارتبـــاط بـــا تشـــکل های اقتصـــادی و رفـــع مشـــکالت 
نیـــرو  وزارت  دغدغه هـــای  از  یکـــی  همـــواره  آن هـــا 
تقویـــت  تشـــکل گرایی  تفکـــر  توســـعه  و  بـــوده، 
ــرای مراجـــع  تشـــکل های موجـــود، تهیـــه پیشـــنهاد بـ
تصمیم گیـــری بـــه منظـــور تقویـــت و بهبـــود فعالیـــت 
ــا و اهـــداف  ــواره در راس ایـــن برنامه هـ تشـــکل ها همـ

وزارت نیـــرو قـــرار داشـــته اســـت.
 تشـــکل ها بـــا اهـــداف صنفـــی می تواننـــد در رشـــد 
ــارت  ــترش تجـ گسـ ــکوفایی صنعـــت خـــاص و  و شـ
کننـــد. تشـــکل ها از  ـــا  ـــی ایف تولیـــدات آن، نقـــش فعال
یـــک ســـو می تواننـــد از طریـــق هماهنگـــی و همفکـــری 
گســـترش فعالیت هـــای  میـــان اعضـــاء موانـــع قانونـــی 
بـــه  و  کـــرده  شناســـایی  را  بازرگانـــی   – اقتصـــادی 
راهبرد هـــای عملـــی بـــرای حـــل اینگونـــه موانـــع دســـت 
ــع  ــا مراجـ ــو بـ گفتگـ ــق  ــر از طریـ ــوی دیگـ ــد و از سـ یابنـ
ـــر باشـــند.  ذیصـــالح، در اصـــالح امـــور فعالیت هـــا مؤث
توانمنـــد  بـــازوی  دنیـــا  سراســـر  در  تشـــکل ها 
تولیدکننـــدگان و صادرکننـــدگان هســـتند. تشـــکل ها 
می تواننـــد بـــا جمـــع آوری اطالعـــات الزم و بـــه هنـــگام 
و ارائـــه آن هـــا بـــه اعضـــا، قـــدرت تصمیم گیری هـــای 
ــدگان  ــدگان و صادرکننـ ــرای تولیدکننـ ــی را بـ مدیریتـ

اقـــالم خـــاص بـــاال ببرنـــد.
بـــا نگاهـــی بـــه تجربیـــات اتحادیه هـــا و تشـــکل های 
کرده انـــد  کـــه موفـــق عمـــل  کشـــور هایی  صادراتـــی در 
و همچنیـــن بررســـی ســـاختار و شـــرایط اتحادیه هـــای 
ســـنتی در ایـــران، می تـــوان الگـــو و مدلـــی مناســـب بـــا 
توجـــه بـــه شـــرایط خـــاص اقتصـــادی ایـــران، تدویـــن 
کـــرد. ایجـــاد اتحادیه هـــای صادراتـــی بـــه  و طراحـــی 
کشـــور تنهـــا یکـــی از ملزومـــات  شـــکل نویـــن آن در 
و  اســـت  غیرنفتـــی  صـــادرات  توســـعه  و  گســـترش 
ــای  ــن آوری از پارامتر هـ کیفیـــت و فـ ــد،  ــرایط تولیـ شـ
مهـــم صـــادرات اســـت. البتـــه ســـندیکای صنعـــت 
گام بزرگـــی در  کمیتـــه صـــادرات  بـــرق بـــا تشـــکیل 
ایـــن زمینـــه برداشـــته اســـت، ولـــی بـــا توجـــه بـــه پیشـــرو 
بـــودن صنعـــت بـــرق در زمینـــه صـــادرات خدمـــات 
گـــر ایـــن مســـیر تبدیـــل بـــه  کشـــور ا فنـــی و مهندســـی در 

ـــرق شـــود،  ـــی در صنعـــت ب ـــه صادرات تشـــکیل اتحادی
ـــی  ـــای صادرات ـــه فعالیت ه ـــری ب ـــور موثرت ـــد بط می توان

کنـــد.  کمـــک 
چالش هایـــی  بـــا  کشـــور  در  موجـــود  تشـــکل های 
ــن  ــر ایـ ــه ای بـ ــر حرفـ ــا تفکـ ــد بـ ــه بایـ کـ ــتند  ــرو هسـ روبـ
کننـــد. از جملـــه ایـــن چالش هـــا  چالش هـــا غلبـــه 

کـــرد: می تـــوان بـــه مـــوارد زیـــر اشـــاره 
و  حرفـــه ای  رشـــد  عـــدم  و  نیافتگـــی  توســـعه    .1
تخصصـــی انجمن هـــا و تشـــکل های تخصصـــی.

2.  ضعـــف فرهنـــگ جمع گرایـــی و تشـــکل محوری 
کشـــور. در جامعـــه تولیـــدی 

3.  ضعـــف در اتحـــاد و انســـجام بیـــن نهاد هـــای 
تشـــکل ها. و  تخصصـــی 

4.  ضعـــف در ناحیـــه تامیـــن منابـــع مالـــی مـــورد نیـــاز 
بـــرای توســـعه فعالیـــت یـــک تشـــکل صنفـــی.

مـــدت  بلنـــد  و  راهبـــردی  برنامه ریـــزی  فقـــدان    .5
پایـــدار در خصـــوص ارائـــه خدمـــات بـــه شـــرکت ها.
کـــز صـــدور مجـــوز فعالیـــت تشـــکل ها و  6.  تعـــدد مرا

وجـــود تشـــکل های مـــوازی.
ــای  ــد در حوزه هـ ــار و اطالعـــات روزآمـ 7.  فقـــدان آمـ

کاری تشـــکل ها. مختلـــف 
ـــع جمعـــی و صنفـــی  ـــه مناف 8.  عـــدم توجـــه جـــدی ب

در تشـــکل ها.
9.  عـــدم آمادگـــی تشـــکل ها بـــرای پذیـــرش وظایـــف 

ــت. ــه دولـ تصدی گرایانـ
10.  مســـئولیت ناپذیری برخـــی تشـــکل ها در قبـــال 

ارئـــه خدمـــات بـــه بنگاه هـــای عضـــو. 
موجـــب  کـــه  پنهـــان  اقتصـــاد  نوعـــی  وجـــود    .11
واحد هـــای  جملـــه  از  اقتصـــادی  فعـــاالن  گرایـــش 
فعالیت هـــای  ســـمت  بـــه  صادراتـــی   _ تولیـــدی 
اقتصـــادی غیرشـــفاف و پنهـــان می شـــود و حضـــور 
تعامـــل  دلیـــل  بـــه  صادراتـــی  اتحادیه هـــای  در 
فعالیت هـــای تجـــاری در تضـــاد بـــا اقتصـــاد پنهـــان 

اســـت.
12.  وجـــود برخـــی انحصار هـــا در تجـــارت خارجـــی 
تشـــکل های  بـــه  دیگـــران  ورود  از  مانـــع  کشـــور 

می شـــود.  صادراتـــی 
برخـــی  بیـــن  ناســـالم  رقابـــت  وجـــود   .13
در  آن هـــا  همـــکاری  مانـــع  کشـــور  صادرکننـــدگان 

اســـت.   جهانـــی  بازار هـــای 
و  تولیدکننـــدگان  منافـــع  مـــوردی  تعـــارض    .14
صادرکننـــدگان بـــه ویـــژه درخصـــوص ســـود تجـــارت 

صـــادرات. و  خارجـــی 
و  مزیت هـــا  ترجیح هـــا،  بـــودن  ناچیـــز    .15
بـــرای  کشـــور  مقـــررات  در  ویـــژه  امتیاز هـــای 

صادراتـــی  اتحادیه هـــای 
کـــه قبـــال هـــم اشـــاره  البتـــه خوشـــبختانه همانطـــور 
شـــد ســـندیکای صنعـــت بـــرق از جملـــه تشـــکل های 
بـــا پشـــت ســـر  و  بـــوده  کشـــور  پیشـــرو و ممتـــاز در 
گذاشـــتن برخـــی از چالش هـــای فـــوق در مســـیر رشـــد 

ــه اســـت.▪ گرفتـ ــرار  ــبی قـ ــی مناسـ و بالندگـ

با نگاهی به تجربیات اتحادیه ها و 
تشکل های صادراتی در کشور هایی که 
موفق عمل کرده اند و همچنین بررسی 

ساختار و شرایط اتحادیه های سنتی در 
ایران، می توان الگو و مدلی مناسب با 

توجه به شرایط خاص اقتصادی ایران، 
تدوین و طراحی کرد. ایجاد اتحادیه های 
صادراتی به شکل نوین آن در کشور تنها 

یکی از ملزومات گسترش و توسعه صادرات 
غیرنفتی است و شرایط تولید، کیفیت و 

فن آوری از پارامتر های مهم صادرات است
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تحریم  فرصتی برای 
نگاه به واحدهای تولیدی داخلی

یا صادق نیت حقیقی/ گو با آر / گفت و 
مدیر عامل شرکت قم آلیاژ و عضو هیأت رئیسه کمیته توسعه صادرات سندیکای صنعت برق

کـــه بـــرای صـــادرات محصـــوالت  مهمتریـــن موانعـــی 
کـــدام اســـت؟ یـــا خدمـــات خـــود بـــا آن مواجهیـــد 

تحریم هـــا،  از  ناشـــی  قبلـــی  مشـــکالت  بـــر  عـــالوه 
 LC گشـــایش عـــدم ارتبـــاط بانکـــی و عـــدم امـــکان 
ریســـک هزینه هـــای  و  نامـــه  یافـــت ضمانـــت  و در
بـــاالی نقـــل و انتقـــال ارز و ... امـــروز بزرگتریـــن مانـــع 
بـــر ســـر راه صـــادرات پیمـــان ســـپاری ارزی اســـت 
بصـــورت  بـــازار  و  بـــورس  در  اولیـــه  مـــواد  کـــه  چـــرا 
ــی  کمـ ــه  ــا فاصلـ ــده و قیمـــت آن بـ ــه شـ انـــدک عرضـ
برمبنـــای دالر آزاد بدســـت تولیدکننـــدگان داخلـــی 
ــپاری  ــان سـ ــه پیمـ ــار بـ ــا اجبـ ــه بـ ــال آنکـ ــد حـ می رسـ
ارزی تولید کننـــدگان می بایســـت پـــس از تولیـــد بـــا 
کـــه  هزینه هـــای آزاد و بـــا رقابـــت بـــا رقبـــای خارجـــی 
حمایـــت مناســـب سیســـتم بانکـــی و هزینه هـــای 

ـــد مبـــادرت  کمتـــری دارن ـــی و نقـــل و انتقـــال و ...  مال
ارز  و ســـپس  کاالی خـــود می کننـــد  بـــه صـــادرات 
کمـــی بیـــش از نصـــف آنچـــه  حاصـــل را بـــه مبلغـــی 
نیمائـــی  نظـــام  تحویـــل  را  اســـت  شـــده  پرداخـــت 

نماینـــد!!
وقتـــی هزینه هـــای تولیـــد و صـــادرات بـــا ارز نیمائـــی 
ارز  یـــم  دار توقـــع  چگونـــه  نیســـت  پرداخـــت  قابـــل 
حاصـــل بـــه قیمـــت مصـــوب )نیمائـــی( برگردانـــده 
شـــود؟؟! ایـــن مابـــه التفـــاوت می بایســـت از چـــه 

محلـــی تأمیـــن و جایگزیـــن شـــود؟!

ــدگان در  ــش پیـــش روی صادرکننـ ــن چالـ مهمتریـ
کشـــور چیســـت؟ داخـــل 

نامشـــخص بـــودن تصمیمـــات دولـــت و ســـردرگمی 
پیـــش  چالش هـــای  مهمتریـــن  از  صادرکننـــدگان 
غیرکارشناســـی  تصمیمـــات  ادامـــه  بـــا  اســـت.  رو 
نظـــر  در  بـــدون  متعـــدد  بخشـــنامه های  صـــدور  و 
و  رقابـــت  امـــکان  صـــادرات  الزامـــات  گرفتـــن 
گرفتـــه شـــده و  صـــادرات از صادرکننـــدگان ایرانـــی 
بزرگتریـــن خطـــر پیـــش رو از دســـت رفتـــن بازارهـــای 
ــتریان اســـت  ــورهای هـــدف و مشـ کشـ صادراتـــی در 

کـــه بـــا هزینـــه فـــراوان بدســـت آمـــده اســـت.

پیـــش بینـــی شـــما از شـــرایط پیـــش روی صـــادرات 
تحریم هـــا  از  بخشـــی  دوبـــاره  آغـــاز  وجـــود  بـــا 

چیســـت؟
کمـــی بازتـــر و فشـــارها  کـــه فضـــا  متأســـفانه در شـــرایطی 
ـــود بســـتر ســـازی و اســـتفاده مناســـبی از  کمتـــر شـــده ب
کـــه در شـــرف تشـــدید تحریـــم  کنـــون  فرصتهـــا نشـــد و ا
هـــا و بســـته تـــر شـــدن فضـــا خصوصـــًا در ارتباطـــات 
بیـــن المللـــی و پولـــی و بانکـــی و بیمـــه ای هســـتیم 
ارزش زمـــان و حساســـیت تصمیم گیـــری و ســـرعت 
عمـــل از اهمیـــت باالتـــری برخـــوردار اســـت ولـــی بـــا 
نهایـــت تاســـف بجـــای آن شـــاهد ســـردرگمی دولـــت 
ـــد تحریم هـــا  مـــردان و فرصـــت ســـوزی هســـتیم. تهدی
تشـــکل های  و  صنعـــت  اصحـــاب  همفکـــری  بـــا 
تقویـــت  بـــرای  فرصـــت  بـــه  می توانـــد  صنعتـــی 
ــر دولـــت  گـ ــود و ا ــل شـ ــی تبدیـ ــدگان داخلـ تولیدکننـ
و  اولیـــه  مـــواد  صـــادرات  و  فروشـــی  خـــام  به جـــای 
را  داخلـــی  تولیـــد  امـــکان  کـــه  کاالهایـــی  واردات 
گازی و  دارنـــد نســـبت بـــه تهاتـــر نفـــت و میعانـــات 
ــاز صنایـــع داخلـــی  ــورد نیـ ــه مـ ــواد اولیـ ــا مـ ــود بـ ... خـ
اســـتراتژیک  انبارهـــای ذخیـــره  ایجـــاد  بـــا  و  اقـــدام 
مـــواد اولیـــه و فلـــزات مـــورد نیـــاز واحدهـــای تولیـــدی 
کننـــد بـــا توجـــه بـــه مـــوارد ذکـــر شـــده نـــه تنهـــا  را بـــرآورده 
گســـترش  نیـــاز داخـــل مرتفـــع خواهـــد شـــد بلکـــه بـــه 
زنجیـــره ارزش افـــزوده و اشـــتغال بـــا توســـعه صـــادرات 

کشـــور نیـــز  کاال و محصـــوالت غیرنفتـــی نیـــاز ارزی 
تامیـــن می شـــود.

یـــک جملـــه تحریم هـــای بین المللـــی فرصتـــی  در 
ــای  ــل و تقویـــت واحدهـ ــه داخـ ــگاه بـ ــرای نـ اســـت بـ
بـــا  فروشـــی  خـــام  جایگزینـــی  و  داخلـــی  تولیـــدی 
ـــاال. ـــا ارزش افـــزوده ب توســـعه صـــادرات محصـــوالت ب

توســـعه  بـــه  می توانســـت  ارز  نـــرخ  افزایـــش 
خ نـــداد؟ صـــادرات منجـــر شـــود، چـــرا ایـــن اتفـــاق ر
دلیـــل ایـــن نتیجـــه هـــم بی برنامگـــی و فرصت ســـوزی 
توســـعه  بـــرای  مناســـب  فرصـــت  ایـــن  و  اســـت 
کـــه بـــا خـــود  صـــادرات محصـــوالت تولیـــد داخـــل 
رونـــق تولیـــد و ایجـــاد ارزش افـــزوده و توســـعه اشـــتغال 
پایـــداری را بـــه همـــراه داشـــت بـــا بی تدبیـــری باعـــت 
رکـــود، احتـــکار، قاچـــاق ارزاق عمومـــی، ســـوخت 
منظـــور  بـــه  اولیـــه  مـــواد  فروشـــی  خـــام  گســـترش  و 
تـــورم  و  گرانـــی  صرفـــًا  و  تبدیـــل  ارز  بـــه  دســـتیابی 
می بایســـت  دولـــت  آورد.  ارمغـــان  بـــه  را  داخلـــی 
به جـــای تعییـــن نـــرخ دســـتوری و غیـــر عملـــی بـــرای 
کاالی  ارز و حـــراج اندوختـــه ارزی جهـــت واردات 
و  کشـــور  ارزی  موجـــودی  مدیریـــت  بـــه  مصرفـــی 
اولیـــه مـــورد  تامیـــن تجهیـــزات و قطعـــات و مـــواد 
نیـــاز واحدهـــای تولیـــدی می پرداخـــت تـــا شـــاهد 

کنونـــی نباشـــیم. وضعیـــت 
کنتـــرل مناســـب دولـــت  متاســـفانه عـــدم توجـــه و 
باعـــث صـــادرات مـــواد اولیـــه مـــورد نیـــاز واحدهـــای 
تولیـــدی و نـــه صـــادرات محصـــوالت شـــده اســـت! 

صـــادرات  رونـــد  تســـهیل  در  را  ســـندیکا  نقـــش 
می کنیـــد؟ ارزیابـــی  چطـــور 

مطابـــق قانـــون رفـــع موانـــع تولیـــد و بهبـــود فضـــای 
بـــا تشـــکل های  کار، دولـــت می بایســـت  کســـب و 
تصمیم گیـــری  در  و  تعامـــل  خصوصـــی  بخـــش 
ایشـــان را دخیـــل و مشـــارکت دهـــد ایـــن نشـــان از 
اهمیـــت نقـــش تشـــکل ها در ایجـــاد بهبـــود و رفـــع 
کمیته هـــای  داشـــتن  بـــا  ســـندیکا  اســـت.  موانـــع 
بررســـی  را  تخصصـــی می توانـــد مشـــکالت اعضـــا 
ــد  کنـ ــی  کارشناسـ ــا را  ــدی آن هـ ــا اولویت بنـ ــد و بـ کنـ
ـــا تجمیـــع تجـــارب عملـــی و علمـــی و هم افزایـــی،  و ب
بـــرای مشـــکالت راهـــکار مناســـب پیشـــنهاد دهـــد و 
ــدد  ــنامه های متعـ ــدور بخشـ ــتا از صـ ــن راسـ در همیـ
کـــه به جـــای تســـریع و تســـهیل اثـــر  و غیرکارشناســـی 
کنـــد.  مخـــرب و خســـارت بدنبـــال دارد، جلوگیـــری 
مشـــروط بـــر اینکـــه دولـــت مـــردان بـــه قانـــون یادشـــده 
و خـــرد جمعـــی احتـــرام بگـــذارد تـــا از ایـــن بـــازوی 
ـــه موقعـــی بشـــود.▪ ـــرداری مناســـب و ب مشـــورتی بهره ب

و  اهمیـــت صـــادرات غیرنفتـــی و نقـــش آن در رشـــد 
کشـــورها بـــر کســـی پوشـــیده نیســـت،  توســـعه اقتصـــادی 
در همیـــن راســـتا همـــواره یکـــی از دغدغه هـــای جـــدی 
رقابت پذیـــری  ارتقـــای  جهـــان،  کشـــورهای  کثـــر  ا در 
محصـــوالت  صـــادرات  رشـــد  جهـــت  در  تـــاش  و 
در  به ویـــژه  ایـــن دغدغـــه  باالســـت.  افـــزوده  ارزش  بـــا 
ـــا  ـــی ی ـــای نفت ـــه دارای درآمده ک ـــران  ـــر ای ـــورهایی نظی کش
درآمدهـــای وابســـته بـــه منابـــع طبیعـــی هســـتند بیشـــتر 
کـــه بـــا تمرکـــز بـــر صـــادرات منابـــع طبیعـــی  اســـت. چرا
کارآمدی هـــای  گاز(، نابســـامانی ها و نا )مثـــل نفـــت و 
گســـترده ای در بخش هـــای مختلـــف ایجـــاد می شـــود. 
اهمیـــت صـــادرات غیرنفتـــی بـــه ویـــژه در حـــوزه صنعـــت 
بـــرق و چالـــش هـــای پیـــش روی ایـــن صنعـــت، محـــور 
کـــه بـــا مدیـــر عامـــل شـــرکت قـــم آلیـــاژ  گفتگـــو اســـت  ایـــن 

قـــم انجـــام شـــده اســـت. 
ســـرب،  آلیاژهـــای  کننـــده  تولیـــد  کـــه  شـــرکت  ایـــن 
روی، آلومینیـــوم و مفتـــول و ســـیم و هادی هـــای هوائـــی 
ســـندیکای  اعضـــای  از  یکـــی  اســـت،  آلومینیومـــی 
توســـعه  کمیتـــه  عضـــو  همچنیـــن  و  بـــرق  صنعـــت 
ـــن  ـــار تأمی ـــاژ درکن ـــم آلی ـــت. ق ـــن سندیکاس ـــادرات ای ص
کننـــدگان داخلـــی نســـبت بـــه صـــادرات  نیـــاز تولیـــد 
کـــره  نظیـــر  کشـــورها  ســـایر  بـــه  خـــود  محصـــوالت 
جنوبـــی، تایـــوان، امـــارات، هنـــد، عمـــان، ترکمنســـتان، 
ســـال های  طـــی  و  کـــرده  اقـــدام  افغانســـتان  و  عـــراق 
کننـــده نمونـــه و در  85، 86، 87 و92 عنـــوان تولیـــد 
ســـال های 86، 87، 88، 91 و 92 عنـــوان صادرکننـــده 
کشـــور در ســـال  نمونـــه اســـتان قـــم و صادرکننـــده برتـــر 
88 را بـــه خـــود اختصـــاص داده اســـت. در ایـــن مجـــال 
چالش هـــای صادراتـــی پیـــش روی ایـــن شـــرکت از زبـــان 
ـــی  ـــت حقیق ـــادق نی ـــاژ، ص ـــم آلی ـــرکت ق ـــل ش ـــر عام مدی

ــده اســـت. ــته شـ نگاشـ
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چرا ایران به انرژی های نو، 
آری نمی گوید؟

از  بســـیاری  شـــمار  بکارگیـــری  بـــا  دیربـــاز  از  بشـــر 
پـــی  در  طبیعـــت،  در  دسترســـی پذیر  انرژی هـــای 
ـــت  ـــوده اس ـــش ب ـــه روی خوی ـــازه ب ـــای ت ـــودن افق ه گش
کـــرده و  کارهـــا را  آســـان تر  تـــا از ایـــن رهگـــذر، بتوانـــد 
ـــن  ـــه و باالتری ـــن هزین کمتری ـــا  ـــود را ب ـــای خ فعالیت ه

ــاند.  ســـرعت بـــه انجـــام رسـ
بشـــر،  توســـط  شـــده  بکارگرفتـــه  انـــرژی  نخســـتین 
ــای  گرمـ ــور و  ــان از نـ ــیدی اســـت، انسـ ــرژی خورشـ انـ
آفتـــاب بهـــره می بـــرد و امـــروزه نیـــز ایـــن انـــرژی جایـــگاه 
کن  خـــود را از دســـت نـــداده اســـت. انســـان های ســـا
در نزدیکـــی جریان هـــای آزاد آب یـــا  ســـرزمین های 
بادخیـــز نیـــز  از ایـــن انرژی هـــای حرکتـــی اســـتفاده 
می کردنـــد و بـــا تبدیـــل و مهـــار آن، تـــوان خویـــش را 
کارهـــای بزرگ تـــر و دشـــوارتر افزایـــش  بـــرای انجـــام 

می دادنـــد. 
گذشـــته های دور  گرمایـــی زمیـــن نیـــز از  ـــرژی  حتـــی ان
کن در پیرامـــون آتشفشـــان ها،  بـــرای انســـان های ســـا
کـــم در قالـــب اســـتفاده از انـــرژی حرارتـــی،   دســـت 

ـــت. ـــوده اس ـــنا ب ـــی آش منبع
بـــا افزایـــش جمعیـــت و همـــگام بـــا نیاز هـــای روزافـــزون 
بیشـــتر،   بـــازده  بـــا  و  کاراتـــر  انرژی هـــای  بـــه  بشـــر 
گذاشـــتند  و  ســـوخت های فســـیلی پـــا بـــه عرصـــه 
گرفتنـــد، بـــه  کوتاهـــی جـــای منابـــع دیگـــر را  در زمـــان 
کـــم بـــه دســـت  کـــم  ایـــن ترتیـــب منابـــع پیشـــین انـــرژی 
ــان  ــان بـــه همـ ــپرده شـــدند. لیکـــن انسـ فراموشـــی سـ
کردنـــد،  گســـترش پیـــدا  کـــه منابـــع فســـیلی  ســـرعتی 
کـــه هیدروکربورهـــا بی کـــران نبـــوده و منبعـــی  یافـــت  در
دیگـــر  ســـوی  از  نمی آینـــد،  شـــمار  بـــه  اتـــکا  قابـــل 
کـــه پیامدهـــای ناشـــی از ســـوزاندن  دیـــری نپاییـــد 
ــرای  ــازه بـ ــی تـ ــه چالشـ ــود بـ ــیلی، خـ ــوختهای فسـ سـ

جوامـــع بشـــری منجـــر شـــد.
ـــی نفـــت در  کنون ـــارز ایـــن چالش هـــا مصـــرف  ـــه ب نمون
کـــه نزدیـــک بـــه 10 میلیـــارد تـــن در ســـال  جهـــان اســـت 
ـــوده و بیـــش از ایـــن نیـــز خواهـــد شـــد و ذغال ســـنگ  ب
ـــع تامیـــن  هـــم همچنـــان یکـــی از پرمصرف تریـــن مناب
کـــه ســـاالنه چندیـــن میلیـــون  انـــرژی در جهـــان اســـت 
کربـــن )CO2(، دی اکســـید  تـــن ازگازهـــای دی اکســـید 
ـــار  کـــه آث  )NO2(و دی اکســـید نیتـــروژن )SO2(گوگـــرد

مخـــّرب زیســـت محیطی و جـــوی روشـــنی دارد، از 
ســـوختن ذغال ســـنگ تولیـــد و در جـــو زمیـــن رهـــا 

می شـــود.
تنـــد  شـــیب  همچـــون  عواملـــی  کنونـــی  روزگار  در 
انـــرژی  منابـــع  پایان پذیـــری  انـــرژی،  مصـــرف 
از  ناشـــی  زیســـت محیطی  بحران هـــای  فســـیلی،  
ــه ای  گلخانـ ــر  گرمایـــش زمیـــن و اثـ ایـــن ســـوخت ها، 
و ... ســـبب شـــد تـــا بشـــر تـــالش دوبـــاره ای را بـــرای بـــه 
ــر از  ک تـ ــه پا کـ ــن  کهـ ــرژی  ــع انـ ــن منابـ گرفتـ ــت  خدمـ
ســـوخت های فســـیلی و بـــدون پایـــان هســـتند، در 
کنـــد، ایـــن فصـــل  گســـترده و صنعتـــی آغـــاز  مقیاســـی 
از داســـتان پرفـــراز و نشـــیب بشـــر و نیـــرو، انرژی هـــای 

تجدیدپذیـــر نـــام دارد.
انـــرژی تجدیدپذیـــر )Renewable Energy (، گونـــه ای 
ـــر خـــالف  کـــه سرچشـــمه تولیـــد آن، ب ـــرژی اســـت  از ان
ــوخت های  ــًا سـ ــه غالبـ کـ ــر  ــای تجدیدناپذیـ انرژی هـ
ـــاره بـــه وســـیله  فســـیلی هســـتند، امـــکان آفرینـــش دوب

ـــاه داراســـت. کوت ـــازه زمانـــی  طبیعـــت را در یـــک ب
انرژی هـــای  بکارگیـــری  ـــی 

ّ
کل نـــگاه  یـــک  در 

تجدیدپذیـــر، دارای دو رویکـــرد بنیادیـــن اســـت و 
همـــه  اســـت،  ترکیبـــی  روش  کـــه  آن  نخســـتیِن  در 
انـــواع ایـــن انرژی هـــا بـــه انـــرژی الکتریکـــی تبدیـــل 
ویـــژه،  تجهیزاتـــی  بـــا  اّمـــا  دوم  روش  در  می شـــود، 
گرمایـــش،  ــی در  ــدون میانجـ ــرژی را بـ ــع انـ ــن منابـ ایـ
خدمـــت  بـــه  مکانیکـــی  جنبـــش  و  ســـرمایش 
می گیرنـــد، روش دوم بـــه دلیـــل از میـــان برداشـــتن 
ـــری  ـــه روش نخســـت برت ـــاالزم نســـبت ب تبدیل هـــای ن
ــر اســـت؛ لیکـــن بـــه  ــیار باالتـ ــز بسـ ــازده آن نیـ دارد و بـ
گرایـــش بیشـــتر بـــه  گیرتـــر بـــودن فنـــاوری،  دلیـــل فرا

اســـت. ترکیبـــی  روش  از  بهره گیـــری 
در  امـــروزه  کـــه  تجدیدپذیـــر  انرژی هـــای  منابـــع 
کاربســـته در حـــال  جهـــان بـــه شـــیوه ای عملیاتـــی و 
ترکیبـــی  روش  بـــه  نیـــز  همگـــی  و  بـــوده  بهره دهـــی 
شـــامل  می کننـــد  کار  الکتریکـــی(  انـــرژی  )تولیـــد 
انرژی هـــای آبـــی )برق آبـــی(، بـــادی، خورشـــیدی، 
انـــرژی   ،)Geothermal Energy زمین گرمایـــی) 
زیســـت تـــوده) Biomass Energy (، انـــرژی امـــواج 
 Tidal Energy ( کشـــندی یـــا جـــزر و ّمـــد یـــا، انـــرژی  در

 Marine Energy اقیانوســـی)  جریـــان  انـــرژی  (و 
کـــه البتـــه مـــورد پایانـــی هنـــوز چنـــدان  ( هســـتند 

گســـترش نیافتـــه اســـت.
نگرانـــی از دگرگونی هـــای ویرانگـــر زیســـت محیطی 
کنـــار افزایـــش پیوســـته روزافـــزون بهـــای نفـــت،  در 
وضـــع  و  جهـــان  سراســـر  در  دولتـــی  حمایت هـــای 
کـــه بهره بـــرداری و تجـــاری ســـازی منابـــع  قوانینـــی 
سرشـــار تجدیدپذیـــر را تشـــویق می کننـــد، موجـــب 
از  انـــرژی  تولیـــد  میـــزان  افزایـــش  و  جدی تـــر  توجـــه 
اســـت. همچنیـــن مجموعـــه  شـــده  رهگـــذر  ایـــن 
ایجـــاد  بـــرای  نیـــاز  احســـاس  و  ضرورت هـــا  ایـــن 
یـــک همـــکاری جهانـــی در ایـــن زمینـــه، منجـــر بـــه 
بنیـــان نهـــادن ســـازمانی سراســـری زیـــر نـــام »آژانـــس 
کـــه  شـــد   تجدیدپذیـــر«  انرژی هـــای  بین المللـــی 

بســـیار فعـــال بـــوده و اعضـــای بســـیاری دارد.
ـــه 18  ـــک ب ـــر نزدی ـــای اخی ـــال ه ـــوارد در س ـــن م ـــرو ای پی
درصـــد از انـــرژی مصرفـــی جهـــان از راه انرژی هـــای 
ایـــن  در  کـــه  اســـت  شـــده  تامیـــن  تجدیدپذیـــر 
میـــان ســـهم زیســـت توده نزدیـــک بـــه 13 درصـــد، 
باقی مانـــده  درصـــد   2 و  درصـــد   3 آبـــی   انـــرژی 
کوچـــک، انـــرژی بـــادی،  شـــامل نیروگاه هـــای آبـــی 
کـــه ایـــن  خورشـــیدی،  زمین گرمایـــی و ...  اســـت 
گســـترش  میـــزان بـــا شـــتاب فزاینـــده ای نیـــز رو بـــه 

هســـتند.
بهـــره بـــرداری از انـــرژی بـــاد نیـــز بـــا رشـــد نزدیـــک بـــه 
ــا،  پـ ــترده در ارو گسـ ــه صورتـــی  ــال بـ ــد در سـ 30 درصـ
آســـیا و ایـــاالت متحـــده در حـــال بهـــره بـــرداری اســـت 
گرمایـــی جهـــان بـــه  و تـــوان بزرگتریـــن نیـــروگاه زمیـــن 
کـــه ایـــن انـــدازه هـــا نشـــان  750 مـــگاوات مـــی رســـد 
ــرای جایگزینـــی  ــو بـ ــای نـ ــرژی هـ ــن انـ ــتعداد ایـ از اسـ

کنونـــی دارد. منابـــع 
مقیـــاس  در  تجدیدپذیـــر  منابـــع  بکارگیـــری  البتـــه 
کوچـــک و بـــدون نیـــاز بـــه امکانـــات و تاسیســـات 
ـــر هـــم  پیچیـــده نیـــز رایـــج بـــوده و مـــی توانـــد بســـیار مؤث
ـــع  ـــن رو مناب ـــی. از ای ـــورت خانگ ـــه ص ـــی ب ـــد، حت باش
ــره زمیـــن  کـ ــاط  ــام نقـ ــر در تمـ انرژی هـــای تجدیدپذیـ
در دســـترس هســـتند و در نقـــاط  دورافتـــاده، نقـــش 
ــو به خوبـــی نمایـــان می شـــود  راهبـــردی انرژی هـــای نـ
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از  یکـــی  هـــا  انـــرژی  ایـــن  کـــه  گفـــت  تـــوان  مـــی  و 
گزینه هـــای شایســـته بـــرای پیشـــبرد اهـــداف توســـعه 
کشـــورهای  کشـــورهای فقیـــر و توســـعه نیافتـــه  یـــا  در 
کـــه از منابـــع طبیعـــی بـــی بهـــره  در حـــال توســـعه 
گرفتـــه در  هســـتند می باشـــد. بررســـی های صـــورت 
ــتفاده  ــعه اسـ ــه توسـ کـ ــد  ــی دهـ ــان مـ ــه نشـ ــن رابطـ ایـ
از انرژی هـــای نـــو نقـــش بســـزایی در افزایـــش درجـــه 
کشـــور بـــر عهـــده دارد.  امنیـــت سیســـتم انـــرژی یـــک 
کشـــورهای یـــاد شـــده، برنامـــه  بـــا وجـــود ایـــن بیشـــتر 
ــر  ــای تجدیدپذیـ ــروگاه هـ ــترش نیـ گسـ ــرای  ــنی بـ روشـ
ــا بـــه  ــز در میـــان آنهـ ــتثنائاتی نیـ ندارنـــد، هرچنـــد اسـ

چشـــم مـــی خـــورد.
اقدامـــات  و  کنـــون فعالیـــت هـــا  تـــا  نیـــز  ایـــران  در 
گرفتـــن انـــرژی هـــای  متعـــددی در زمینـــه بـــه خدمـــت 
نـــو صـــورت پذیرفتـــه اســـت، چشـــم انداز اســـتفاده از 
کشـــورهای  ایـــن انـــرژی هـــا در ایـــران نیـــز ظاهـــرا ماننـــد 
توســـعه یافتـــه از اهمیـــت قابـــل توجهـــی برخـــوردار 
اســـت و دولـــت در برنامـــه پنجـــم توســـعه برنامه ریـــزی 

الزم را صـــورت داده اســـت.
قانـــون عضویـــت دولـــت ایـــران در آژانـــس بین المللـــی 
انرژی هـــای تجدیدپذیـــر در خـــرداد 1391 تصویـــب 
گســـترش ایـــن منابـــع انـــرژی، موجـــب  شـــد تـــا بـــا 
کاهـــش مصـــرف فرآورده هـــای نفتـــی و اشـــتغال زایی 
کاهـــش  شـــده و میـــزان آالیندگـــی محیـــط زیســـت را 

دهنـــد. 
در ادامـــه ایـــن رونـــد  بـــر اســـاس مـــاده 8 قانـــون اصـــالح 
الگـــوی مصـــرف انـــرژی و در راســـتای ارتقـــاء بهـــره 
وری و اســـتفاده هـــر چـــه بیشـــتر از منابـــع تجدیدپذیـــر،   
ـــر و  ـــرژی هـــای تجدیدپذی الیحـــه تاســـیس ســـازمان ان
بهـــره وری انـــرژی بـــرق بـــا عنـــوان اختصـــاری »ســـاتبا« 
کـــه مـــی بایســـت از ادغـــام ســـازمان انـــرژی هـــای نـــو 

ایـــران  انـــرژی  ایـــران )ســـانا( و ســـازمان بهـــره وری 
کابینـــه دولـــت یازدهـــم  )ســـابا( شـــکل بگیـــرد، توســـط 
تقدیـــم مجلـــس شـــد و در پاییـــز ســـال 95 خورشـــیدی 

ـــد. ـــالغ ش ـــرو اب ـــه وزارت نی ـــید و ب ـــب رس ـــه تصوی ب
در قانـــون تشـــکیل ســـاتبا ارتقـــای بهـــره وری انـــرژی و 
ک  اســـتفاده هرچـــه بیشـــتر از منابـــع تجدیدپذیـــر و پـــا
در  الزم  زیرســـاخت های  نمـــودن  فراهـــم  طریـــق  از 
کاهـــش  کشـــور و افزایـــش بهـــره وری عرضـــه انـــرژی و 
کشـــور  یـــع و مصـــرف انـــرژی در  تلفـــات انتقـــال، توز
ــر و  ــرق تجدیدپذیـ ــد بـ ــای تولیـ ــتفاده از روش هـ و اسـ
ـــی و  ـــش خصوص ـــری بخ کارگی ـــه  ـــن ب ک و همچنی ـــا پ
حمایـــت از مشـــارکت آن، تدویـــن سیاســـت هـــای 
تشـــویقی در جهـــت حمایـــت از شـــرکت هـــای دانـــش 
انرژی هـــای  از  اســـتفاده  کـــردن  عملیاتـــی  بنیـــان، 
جملـــه  ...از  و  صنعتـــی  ســـطح  در  تجدیدپذیـــر 

وظایـــف ایـــن ســـازمان یـــاد شـــده اســـت.
هـــای  برنامـــه  و  قوانیـــن  ایـــن  از  گذشـــته  لیکـــن 
اســـتعداد  کـــه  دیـــد  بایـــد  نخســـت  کمیتـــی،  حا
تولیـــد  و  گســـترش  بـــرای  ایـــران  جغرافیایـــی 

اســـت. ای  انـــدازه  چـــه  در  نـــو  انرژی هـــای 
بادخیـــز،  مناطـــق  وجـــود  بـــه  توجـــه  بـــا  ایـــران  در 
طراحـــی و ســـاخت آســـیابهای بـــادی از 200 ســـال 
پیـــش از میـــالد رایـــج بـــوده و ایـــن اســـتعداد بســـتر 
گســـترش بهره بـــرداری از توربینهـــای  مناســـبی بـــرای 
کشـــور تـــوان  بـــادی اســـت. تنهـــا در 26 منطقـــه از 
درصـــدی،   33 راندمـــان  بـــا  هـــا  ســـایت  اســـمی 
ــه مـــی  کـ ــزار و 500 مـــگاوات  اســـت  ــه 6 هـ نزدیـــک بـ
کشـــور  ـــی  ـــرق مصرف کل ب ـــه 10 درصـــد  ـــک ب ـــد نزدی توان
کـــه تـــا امـــروز  کنـــد و ایـــن در حالـــی اســـت  را تامیـــن 
کمتـــر از 200 مـــگاوات از ایـــن ظرفیـــت  تنهـــا چیـــزی 
کـــه نســـبت بـــه تـــوان  عظیـــم عملیاتـــی شـــده اســـت 

ــز اســـت. ــیار ناچیـ ــران بسـ ــاد در ایـ ــروی بـ ــمی نیـ اسـ
ــرق  ــای بـ ــه پروژه هـ کـ ــد  ــی دهـ ــان مـ ــا نشـ ــش هـ پژوهـ
گیـــالن، خراســـان جنوبـــی و  بـــادی در ســـه اســـتان 
کامـــال  اقتصـــادی  نظـــر  از  بلوچســـتان  و  سیســـتان 
ـــوان  ـــد نظـــری مـــی ت ـــه هســـتند و از دی ـــه صرف مقـــرون ب
گاز خواهـــد  کـــه در مصـــرف نفـــت و  بـــا صرفـــه جویـــی 
نیـــروگاه  تاســـیس  هـــای  هزینـــه  ســـرعت  بـــه  شـــد 
کـــرد، امـــا در اســـتان سیســـتان و  بـــادی را جبـــران 
کنـــون هیـــچ اقدامـــی  در ایـــن زمینـــه  بلوچســـتان تـــا 

ــت. ــده اسـ ــام نشـ انجـ
شـــاید بتـــوان نیـــاز بـــه فنـــاوری پیشـــرفته و آمـــوزش 
تخصصـــی در زمینـــه تاسیســـات، تعمیـــر و نگهـــداری 
توربیـــن هـــای بـــادی، نیـــاز بـــه ســـرمایه هنگفـــت بـــرای 
گام نخســـت و تخصیـــص  ایجـــاد ایـــن نیـــروگاه هـــا در 
ـــه  ک ـــیلی  ـــای فس ـــروگاه ه ـــدی از نی ـــرق تولی ـــه ب ـــه ب یاران
کنـــد  هزینـــه تولیـــد بـــرق بـــادی را غیـــر اقتصـــادی مـــی 
ـــن  ـــترش ای گس ـــرای  ـــزه ب ـــود انگی ـــل نب ـــه دالی را از جمل
ــه  کـ ــر برشـــمرد، در حالـــی  ک و تجدیدپذیـ ــرژی پـــا انـ
کـــه از ایـــن محـــل صرفـــه جویـــی  بـــا فـــروش نفتـــی 
ـــوان هزینـــه هـــای ایـــن  ـــه ســـرعت مـــی ت خواهـــد شـــد ب

کـــرد. نیـــروگاه هـــای بـــادی را جبـــران 
بـــه نظـــر مـــی رســـد همـــکاری بـــا بخـــش خصوصـــی در 
کـــردن آنهـــا در ســـود حاصـــل  ایـــن حـــوزه بـــا شـــریک 
از ایـــن صرفـــه جویـــی بـــرای مـــدت معیـــن، تضمیـــن 
بـــرق  یارانـــه  حـــذف  و  آنهـــا  تولیـــدی  بـــرق  خریـــد 
کـــردن فضـــای بـــازار  فســـیلی و دولتـــی بـــرای رقابتـــی 

ــا باشـــد. مـــی توانـــد راهگشـ
انـــرژی  کشـــورمان  در  بعـــدی  مناســـب  مـــورد 
گرفتـــه  خورشـــیدی اســـت، ایـــران در منطقـــه ای قـــرار 
یافـــت انـــرژی خورشـــیدی در  کـــه بـــه لحـــاظ در اســـت 
باالتریـــن رده هـــا قـــرار دارد. میـــزان تابـــش خورشـــیدی 
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کیلـــووات ســـاعت  در ایـــران بیـــن 1800 تـــا 2 هـــزار 200 
ــه  کـ ــده اســـت  ــال تخمیـــن زده شـ ــع در سـ ــر مترمربـ بـ
بســـیار باالتـــر از میانگیـــن جهانـــی اســـت. در ایـــران 
روز   280 از  بیـــش  ســـالیانه  میانگیـــن  صـــورت  بـــه 
گـــزارش شـــده اســـت. در مســـاحت دو هـــزار  آفتابـــی 
ـــش از  ـــب بی ـــکان نص ـــران ام ک ای ـــا ـــع از خ کیلومترمرب
60 هـــزار مـــگاوات نیـــروگاه حرارتـــی خورشـــیدی وجـــود 

کشـــور اســـت. کـــه تقریبـــا برابـــر بـــرق مصرفـــی  دارد 
لیکـــن بـــا وجـــود چنیـــن پتانســـیل باالیـــی در انـــرژی 
کشـــورمان پیشـــرفت چندانـــی در ایـــن  خورشـــیدی، 
بخـــش نداشـــته و عمـــال بـــا موانـــع متعـــددی بـــرای 
ــتیم  ــرو هسـ ــیدی روبـ ــای خورشـ ــروگاه هـ ــترش نیـ گسـ
و  بـــه ســـرمایه  نیـــاز  از  بیـــش  کـــه احتمـــاال چیـــزی 
فنـــاوری بـــوده و حتـــی تـــا انـــدازه ای پیچیـــده و مرمـــوز 
کـــه مـــردم همیشـــه از  کشـــوری  اســـت، آن هـــم در 

ِگِلـــه دارنـــد! تیـــزی تیـــغ آفتـــاب 
ــرخ  ــوز تخصیـــص نـ ــل مرمـ ــن دالیـ ــی از ایـ ــاید یکـ شـ
منابـــع  همـــه   از  تولیـــدی  بـــرق  خریـــد  بـــرای  برابـــر 
اســـت حـــال آنکـــه هزینـــه راه انـــدازی یـــک نیـــروگاه 
خورشـــیدی 5 برابـــر هزینـــه تاســـیس یـــک نیـــروگاه 
کـــه بـــرق  بـــادی بـــا همـــان تـــوان بـــوده و روشـــن اســـت 
گران تـــر باشـــد، تعجبـــی نـــدارد  تولیـــدی آن نیـــز بایـــد 
کـــه در حـــوزه  کـــه همـــه ســـرمایه گذاران عالقـــه دارنـــد 

ــد. کننـ ــران فعالیـــت  ــاد ایـ ــرژی بـ انـ
کـــه افـــزون  زیســـت تـــوده نیـــز یکـــی از منابعـــی اســـت 
بـــر تولیـــد انـــرژی و تامیـــن بـــرق مـــورد نیـــاز یـــک شـــهر 
زبالـــه و پســـماند آن شـــهر را نیـــز بـــه شـــکلی شایســـته 
می کنـــد،  مدیریـــت  طبیعـــت  بـــا  هماهنـــگ  و 
کثـــر تولیـــد  کـــه تـــوان حدا مطالعـــات نشـــان می دهـــد 
بـــرق از انـــواع نیروگاه هـــای زیســـت توده در ســـال 86 
ــر 800  ــر، بالغ بـ ــزار نفـ ــر از 250 هـ ــرای شـــهرهای باالتـ بـ
کـــه بیشـــتر از مصـــرف بـــرق  مـــگاوات بـــوده اســـت 
ـــا در  ـــرژی تنه ـــن ان ـــا ای ـــت، ام ـــهری اس ـــن ش ـــک چنی ی
کارخانـــه پایلـــوت در پایتخـــت عملیاتـــی  یکـــی دو 

شـــده اســـت.
یـــس، ایـــران   بـــر پایـــه توافقنامـــه زیســـت محیطـــی پار
کـــه حـــدود 4 درصـــد از انتشـــار  تعهـــد داده اســـت 
آالینده هـــای زیســـت محیطـــی بکاهـــد و در صـــورت 
بین المللـــی  مشـــارکت  و  اعتبـــارات  از  اســـتفاده 
افزایـــش  نیـــز  درصـــد   8 تـــا  می توانـــد  تعهـــد  ایـــن 
راهکارهـــای  بـــر  تکیـــه  بـــا  تعهـــدی  چنیـــن  یابـــد. 
ک پذیرفتـــه  گســـترش انـــرژی هـــای پـــا بهینه ســـازی  
شـــده اســـت و شـــوربختانه چنـــدان در ایـــن زمینـــه 

ــم. ــوده ایـ ــق نبـ موفـ
گیـــری از تجربـــه هـــای بیـــن المللـــی،  البتـــه بـــا بهـــره 
ســـازوکارهایی  پیـــش  ســـال  چنـــد  از  ایـــران 
همچـــون وضـــع قیمـــت تضمینـــی بـــر خریـــد بـــرق 
گـــذاران  انگیـــزه ســـرمایه  بـــردن  بـــاال  تجدید پذیـــر، 
بـــرای ســـرمایه گذاری در نیروگاه هـــای تجدیدپذیـــر 
و ایجـــاد بســـتر مناســـب در خصـــوص تنـــوع بخشـــی 
طریـــق  از  ک  پـــا انـــرژی  ســـبد  بـــه  بیشـــتر  چـــه  هـــر 
کـــردن تمـــام  مکانیســـم خریـــد تضمینـــی و مکلـــف 
ســـازمان های دولتـــی بـــه تامیـــن 20 درصـــد بـــرق مـــورد 
ـــر در مـــدت 2 ســـال  ـــد پذی ـــرژی تجدی نیازشـــان را از ان

قـــرار داده و پیش بینـــی می شـــود  کار  را در دســـتور 
کمتـــر از 300  کـــه میـــزان تولیـــد انـــرژی تجدیدپذیـــر از 
مـــگاوات تـــا ســـال 2030 بـــه 7 هـــزار و  500 مـــگاوات 

برســـد.
ایـــن سیاســـت های تشـــویقی جدیـــد، بالفاصلـــه پـــس 
از تصویـــب مـــورد اســـتقبال شـــرکت های داخلـــی و 
گرفـــت و تنهـــا در ســـال های   ـــرار  خارجـــی مختلفـــی ق
94 و 95 بیـــش از 150 هیئـــت و شـــرکت خارجـــی 
بهـــره وری  و  تجدیدپذیـــر  انرژی هـــای  ســـازمان  بـــه 
کردنـــد و البتـــه از میـــان  انـــرژی بـــرق )ســـاتبا( مراجعـــه 
در ســـال های  هـــا  تحریـــم  برخـــی  برداشـــته شـــدن 
ــد در  ــی توانـ ــا مـ ــت آنهـ ــوده و بازگشـ ــر بـ ــز مؤثـ ــر نیـ اخیـ
ایـــن عرصـــه نیـــز مشـــکل ســـاز باشـــد و از ســـویی 
دیگـــر نیـــاز بـــه فنـــاوری بســـیار بـــاال و ســـرمایه گذاری 
گســـترش  از محدودیت هـــای  ســـنگین همچنـــان 

ایـــن حـــوزه بـــه شـــمار مـــی آیـــد.
 مصوبـــه تامیـــن 20 درصـــدی بـــرق نیـــز به رغـــم حالـــت 
بـــه   95 ســـال  در  تصویـــب  زمـــان  از  آن،  اجبـــاری 
ــورد آن  ــی در مـ ــق اجرایـ ــه دقیـ ــن نامـ ــود آییـ ــل نبـ دلیـ
موجـــب شـــده اســـت  تـــا ســـازمان ها نداننـــد بـــا چـــه 

ــد. ــام دهنـ کار را انجـ ــن  ــد ایـ ــازوکاری بایـ سـ
انرژی هـــای  به کارگیـــری  راه  در  ایـــران  واقـــع  در 
یکـــی  روبروســـت.  واساســـی  عمـــده  موانـــع  بـــا  نـــو 
غنـــی  منابـــع  و  ارزان  نفـــت  وجـــود  موانـــع،  ایـــن  از 
ــتفاده از ایـــن  ــه اسـ کـ ــور اســـت  کشـ هیدروکربنـــی در 
کنـــد. نبـــود شـــناخت  ـــرژی هـــا را غیـــر منطقـــی مـــی  ان
از انرژی هـــای نـــو و مجهـــول مانـــدن مزایـــای آن در 
میـــان مـــردم و مســـؤوالن از دیگـــر موانـــع دســـت یابی 

انرژی هاســـت. بـــه 
و  توســـعه  مانـــع  کـــه  مســـائلی  مهم تریـــن  از  یکـــی 
بـــه ایـــن بخـــش می شـــود  ورود بخـــش خصوصـــی 
آن  تولیـــد  بـــاالی  هزینـــه  و  انـــرژی  پاییـــن  قیمـــت 
کـــه عمـــاًل مزیـــت اقتصـــادی ایـــن بخـــش را  اســـت 
تی  از میـــان برداشـــته اســـت. بـــا توجـــه بـــه مشـــکال
کنـــون بـــا وزارت نیـــرو بـــر ســـر  کـــه پیمانـــکاران هم ا
پرداخـــت مطالبـــات دارنـــد، بعیـــد بـــه نظـــر می رســـد 
ســـرمایه داران بـــا وعـــده پرداخـــت تفـــاوت قیمـــت 
راضـــی بـــه آوردن سرمایه هایشـــان بـــه ایـــن بخـــش 
ــیار  ــز بسـ ــی نیـ ــای بانکـ ــه بهره هـ ــژه اینکـ ــوند. به ویـ شـ

باالتـــر از ُنـــرم جهانـــی اســـت.
ـــی رئیـــس ســـابق ســـازمان انرژی هـــای  یوســـف آرمودل
ــود ســـوخت  ــه وجـ کـ ــاور اســـت  ــر ایـــن بـ ــانا( بـ ــو )سـ نـ
و عملیاتـــی  اقـــدام جـــدی  مانـــع  یارانـــه ای  و  ارزان 
در ســـطح وســـیع و مطابـــق بـــا پیشـــرفت جهانـــی 
ــک  ــود یـ ــن نبـ ــت. همچنیـ ــده اسـ ــه شـ ــن زمینـ در ایـ
کمـــی  کـــه بـــا معیارهـــای  برنامـــه جامـــع و مـــدون ملـــی 
مشـــخص و بـــه شـــکل قانونـــی تثبیت شـــده باشـــد، 

ــده اســـت.  ــل یادشـ ــر از دالیـ یکـــی دیگـ
در برابـــر مباحـــث طـــرح شـــده »حمیـــد چیت چیـــان«، 
ـــه  ـــز ب ـــره ســـاتبا نی ـــرو عضـــو هیـــات مدی ـــر ســـابق نی وزی
نـــکات مثبـــت ایـــن حـــوزه پرداختـــه اســـت، وی بـــا 
شـــرح تاریخچـــه شـــروع فعالیت هـــای انرژی هـــای 
گفـــت: بـــا وجـــود ایـــن  نـــو در ایـــران را از ســـال 1372 
احـــداث  زمینـــه  در  فعالیت هایـــی  پیـــش،  از  کـــه 

بـــود،  شـــده  آغـــاز  بـــزرگ  برق آبـــی  نیروگاه هـــای 
کوچـــک،  امـــا از ســـال 72 نیروگاه هـــای بـــرق آبـــی 
بـــادی،  نیروگاه هـــای  خورشـــیدی،  نیروگاه هـــای  
ک  گرمایـــی و ســـایر انـــرژی هـــای پـــا انـــرژی هـــای زمیـــن 

گرفـــت. کار قـــرار  و تجدیـــد پذیـــر در دســـتور 
وی ادامـــه داد: در ابتـــدا بـــه دلیـــل عـــدم اطالعـــی 
کـــه از مزیـــت هـــا و چگونگـــی اجـــرای فعالیـــت هـــای 
مربـــوط بـــه تولیـــد انرژی هـــای تجدیـــد پذیـــر در همـــه 
جـــا حتـــی وزارت نیـــرو بـــود، بـــا ایـــن نـــوع فعالیت هـــا 
مخالفـــت شـــد و حتـــی ســـعی می کردنـــد موانعـــی را 
کننـــد.  در ســـر راه انرژی هـــای تجدیدپذیـــر ایجـــاد 
پـــا توســـط شـــرکت های بـــزرگ،  کـــه در ارو امـــا زمانـــی 
بـــود،  کیلوواتـــی در حـــال نصـــب  توربین هـــای 100 
ــای 600  ــن هـ ــاخت توربیـ ــی و سـ ــز طراحـ ــران نیـ در ایـ
ـــه همـــت بخـــش خصوصـــی و حمایـــت  ـــی ب ـــو وات کیل

ــام بـــود. ــرو در حـــال انجـ وزارت نیـ
کـــه  کیـــد می کنـــد  تا عضـــو هیـــات مدیـــره ســـاتبا 
انرژی هـــای  تضمینـــی  خریـــد  قانـــون  تصویـــب  بـــا 
تجدیدپذیـــر نصـــب پنل هـــای خورشـــیدی بـــه 210 
ســـال  پایـــان  تـــا  و  رســـیده   96 ســـال  در  مـــگاوات 
همچنیـــن  رســـید.  خواهـــد  مـــگاوات   410 بـــه   97
ـــا 710  ـــا ظرفیت هـــای ت ـــادی ب ســـاخت توربین هـــای ب

مـــگاوات نیـــز در حـــال انجـــام اســـت.
ــتر و در  کمـــی پیشـ ــز  ــان نیـ ــال چیـــت چیـ ــا ایـــن حـ بـ
کـــه تصـــدی وزارت نیـــرو را بـــر عهـــده داشـــت  زمانـــی 
ابـــراز  پذیـــر  تجدیـــد  انرژی هـــای  توســـعه  رونـــد  از 
کنـــد  را  آن  گســـترش  ســـرعت  و  کـــرده  نارضایتـــی 

دانســـته بـــود. 
بهره گیـــری  رونـــد  کـــه  گفـــت  در مجمـــوع می تـــوان 
از انرژی هـــای تجدیدپذیـــر در ایـــران هنـــوز چنـــدان 
رضایـــت بخـــش نیســـت و دالیلـــی نیـــز بـــرای ایـــن 
میـــان  در  شـــاید  امـــا  شـــد،  بیـــان  توســـعه  کنـــدی 
کـــه بـــرای ایـــن توســـعه نیافتگی وجـــود  همـــه دالیلـــی 
دارد نبـــود یـــک عـــزم ملـــی سراســـری و وجـــود انـــرژی 
در  فاجعه بـــار  بـــازده  بـــا  رایـــگان  تقریبـــا  فســـیلی 
مصـــرف آن، نبـــود مدیریـــت یکپارچـــه و هدفمنـــد در 
ایـــن حـــوزه از باقـــی دالیـــل مهم تـــر بـــه نظـــر می رســـند 

ــود.▪ ــه شـ ــا توجـ ــه آنهـ ــت بـ گام نخسـ ــد در  ــه بایـ کـ

یکی از مهم ترین مسائلی که مانع 
توسعه و ورود بخش خصوصی به حوزه 

تجدیدپذیرها  می شود قیمت پایین 
انرژی و هزینه باالی تولید آن است که 

 مزیت اقتصادی این بخش را از 
ً

عمال
میان برداشته است
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انقـــالب انرژی هـــای تجدیدپذیـــر، جهـــان امـــروز را 
کـــرده اســـت، انقالبـــی  دچـــار تغییـــرات عظیمـــی 
کشـــور ایـــران از آن بســـیار عقـــب افتـــاده و آینـــده  کـــه 
روشـــنی را نمی تـــوان بـــرای ایـــن صنعـــت در ایـــران 
بـــه امـــروز بیـــش از  تـــا  بـــود. از ســـال 2012  متصـــور 
نیمـــی از پروژه هـــای اجـــرا شـــده بـــرای تولیـــد بـــرق 
تجدیدپذیـــر  انرژی هـــای  مبنـــای  بـــر  جهـــان  در 
ــال 2016 ظرفیـــت نصـــب  ــان سـ ــوده اســـت. در پایـ بـ
 2000 از  بیـــش  جهـــان  در  تجدیدپذیرهـــا  شـــده 
ــال 2007  ــه سـ ــبت بـ ــه نسـ کـ ــوده اســـت  ــگاوات بـ گیـ
در  فقـــط  اســـت.  داشـــته  رشـــد  برابـــر  دو  از  بیـــش 
گیـــگاوات )شـــامل 36  ســـال 2016 بـــه مقـــدار 162 
 71 بـــادی،  گیـــگاوات   51 آبـــی،  بـــرق  گیـــگاوات 
گیـــگاوات زیســـت تـــوده  گیـــگاوات فتوولتائیـــک، 9 
حرارتـــی،  خورشـــیدی–  از  ترکیبـــی  گیـــگاوات   1 و 
گرمایـــی( پروژه هـــای تجدیدپذیـــر  یایـــی، زمیـــن  در
ــود  ــی می شـ ــت. پیش بینـ ــده اسـ ــب شـ ــا نصـ در دنیـ
کـــه ایـــن رشـــد در ســـال های آتـــی بـــا شـــتاب بیشـــتری 
کنـــد. ظرفیـــت جهانـــی فتوولتائیـــک  ادامـــه پیـــدا 
بـــه مقـــدار 90  فقـــط در ســـال 2017  نصـــب شـــده 
گیـــگاوات و ظرفیـــت جهانـــی بـــادی نصـــب شـــده 
بـــود. شـــایان  گیـــگاوات  مقـــدار 40  ایـــن ســـال  در 
کـــه در پایـــان ســـال 1396 ظرفیـــت بـــرق  ذکـــر اســـت 

ایـــن  در  کـــه  بـــود  گیـــگاوات   78 ایـــران  تولیـــدی 
میـــان ظرفیـــت تجدیدپذیرهـــا )بـــه جـــز برق آبـــی( 
کمتـــر از 0/2% ظرفیـــت بـــرق تولیـــدی ایـــران اســـت. 
افـــت  مدیـــون  تجدیدپذیـــر  انرژی هـــای  رشـــد 
شـــدید ســـرمایه مـــورد نیـــاز بـــرای اجـــرای اینگونـــه 
همتـــراز  »هزینـــه  کـــه  نحـــوی  بـــه  پروژه هاســـت، 
بـــزرگ  نیروگاه هـــای  بـــرای   )LCOE( بـــرق«  شـــده 
ــال های  ــن سـ ــی 73% مابیـ ــاهد افتـ ــک شـ فتوولتاییـ
2010 الـــی 2017 بـــوده اســـت. پیش بینـــی می شـــود 
اســـتفاده  ماننـــد  یـــادی  ز دالیـــل  بـــه   LCOE کـــه 
افزایـــش  باالتـــر،  بازدهـــی  بـــا  تولیـــد  روش هـــای  از 
حجـــم تولیـــد تجهیـــزات، بلـــوغ تکنولـــوژی و غیـــره 
کاهـــش باشـــد. »هزینـــه  در ســـال های آتـــی شـــاهد 
بـــزرگ  نیروگاه هـــای  بـــرای  بـــرق«  شـــده  همتـــراز 
گذشـــته شـــاهد رکوردهـــای  فتوولتائیـــک در ســـال 
جدیـــدی در ابوظبـــی، شـــیلی، دبـــی، مکزیـــک، پـــرو 
 kWh و عربســـتان بـــه مقـــدار 0/03 دالر آمریـــکا بـــر
بـــوده اســـت. بـــا توجـــه بـــه آمـــار ذکـــر شـــده، جـــای 
انرژی هـــای  کـــه  نمی مانـــد  باقـــی  تردیـــدی  هیـــچ 
تجدیدپذیـــر در دنیـــای امـــروز قابلیـــت رقابـــت بـــا 

می باشـــند. دارا  را  اتمـــی  و  فســـیلی  انرژی هـــای 
اجتماعـــی،  نظـــر  از  کشـــوری  هیـــچ  تردیـــد  بـــدون 
اقتصـــادی  و  جغرافیایـــی  فرهنگـــی،  سیاســـی، 

بـــا  امـــا  نیســـت  کشـــورها  دیگـــر  بـــا  مقایســـه  قابـــل 
کشـــورها،  بررســـی آمـــار جهانـــی و تجربیـــات دیگـــر 
تصمیماتـــی  می تواننـــد  کشـــوری  هـــر  مســـئوالن 
کننـــد.  کشـــور خـــود اتخـــاذ  مناســـب بـــا وضعیـــت 
نیـــروگاه  بـــرای   LCOE بـــه عنـــوان مثـــال نمی تـــوان 
کشـــورهای همســـایه ایـــران، یـــا  ســـیکل ترکیبـــی در 
پـــا و آمریـــکا را بـــه عنـــوان عـــددی  خاورمیانـــه، یـــا ارو
کـــرد و در ایـــران  نهایـــی و غیـــر قابـــل بحـــث فـــرض 
نیـــروگاه  کـــه  بـــا دســـتور مجبـــور می شـــوند   LCOE
کمتـــر یـــا مســـاوی یـــا حتـــی بیشـــتر  ســـیکل ترکیبـــی 
 LCOE )از عـــدد جهانـــی )یـــا خاورمیانـــه ای و غیـــره
برســـانند. بـــدون شـــک LCOE وابســـته بـــه تعـــداد 
جملـــه  از  فنـــی  غیـــر  و  فنـــی  پارامترهـــای  یـــادی  ز
تکنولـــوژی مـــورد اســـتفاده، نحـــوه تأمیـــن مالـــی پـــروژه، 
ـــرخ بهـــره بانکـــی، قوانیـــن  ـــرخ مالیـــات، ن ـــورم، ن ـــرخ ت ن
کشـــورها مالیـــات بیشـــتری  محیـــط زیســـتی )بعضـــی 
کـــه آلودگـــی ایجـــاد  بـــرای تکنولوژی هـــای قدیمـــی 
ــور  کشـ کرده انـــد(، ارتبـــاط بانکـــی  کننـــد وضـــع  مـــی 
کشـــورهای دنیـــا )راحتـــی تبـــادل ســـرمایه  بـــا دیگـــر 
نیروگاهـــی  ســـنگین  پروژه هـــای  بـــرای  مخصوصـــًا 
کـــه احتیـــاج بـــه ســـرمایه عظیمـــی دارنـــد و یـــا خریـــد 
کـــه تولیـــد داخلـــی ندارنـــد(، نـــرخ  تجهیـــزات معمـــول 
ــت های  ــداوم سیاسـ ــزات، تـ ــرک تجهیـ گمـ ــرخ  ارز، نـ
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کاهـــش ریســـک اقتصـــادی( و  اقتصـــادی )جهـــت 
کشـــوری  بســـیاری دیگـــر از قوانیـــن و سیاســـت های 
می باشـــد. در مثالـــی دیگـــر ایـــن نکتـــه بایـــد ذکـــر 
بـــرق  تضمینـــی  خریـــد  نـــرخ  ایـــران  در  کـــه  شـــود 
ــر از 30 مـــگاوات( 3200  ــروگاه فتوولتائیـــک )بزرگتـ نیـ
 kWh ــر ــکا بـ ــا 0/072 دالر آمریـ ــر بـ ــر kWh برابـ ــال بـ یـ ر
ـــال( اعـــالم شـــده اســـت. ایـــن  ی ـــا 45000 ر ـــر ب )دالر براب
کـــه LCOE جهانـــی نیروگاه هـــای  در حالـــی اســـت 
 0/05 مابیـــن   2017 ســـال  در  فتوولتائیـــک  بـــزرگ 
بـــا متوســـط وزنـــی   kWh بـــر الـــی 0/3 دالر آمریـــکا 
اســـت )شـــکل1(.  بـــوده   kWh بـــر  آمریـــکا  0/1 دالر 
 LCOE کـــه در قبـــل اشـــاره شـــد نرخ هـــای همانطـــور 
کشـــورهای مختلـــف نبایـــد بـــه صـــورت مســـتقیم 
ــال »متوســـط  ــوان مثـ ــه عنـ ــوند. بـ ــه شـ ــم مقایسـ ــا هـ بـ
کـــه نشـــانگر هزینـــه   )WACC( »وزنـــی هزینـــه ســـرمایه
ـــره(  ـــرخ بازگشـــت ســـرمایه و غی ـــرخ بهـــره، ن ســـرمایه )ن
)از جهـــت  فتوولتائیـــک مشـــابه  نیـــروگاه  بـــرای دو 
کـــه یکـــی در مصـــر و دیگـــری در آلمـــان اســـت،  فنـــی( 
کـــه در  متفـــاوت خواهـــد بـــود. ایـــن بـــه آن دلیـــل اســـت 
ـــک  ـــد و ریس ـــان نمی باش ـــوت آلم ـــه ق ـــاد ب ـــر اقتص مص
ـــر بـــوده و بـــه همیـــن دلیـــل هزینـــه ســـرمایه گذاری  باالت
ــر سیاســـت های  ــرف دیگـ ــود. از طـ ــد بـ ــتر خواهـ بیشـ
انرژی هـــای تجدیدپذیـــر  گســـترش  آلمـــان جهـــت 
بســـیار مناســـب تر از سیاســـت های مصـــر می باشـــد 
اثـــر  ســـرمایه گذاری  هزینـــه  روی  بـــر  نیـــز  ایـــن  و 
ــش  ــه تابـ کـ ــت  ــی اسـ ــن در حالـ ــت. ایـ ــد داشـ خواهـ
خورشـــیدی در مصـــر بســـیار بیشـــتر از آلمـــان اســـت 

کمتـــری )تعـــداد پنـــل و اینورتـــر و در  و بـــه تجهیـــزات 
کمتـــری( نســـبت بـــه آلمـــان جهـــت  نتیجـــه ســـرمایه 

ــاز اســـت. ــورد نیـ ــرژی مـ ــدار انـ ــان مقـ ــد همـ تولیـ
 

مهمتریـــن چالش هـــای پیـــش روی شـــرکت های 
تجدیدپذیـــر  انرژی هـــای  حـــوزه  در  فعـــال 

؟ چیســـت
کـــه بـــه منظـــور  بـــا توجـــه بـــه اظهـــارات ســـرمایه گذارانی 
احـــداث نیروگاه هـــای تجدیدپذیـــر بـــه مهندســـین 
مشـــاور مراجعـــه می کننـــد می تـــوان پـــی بـــه وجـــود 
انرژی هـــای  توســـعه  زمینـــه  در  بزرگـــی  مشـــکالت 
تجدیدپذیـــر بـــرد. از جملـــه ایـــن مشـــکالت مـــواردی 
گمرکـــی ورود تجهیـــزات،  همچـــون افزایـــش تعرفـــه 
در  کـــه  مســـائلی  و  مجـــوزات  اخـــذ  بـــودن  زمان بـــر 
ــدم  ــود، عـ ــرمایه گذار می شـ ــر سـ گریبانگیـ ــورد  ــن مـ ایـ
همـــکاری خیلـــی از تولیدکننـــدگان تجهیـــزات بـــه 
دلیـــل تحریم هـــا، عـــدم اطمینـــان از بازگشـــت ســـرمایه 
و مطالعـــات اقتصـــادی بـــه دلیـــل نوســـانات ارزش 
ارز، ریســـک بـــاالی ســـرمایه گذاری در ایـــن حـــوزه در 
یافـــت بـــه موقـــع درآمـــد  ایـــران، عـــدم اطمینـــان از در
ـــرژی تولیـــدی، عـــدم وجـــود زیرســـاخت  حاصـــل از ان
کـــه ســـرمایه گذار بایســـتی  مناســـب و هزینـــه باالیـــی 
بـــرای انتقـــال انـــرژی تولیـــدی متحمـــل شـــود، اســـت.
کـــه  فـــوق نمونـــه ای از چالش هایـــی اســـت  مـــوارد 
شـــرکت های فعـــال در ایـــن حـــوزه بـــا آنهـــا مواجـــه 
ـــل  ـــدون ح ـــه ب ک ـــت  ـــار داش ـــوان انتظ ـــتند و نمی ت هس
ایـــن مشـــکالت، ســـرمایه گذاران، ســـرمایه خـــود را در 

کار ببرنـــد. ایـــن زمینـــه بـــه 

بـــا توجـــه بـــه اینکـــه فرصت هـــای قانونـــی بســـیاری 
ــعه و ...  ــم توسـ ــه ششـ ــه، برنامـ در قانـــون بودجـ
انرژی هـــای تجدیدپذیـــر تدویـــن  بـــرای توســـعه 
شـــده، چـــرا ایـــن شـــرکت ها هنـــوز نتوانســـته اند 
کننـــد؟ ـــرداری  بـــه درســـتی از ایـــن فرصت هـــا بهره ب
بـــا مقایســـه نـــرخ خریـــد تضمینـــی بـــرق تجدیدپذیـــر 
و  کشـــورهای منطقـــه و جهـــان  بـــا ســـایر  ایـــران  در 
در  موجـــود  مناســـب  بســـیار  مشـــوق های  دیگـــر 
در  جـــدی ای  رشـــد  کـــه  می رفـــت  انتظـــار  ایـــران، 
اینگونـــه  متأســـفانه  و  شـــود  حاصـــل  زمینـــه  ایـــن 
کـــرد سیاســـت های  نشـــد و امـــروز می تـــوان اعـــالم 
ــر را  ــورد نظـ ــران موفقیـــت مـ ــر در ایـ ــرژی تجدیدپذیـ انـ
ــازمان  ــاتبا )سـ ــار سـ ــق آمـ ــرده اســـت. طبـ کســـب نکـ
بـــرق  انـــرژی  بهـــره وری  و  تجدیدپذیـــر  انرژی هـــای 
در  تجدید پذیـــر  انرژی هـــای  توســـعه  امـــر  متولـــی 
ــر  ــای تجدیدپذیـ ــوع ظرفیـــت نیروگاه هـ ــران( مجمـ ایـ
 500 از  کمتـــر  بهره بـــرداری  حـــال  در  غیردولتـــی 
در  ســـاتبا  موجـــود  قوانیـــن  اســـت.  مـــگاوات 
زمینـــه تجدیدپذیـــر در ایـــران دقیقـــًا بـــرای جـــذب 
کـــه  بـــود  شـــده  وضـــع  غیردولتـــی  ســـرمایه گذار 
از  نشـــان  کـــه  شـــده  عملـــی  آن  از  کمـــی  ظرفیـــت 

دارد.  موجـــود  سیاســـت های  کارآمـــدی  نا
مـــورد  موفقیـــت  کســـب  عـــدم  دالیـــل  جملـــه  از 

می تـــوان  تجدیدپذیـــر،  سیاســـت های  انتظـــار 
موجـــود  )تحریم هـــای  بین المللـــی  مشـــکالت  بـــه 
اشـــاره  خارجـــی(  ســـرمایه گذار  جـــذب  عـــدم  و 
کنونـــی  گـــزارش  بحـــث  از  خـــارج  البتـــه  کـــه  کـــرد 
نیســـت،  آن  روی  بـــر  کنترلـــی  تـــا حـــدی  و  اســـت 
ایـــن  بـــه  منـــوط  کامـــاًل  را  علـــت  نمی تـــوان  امـــا 
مشـــکالت بین المللـــی دانســـت. بروکراســـی اداری، 
صنعـــت  )در  اقتصـــادی  ناپایـــدار  سیاســـت های 
کشـــور(، قوانیـــن غیرعلمـــی )دســـتورالعمل  بـــرق و 
دیســـپاچینگ و دســـتورالعمل اتصـــال بـــه شـــبکه 
بـــرای فتوولتائیک هـــا و بادی هـــای مقیـــاس بـــزرگ 
نهایـــی نشـــده اســـت(، عـــدم اجـــرای قوانیـــن موجـــود، 
عـــدم ثبـــات اقتصـــادی )تغییـــرات نـــرخ ارز(، عـــدم 
هماهنگـــی، انســـجام، پاســـخگویی ســـریع و موثـــر 
ســـازمان ها و ارگان هـــای ذیربـــط در صـــدور مجـــوز 
)خصوصـــًا تملـــک اراضـــی( از دالیـــل اصلـــی نتیجـــه 

نـــا مناســـب اســـت.

جـــذب  تســـهیل  بـــرای  الزم  زمینه هـــای  آیـــا 
انرژی هـــای  حـــوزه  در  داخلـــی  ســـرمایه های 

اســـت؟ شـــده  فراهـــم  تجدیدپذیـــر 
ــه  ــه اینکـ ــه بـ ــی و توجـ ــات قبلـ ــه توضیحـ ــه بـ ــا توجـ بـ
یـــادی در ایـــن حـــوزه بـــه منظـــور تســـهیل  قوانیـــن ز
احـــداث نیروگاه هـــای تجدیدپذیـــر در ایـــران وضـــع 
کـــدام از ایـــن  شـــده اســـت، بـــه اجـــرا در آمـــدن هـــر 
کـــه ایـــن  قوانیـــن خـــود ملزومـــات خـــاص خـــود را دارد 
کـــه  ملزومـــات بســـیار زمانبـــر بـــوده و باعـــث می شـــوند 
گرفتـــه شـــود.  یـــادی از ســـرمایه گذار  زمـــان و هزینـــه ز
ذکـــر ایـــن نکتـــه نیـــز خالـــی از لطـــف نیســـت؛ بـــا توجـــه 
ـــاالی انرژی هـــای فســـیلی  ـــه قیمـــت پاییـــن و ســـود ب ب
کاربـــرد ایـــن انرژی هـــا در حـــال توســـعه  همچنـــان 
گـــون بـــه منظـــور  گونا بـــوده و بایســـتی از حوزه هـــای 
تجدیدپذیـــر  انرژی هـــای  کاربـــرد  مزایـــای  یـــج  ترو
انرژی هـــای  کاربـــرد  معرفـــی  دیگـــر  بیـــان  بـــه  و 
ــرای  ــود بـ ــل موجـ ــا راه حـ ــوان تنهـ ــه عنـ ــر بـ تجدیدپذیـ
ـــن روش هـــا  ـــرد. ای ک ک اســـتفاده  ـــا داشـــتن آینـــده ای پ
اذهـــان  آماده ســـازی  صـــورت  بـــه  هـــم  می تواننـــد 
و  جمعـــی  ارتبـــاط  رســـانه های  طریـــق  از  عمومـــی 
تبلیغـــات ســـطح شـــهر باشـــد و هـــم اینکـــه برگـــزاری 
ـــران و نماینـــدگان مجلـــس و توجیـــه  ـــا وزی جلســـاتی ب
آنهـــا بـــه منظـــور اختصـــاص ســـرمایه های داخلـــی 
کشـــور، تـــا بـــاور اســـتفاده  بـــرای رشـــد ایـــن صنعـــت در 
از انرژی هـــای تجدیدپذیـــر از حالـــت تزئینـــی بـــه یـــک 

ــود.  ــل شـ ــرورت تبدیـ ضـ
رشـــد  باعـــث  همـــه  از  بیـــش  کـــه  آنچـــه  شـــاید 
ـــتفاده آب در  ـــدم اس ـــود ع ـــران ش ـــا در ای تجدیدپذیره
کاهـــش آلودگـــی  تولیـــد انـــرژی باشـــد و مـــواردی ماننـــد 
و  اشـــتغال زایی  ســـوخت،  مصـــرف  کاهـــش  هـــوا، 
بقیـــه نـــکات مثبـــت تجدیدپذیرهـــا در الویـــت آخـــر 
قـــرار بگیرنـــد. احـــداث نیروگاه هـــای فتوولتائیـــک و 
یـــا بـــادی بـــه جـــای نیروگاه هـــای فســـیلی مـــدرن )در 
نقاطـــی از ایـــران بـــا تنـــش آبـــی بـــاال( و یـــا جایگزینـــی 

 )LCOE( »شـــکل1: »هزینـــه همتـــراز شـــده بـــرق 
شـــدت  چـــپ:  تجدیدپذیـــر،  نیروگاه هـــای  بـــرای 

مختلـــف ســـال های  بـــرای  انـــرژی 
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نیروگاه هـــای  بـــا  فرســـوده  فســـیلی  نیروگاه هـــای 
فتوولتائیـــک و یـــا بـــادی )در نقاطـــی از ایـــران بـــا تنـــش 
ـــادی  ی ـــاال( می توانـــد صرفه جویـــی آبـــی بســـیار ز آبـــی ب
ـــدات امنیتـــی ناشـــی  ـــه همـــراه داشـــته باشـــد و تهدی ب
ــن  ــد. همچنیـ کنـ ــران  ــده را جبـ ــود آب در آینـ کمبـ از 
بـــرق تولیـــد شـــده توســـط نیروگاه هـــای فتوولتائیـــک 
و بـــادی را می تـــوان جهـــت شیرین ســـازی آب بـــه 
روش RO و پمپـــاژ آب اســـتفاده نمـــود و بدیـــن ترتیـــب 
اثـــرات منفـــی زیســـت محیطـــی شیرین ســـازی آب را 

کاهـــش داد.
در مـــورد رشـــد انرژی هـــای تجدیدپذیـــر بـــه ذکـــر ایـــن 
کـــه بـــه  کشـــور انگلیـــس  کـــه  نکتـــه بســـنده می شـــود 
ـــه مقـــدار  ـــان 2016 ب ـــودن معـــروف اســـت در پای ـــری ب اب
و  )بـــزرگ  فتوولتائیـــک  نیـــروگاه  مـــگاوات   11763
کـــه ایـــران بـــا  کوچـــک( نصـــب داشـــت در حالـــی 
شـــدت تابـــش خورشـــیدی 2/5 برابـــر انگلیـــس در 
پایـــان ســـال 1396 بـــه ظرفیـــت 62/97 مـــگاوات 
کشـــور ترکیـــه  نیـــروگاه فتوولتائیـــک رســـیده اســـت. 
در ســـال 2017 بـــه ظرفیـــت نصـــب شـــده 6483/9 
مـــگاوات توربیـــن بـــادی و ظرفیـــت نصـــب شـــده 
رســـیده  فتوولتائیـــک  نیـــروگاه  مـــگاوات   2647
کـــه ایـــران در پایـــان  اســـت. ایـــن در حالـــی اســـت 
 89/56 شـــده  نصـــب  ظرفیـــت  بـــه   1396 ســـال 

مـــگاوات نیـــروگاه بـــادی رســـیده اســـت.

جـــذب  در  انـــدازه  چـــه  تـــا  ایرانـــی  شـــرکت های 
شـــرکای خارجـــی بـــرای فعالیـــت مشـــترک در زمینـــه 
کرده انـــد؟  ــر موفـــق عمـــل  انرژی هـــای تجدیدپذیـ
آنهـــا در ایـــن زمینـــه بـــا چـــه مشـــکالتی مواجـــه 

ــتند؟ هسـ
شـــرکت های بســـیاری در چنـــد ســـال اخیـــر در ایـــن 
تـــالش  خارجـــی  ســـرمایه گذاران  جـــذب  و  حـــوزه 
ــه  ــد. الزم بـ ــق بوده انـ ــوارد موفـ ــی مـ ــد و در برخـ کرده انـ
ذکـــر اســـت بزرگ تریـــن دلیـــل عـــدم موفقیـــت جـــذب 
ســـرمایه گذاران خارجـــی عـــدم ثبـــات قیمـــت ارز، 
ـــرژی  ـــت ان ـــت قیم ـــود در پرداخ ـــامانی های موج نابس
تجدیدپذیـــر،  نیروگاه هـــای  توســـط  شـــده  تولیـــد 
ــودن  ــر بـ ــا و زمانبـ ــذ مجوزهـ ــیار در اخـ ــکالت بسـ مشـ
ســـازمان های  صحیـــح  همـــکاری  عـــدم  آنهـــا، 

می باشـــد.  مربوطـــه 
اشـــاره  نکتـــه می تـــوان  ایـــن  بـــه  نمونـــه  بـــه عنـــوان 
کـــه طبـــق قوانیـــن موجـــود در ســـال 1396 بایـــد  کـــرد 
یـــال بـــر kWh تـــا  از مشـــترکین بـــرق بـــه میـــزان 50 ر
ــارد تومـــان عـــوارض اخـــذ می شـــد  ســـقف 1100 میلیـ
گســـترش بـــرق روســـتایی و تجدیدپذیـــر  تـــا در جهـــت 
ــه  ــده بـ ــذ شـ ــوارض اخـ ــن عـ ــود. ایـ ــتفاده شـ از آن اسـ
ســـاتبا پرداخـــت نشـــد و ظاهـــرا توســـط خزانـــه در 
بخش هـــای دیگـــری هزینـــه شـــده اســـت. شـــایان 
فـــراوان،  پیگیری هـــای  از  پـــس  کـــه  اســـت  ذکـــر 
ـــاتبا  ـــه س ـــال 96 ب ـــرای س ـــان ب ـــارد توم ـــغ 280 میلی مبل
از  ســـرپیچی  مـــورد  یـــک  همیـــن  شـــد.  پرداخـــت 
کـــردن  منصـــرف  بـــرای  آن  اجـــرای  عـــدم  و  قانـــون 

کفایـــت می کنـــد.  ســـرمایه گذار داخلـــی و خارجـــی 
نمونـــه  دیگـــر نحـــوه تعدیـــل نـــرخ خریـــد تضمینـــی 
انرژی هـــای  تولیـــد  اصلـــی  تجهیـــزات  می باشـــد، 
ــه و مشـــخصات فنـــی  ــوع، درجـ ــر در تنـ ــد پذیـ تجدیـ
خریـــداری  آزاد  ارز  بـــا  و  ندارنـــد  داخلـــی  معـــادل 
می شـــوند و ســـرمایه گذار )چـــه داخلـــی باشـــد و چـــه 
خارجـــی( بازگشـــت ســـرمایه خـــود را بـــر مبنـــای دالر 
ــه  کـ ــی اســـت  ــن در حالـ ــرد . ایـ کـ ــد  ــبه خواهـ محاسـ
کاهـــش اثـــرات تغییـــرات  نـــرخ تعدیـــل )کـــه هـــدف آن 
نـــرخ ارز اســـت( از زمـــان اتصـــال نیـــروگاه بـــه شـــبکه 
کامـــل( و  محاســـبه می شـــود )بعـــد از اتمـــام ســـاخت 
نـــه از زمـــان عقـــد قـــرارداد. خریـــد تضیمـــی بـــرق )قبـــل 
از شـــروع بـــه ســـاخت نیـــروگاه( بـــا ســـاتبا، ایـــن تفـــاوت 
چندیـــن ماهـــه باعـــث بوجـــود آمـــدن ریســـک بـــاال 
بـــرای ســـرمایه گذاران شـــده اســـت. در خبـــری جدیـــد 
ــیدی  ــای خورشـ ــرک پنل هـ گمـ ــرخ  ــه نـ کـ ــد  اعـــالم شـ
از  فتوولتائیـــک(  نیـــروگاه  قســـمت  )اصلی تریـــن 
15% بـــه 32% افزایـــش خواهـــد یافـــت. دلیـــل ایـــن 
افزایـــش حمایـــت از تولیدکننـــده داخلـــی ذکـــر شـــده 
پنـــل  تولیدکننـــدگان  تمـــام  ظرفیـــت  مجمـــوع  امـــا 
کمتـــر از 200 مـــگاوات در ســـال اســـت و ایـــن  داخلـــی 
کـــردن ســـلول های  کاری جـــز مونتـــاژ  تولیدکننـــدگان 
خورشـــیدی در قالـــب پنـــل خورشـــیدی نمی کننـــد. 
مونتـــاژ ایـــن تولیدکننـــدگان نیـــز حداقلـــی اســـت، زیـــرا 
ـــه عنـــوان مثـــال ایـــن شـــرکت ها می توانســـتند بلـــوک  ب
کـــرده و ســـلول  ســـیلیکون بـــا خلـــوص بـــاال را وارد 
کـــرده و بعـــد در قالـــب  خورشـــیدی را در ایـــران تولیـــد 
کنـــون 90% پروســـس های  پنـــل قـــرار دهنـــد امـــا هـــم ا
مـــورد نیـــاز تولیـــد پنـــل در خـــارج انجـــام می گیـــرد و 
ــران 10% پروســـس  ــه ایـ ــات بـ ــد از وارد شـــدن قطعـ بعـ
بـــه  داخلـــی  شـــرکت  در  پنـــل  تولیـــد  باقیمانـــده 
گرفتـــه و بـــه عنـــوان تولیـــد  صـــورت مونتـــاژ انجـــام 
بازدهـــی  همچنیـــن  می شـــود.  بـــازار  روانـــه  داخـــل 
ــای  ــه نمونه هـ ــبت بـ ــل نسـ ــدگان داخـ ــل تولیدکننـ پنـ
ــت  ــر اسـ ــایان ذکـ ــت. شـ ــن اسـ ــیار پاییـ ــی بسـ خارجـ
بـــدون ســـرمایه گذاری چنـــد صـــد میلیـــون دالری در 
ــل  کامـ ــورت  ــه صـ ــیدی )بـ ــل خورشـ ــد پنـ ــه تولیـ زمینـ
در  تولیدکننـــدگان  از  یـــک  هیـــچ  بومـــی(،   %90 یـــا 
داخـــل ایـــران تـــوان رقابـــت بـــا شـــرکت های بـــزرگ 
ـــی و چـــه در آینـــده  کنون بیـــن المللـــی را چـــه در زمـــان 

نخواهنـــد داشـــت. 

مهم تریـــن انتظـــارات فعالیـــن بخـــش تجدیدپذیـــر 
از دولـــت بـــه عنـــوان متولـــی ایـــن حـــوزه چیســـت؟

از مشـــکالت موجـــود در حـــوزه توســـعه انرژی هـــای 
مجـــوز  فـــروش  و  خریـــد  بـــه  می تـــوان  تجدیدپذیـــر 
ــر در  ــای تجدیدپذیـ ــرق نیروگاه هـ ــی بـ ــد تضمینـ خریـ
کـــه بســـته بـــه موقعیـــت زمیـــن )نزدیکـــی  بـــازار ســـیاه 
ـــا ســـقف  ـــا فضـــای خالـــی( ت بـــه جـــاده و پســـت بـــرق ب
ــر  ــایان ذکـ ــرد. شـ کـ ــاره  ــان اســـت، اشـ ــارد تومـ 4 میلیـ
کـــرد تـــا  کـــه ســـاتبا از ابتـــدا قوانینـــی وضـــع  اســـت 
ــوز  ــروش مجـ ــد و فـ ــیاه خریـ ــازار سـ ــدن بـ ــود آمـ از بوجـ

کنـــد امـــا راه هـــای  خریـــد تضمینـــی بـــرق جلوگیـــری 
مدتـــی  از  بعـــد  ســـاتبا  قوانیـــن  زدن  دور  قانونـــی 
کشـــف شـــدند و در حـــال اســـتفاده هســـتند.. در 
گـــر زمیـــن نیـــروگاه از منابـــع طبیعـــی  ایـــن حالـــت ا
ــع  ــن منابـ کار زمیـ ــن  ــا ایـ ــاًل بـ ــد، عمـ ــده باشـ ــذ شـ اخـ
طبیعـــی در حـــال خریـــد و فـــروش اســـت. ایـــن بـــازار 
ســـیاه باعـــث انصـــراف ســـرمایه گذاران واقعـــی از ایـــن 

صنعـــت شـــده اســـت.
مشـــکالت صنعـــت بـــرق ایـــران در یـــک نســـخه و یـــا بـــا 
یـــک راه حـــل قابـــل رفـــع نیســـت. بدهـــکاری عظیـــم بـــه 
پیمانـــکاران، عـــدم نقدینگـــی، نیروگاه هـــای فســـیلی 
کهنـــه، عـــدم تأمیـــن مالـــی بـــرای تبدیـــل نیروگاه هـــای 
تلفـــات  بـــا  ترکیبـــی، شـــبکه ای  بـــه ســـیکل  گازی 
ــاال، مشـــکالت مدیریتـــی، عـــدم سیاســـت گذاری  بـ
علمـــی و ثبـــات در سیاســـت گذاری، عـــدم توجـــه 
ــدون شـــک  ــه بـ کـ ــود آب  کمبـ ــرژی،  ــره وری انـ ــه بهـ بـ
کشـــور را بـــه صـــورت جـــدی تهدیـــد می کنـــد،  آینـــده 
همـــه و همـــه بایـــد در یـــک برنامـــه واحـــد و بـــه صـــورت 
کشـــور ایـــران  گیرنـــد. در  همزمـــان مـــورد بررســـی قـــرار 
ـــه  ک ـــود  ـــکالت موج ـــرژی و مش ـــنگین ان ـــای س یارانه ه
بعضـــی از آنهـــا در بـــاال ذکـــر شـــد، باعـــث شـــده اســـت 
ــوان اولویـــت  ــر بـــه عنـ ــه انرژی هـــای تجدیدپذیـ ــه بـ کـ
کـــه شـــدت  آخـــر نـــگاه شـــود. ایـــن در حالـــی اســـت 
انـــرژی در ایـــران در ســـال 2014 از متوســـط جهانـــی 
کشـــورهایی  بیشـــتر بـــوده )شـــکل1( و در ایـــن زمینـــه 
ماننـــد نپـــال، زامبیـــا، توگـــو، لیبـــی، جزایـــر مارشـــال و 

ـــد. ـــران دارن ـــه ای ـــبت ب ـــع بدتـــری نس ســـومالی وض
کـــه ذکـــر شـــد ضریـــب نفـــوذ انرژی هـــای  همانطـــور 
کشـــورهای مختلـــف رشـــد بســـیار  تجدیدپذیـــر در 
ــا  ــته و چالـــش بعـــدی در تجدیدپذیرهـ ــادی داشـ یـ ز
انـــرژی  ذخیره ســـازی  و  شـــبکه  هوشمندســـازی 
کـــه معمـــواًل تـــا 5% ظرفیـــت  اســـت. شـــایان ذکـــر اســـت 
کشـــور را می تـــوان بـــدون ذخیره ســـازی  نامـــی یـــک 
و از 5% الـــی 20% ظرفیـــت نامـــی را می تـــوان بـــدون 
شـــبکه  هوشمندســـازی  بوســـیله  ذخیره ســـازی 
توســـط  کشـــورها،  دیگـــر  شـــبکه  بـــه  اتصـــال  و 
کنـــد. بـــدون شـــک  انرژی هـــای تجدیدپذیـــر تأمیـــن 
کشـــور بـــا  کلـــی اســـت و بـــرای هـــر  ایـــن درصدهـــا 
بـــه وضعیـــت شـــبکه و دیگـــر مـــوارد فنـــی،  توجـــه 
درصدهـــای ذکـــر شـــده متفـــاوت اســـت . روش هایـــی 
و  مگاواتـــی  باتری هـــای  ذخیـــره ای،  تلمبـــه  ماننـــد 
گاز )بـــه عنـــوان مثـــال الکترولیـــز  تبدیـــل بـــرق بـــه 
و  هیـــدروژن  ذخیره ســـازی  هیـــدروژن،  بـــه  آب 
مکمـــل  ســـوخت  عنـــوان  بـــه  هیـــدروژن  اســـتفاده 
گاز موجـــود، ســـوزاندن هیـــدروژن  توربین هـــای  در 
ــه تحمـــل دمـــای  کـ خالـــص در توربین هـــای جدیـــد 
بـــاالی احتـــراق هیـــدروژن را داشـــته باشـــند، اســـتفاده 
خودروهـــای  بـــرای  ســـوختی  پیـــل  در  هیـــدروژن 
ـــت  ـــازی اس ـــای ذخیره س ـــاری( از نمونه ه ـــواری و ب س
اخیـــر  ســـال های  در  را  باالیـــی  ســـرمایه گذاری  کـــه 
مدیرعامـــل  مثـــال  عنـــوان  بـــه  کرده انـــد.  جـــذب 
شـــرکت زیمنـــس قـــرارداد احـــداث بزرگتریـــن پایلـــوت 
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الکترولیـــز آب بـــه هیـــدروژن )در حـــد مـــگاوات( را در 
ـــا شـــرکت آب  ـــارک فنـــاوری خورشـــیدی المختـــوم ب پ
کـــرده اســـت. در ایـــن پـــارک هـــم  و بـــرق دبـــی امضـــا 
ـــال  ـــک در ح ـــروگاه فتوولتائی ـــگاوات نی ـــون 213 م کن ا
بهره بـــرداری اســـت و تـــا ســـال 2020 بـــه میـــزان 800 
مـــگاوات نیـــروگاه فتوولتائیـــک بـــه ظرفیـــت آن اضافـــه 

ــد.  ــد شـ خواهـ
بـــه نظـــر می رســـد بهتریـــن راه خـــروج از بـــن بســـت 
کـــه می تـــوان  فعلـــی در زمینـــه تجدیدپذیـــر و توقعـــی 
کاهـــش بروکراســـی  از متولـــی ایـــن حـــوزه داشـــت، 
کاهـــش هزینه هـــای پنهـــان ســـرمایه گذاری،  اداری، 
ــود  ــدات خـ ــت تعهـ ــت در پرداخـ ــدی دولـ ــد جـ تعهـ
بـــه ســـاتبا و از بیـــن بـــردن بـــازار ســـیاه در انرژی هـــای 
می بایســـت  مجمـــوع  در  باشـــد.  تجدیدپذیـــر 
فضـــای  در  بتواننـــد  روشـــنی  بـــه  ســـرمایه گذاران 
کنونـــی، از بازگشـــت ســـرمایه  نامعلـــوم اقتصـــادی 
خـــود مطمئـــن شـــوند. قوانیـــن بایـــد بـــه نحـــوی تبییـــن 
ســـاخت  فکـــر  بـــه  فقـــط  ســـرمایه گذار  کـــه  شـــوند 
کـــه وقـــت  نیـــروگاه باشـــد و دیگـــر احتیـــاج نباشـــد 
کنـــد  کســـب مجوزهـــای مختلـــف ســـپری  خـــود را بـــه 

گرفتـــار بروکراســـی اداری شـــود.  و 

نقـــش ســـندیکا را در توســـعه حـــوزه انرژی هـــای 
تجدیدپذیـــر چگونـــه ارزیابـــی می کنیـــد؟

اقداماتـــی  بســـیاری  مـــوارد  در  کنـــون  تـــا  ســـندیکا 
انجـــام داده و امیـــد اســـت تالش هـــای  آنهـــا منجـــر بـــه 
حصـــول نتیجـــه شـــده و مشـــکالت و موانـــع موجـــود 
در زمینـــه احـــداث نیروگاه هـــای تجدیدپذیـــر هرچـــه 
گـــروه می تـــوان  ســـریع تر حـــل شـــود. از اقدامـــات ایـــن 

مـــوارد ذیـــل را نـــام بـــرد: 
از  حمایـــت  بـــا  مرتبـــط  مـــاده  اصـــالح  پیگیـــری   -
تجدیدپذیـــر  انرژی هـــای  حـــوزه  در  بـــرق  صنعـــت 
ــوص  ــن خصـ ــه در ایـ کـ ــال 97  ــه سـ ــه بودجـ در الیحـ
یاســـت محتـــرم مجلـــس  ر بـــه الریجانـــی  نامـــه ای 

از  بســـیاری  بـــا  و  شـــد  ارســـال  اســـالمی  شـــورای 
جهـــت  مجلـــس  تلفیـــق  کمیســـیون  نماینـــدگان 
گاه ســـازی آنهـــا بـــرای حمایـــت از ایـــن صنعـــت  آ

رایزنـــی شـــد. 
کمیتـــه و معرفـــی  گســـترش ارتباطـــات بیـــن المللـــی   -
ـــه دیگـــر تشـــکل های بیـــن المللـــی  کمیتـــه ب اعضـــای 
کـــه بدیـــن منظـــور نامه هایـــی بـــه دکتـــر ظریـــف وزیـــر 
ــرکت های  ــت شـ ــا لیسـ ــد تـ ــال شـ ــه ارسـ ــور خارجـ امـ
کمیتـــه بـــه لیســـت زرد ســـفارتخانه ها ارســـال  عضـــو 
ـــرم  ـــا نماینـــده محت ـــی ب ـــدام رایزن ـــن اق شـــد، نتیجـــه ای
کمیتـــه  ســـازمان جهانـــی یونیســـف جهـــت دعـــوت از 
در جلســـات مرتبـــط بـــا انرژی هـــای تجدیدپذیـــر بـــود. 
کـــه منجـــر  گمـــرک  - پیگیـــری مشـــکالت مرتبـــط بـــا 
بـــه حـــل مـــوردی برخـــی از شـــرکت های درخواســـت 
ــرای  ــه بـ کمیتـ ــی از  کارشناسـ ــر  ــال نظـ ــده و ارسـ دهنـ
ـــود. همچنیـــن از افزایـــش تعرفه هـــا  کاهـــش تعرفه هـــا ب

بـــه صـــورت جهشـــی جلوگیـــری شـــد. 
کـــردن پیشـــنهادات بخـــش خصوصـــی در  - مطـــرح 
کمیتـــه انرژی هـــای  دغدغه هـــای آنهـــا در جلســـات 
جهـــت  کمیتـــه  ایـــن  مصوبـــات  کـــه  تجدیدپذیـــر 
ــده اســـت.  ــاع شـ ــاد ارجـ ــه وزارت اقتصـ تصویـــب بـ

و  خامکانـــی  امیـــری  دکتـــر  بـــا  جلســـه  برگـــزاری   -
کـــردن موضـــوع عـــدم پرداخـــت پـــول بـــرق  مطـــرح 
تابســـتان  از  بـــه شـــبکه  تزریـــق شـــده  تجدیدپذیـــر 
کاهـــش اعتمـــاد ســـرمایه گذاران  کـــه منجـــر بـــه   96

می شـــود.  داخلـــی  و  خارجـــی 
همچنیـــن ســـندیکا بـــا برگـــزاری جلســـات دوره ای 
از  انجـــام شـــده  اقدامـــات  نتایـــج  بیـــان  بـــر  عـــالوه 
خصـــوص  در  کـــه  می خواهـــد  ســـندیکا  اعضـــای 
زمینـــه  ایـــن  در  موجـــود  مشـــکالت  و  پروژه هـــا 
ــا ســـندیکا  ــد تـ ــه دهنـ ــرده و راهـــکار ارائـ کـ صحبـــت 
کـــرده و بـــه  بتوانـــد مـــوارد مطـــرح شـــده را پیگیـــری 
کمـــک  کشـــور  توســـعه هرچـــه بیشـــتر ایـــن صنعـــت در 

کنـــد. ▪

بدون سرمایه گذاری چند صد میلیون 
دالری در زمینه تولید پنل خورشیدی 

)به صورت کامل یا 90% بومی(، 
هیچ یک از تولیدکنندگان در داخل 

ایران توان رقابت با شرکت های بزرگ 
بین المللی را چه در زمان کنونی و چه 

در آینده نخواهند داشت
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مطابـــق مـــاده 5 قانـــون حمایـــت از صنعـــت بـــرق 
مکلـــف  دولـــت   )1394/8/10 )مصـــوب   کشـــور 
بـــرای  الزم  منابـــع  از  بخشـــی  تأمیـــن  بـــرای  اســـت 
اجـــرای طـــرح هـــای توســـعه و نگهـــداری شـــبکه های 
ک، عـــوارض  روســـتایی و تولیـــد بـــرق تجدیدپذیـــر و پـــا
کیلـــووات ســـاعت بـــرق را در بودجـــه  مصـــرف هـــر 
کنـــد. وجـــوه حاصـــل شـــده  ســـاالنه پیـــش بینـــی 
بـــه حســـاب شـــرکت توانیـــر و ســـازمان انرژی هـــای 
تجدیدپذیـــر و بهـــره وری انـــرژی بـــرق ایـــران نـــزد خزانـــه 
کشـــور واریـــز و صـــد درصـــد )100( آن صرفـــا  کل  داری 
ــه  ــور هزینـ ــای مذکـ ــرای طرح هـ ــه اجـ کمـــک بـ بابـــت 
می شـــود. مجلـــس شـــورای اســـالمی طـــی ســـال های 
گذشـــته ردیف هـــای مشـــخصی را در قوانیـــن بودجـــه 
ســـنواتی بـــرای ایـــن منظـــور اختصـــاص داده اســـت. 
در  قانونگـــذار  نیـــز   1396 ســـال  بودجـــه  قانـــون  در 
کـــرده اســـت؛ »عـــوارض  بنـــد »ه« تبصـــره 6 مصـــوب 
موضـــوع مـــاده 5 قانـــون حمایـــت از صنعـــت بـــرق 
کشـــور )مصـــوب  1394/8/10(  بـــه میـــزان پنجـــاه 
کیلـــووات ســـاعت در ســـقف  یـــال بـــه ازای هـــر  )50( ر
ـــس  ـــا پ ـــردد ت گ ـــی  ـــن م ـــال تعیی ی ـــارد ر ـــزار میلی ـــازده ه ی
از مبادلـــه موافقتنامـــه بـــا ســـازمان برنامـــه و بودجـــه 
کشـــور بـــرای مـــوارد مطـــروح در قانـــون فـــوق صـــرف 
کیـــدات صریـــح قانونـــی  گـــردد. علیرغـــم وجـــود تأ
کشـــور در ســـال 96  فـــوق، ســـازمان برنامـــه و بودجـــه 
کـــرده  از عمـــل بـــه ایـــن تکالیـــف قانونـــی اســـتنکاف 
ـــه  ـــال را ب ـــن س ـــه ای ـــون بودج ـــره 6 قان ـــه تبص ـــد ده و بن
کـــه همیـــن نقـــض  کـــرده اســـت  صـــورت ناقـــص اجـــرا 
ـــار  ـــه ب ـــرق ب ـــت ب ـــرای صنع ـــدی ب ـــکالت ج ـــون مش قان
آورده و فعـــاالن ایـــن حـــوزه را بـــا بحـــران روبـــرو ســـاخته 

اســـت.  
کمیســـیون انـــرژی مجلـــس شـــورای اســـالمی  پـــس 
از اطـــالع از مشـــکالت پیـــش آمـــده بـــرای توســـعه 
شـــبکه بـــرق روســـتایی و انرژی هـــای تجدیـــد پذیـــر 
در نتیجـــه تأخیـــر 6 ماهـــه در تخصیـــص عـــوارض 

مصـــرح  مـــوارد  بـــرای  مشـــترکان  از  بـــرق  یافتـــی  در
قانونـــی، طـــی مکاتبـــات و پیگیری هـــای متعـــددی 
خواســـتار  کشـــور،  بودجـــه  و  برنامـــه  ســـازمان  بـــا 
تمکیـــن دولـــت از قوانیـــن مصـــوب مجلـــس در ایـــن 
خصـــوص شـــد. از طرفـــی موضـــوع بـــه اطـــالع ریاســـت 
مجلـــس شـــورای اســـالمی رســـید و ایشـــان نیـــز طـــی 
یـــخ 1396/10/9 خطـــاب  نامـــه شـــماره 86548 تار
کشـــور، بـــر اجـــرای  بـــه رئیـــس ســـازمان برنامـــه و بودجـــه 
ــع درآمـــدی مطابـــق  ــون و مصـــرف منابـ صحیـــح قانـ

کردنـــد. ــد  کیـ ــه تأ ــون بودجـ قانـ
قانـــون   6 تبصـــره  »ه«  بنـــد  بـــه  مربـــوط  موافقتنامـــه 
یـــخ 1396/7/1  بودجـــه ســـال 1396 کل کشـــور در تار
ــروژه  ــال در قالـــب دو پـ یـ ــارد ر ــزان 9350 میلیـ ــه میـ بـ
کمـــک بـــه  )پـــروژه یـــک - خریـــد تضمینـــی بـــرق و 
ـــروژه دو  ک( )پ ـــا ـــر و پ ـــرق تجدیدپذی توســـعه و تولیـــد ب
کمـــک بـــه توســـعه و نگهـــداری شـــبکه هـــای بـــرق   -
روســـتایی«( و هـــر پـــروژه بـــه مبلـــغ 4675 میلیـــارد 
یـــال از محـــل منابـــع عمومـــی مابیـــن ســـازمان برنامـــه  ر
ـــر  ـــرژی هـــای تجدیدپذی کشـــور و ســـازمان ان و بودجـــه 
و بهـــره وری انـــرژی بـــرق )ســـاتبا( مبادلـــه شـــده اســـت 
ـــار پیـــش بینـــی شـــده در  کـــه ســـقف اعتب ـــی  در صورت
یـــال بـــوده و  بنـــد فـــوق، یـــازده هـــزار )11000( میلیـــارد ر
کاهـــش 10 درصـــدی اعتبـــار در توضیحـــات  علـــت 
نیـــرو  وزیـــر  اســـت.  نشـــده  مشـــخص  موافقتنامـــه 
یـــخ 1396/8/21 بـــه ســـازمان  طـــی نامـــه ای در تار
کشـــور خواســـتار ابـــالغ تخصیـــص  برنامـــه و بودجـــه 
یالـــی از  مبالـــغ وصـــول شـــده عـــوارض پنجـــاه )50( ر
کشـــور شـــده و تبعـــات عـــدم  کل  ـــه داری  ســـوی خزان
رعایـــت قوانیـــن و مقـــررات را نیـــز بـــر شـــمرده اســـت.

بـــرق  مشـــترکان  کـــه  داشـــت  توجـــه  بایـــد  ضمنـــا 
ــاده  ــوع مـ ــرف در موضـ ــرای مصـ ــوط را بـ ــوارض مربـ عـ
ـــت  ـــور پرداخ کش ـــرق  ـــت ب ـــت از صنع ـــون حمای 5 قان
کـــه مصـــرف ایـــن  کـــرده انـــد؛ فلـــذا واضـــح اســـت 
ـــورد  ـــی م ـــرح قانون ـــل مص ـــر از مح ـــی غی ـــوه در محل وج

رضایـــت مشـــترکان نبـــوده و هـــم خـــالف شـــرع بـــوده و 
هـــم خـــالف نـــص صریـــح قوانیـــن مربـــوط. تـــا پایـــان 
ســـال 1396 مســـتند بـــه بنـــد )ه( تبصـــره 6 قانـــون 
و  هـــزار  نـــه  مبلـــغ  کشـــور  کل  بودجـــه ســـال 1396 
یـــال عـــوارض بـــرق  دویســـت و نـــود )9290 میلیـــارد ر
ــز شـــده  ــه واریـ یافـــت و بـــه خزانـ ــترکان بـــرق در از مشـ
اســـت. از ایـــن رقـــم صرفـــا مبلـــغ ســـه هـــزار و هشـــتصد 
ـــان ســـال 1396  ـــا پای ـــال ت ی و پنـــج )3805( میلیـــارد ر
»قانـــون  مـــاده 5  از مصـــارف موضـــوع  بـــه بخشـــی 
حمایـــت از صنعـــت بـــرق )مصـــوب  1394/8/10( 

تخصیـــص داده و پرداخـــت شـــده اســـت.
کمیســـیون انـــرژی  گرفتـــن مـــوارد فـــوق،  بـــا در نظـــر 
مســـتند بـــه مـــاده 236 قانـــون آییـــن نامـــه داخلـــی 
مجلـــس شـــورای اســـالمی، عـــدم تخصیـــص مبلـــغ 
پنـــج هـــزار و چهارصـــد و هشـــتاد و پنـــج )5485( 
یافتـــی  یـــال از باقیمانـــده عـــوارض بـــرق در میلیـــارد ر
از مشـــترکان بـــرق بـــرای اجـــرای طـــرح هـــای توســـعه 
و نگهـــداری شـــبکه هـــای روســـتایی و تولیـــد بـــرق 
ک را اســـتنکاف ســـازمان برنامـــه و  ــر و پـــا تجدیدپذیـ
ــره 6  ــد »ه« تبصـ ــرای: الـــف( بنـ ــور از اجـ کشـ ــه  بودجـ
ـــاده 5  ـــور. ب( م کش کل  ـــال 1396  ـــه س ـــون بودج »قان
ــور )مصـــوب   کشـ »قانـــون حمایـــت از صنعـــت بـــرق 
1394/8/10( مـــی دانـــد؛ زیـــرا مســـئولیت مســـتقیم 
یافتـــی بـــه مـــوارد مصـــرح  تخصیـــص عـــوارض بـــرق در
ــور  کشـ ــازمان برنامـــه و بودجـــه  ــا سـ در قوانیـــن فـــوق بـ
ایـــن خصـــوص  ایـــن ســـازمان در  بـــوده و تخلـــف 
مجلـــس  انـــرژی  کمیســـیون  لـــذا  اســـت.  محـــرز 
شـــورای اســـالمی بـــا اســـتناد بـــه تبصـــره 1مـــاده 236 
ـــرای اعـــالم  آییـــن نامـــه داخلـــی مجلـــس، موضـــوع را ب
نظـــر مجلـــس شـــورای اســـالمی در صحـــن علنـــی 
گـــزارش بـــرای رســـیدگی بـــه قـــوه  کـــرد و ایـــن  قرائـــت 

ــد.▪ ــال شـ ــه ارسـ قضائیـ

تعلل سازمان برنامه 
در پرداخت سهم تجدیدپذیرها؛  

حقی که به ناحق نادیده گرفته شد
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در  زاده  صـــادق  محمـــد  ســـید 
بیـــان  بـــا  ایســـنا،  بـــا  گفت وگـــو 
ـــون  کن ـــال تا ـــدای س ـــه از ابت ک ـــن  ای
تومـــان  میلیـــارد   150 مجموعـــا 
پـــول را از خزانـــه بابـــت صـــورت 
شـــرکت های  بـــه  کامـــل  صـــورت  بـــه  حســـاب 
ــرد:  کـ ــار  ــم، اظهـ کرده ایـ ــرق پرداخـــت  ــده بـ تولید کننـ
گرفتـــه بـــا ســـازمان  کـــرات صـــورت  بـــر اســـاس مذا
برنامـــه و بودجـــه قـــرار شـــده اســـت تـــا 100 میلیـــارد 
ـــا صـــورت  کنـــد ت ـــه ســـاتبا پرداخـــت  تومـــان دیگـــر  را ب

نشـــوند. تاخیـــر  دچـــار  حســـاب ها 
و  برنامـــه  ســـازمان  بـــا  را  مســـاله  ایـــن  افـــزود:  وی 
ــورت  ــر پرداخـــت صـ گـ ــه ا کـ ــم  کرده ایـ ــق  ــه توافـ بودجـ
ــد،  ــه شـ ــر مواجـ ــا تاخیـ ــرق بـ ــرکت بـ ــاب های شـ حسـ
طبـــق قانـــون برنامـــه ششـــم توســـعه جریمـــه تاخیـــر 
ـــه دلیـــل  ـــه آنهـــا تعلـــق بگیـــرد و ایـــن جریمـــه تاخیـــر ب ب
کـــه منابـــع بـــرق از مـــردم وصـــول شـــده اســـت و  ایـــن 
در خزانـــه نیـــز موجـــود اســـت از طـــرف دیـــوان عدالـــت 
کشـــور جریمـــه غیـــر ضـــرور تشـــخیص داده شـــده 
ـــل پرداخـــت نیســـت. ـــع دولـــت قاب کـــه از مناب اســـت 
و  تجدیدپذیـــر  هـــای  انـــرژی  ســـازمان  رییـــس 
ــرایط  ــن شـ ــرد: در ایـ کـ ــان   ــرق، بیـ ــرژی بـ ــره وری انـ بهـ
کـــه در جریـــان پرداخـــت عـــوارض  قطعـــا مســـئوالنی 
خواهنـــد  مســـئول  کرده انـــد  ایجـــاد  تاخیـــری  بـــرق 
بـــود و بایـــد  در مقابـــل دیـــوان محاســـبات پاســـخگو 

باشـــند.
کـــه دیـــوان  کـــرد : بـــا ســـخت گیری هایی   کیـــد  وی تا
کـــرده  کشـــور در ایـــن موضـــوع اعمـــال  محاســـبات 
ـــن  ـــود و ای ـــاد نش ـــکلی ایج ـــه مش ک ـــم  ی ـــت، امیدوار اس

کامـــل حـــل شـــود. مســـاله بـــه طـــور 
کـــه در ســـال 96 جرایـــم  صـــادق زاده بـــا اشـــاره بـــه ایـــن 
تکلیـــف اســـت،  کنـــون بال کـــه تا گرفـــت  تاخیـــر تعلـــق 
کنـــون منتظـــر هســـتیم تـــا از طریـــق ســـازمان  گفـــت : ا
برنامـــه و بودجـــه ایـــن مســـاله تعییـــن تکلیـــف شـــود و 
کـــه ایـــن تجربـــه تلـــخ دیگـــر در ســـال 97  یـــم  امیدوار

تکـــرار نشـــود.
و  پذیـــر  تجدیـــد  انرژی هـــای  ســـازمان  رییـــس 
ــرات متعـــددی  کـ گفـــت : مذا ــرق  ــرژی بـ ــره وری انـ بهـ
بـــا ســـازمان برنامـــه و بودجـــه بـــرای اخـــذ عـــوارض بـــرق 
و هزینـــه آن بـــرای توســـعه تجدیدپذیرهـــا صـــورت 
ـــرای  کـــه امســـال شـــرایط بهتـــری ب ـــم  ی گرفتـــه و امیدوار

ــورد. ــم بخـ ــرژی رقـ ــن انـ ایـ
بـــرای  تومـــان  میلیـــارد   1100 معـــادل   1396 ســـال 
بـــود  شـــده  پیش بینـــی  تجدید پذیرهـــا  توســـعه 
کـــه 600 میلیـــارد تومـــان آن پرداخـــت نشـــد. البتـــه 
امســـال نیـــز در تخصیـــص منابـــع ایجـــاد شـــده تاخیـــر 
ـــوزه  ـــن ح ـــه ای ـــان ب ـــارد توم ـــا 50 میلی ـــد و تنه ـــاد ش ایج

تخصیـــص یافتـــه اســـت.
البتـــه طبـــق اعـــالم ســـاتبا در حـــال حاضـــر هیـــچ 
کـــدام از نیروگاه هـــای تجدیدپذیـــر طلبـــی از ســـاتبا و 
ــه  ــه و بودجـ ــازمان برنامـ ــر سـ گـ ــرو ندارنـــد و ا وزارت نیـ
کـــه ایـــن  یـــم  پرداختـــی را انجـــام نـــداد، اجـــازه ندار
مســـاله در پرداخـــت صـــورت حســـاب ها مشـــکلی 

کنـــد. ایجـــاد 
ســـازمان  عامـــل  مدیـــر  و  نیـــرو  وزیـــر  معـــاون   
علی رغـــم  گفـــت:  ایـــران  تجدیدپذیـــر  انرژی هـــای 
بودجـــه  و  برنامـــه  ســـازمان  گذشـــته  ســـال  این کـــه 
ـــتایی  ـــانی روس ـــرای برق رس ـــردم ب ـــه از م ک ـــی را  عوارض
ــود،  ــده بـ ــه شـ گرفتـ ــر  ــا در نظـ ــعه تجدیدپذیرهـ و توسـ
ــال  ــا امسـ ــرد، امـ کـ ــرف  ــاری صـ ــای جـ ــرای هزینه هـ بـ
ــع را  ــن منابـ ــان از ایـ ــارد تومـ ــه 600 میلیـ کـ ــد  ــرر شـ مقـ

دهـــد. تخصیـــص 

صادرات انرژی های تجدیدپذیر از 
 سرمایه گذاری ها صیانت  می کند

دربـــاره  صالحـــی   حمیدرضـــا 
گفـــت:   اظهـــارات رئیـــس ســـاتبا 
در برنامـــه پنجـــم و ششـــم توســـعه، 
بـــر  کمیـــت  حا و  دولـــت  اراده 
جذابیت هـــای  کـــه  شـــد  ایـــن 
و  نـــو  انرژی هـــای  تولیـــد  بخـــش  در   ســـرمایه گذاری 
تجدیدپذیـــر افزایـــش یابـــد. بـــر ایـــن اســـاس، دولـــت 
بـــار، قیمت هـــای خریـــد  بـــرای نخســـتین  یازدهـــم 
کـــه منابـــع مـــورد نیـــاز  کـــرد  تضمینـــی بـــرق را تعییـــن 
آن از طریـــق قبـــوض بـــرق قابـــل تامیـــن شـــد. بدیـــن 
کیلـــووات ســـاعت مصـــرف  کـــه بـــه ازای هـــر  ترتیـــب 
بـــرق، 5 الـــی 6 تومـــان در صندوقـــی ریختـــه شـــود 
کـــه منابـــع آن صـــرف خریـــد بـــرق تضمینـــی بـــرق 

شـــود. تجدیدپذیـــر 
ــزود:  ــران افـ ــاق تهـ ــدگان اتـ ــات نماینـ ــو هیـ ــن عضـ ایـ
کشـــور آغـــاز شـــد  بنابرایـــن، ایـــن حرکـــت توســـعه ای در 
ـــت  ـــده اس ـــف ش ـــرو مکل ـــم وزارت نی ـــه شش و در برنام
ســـاالنه یـــک هـــزار مـــگاوات بـــه ظرفیـــت نصب شـــده 
کنـــد. چنانکـــه طبـــق ایـــن برنامـــه  ـــه  ـــرق اضاف تولیـــد ب
در ســـال 1400 بایـــد ظرفیـــت نصب شـــده بـــرق بـــه 100 
هـــزار مـــگاوات بـــرق برســـد و البتـــه 5 درصـــد آن را 
ـــر  ـــد در نظ ـــد. بای ـــکیل ده ـــو تش ـــای ن ـــد انرژی ه ـــز بای نی
کـــه توســـعه ایـــن ظرفیت هـــا بـــا تامیـــن امنیـــت  گرفـــت 

 ســـرمایه گذاران رخ  می دهـــد.
ــت  ــد امنیـ ــه  می توانـ کـ ــی  ــی از ابزارهایـ ــی یکـ صالحـ
کنـــد، تعییـــن تکلیـــف   ســـرمایه گذاران را تضمیـــن 
قیمـــت ارز بـــرای بازگشـــت ســـرمایه  ســـرمایه گذاران 
بـــرای  داد:  ســـرمایه گذاران،  ادامـــه  و  دانســـت 
کـــه در ســـامانه  بازگردانـــدن ارز خـــود بـــا نرخ هایـــی 

کـــم شـــده، دچـــار مشـــکل شـــده اند. تبعـــات  نیمـــا حا
ایـــن وضعیـــت، خـــارج شـــدن ایـــن  ســـرمایه گذاری ها 
خـــروج  ســـرمایه گذاران  و  اقتصـــادی  حالـــت  از 
کـــه  حل هایـــی  راه  از  یکـــی  اســـت.  کشـــور  از 
ایـــن  ســـرمایه گذاری ها  از  صیانـــت  بـــه   می توانـــد 
کنـــد، تســـهیل صـــادرات تولیـــدات بـــرق از  کمـــک 
واقـــع،  در  اســـت.  تجدیدپذیـــر  انرژی هـــای  محـــل 
دارای  جنبـــه  چنـــد  از  بـــرق  صـــادرات  تســـهیل 
کـــه مهمتریـــن آن حفـــظ ســـودآوری  اهمیـــت اســـت 

ی هاســـت.  سرمایه گذار
بـــرق  صنعـــت  ســـندیکای  مدیـــره  هیـــات  عضـــو 
ــوز  ــزود: البتـــه در برنامـــه پنجـــم توســـعه مجـ ــران  افـ ایـ
کـــه ســـوخت  نیروگاه هایـــی  بـــرای  بـــرق  صـــادرات 
اســـت.  شـــده  صـــادر  نباشـــد،  یارانـــه ای  آنهـــا 
بخـــش  در  صـــادرات  بـــرای  هـــم  منعـــی  بنابرایـــن 
کـــه از ســـوخت یارانـــه ای  انرژی هـــای تجدیدپذیـــر 
بـــا  کنـــون  ا نـــدارد.  وجـــود  اســـتفاده  نمی کننـــد، 
قراردادهـــای تضمینـــی  ابـــالغ دســـتورالعمل عقـــد 
بـــرای صـــادرات بـــرق حاصـــل شـــده از انرژی هـــای 
تجدیدپذیـــر، فرصـــت خوبـــی فراهـــم شـــده اســـت 
بـــا  تعامـــل  طریـــق  از  کوچـــک  شـــرکت های  کـــه 
ـــد  ـــرق بتوانن ـــوزه ب ـــی در ح ـــزرگ صادرات ـــرکت های ب ش
کننـــد. در ایـــن صـــورت  ـــرق تولیـــدی خـــود را صـــادر  ب
کـــه  کنـــد  اقتصـــاد بـــرق بـــه ســـمت آزادســـازی حرکـــت 
ــو  ــای نـ ــوزه انرژی هـ ــه فقـــط در حـ ــرمایه گذاری ها نـ  سـ
ــد. ــر  می کنـ ــز توجیه پذیـ ــا را نیـ ــر نیروگاه هـ ــه در دیگـ کـ

کمیتـــه تجدیدپذیـــر ســـندیکا، بـــا اشـــاره بـــه  رئیـــس 
کشـــور  در  تجدیدپذیـــر  انرژی هـــای  توســـعه  موانـــع 
اجـــاره  و  مالکیـــت  داوری،  نظیـــر  موانعـــی  گفـــت: 
ــود  ــن بخـــش وجـ ــرمایه گذاران ایـ ــر راه  سـ ــر سـ ــن بـ زمیـ
کـــه از طریـــق طـــرح در جلســـات شـــورای  داشـــت 
گفت وگـــوی دولـــت و بخـــش خصوصـــی تـــا حـــدودی 
برطـــرف شـــد. مســـاله بزرگتـــر امـــا تامیـــن هزینـــه خریـــد 
کـــه بایـــد هـــر ســـال در قانـــون  تضمینـــی بـــرق اســـت 
یـــک  باشـــد  الزم  شـــاید  شـــود.  گنجانـــده  بودجـــه 
از  تـــا  تدویـــن شـــود  زمینـــه  ایـــن  قانـــون دائمـــی در 
کـــه وضعیـــت آنهـــا هـــر ســـال  نگرانـــی  ســـرمایه گذارانی 
کاســـته شـــود.  و در قانـــون بودجـــه تعییـــن  می شـــود، 
تنهـــا راه توســـعه ایـــن صنعـــت، آزادســـازی قیمـــت و 

ــت.  ــه ای اسـ ــاد یارانـ ــیل آن اقتصـ ــنه آشـ پاشـ
ـــان  ـــاق تهـــران در پای ایـــن عضـــو هیـــات نماینـــدگان ات
ــه  ــور بـ کشـ ــو در  گفـــت: ظرفیـــت تولیـــد انرژی هـــای نـ
60 هـــزار مـــگاوات  می رســـد و ایـــن یعنـــی 60 میلیـــارد 
کـــه در ایـــن بخـــش قابلیـــت ایجـــاد  کســـب وکار  دالر 
 400 انـــدازه  بـــه  امـــروز  کـــه  درحالـــی  دارد.  شـــدن 

مـــگاوات از ایـــن ظرفیـــت اســـتفاده  می شـــود.▪

گیر ودار  تجدیدپذیرها 
با سازمان برنامه و بودجه حل شد؟
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تراژدی رکود تجدیدپذیرها

انـــرژی هـــای تجدیدپذیـــر ایـــن روزهـــا و در وانفســـای جنـــگ انـــرژی، آلودگـــی هـــای زیســـت 
محیطـــی ناشـــی از ســـوخت هـــای فســـیلی و حرکـــت پرســـرعت جهـــان بـــه ســـمت انـــرژی هـــای 

ــرای توســـعه پایـــدار و حفـــظ منابـــع طبیعـــی بـــدل شـــده اســـت.  کلیـــد بـ ــاه  ک، بـــه یـــک شـ پـــا
گـــر از اینکـــه ایـــران تـــا حـــد مســـتعد بهـــره بـــرداری از منابـــع بســـیار عظیـــم انـــرژی هـــای تجدیدپذیـــر  ا
کـــه چـــرا تـــا امـــروز حتـــی بـــه ارقـــام پیـــش بینـــی  یـــم، ایـــن ســـوال بـــه ذهـــن مـــی آیـــد  اســـت، بگذر

ـــم؟  ـــده ای ـــم نش ـــک ه ـــور نزدی کش ـــاله  ـــج س ـــعه پن ـــای توس ـــه ه ـــده در برنام ش
ــذاران داخلـــی و  گـ ــرمایه  ــرای جـــذب سـ ــای مختلـــف بـ ــای دولـــت هـ ــه هـ ــر مانـــدن برنامـ بـــی ثمـ
خارجـــی بـــه منظـــور توســـعه تجدیدپذیرهـــا در ایـــران، شـــاید مهمتریـــن چالـــش پیـــش روی ایـــن 

بخـــش باشـــد. 
کـــه حتـــی حاضـــر بـــه پرداخـــت ســـهم ایـــن حـــوزه از قبـــوض بـــرق پرداختـــی  دولـــت بدقولـــی 
مشـــترکین بـــه ســـاتبا نشـــد، بـــدون تردیـــد نمـــی توانـــد نقطـــه اتـــکای مطمئنـــی بـــرای ســـرمایه گذاران 
باشـــد. البتـــه ریســـک هـــای بزرگتـــری ماننـــد نـــرخ ارز، تحریـــم هـــای آمریـــکا، عـــدم همراهـــی بانـــک 
هـــای خارجـــی و عـــدم تخصیـــص تســـهیات بانکـــی قابـــل توجـــه داخلـــی، را هـــم بایـــد بـــه 

چالـــش دولـــت بدقـــول افـــزود. 
ــودی  ــادی، در رکـ ــیدی و بـ ــای خورشـ ــیل هـ ــار از پتانسـ ــرزمینی سرشـ ــا در سـ ــاال تجدیدپذیرهـ حـ
گرفتـــار شـــده انـــد و زمینـــه ای بـــرای پیشـــرفت و توســـعه آنهـــا وجـــود نـــدارد. ایـــن امـــر زنـــگ  گســـترده 
کـــه امســـال بـــه دلیـــل بـــی آبـــی و خـــروج نیـــروگاه هـــای برقابـــی اش از  خطـــر بـــرای ایرانـــی اســـت 

کـــرد.  گســـترده ای را تجربـــه  مـــدار، خاموشـــی هـــای 
گـــذاری و توســـعه تجدیدپذیرهـــا، دیـــر یـــا زود اثـــرات میـــان مـــدت و بلندمـــدت خـــود  عـــدم ســـرمایه 

را نشـــان خواهـــد داد؛ بـــی شـــک آن زمـــان بـــرای چـــاره اندیشـــی بســـیار دیـــر خواهـــد بـــود.
ــای  ــرژی هـ ــوزه انـ ــذاری در حـ گـ ــرمایه  ــذب سـ ــع جـ ــی موانـ ــه بررسـ ــل بـ ــه تفصیـ ــده بـ ــن پرونـ در ایـ
کننـــد، نظرخواهـــی  کـــه در ایـــن حـــوزه فعالیـــت مـــی  ـــر پرداختـــه و از اعضـــای ســـندیکا  تجدیدپذی

کـــرده ایـــم.
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مهمتریـــن چالش هـــای پیـــش 
در  فعـــال  شـــرکت های  روی 
ــر  ــای تجدیدپذیـ ــوزه انرژی هـ حـ

چیســـت؟  
و  مالـــی  منابـــع  تامیـــن 
گـــذاری در  سیاســـت گذاری موجـــود بـــرای ســـرمایه 
فعـــال  شـــرکت های  بـــزرگ  چالـــش  صنعـــت  ایـــن 
محســـوب  پذیـــر  تجدیـــد  انرژی هـــای  حـــوزه  در 
ـــا وضـــع قوانینـــی  می شـــوند. صنـــدوق توســـعه ملـــی ب
از قبیـــل محدودیت هـــای پرداخـــت وام در داخـــل 
خریـــد  ســـمت  بـــه  را  ســـرمایه گذاران  عمـــال  کشـــور 
کاالهـــای خارجـــی در حـــوزه انـــرژی ســـوق می دهـــد. 
کـــم بـــه تولیدکننـــدگان از  ـــا بهـــره  تزریـــق منابـــع مالـــی ب
جملـــه راهکارهـــا جهـــت تقویـــت تولیـــد داخلـــی در 

اســـت.  تجدیدپذیـــر  هـــای  انـــرژی  زمینـــه 

بـــا توجـــه بـــه اینکـــه فرصت هـــای قانونـــی بســـیاری 
در بودجـــه، قانـــون ششـــم توســـعه و ... بـــرای 
ــده،  ــر تدویـــن شـ ــای تجدیدپذیـ ــعه انرژی هـ توسـ
بـــه  نتوانســـته اند  هنـــوز  شـــرکت ها  ایـــن  چـــرا 
کننـــد؟  ایـــن فرصت هـــا بهره بـــرداری  از  درســـتی 
ـــر مـــوارد ذکـــر شـــده در پاســـخ بـــه ســـوال قبـــل و  عـــالوه ب
گـــذاران داخلـــی و خارجـــی،  جلـــب اعتمـــاد ســـرمایه 
کشـــور اعـــم از دولـــت، مجلـــس  کلیـــه عوامـــل داخلـــی 
و مـــردم مـــی بایســـت بـــا توجـــه بـــه پتانســـیل موجـــود 
ـــرژی هـــای  ـــرار دادن ان ـــت ق ـــاور در اولوی ـــه ب ـــران ب در ای

ـــر برســـند. ـــد پذی تجدی
بـــا توجـــه بـــه قیمـــت ارزان انـــرژی هـــای فســـیلی در 
بـــا تاخیـــر  یـــا پرداخـــت  و  ایـــران، عـــدم پرداخـــت 
ســـهم انـــرژی هـــای تجدیـــد پذیـــر از طریـــق ســـازمان 
عـــدم  مباحـــث  از  دیگـــر  یکـــی  بودجـــه،  و  برنامـــه 
تمایـــل ســـرمایه گذاران بـــرای ورود بـــه ایـــن عرصـــه 
محســـوب مـــی شـــود. نبـــود حمایـــت عملـــی از طـــرف 
گـــذاران بـــا ایـــن  دولـــت و عـــدم آشـــنایی ســـرمایه 
کشـــور، نوســـانات سیاســـی  طرح هـــا، نوســـانات ارزی 
ـــر  گیـــری دولتمـــردان هـــم ب و عـــدم ثبـــات در تصمیـــم 
ــت. ــزوده اسـ ــدت افـ ــه شـ ــش بـ ــن بخـ ــکالت ایـ مشـ

جـــذب  تســـهیل  بـــرای  الزم  زمینه هـــای  آیـــا 
انرژی هـــای  حـــوزه  در  داخلـــی  ســـرمایه های 

اســـت. شـــده  فراهـــم  تجدیدپذیـــر 
 شـــرکت هـــای ایرانـــی بـــا توجـــه بـــه معرفـــی مناســـب 
جذابیـــت هـــای ایـــران در زمینـــه انـــرژی تجدید پذیـــر، 
گـــذار خارجـــی،  در جـــذب شـــریك فعـــال و ســـرمایه 
نقـــش بهینـــه ای را در ایـــن مـــدت )تـــا پایـــان ســـال 
کـــرده انـــد. عمـــده مشـــکل ایـــن شـــرکت ها،  96( ایفـــا 

ــن  ــرای تامیـ ــی بـ ــای خارجـ ــردن بانـــك هـ کـ ــد  متقاعـ
پـــول در  انتقـــال  و  نقـــل  انجـــام عملیـــات  مالـــی و 
کـــه در حـــال حاضـــر بانك هـــای  پروژه هاســـت، چـــرا 
بازگشـــت  از  تـــرس  دلیـــل  بـــه  خارجـــی  بـــزرگ 
بـــه همـــکاری نشـــان  تحریم هـــا، تمایـــل چندانـــی 
ــوان  ــی تـ ــی مـ ــذب نقدینگـ ــت جـ ــد. جهـ ــی دهنـ نمـ
مخصـــوص  کـــه  اوراقـــی  اعطـــای  بـــرای  را  زمینـــه 
طرح هـــای تجدیـــد پذیـــر طراحـــی شـــده، بـــه مـــردم 

ــرد.  کـ ــم  فراهـ

درجـــذب  انـــدازه  چـــه  تـــا  ایرانـــی  شـــرکت های 
شـــرکای خارجـــی بـــرای فعالیـــت مشـــترک در زمینـــه 
ـــد؟  کرده ان ـــل  ـــق عم ـــر موف ـــای تجدیدپذی ـــرژی ه ان
آنهـــا در ایـــن زمینـــه بـــا چـــه مشـــکالتی مواجـــه 

هســـتند؟
حمایـــت  و  جـــذب  دفاتـــر  توســـط  مهـــم  ایـــن   
دارای  هـــای  اســـتان  در  ســـرمایه گذاری  از 
کـــه در  انجـــام شـــده اســـت  انـــرژی  پتانســـیل های 
ـــه  ـــط ازجمل ـــع ذیرب ـــن مراج ـــه ای بی ـــم نام ـــب تفاه قال
یاســـت  وزارت نیـــرو و معاونـــت علمـــی و فنـــاوری ر
ــت.  ــه اسـ گرفتـ ــکل  ــا شـ ــتانداری هـ ــوری و اسـ جمهـ
ســـرمایه)  دالر  میلیـــارد   2/5 راســـتا  همیـــن  در 
میلیـــون دالر  و 750  میلیـــارد دالر خارجـــی   1/75
شـــده  جـــذب  داخلـــی(  ســـرمایه گذاری  محـــل  از 
اســـت  مطلـــب  ایـــن  بـــه  مربـــوط  بخشـــی  اســـت. 
کـــردن  پیـــدا  روش  و  راه  ایـــران  ســـرمایه گذاران  کـــه 
کال شـــراکت را بـــه صـــورت علمـــی  شـــریك خارجـــی و 
نمی داننـــد و از طـــرف دیگـــر بـــا توجـــه بـــه ریســـك های 
گـــذار خارجـــی رغبـــت  کشـــورهای ســـرمایه  موجـــود، 
ـــه  ـــد. ب گـــذاری در ایـــران دارن کمتـــری جهـــت ســـرمایه 
ــه  ــد اضافـ ــز بایـ ــا را نیـ ــم هـ ــث تحریـ ــوق، بحـ ــوارد فـ مـ

کـــرد.

مهمتریـــن انتظـــارات فعالیـــن بخـــش تجدیدپذیـــر 
از دولـــت بـــه عنـــوان متولـــی ایـــن حـــوزه چیســـت؟
برقـــراری ضمانـــت نامـــه هـــای معتبـــر داخلـــی بـــرای 
و  خارجـــی(  )باالخـــص  گـــذاران  ســـرمایه  جـــذب 
کـــردن وضعیـــت بـــا ثبـــات و پایـــدار  ضـــرورت فراهـــم 
بـــه منظـــور اعتمـــاد ســـازی بـــرای عوامـــل داخلـــی 
هـــای داخلـــی(،  وشـــرکت  هـــا  )بانـــك  و خارجـــی 
از جملـــه مهمتریـــن اقدامـــات دولـــت در راســـتای 
و  گـــذاران داخلـــی  بـــرای ســـرمایه  اعتمـــاد ســـازی 

تجدیدپذیرهاســـت.  حـــوزه  خارجـــی 
انعقـــاد  در  بایســـت  مـــی  دولـــت  اینکـــه  ضمـــن 
اعتمـــاد  کـــه  کنـــد  عمـــل  به گونـــه ای  قراردادهـــا 
هـــای  وام  سررســـید  در  دهنـــده  وام  بانك هـــای 

عـــالوه  بـــه  شـــود.  جلـــب  کامـــل  به طـــور  اعطایـــی 
ــدازه  ــه انـ ــرف بـ کاهـــش مصـ ــه  ــه مقولـ ــد بـ دولـــت بایـ
ــات  ــد. ثبـ کنـ ــژه ای  ــه ویـ ــرژی توجـ ــد انـ افزایـــش تولیـ
ــات در  ــرق، ثبـ ــد بـ ــی خریـ ــای اعمالـ در سیاســـت هـ
حمایـــت  در  ثبـــات  گمرکـــی،  تعرفه هـــای  بحـــث 
کـــم  دولـــت از صفـــر تـــا 100 پروژه هـــا، اعطـــای وام هـــای 
ـــروش  ـــع پرداخـــت شـــدن درآمدهـــای ف ـــه موق بهـــره و ب

از چملـــه ایـــن حمایـــت هاســـت.

نقـــش ســـندیکا را در توســـعه حـــوزه انرژی هـــای 
تجدیدپذیـــر چگونـــه ارزیابـــی می کنیـــد؟

ســـندیکا در چنـــد حیطـــه مختلـــف مـــی توانـــد نقـــش 
کـــه ذیـــال بـــه آن اشـــاره شـــده اســـت؛ کنـــد  آفرینـــی 

ــری  گیـ ــم  ــز تصمیـ کـ ــا مرا ــری بـ ــارکت و همفکـ 1. مشـ
ــط  ــررات مرتبـ ــا و مقـ ــن نامه هـ ــن آییـ ــت در تدویـ دولـ
ــرژی  ــات انـ کاهـــش تلفـ ــر و  ــد پذیـ ــای تجدیـ انرژی هـ
جدیـــد  افق هـــای  گشـــودن  جهـــت  در  تـــالش   .2
هوشـــمند بـــرق  و  تلفـــات  کاهـــش  در  کارآفرینـــی 

3. حمایـــت از ســـاخت داخـــل و تکنولـــوژی ملـــی در 
ــر  ــژه بـ کیـــد ویـ ــا تا ــو بـ کاهـــش تلفـــات و انرژی هـــای نـ

هـــم افزایـــی ظرفیت هـــای موجـــود
گســـترش بـــه  گاهـــی نســـبت بـــه لـــزوم  4. افزایـــش آ

نـــو در صنعـــت بـــرق کارگیـــری انرژی هـــای 
عرصـــه  برنامه ریـــزان  و  مدیـــران  توجـــه  جلـــب   .5
در  مناســـبی  ســـهم  گرفتـــن  نظـــر  در  بـــرای  انـــرژی 

بـــرق صنعـــت  توســـعه 
الزم  راهکارهـــای  و  جدیـــد  فناوری هـــای  ارائـــه   .6
بـــرای اســـتفاده از انرژی هـــای نـــو در صنعـــت بـــرق
در  تجـــاری  ظرفیت هـــای  و  فرصت هـــا  ایجـــاد   .7
کاهـــش تلفـــات  نـــو و  حـــوزه صنعـــت انرژی هـــای 

انـــرژی▪

فتانه دوستدار ؛
عضو هیات رئیسه کمیته تجدید پذیر سندیکا

لزوم سهم خواهی تجدیدپذیرها در 
توسعه صنعت برق

با توجه به قیمت ارزان انرژی های فسیلی 
در ایران، عدم پرداخت و یا پرداخت با 

تاخیر سهم انرژی های تجدید پذیر از 
طریق سازمان برنامه و بودجه، یکی دیگر 
از مباحث عدم تمایل سرمایه گذاران برای 

ورود به این عرصه محسوب می شود
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مهمتریـــن چالش هـــای پیـــش روی شـــرکت های 
تجدیدپذیـــر  انرژی  هـــای  حـــوزه  در  فعـــال 

؟ چیســـت
فعـــال  شـــرکت های  روی  پیـــش  چالش هـــای 
می تـــوان  را  تجدیدپذیـــر  انرژی هـــای  حـــوزه  در 
بـــه دو دســـته عوامـــل داخلـــی و عوامـــل خارجـــی 
کـــرد. بـــه طـــور خالصـــه عوامـــل داخلـــی  تقســـیم بندی 
بیشـــتر معطـــوف بـــه عـــدم ثبـــات در قوانیـــن جـــاری، 
نبـــود دســـتورالعمل های فنـــی مـــدون و یکپارچـــه، 
و  کشـــور  اقتصـــادی  شـــکننده  بســـیار  وضعیـــت 
کاری نهادهـــا و ارگان هـــای ذیربـــط اســـت  مـــوازی 
کـــه در برخـــی از مـــوارد منجـــر بـــه بـــروز تناقضـــات 

می  شـــود. ســـرمایه گذار  بخـــش  بـــرای  بســـیاری 
بـــه بحـــث  نیـــز بیشـــتر معطـــوف  عوامـــل خارجـــی 
تجهیـــزات  و  کاال  واردات  مشـــکالت  تحریم هـــا، 
مـــورد نیـــاز جهـــت احـــداث نیروگاه هـــای تجدیدپذیـــر 
کـــردن عوایـــد ناشـــی از  و مهم تـــر از آن نحـــوه خـــارج 
خارجـــی  ســـرمایه گذاران  توســـط  ســـرمایه گذاری 

اســـت.

بـــا توجـــه بـــه اینکـــه فرصت هـــای قانونـــی بســـیاری 
در بودجـــه، قانـــون ششـــم توســـعه و ... بـــرای 
ــده،  ــر تدویـــن شـ ــای تجدیدپذیـ ــعه انرژی هـ توسـ
بـــه  نتوانســـته اند  هنـــوز  شـــرکت ها  ایـــن  چـــرا 
کننـــد؟  ایـــن فرصت هـــا بهره بـــرداری  از  درســـتی 
ایـــن  کـــه  اســـت  ایـــن  دلیـــل،  مهم تریـــن  و  اولیـــن 
ــا در همـــان مرحلـــه تصویـــب  قوانیـــن متاســـفانه تنهـ
ـــد  ـــش مول ـــاًل بخ ـــد و عم ـــی می مانن ـــذ باق کاغ ـــر روی  ب
کشـــور هنـــگام اســـتفاده از ایـــن قوانیـــن و مصوبـــات 
نامه هـــا  شـــیوه  دســـتورالعمل ها،  نبـــود  بدلیـــل 
در  ابهـــام  نیـــاز،  مـــورد  اجرایـــی  آیین نامه هـــای  و 
جزئیـــات بـــا انبوهـــی از مشـــکالت و ناهماهنگی هـــا 
کاری هـــا رو بـــه رو می شـــوند و در نتیجـــه  و مـــوازی 
خواهـــد  لقایـــش  بـــه  را  آن  عطـــای  ســـرمایه گذار 

بخشـــید.
بـــه عنـــوان مثـــال یکـــی از قوانیـــن تصویـــب شـــده در 

ایـــن حـــوزه جهـــت حمایـــت از تولیـــد داخلـــی، قانـــون 
صـــورت  در  بـــرق  تضمینـــی  خریـــد  نـــرخ  افزایـــش 
ــقف 30  ــا سـ ــل تـ ــد داخـ ــزات تولیـ ــتفاده از تجهیـ اسـ
کنـــون  کـــه بنـــده اطـــالع دارم تا درصـــد اســـت. تـــا آنجـــا 
بـــه دلیـــل نبـــود ســـازوکار مناســـب، اســـتفاده از ایـــن 

قانـــون هنـــوز عملـــی نشـــده اســـت.

جـــذب  تســـهیل  بـــرای  الزم  زمینه هـــای  آیـــا 
انرژی هـــای  حـــوزه  در  داخلـــی  ســـرمایه های 

اســـت. شـــده  فراهـــم  تجدیدپذیـــر 
در ســـال های اخیـــر تالش هـــای بســـیاری در بدنـــه 
انرژی هـــای  ســـازمان  مشـــخصًا  و  نیـــرو  وزارت 
تجدیـــد پذیـــر و بهـــره وری انـــرژی )ســـاتبا( جهـــت 
جـــذب ســـرمایه های داخلـــی در حـــوزه انرژی هـــای 
ـــوان  ـــه می ت ـــه از آن جمل ک ـــر انجـــام شـــده  ـــد پذی تجدی
بـــه نرخ هـــای جـــذاب جهـــت خریـــد تضمینـــی بـــرق 
کـــرد. امـــا بـــا ایـــن  نیروگاه هـــای تجدیـــد پذیـــر اشـــاره 
ـــد و شـــاید ســـرمایه های داخلـــی  کـــه بای ـــه  حـــال آنگون

بـــه ایـــن حـــوزه ورود پیـــدا نکرده انـــد. 
ایـــن مســـئله قابـــل طـــرح  بـــرای  دو دلیـــل عمـــده  
اســـت. اولیـــن و مهم تریـــن دلیـــل، شـــرایط اقتصـــادی 
ــرمایه گذاری  ــدرت ریســـک و سـ ــه قـ کـ ــور اســـت  کشـ
کـــرده  بلنـــد مـــدت را از ســـرمایه گذار داخلـــی ســـلب 
ـــی تمایلـــی  ـــه عبـــارت دیگـــر ســـرمایه دار ایران اســـت. ب
ـــا 5 ســـاله  ـــا بازگشـــت ســـرمایه 4 ی بـــه ســـرمایه گذاری ب

نـــدارد. 
بازگشـــت  از  نـــرخ  ایـــن  اقتصـــادی  نظـــر  از  گرچـــه 
هـــای  مـــدل  جذاب تریـــن  از  یکـــی  ســـرمایه 
ســـرمایه گذاری و ایـــن شـــیوه ســـرمایه گذاری یکـــی 
از ســـودآور تریـــن زمینه هـــای ســـرمایه گذاری در دنیـــا 
محســـوب می شـــود و البتـــه نـــه در ایـــران. نظـــر بـــه 
کاالهـــای  گســـیخته نـــرخ ارز و ســـایر  افزایـــش افســـار 
وارداتـــی، ســـرمایه گذاری در حـــوزه تولیـــد چنـــدان 
گـــذاران داخلـــی واقـــع نشـــده  مـــورد توجـــه ســـرمایه 
اســـت. از زمـــان تصمیـــم بـــه احـــداث نیـــروگاه تـــا 
کـــه نیـــروگاه بـــه بهره بـــرداری تجـــاری برســـد  زمانـــی 

یعنـــی از پرداخـــت اولیـــن صـــورت وضعیـــت، مالـــک 
نیـــروگاه بـــا چالش هـــا و ریســـک های فراوانـــی مواجـــه 

اســـت.
دلیـــل دوم طوالنـــی بـــودن رونـــد اخـــذ مجوزهـــای مـــورد 
گیـــر اســـت. بـــه  نیـــاز و وجـــود قوانیـــن دســـت و پـــا 
ـــا  عنـــوان مثـــال اخـــذ مجـــوز زمیـــن از منابـــع طبیعـــی ب
ـــه از ارگان هـــای  گان گرفتـــن اســـتعالم های 13  در نظـــر 
اســـت.  زمان بـــر  و  فرسایشـــی  فرآینـــدی  مختلـــف 
کـــردن مســـیر رونـــد اخـــذ  کوتـــاه  حـــال آنکـــه می تـــوان بـــا 
مجـــوزات، زمـــان مـــورد نیـــاز جهـــت عقـــد قـــرارداد 
کوتـــاه نمـــود. ســـرمایه گذار در ایـــن  خریـــد تضمینـــی را 
ـــد تضمینـــی،  ـــرارداد خری ـــا زمـــان عقـــد ق ـــی ت ـــازه زمان ب
امنیـــت ســـرمایه خـــود را تضمیـــن شـــده نمی بینـــد. 

درجـــذب  انـــدازه  چـــه  تـــا  ایرانـــی  شـــرکت های 
شـــرکای خارجـــی بـــرای فعالیـــت مشـــترک در زمینـــه 
ـــد؟  کرده ان ـــل  ـــق عم ـــر موف ـــای تجدیدپذی ـــرژی ه ان
آنهـــا در ایـــن زمینـــه بـــا چـــه مشـــکالتی مواجـــه 

هســـتند؟
گرفتـــه در حـــوزه روابـــط  گشـــایش های صـــورت  بـــا 
ـــیل  ـــام، س ـــه برج ـــوم ب ـــق موس ـــای تواف ـــی و امض خارج
ســـرمایه گذاری  خارجـــی  متقاضیـــان  از  یـــادی  ز
ســـوی  بـــه  پذیـــر  تجدیـــد  انرژی هـــای  حـــوزه  در 
یـــادی  گســـیل شـــد و خوشـــبختانه تعـــداد ز ایـــران 
ــه  ــا بـ ــذب آن هـ ــه جـ ــق بـ ــی موفـ ــرکت های داخلـ ازشـ

عنـــوان شـــریک و همـــکار تجـــاری شـــدند. 
گـــواه آن ســـاخت و بهره بـــرداری چندیـــن نیـــروگاه در 
ـــی  ـــرکت های ایران ـــکاری ش ـــا هم ـــی ب ـــاس مگاوات مقی
کشـــور اســـت.  و ســـرمایه گذاری خارجـــی در ســـطح 
امـــا متأســـفانه بـــا خـــروج آمریـــکا از برجـــام و بازگشـــت 
شـــرکت های  آمریـــکا،  جانبـــه  یـــک  تحریم هـــای 
گذشـــته رغبتـــی بـــه انجـــام  خارجـــی دیگـــر همچـــون 
ســـرمایه گذاری جدیـــد نداشـــته و تعـــدادی از آنـــان 
بـــه حالـــت  زمینـــه  ایـــن  در  را  فعالیت هـــای خـــود 

ــد. تعلیـــق درآورده انـ
ــه نحـــوی  ــم قوانیـــن اســـت بـ ــر دائـ ــورد بعـــدی تغییـ مـ
کـــه ایـــن تغییـــرات معمـــواًل مشـــکالت بیشـــتری را 
بـــرای ســـرمایه گذار ایجـــاد می کنـــد. بـــه عنـــوان مثـــال 
ــا  ــرًا در جلســـه ای بـ کـــه اخیـ ــر شـــما را بـــه مـــوردی  نظـ
مســـئولین محتـــرم ســـاتبا و نماینـــدگان یـــک شـــرکت 
بـــزرگ چینـــی پیـــش آمـــد، جلـــب می کنـــم. بـــا تغییـــر 
قانـــون مربـــوط بـــه ضریـــب تعدیـــل منـــدرج در قـــرارداد 
خریـــد تضمینـــی، در بـــازه زمانـــی از عقـــد قـــرارداد تـــا 

منصور رفیعی؛ 
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زمـــان احـــدث نیـــروگاه هیـــچ تمهیـــدی بـــرای پوشـــش 
ریســـک در برابـــر تغییـــر نـــرخ ارز و تـــورم اندیشـــیده 
نشـــده و ســـرمایه گذار در برابـــر تغییـــرات نـــرخ ارز و 
تـــورم در ایـــن بـــازه زمانـــی بـــه هیـــچ وجـــه مصونیـــت 
نـــدارد. حـــال آنکـــه در قانـــون قبلـــی ایـــن ریســـک 

پوشـــش داده شـــده بـــود. 
کـــه شـــرکت های ایرانـــی در جـــذب  چالـــش دیگـــری 
بحـــث  هســـتند،  مواجـــه  آن  بـــا  خارجـــی  شـــریک 
مســـتحضر  کـــه  همانطـــور  پروژه هاســـت.  توســـعه 
سرتاســـر  در  ســـرمایه گذاری  شـــرکت های  هســـتید 
ــام  ــل از انجـ ــازار هـــدف و قبـ ــه بـ ــا پـــس از مطالعـ دنیـ
اقـــدام  ســـرمایه گذاری  جهـــت  کـــره ای  مذا هرگونـــه 
ـــن  ـــد. ای ـــر می کنن ـــورد نظ ـــروژه م ـــزارش پ گ ـــه  ـــه مطالع ب
یـــا شـــرکت های  توســـط شـــرکت  بایســـتی  گـــزارش 
متخصـــص و فعـــال در آن حـــوزه تهیـــه شـــده باشـــد. 
کـــه می تـــوان نقـــش فعـــال و بســـیار مهمـــی  اینجاســـت 
کشـــورمان  را بـــرای شـــرکت های خـــوب و توانمنـــد 
کـــه هنـــوز  کـــرد. بـــه عبـــارت دیگـــر در صورتـــی  تعریـــف 
هیچ گونـــه اقدامـــی جهـــت تأســـیس شـــرکت پـــروژه، 
انجـــام مطالعـــات امکان ســـنجی، اخـــذ مجـــوزات و 
عقـــد قـــرارداد خریـــد تضمینـــی انجـــام نشـــده اســـت، 
شـــرکت های ســـرمایه گذاری بـــه نـــدرت حاضـــر بـــه 
کـــره در رابطـــه بـــا پـــروژه خواهنـــد  انجـــام هرگونـــه مذا

ـــد.  ش
کلـــی  نظـــر  جلـــب  از  پـــس  منظـــور  همیـــن  بـــه 
بـــازار  در  ســـرمایه گذاری  پیرامـــون  ســـرمایه گذار 
بایســـتی  ایرانـــی  شـــرکت های  ابتـــدا  هـــدف، 
ــی  ــد و در صورتـ کننـ ــم  کار را فراهـ ــتر  ــات و بسـ مقدمـ
ــه  ــرون بـ ــادی مقـ ــی و اقتصـ ــاظ فنـ ــه لحـ ــروژه بـ ــه پـ کـ
صرفـــه باشـــد،  می تـــوان بـــه جـــذب ســـرمایه گذار و 
تأمیـــن مالـــی پـــروژه امیـــدوار بـــود. در وضعیـــت فعلـــی 
ـــا  کننـــده در رابطـــه ب ـــه دلیـــل وضـــع قوانیـــن محـــدود  ب
ــا  ــداث یـ ــه احـ ــرکت دارای پروانـ ــهام شـ ــذاری سـ گـ وا
قـــرارداد خریـــد تضمینـــی، عمـــاًل بحـــث توســـعه پـــروژه 

و جـــذب ســـرمایه گذار بـــه محـــاق رفتـــه اســـت. 
کـــه ایـــن قوانیـــن جهـــت  گفتـــه پیداســـت  البتـــه نا
پروانـــه  مجـــوزات،  فـــروش  و  خریـــد  از  جلوگیـــری 
احـــداث و قـــرارداد خریـــد تضمینـــی و ایجـــاد بـــازار 
ـــتفاده  ـــا اس ـــوان ب ـــا می ت ـــت، ام ـــده اس ـــع ش کاذب وض
وقـــوع  از  جلوگیـــری  بـــر  عـــالوه  دیگـــر،  ابزارهـــای  از 
مـــوارد مذکـــور، دســـت شـــرکت های خـــوب ایرانـــی 
ــر و جـــذب  را جهـــت توســـعه پروژه  هـــای تجدیدپذیـ
گذاشـــت. بازنگـــری در  ســـرمایه گذار خارجـــی بـــاز 

قوانیـــن فعلـــی در ایـــن رابطـــه بســـیار راهگشـــا خواهـــد 
بـــود.  

مهمتریـــن انتظـــارات فعالیـــن بخـــش تجدیدپذیـــر 
از دولـــت بـــه عنـــوان متولـــی ایـــن حـــوزه چیســـت؟
بـــا توجـــه بـــه شـــرایط اقتصـــادی بـــه وجـــود آمـــده و 
ترغیـــب  منظـــور  بـــه  جدیـــد،  تحریم هـــای  وضـــع 
ســـرمایه گذاران خـــرد جهـــت ورود بـــه ایـــن حـــوزه، 
تشـــویقی  بســـته های  دولـــت  کـــه  مـــی رود  انتظـــار 
و  کوچـــک  نیروگاه هـــای  بـــرای  را  مناســـب تری 
ایـــن  از  ســـرمایه  جـــذب  بـــا  آورد.  فراهـــم  متوســـط 
کوچـــک و  بخـــش، عـــالوه بـــر توســـعه نیروگاه هـــای 
ســـرگردان  ســـرمایه های  ســـایر  می تـــوان  متوســـط، 
ایـــن بخـــش را بـــه ســـمت و ســـویی مناســـب هدایـــت 
کاذب جلوگیـــری  بازارهـــای  بـــه  از ســـرریز آن هـــا  و 

کـــرد. 
در  ثبـــات  ایجـــاد  ضمـــن  دولـــت  مـــی رود  انتظـــار 
کشـــور چـــه در بدنـــه وزارت نیـــرو و  قوانیـــن جـــاری 
و  ســـاتبا و چـــه در بدنـــه وزارت صنعـــت، معـــدن 
امـــکان  ایـــن حـــوزه  بـــرای ســـرمایه گذاران  تجـــارت 
کـــم ریســـک را فراهـــم آورد.  اخـــذ تصمیـــم منطقـــی و 
ــن  ــات مالکیـ ــع مطالبـ ــه موقـ ــت بـ ــن پرداخـ همچنیـ
کـــه در بیشـــتر مواقـــع بـــا  نیروگاه هـــای تجدیدپذیـــر 
مواجـــه  ماهـــه  چندیـــن  شـــده  انباشـــته  معوقـــات 
هســـتند، از مهم تریـــن انتظـــارات فعالیـــن ایـــن حـــوزه 

از دولـــت محتـــرم اســـت.
ـــود دســـتورالعمل های فنـــی مـــدون  ـــن، نب ـــر ای عـــالوه ب
و یکپارچـــه و برخـــورد ســـلیقه ای بـــا مســـائل فنـــی 
مربـــوط از جملـــه مباحـــث اتصـــال بـــه شـــبکه نیـــروگاه 
و اخـــذ تأییدیـــه اتصـــال و انجـــام تســـت های پیـــش 
از راه انـــدزی نیـــروگاه مشـــکالت بســـیاری در ایـــن 
حـــوزه ایجـــاد شـــده اســـت. انتظـــار مـــی رود متولیـــان 
امـــر ضمـــن تهیـــه دســـتورالعمل های فنـــی یکپارچـــه 
یـــه در تصمیم گیـــری در  باعـــث ایجـــاد وحـــدت رو

رابطـــه بـــا مســـائل فنـــی پـــروژه شـــوند.
ــیاری از اشـــخاص  ــفانه بسـ ــه متأسـ ــر اینکـ ــه آخـ نکتـ
کافـــی و نـــه  کـــه نـــه دانـــش فنـــی  حقیقـــی و حقوقـــی 
پشـــتوانه مالـــی مناســـبی جهـــت اجـــرای پروژه  هـــای 
و  مجـــوز  اخـــذ  بـــه  اقـــدام  دارنـــد،  بـــزرگ  مقیـــاس 
کرده انـــد.  تضمینـــی  خریـــد  قـــرارداد  عقـــد  حتـــی 
در بســـیاری از مـــوارد از زمـــان انقضـــای پروانـــه یـــا 
قـــرارداد هـــم چندیـــن مـــاه ســـپری شـــده و در برخـــی از 
کـــه بـــا اســـتفاده از ضعـــف  مـــوارد مشـــاهده می  شـــود 

قوانیـــن اقـــدام بـــه تمدیـــد پروانـــه احـــداث یـــا قـــرارداد 
ــفانه  ــئله متأسـ ــد. ایـــن مسـ کرده انـ خریـــد تضمینـــی 
کـــرده  ـــر بازیگـــران واقعـــی ایـــن حـــوزه تنـــگ  عرصـــه را ب
و بـــا اشـــغال ظرفیـــت بالقـــوه صنعـــت تجدیدپذیـــر، 
کـــه پتانســـیل  عمـــاًل بخـــش مهمـــی از اعضـــای فعـــال 
ــده اســـت.  ــیه رانـ ــه حاشـ ــد بـ ــا را دارنـ ــام پروژه هـ انجـ
انتظـــار مـــی رود ســـازمان های متولـــی ضمـــن بررســـی 
وضـــع  بـــا  متقاضیـــان،  از  دســـته  ایـــن  وضعیـــت 
قوانیـــن مناســـب نســـبت بـــه آزادســـازی ایـــن ظرفیـــت 

اقدامـــات الزم را بـــه عمـــل آورد.

نقـــش ســـندیکا را در توســـعه حـــوزه انرژی هـــای 
تجدیدپذیـــر چگونـــه ارزیابـــی می کنیـــد؟

از  یکـــی  عنـــوان  بـــه  بـــرق  صنعـــت  ســـندیکای   
صنعتـــی  تشـــکل های  فعال تریـــن  و  قدیمی تریـــن 
پایـــدار  توســـعه  در  مؤثـــری  بســـیار  نقـــش  می توانـــد 
کنـــد.  ایفـــا  کشـــور  در  پذیـــر  تجدیـــد  انرژی هـــای 
ــاد  ــوزه و ایجـ ــردآوری فعالیـــن ایـــن حـ گـ ــا  ســـندیکا بـ
یـــک تشـــکل قـــوی و منســـجم می توانـــد بـــه عنـــوان 
انرژی هـــای  صنعـــت  فعالیـــن  مطالبه گـــر  بـــازوی 
بـــا  همچنیـــن  کنـــد.  نقـــش  ایفـــای  پذیـــر  تجدیـــد 
برگـــزاری جلســـات مســـتمر و مـــداوم بـــا ســـرمایه گذاران 
بالقـــوه و جمـــع آوری آرا و اندیشـــه ها و چالش هـــای 
ــه  ــه بدنـ ــال آن بـ ــوزه و انتقـ ــن حـ ــرمایه گذاران در ایـ سـ
دولـــت، زمینـــه رشـــد هرچـــه بیشـــتر ایـــن صنعـــت 
کنـــون در  را در ایـــران فراهـــم آورد. البتـــه ســـندیکا تا
ایـــن زمینـــه فعالیت هـــای بســـیار خوبـــی را انجـــام 
ــی  ــه تخصصـ کمیتـ ــاد  ــواه آن ایجـ گـ ــه  کـ ــت  داده اسـ
فعالیت هـــای  انجـــام  و  پذیـــر  انرژی هـــای تجدیـــد 

بســـیار در ایـــن حـــوزه اســـت.▪

متأسفانه با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم های یک جانبه آمریکا، شرکت های خارجی دیگر 
همچون گذشته رغبتی به انجام سرمایه گذاری جدید نداشته و تعدادی از آنان فعالیت های خود را 

در این زمینه به حالت تعلیق درآورده اند
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مهمترین چالش های پیش 
روی شرکت های فعال در 

حوزه انرژی های تجدیدپذیر 
چیست؟

مـــوارد ذیـــل از چالـــش هـــای بـــا 
اســـت:  ایـــن حـــوزه  اهمیـــت 

1-1. عـــدم تعریـــف موضـــوع و عـــدم وجـــود قوانیـــن 
تکلیفـــی و حمایتـــی جهـــت پرداخـــت اعتبـــارات در 
کشـــور )بانک هـــا،  کـــز تامیـــن منابـــع مالـــی داخـــل  مرا

گـــذاران( موسســـات تامیـــن منابـــع مالـــی، ســـرمایه 
1-2. عـــدم حمایـــت واقعـــی و جـــدی بخـــش دولتـــی 
از ســـرمایه گذاران خارجـــی در تضمیـــن و برگشـــت 
ســـرمایه اشـــخاص و موسســـات ســـرمایه گذاری یـــا 

فاینانـــس و یوزانـــس قطعـــات
1-3. هزینـــه بـــاالی خریـــد و تامیـــن تجهیـــزات در 
ـــرق و  ـــوژی تولیـــد ب ـــه نســـبت ســـایر تکنول ایـــن حـــوزه ب
مشـــکالت و محدودیت هـــای مالـــی ســـرمایه گذاران 

ــرمایه گذاری در ایـــن رشـــته مشـــتاق سـ
1-4. عـــدم پرداخـــت بـــه موقـــع بهـــای خریـــد بـــرق بـــه 
نیروگاه هـــای در حـــال بهره بـــرداری از طـــرف شـــرکت 
ســـاتبا و انعـــکاس منفـــی موضـــوع در ســـرمایه گذاران 

داخلـــی و خارجـــی ایـــن حـــوزه

چرا شرکت ها هنوز نتوانسته اند از فرصت ها برای 
کنند؟ توسعه انرژی های تجدیدپذیر بهره برداری 

مدیـــران  اعتقـــاد  عـــدم  و  کشـــور  در  بـــرق  کمبـــود 
طریـــق  از  بـــرق  تامیـــن  بـــه  نیـــرو  وزارت  اجرایـــی 
انرژی هـــای تجدیدپذیـــر و ضـــرورت تامیـــن ســـریع و 
کشـــور  کمبـــود شـــدید بـــرق در  فـــوری بـــرق بـــا توجـــه بـــه 
و  ســـرمایه گذاری  جهـــت  الزم  بســـترهای  نبـــود  و 
توســـعه در ایـــن حـــوزه اصلـــی تریـــن دلیـــل بـــرای عـــدم 

ــت.  ــا اسـ ــرکت هـ ــن شـ ــعه ایـ توسـ

آیا زمینۀ الزم برای تسهیل جذب سرمایه های 
خارجی در حوزه تجدیدپذیر فراهم شده 

است؟
زمینـــه و بســـتر الزم جهـــت جـــذب ســـرمایه گذاری 
داخلـــی در ایـــن حـــوزه اصـــاًل فراهـــم نشـــده اســـت و 
عـــدم اطمینـــان از بازگشـــت ســـرمایه در زمـــان ســـایر 
بـــاالی  هزینـــه  دلیـــل  بـــه  تولیـــدی  فعالیت هـــای 
تجهیـــزات و عـــدم ثبـــات و نظـــم در پرداخـــت بهـــای 
انـــرژی تحویلـــی، ســـرمایه گذاری در ایـــن رشـــته را بـــا 

ــرده اســـت. کـ ــه  مشـــکل مواجـ

شـــرکای  جـــذب  بـــرای  ایرانـــی  شـــرکت های 
خارجـــی در زمینـــه تجدیدپذیـــر بـــا چـــه مشـــکالتی 

هســـتند؟ مواجـــه 
4-1 شـــرکت های ایرانـــی بـــه دلیـــل عـــدم تضمیـــن 
و تاییـــد نهادهـــای دولتـــی ایـــران در زمینـــه تضمیـــن 
ســـرمایه گذاری و برگشـــت ســـرمایع ســـرمایه گذاران 
بانـــک  دارایـــی،  و  اقصـــاد  وزارت   ، نیـــرو  وزارت   (
کنـــون موفـــق بـــه ســـرمایه گذاری مشـــترک  مرکـــزی( تا
بـــا اشـــخاص و شـــرکت های خارجـــی نگردیده انـــد.

4-2 الـــزام ســـرمایه گذاران خارجـــی مبنـــی بـــر تامیـــن 
حداقـــل 20 % از نیـــاز مالـــی ســـرمایه گذاری از طـــرف 
شـــرکت ایرانـــی و محدودیـــت مالـــی شـــرکت های 
ایرانـــی جهـــت تامیـــن ایـــن 20% بـــا توجـــه بـــه هزینـــه 

بـــاالی ســـرمایه گذاری در ایـــن رشـــته
4-3 عـــدم اســـتقبال ســـرمایه گذاران خارجـــی بـــه 
دلیـــل عـــدم وجـــود تضامیـــن دولتـــی در )وزارت نیـــرو، 
بانـــک مرکـــزی و وزارت اقتصـــاد و دارایـــی(، عـــدم 
ــدم  ــل عـ ــرمایه بدلیـ ــان از بازگشـــت سـ ــود اطمینـ وجـ

کشـــور اســـت. ثبـــات مالـــی در اقتصـــاد 

مهم تریـــن انتظـــارات فعالیـــن بخـــش تجدیدپذیـــر 
از دولـــت چیســـت؟

قوانیـــن  وضـــع  راهبـــردی،  و  جـــدی  حمایـــت 
تســـهیل کننده در تامیـــن ســـرمایه گذاری خارجـــی، 
اختصـــاص  خصـــوص  در  بانک هـــا  بـــر  تکلیـــف 
منابـــع مالـــی جهـــت ســـرمایه گذاری در ایـــن رشـــته، 
ثبـــات در قوانیـــن و قراردادهـــا و نرخ هـــای تضمیـــن 
شـــده از جدی تریـــن انتظـــارات فعالیـــن ایـــن بخـــش 

اســـت.

نقش سندیکا در توسعه حوزه انرژی تجدیدپذیر 
را چگونه ارزیابی می کنید؟

در  هم اندیشـــی  جلســـات  ســـمینارها،  برگـــزاری 
ـــوع  ـــری موض ـــکالت، پیگی ـــع مش ـــوه رف ـــوص نح خص
مجلـــس،   ( دولتـــی  تاثیرگـــذار  مراجـــع  طریـــق  از 
دولـــت و وزارت نیـــرو(، هماهنگـــی و اطالع رســـانی 
خصـــوص  در  خارجـــی  ســـرمایه گذاران  بـــه 
و  هماهنگـــی  و  حـــوزه  ایـــن  در  ســـرمایه گذاری 
ســـرمایه گذاران  بیـــن  مشـــترک  جلســـات  برگـــزاری 
خارجـــی و متقاضیـــان احـــداث نیـــروگاه تجدیدپذیـــر 

▪ باشـــد.  کارســـاز  ســـندیکا  توســـط  می توانـــد 

در  گـــذاری  ســـرمایه  عـــدم 
حـــوزه انـــرژی هـــای تجدیدپذیـــر 
خـــارج  دارد.  متفاوتـــی  دالیـــل 
نیروگاه هـــای  احـــداث  شـــدن 
یـــک  گـــروه  از  خورشـــیدی 
توجیـــه  عـــدم  موجـــب  تومـــان(   4200 دولتـــی  )ارز 
اقتصـــادی و مالـــی شـــده و زمـــان بازگشـــت ســـرمایه 
کـــرده اســـت. همیـــن مســـاله زمینـــه را بـــرای  را دو برابـــر 
گذاری هـــای جدیـــد در ایـــن حـــوزه  انجـــام ســـرمایه 

اســـت. کـــرده  نامناســـب  و  نامســـاعد 
بـــه عـــالوه در حـــوزه تعمیـــر و نگهـــداری نیـــروگاه هـــای 
گـــران شـــدن چنـــد برابـــری و  خورشـــیدی بـــه دلیـــل 
حتـــی نبـــود قطعـــات تعویضـــی در بـــازار، مشـــکالت 
شـــده  تحمیـــل  شـــرکت  صاحبـــان  بـــه  عدیـــده ای 

اســـت.
گـــذاران در حـــوزه  از دیگـــر چالـــش هـــای ســـرمایه 
انـــرژی هـــای تجدیدپذیـــر، دشـــواری هـــای موجـــود 
ــه  کـ ــرایطی  ــت. در شـ ــی اسـ ــع مالـ ــن منابـ ــرای تامیـ بـ
و  ارزی  تســـهیالت  ارائـــه  بـــرای  عامـــل  بانک هـــای 
یالـــی بـــه دلیـــل پاییـــن آمـــدن عـــدد بـــازده داخلـــی  ر
بـــه  رغبتـــی  مالـــی،  توجیـــه  عـــدم  و   )IIR( طـــرح 
کار در ایـــن  ســـرمایه گذاری نشـــان نمی دهنـــد، قطعـــا 
ــود. ــی شـ ــه مـ ــده ای مواجـ ــا مشـــکالت عدیـ ــوزه بـ حـ
نظـــر  از  خورشـــیدی  طرح هـــای  آینـــده  بنابرایـــن 
احـــداث و توســـعه بـــا وجـــود شـــرایط فعلـــی در هالـــه ای 
گرفتـــه و قطعـــا احـــداث پروژه هـــای  از ابهـــام قـــرار 
نیروگاه هـــای خورشـــیدی در راســـتای برنامـــه ششـــم 

ــود.  ــد بـ ــر نخواهـ ــکان پذیـ ــور امـ کشـ ــعه  توسـ

حمیدرضا صالحی فرد؛ 
مدیرعامل شرکت تک نیرو 

پرویز قنبری؛ 
ک بناء مدیر عامل شرکت انرژی های پا

عدم اعتقاد مدیران اجرایی وزارت 
نیرو به انرژی های تجدیدپذیر

نبود توجیه اقتصادی برای 
گذاری در تجدیدپذیرها سرمایه 
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گذشـــته،  دولـــت در تـــالش اســـت امســـال هـــم مطابـــق قانـــون و بـــه رســـم ســـال هـــای 
کنـــد. منابـــع درآمـــدی  الیحـــه بودجـــه را بـــه موقـــع و تـــا 15 آذر مـــاه بـــه مجلـــس تقدیـــم 
ــده و  ــاز شـ ــج آغـ یـ ــه تدر ــه بـ کـ ــی  ــای نفتـ ــم هـ ــود تحریـ ــا وجـ ــده بـ ــال آینـ ــه سـ بودجـ
کنـــد، بـــه شـــدت در هالـــه ابهـــام قـــرار  کمتـــر  ممکـــن اســـت مشـــتریان نفـــت ایـــران را 

گرفتـــه اســـت. 
بـــه  آن  توجـــه  قابـــل  هـــای  بدهـــی  و  دولـــت  در  نقدینگـــی  دار  ریشـــه  کمبـــود 
کار را بـــرای دولـــت و مشـــتریانش دشـــوارتر هـــم خواهـــد  بخش هـــای مختلـــف، 
ــور  کشـ ــه ای  ــای بودجـ ــال هـ ــوارترین سـ ــی از دشـ ــال 98 یکـ ــد سـ ــرد. بـــدون تردیـ کـ
گســـترده  خواهـــد بـــود. دولـــت بـــا بـــی ثباتـــی اقتصـــادی، ارز چندنرخـــی، رکـــود 
کار بســـیار ســـختی بـــرای پیـــش بینـــی ارقـــام درســـت در  گســـترده اش  و بدهـــی 

بودجـــه ســـال آینـــده در پیـــش دارد. 
ـــه عنـــوان برتریـــن تشـــکل  کـــه پیشـــتر ب ـــران  ـــرق ای امســـال امـــا ســـندیکای صنعـــت ب
گالیـــه منـــدی هـــای پـــس از  کشـــور هـــم برگزیـــده شـــده بـــود، بـــه جـــای  اقتصـــادی 
کار تدویـــن پیشـــنهاداتی  تدویـــن الیحـــه و حتـــی ابـــالغ قانـــون، زودتـــر دســـت بـــه 
کار فعـــاالن  گرهـــی از  کـــه اعمـــال آن در قانـــون بودجـــه ســـال آینـــده مـــی توانـــد  شـــده 

حـــوزه صنعـــت بـــرق بگشـــاید. 
کافـــی اســـت دولـــت بـــه جـــای مواجهـــه بـــا بخـــش خصوصـــی و بـــی توجهـــی بـــه 
کنـــار خـــود قـــرار دهـــد.  نظـــرات تشـــکلی، آنهـــا را بـــه عنـــوان مشـــاورین تخصصـــی در 
در ایـــن صـــورت شـــاید مســـیر هموارتـــری بـــرای عبـــور از مشـــکالت پیـــش روی خـــود 

ببینـــد. 
ــرای  ــی بـ ــن مالـ ــور تامیـ ــا دو محـ ــران بـ ــرق ایـ ــت بـ ــندیکای صنعـ ــنهادات سـ پیشـ
گـــذاری و تامیـــن مالـــی بـــرای پرداخـــت بدهـــی هـــا بـــه بخـــش هـــای  ســـرمایه 
مختلـــف از جملـــه وزارت نیـــرو، اتـــاق بازرگانـــی و مجلـــس ارائـــه شـــده اســـت. 
ـــی  ـــن مال ـــای تامی ـــش ه ـــور از چال ـــرای عب ـــکار ب ـــت راه ـــرفصل، هف ـــن دو س ـــل ای ذی

ـــد: ـــی خوانی ـــا را م ـــال آنه ـــه ذی ک ـــده  ـــوان ش عن

تامین مالی برای سرمایه گذاری:
• بـــه بانک  هـــای عامـــل اجـــازه داده می شـــود در ســـال 1398 از 
محـــل منابـــع در اختیـــار، نســـبت بـــه اعطـــای تســـهیالت ارزی بـــه 
ســـرمایه گذاران بخش هـــای خصوصـــی و تعاونـــی بـــرای طرح هـــای 
یـــع نیـــروی بـــرق و انرژی هـــای تجدیدپذیـــر بـــا  توســـعه ای تولیـــد، انتقـــال و توز
ــدام  ــرق اقـ ــال بـ ــروش و انتقـ ــل فـ ــن الزم از محـ ــذ تضامیـ ــرو و اخـ ــی وزارت نیـ معرفـ

ــره 4 قانـــون بودجـــه ســـال 1397( ــابه بنـــد الـــف تبصـ کننـــد. )مشـ
• بـــه دولـــت اجـــازه داده می شـــود بـــه منظـــور تکیمـــل طرح هـــای 
ــع صنـــدوق  ــارد دالر از منابـ ــغ یـــک میلیـ ــرق مبلـ ــال بـ ــد و انتقـ تولیـ
متعـــارف  ســـود  نـــرخ  بـــا  تســـهیالت  صـــورت  بـــه  ملـــی  توســـعه 
کشـــور بـــه  نظامنامـــه صنـــدوق برداشـــت نمایـــد. بـــا اعـــالم ســـازمان برنامـــه و بودجـــه 
یالـــی تســـهیالت یادشـــده از طریـــق بانک مرکـــزی  صنـــدوق توســـعه ملـــی، معـــادل ر
کـــه توســـط دولـــت تعییـــن می شـــود،  جمهـــوری اســـالمی در اختیـــار بانک عامـــل 

ـــا در چارچـــوب توافـــق نامه هـــای ذیربـــط صـــرف نمایـــد. )مشـــابه بنـــد ه  ـــرار  گیـــرد ت ق
تبصـــره 4 قانـــون بودجـــه ســـال 1397(

بـــرق  نیـــروی  تولیـــد  طرح هـــای  در  ســـرمایه گذاری  منظـــور  بـــه   •
گازی، ســـیکل ترکیبـــی و انـــرژی تجدیدپذیـــر( وزارت  )نیروگاه هـــای 
یالـــی و  نیـــرو بـــا تصویـــب شـــورای اقتصـــاد، اوراق مالـــی اســـالمی )ر
یـــال منتشـــر و بازپرداخـــت اصـــل و ســـود ایـــن  یـــا ارزی( در ســـقف 20 هـــزار میلیـــارد ر
ـــرق تضمیـــن نماینـــد.  اوراق توســـط شـــرکت های مذکـــور از محـــل تولیـــد و فـــروش ب

)مشـــابه بنـــد ط تبصـــره 5 قانـــون بودجـــه ســـال 1397(
• عـــوارض موضـــوع مـــاده )5( قانـــون حمایـــت از صنعـــت بـــرق 
مبلـــغ  درصـــد  هشـــت  میـــزان  بـــه   1394/8/10 مصـــوب  کشـــور 
یـــال تعییـــن می گـــردد  بـــرق مصرفـــی در ســـقف 15 هـــزار میلیـــارد ر
و توســـط وزارت نیـــرو صرفـــا جهـــت مـــوارد مطروحـــه در قانـــون فـــوق بـــا اولویـــت 
روســـتاها و مناطـــق دامـــداری و عشـــایری و خریـــد تضمینـــی بـــرق حاصـــل از 
تجدیدپذیـــر، صـــرف می شـــود. اســـتفاده از ایـــن منابـــع بـــرای ســـایر مـــوارد ممنـــوع 
گـــزارش اســـتفاده از ایـــن منابـــع را بصـــورت  بـــوده و وزارت نیـــرو مکلـــف اســـت 
ــد د  ــده بنـ ــالح شـ ــد. )اصـ ــرار دهـ ــه قـ ــه و بودجـ ــازمان برنامـ ــار سـ ــی در اختیـ فصلـ

تبصـــره 6 قانـــون بودجـــه ســـال 1397(
گـــذاری  • تبصـــره 19 قانـــون بودجـــه ســـال 1397 در خصـــوص وا

طرح هـــای نیمـــه تمـــام مجـــددا تکـــرار شـــود.

تامین مالی برای پرداخت بدهی ها:
• بـــه دولـــت اجـــازه داده می شـــود از طریـــق اســـناد )اوراق( تســـویه 
خزانـــه بدهی هـــای قطعـــی خـــود بـــا اشـــخاص حقیقـــی و حقوقـــی 
کـــه در چارچـــوب مقـــررات مربـــوط تـــا پایـــان  تعاونـــی و خصوصـــی 
ســـال 1397 ایجـــاد شـــده اســـت را بـــا مطالبـــات قطعـــی دولـــت از اشـــخاص مزبـــور 
کنـــد. )مشـــابه بنـــد  یـــال( تســـویه  یـــال )ســـال 96، 20 هـــزار میلیـــارد ر تـــا مبلـــغ  ...... ر

ـــال 1397(   ـــه س ـــون بودج ـــره5 قان و تبص
• بـــه دولـــت اجـــازه داده می شـــود در صـــورت درخواســـت متقاضیـــان 
مطالبـــات قطعـــی اشـــخاص حقیقـــی و حقوقـــی و خصوصـــی و 
تعاونـــی و نهادهـــای عمومـــی غیـــر دولتـــی و نیـــز شـــرکت های دولتـــی 
ــی از  ــای تکلیفـ ــه قیمت هـ ــاورزی بابـــت یارانـ ــرو و جهادکشـ ــرو نیـ ــه وزارت نیـ تایعـ
دولـــت، در چارچـــوب قوانیـــن و مقـــررات تـــا پایـــان ســـال 1396 ایجـــاد شـــده اســـت 
بـــا بدهـــی اشـــخاص یادشـــده بـــه بانک هـــا و موسســـات مالـــی اعتبـــاری غیربانکـــی 
از طریـــق تســـویه بدهی هـــای بانـــک و موسســـات اعتبـــاری غیربانکـــی بـــه بانـــک 
کـــه در چارجـــوب قوانیـــن و مقـــررات مربـــوط تـــا پایـــان ســـال 1396 ایجـــاد  مرکـــزی 
یـــال(  یـــال )ســـال 96: یـــک میلیـــون میلیـــارد ر شـــده اســـت تـــا مبلـــغ ........... ر
بصـــورت جمعـــی خرجـــی از طریـــق انتشـــار اســـناد تســـویه خزانـــه، تســـویه نمایـــد. 

ـــال 1397(▪ ـــه س ـــون بودج ـــره5 قان ـــد و تبص ـــابه بن )مش
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بـــا فرارســـیدن فصـــل پاییـــز زمزمه هـــا پیرامـــون مســـاله 
و  کاســـتی  و  مبلـــغ  تخصیـــص،  شـــیوه  »بودجـــه«، 
گـــون  گونا بـــرای نهادهـــا و ســـازمان های  فزونـــی آن 
گذشـــته و همچنیـــن نســـبت  نســـبت بـــه ســـال های 
ـــه دیگـــر نهادهـــا و ســـاختارهای برخـــوردار از بودجـــه  ب
ـــا  گرفتـــه و آهســـته آهســـته ت دولتـــی، نیـــروی بیشـــتری 

میانـــه زمســـتان بـــه  اوج خـــود خواهـــد رســـید.
اینکـــه چـــرا بحـــث بودجـــه و رســـیدگی و تصویـــب 
گـــون آن در مجلـــس تـــا ایـــن انـــدازه  گونا بخش هـــای 
مـــورد توجـــه جامعـــه، افـــکار عمومـــی و رسانه هاســـت 
کـــه بـــرای  تنهـــا یـــک دلیـــل ســـاده در پـــس خـــود دارد 
و  توجـــه  بـــه آن  و نســـبت  بـــوده  آشـــنا  انســـانی  هـــر 

ـــول اســـت.  حساســـیت دارد و نـــام آن پ
گرفتـــه شـــده   Budget واژه بودجـــه از واژه فرانســـوی
کیـــف پـــول اســـت و در اصطـــالح بـــه  کـــه بـــه معنـــی 
کشـــور، یـــک  مجمـــوع درآمدهـــا و هزینه هـــای یـــک 
یـــک  یـــا  و  موسســـه  یـــک  اداره،  یـــک  وزارتخانـــه، 
بـــه  همچنیـــن  می شـــود.  گفتـــه  خـــاص  شـــخص 
صـــورت رســـمی تر، بودجـــه در مـــاده نخســـت قانـــون 
محاســـبات عمومـــی مصـــوب 20 اســـفند مـــاه ســـال 
تعریـــف شـــده  1312 هجـــری خورشـــیدی چنیـــن 
کلیـــه عوایـــد و  اســـت: بودجـــه الیحـــه پیش بینـــی 
کـــه بـــرای یـــک ســـال شمسی)ســـنه  مخـــارج اســـت 
مالـــی( بـــه تصویـــب مجلـــس شـــورای ملـــی رســـیده 

ــد. باشـ
ـــون  ـــا تصویـــب قان کـــه ب ـــه ایـــن ترتیـــب روشـــن اســـت  ب
بودجـــه سرنوشـــت مالـــی و توانایـــی یـــک ســـازمان 
ـــخص  ـــارج مش ـــن مخ ـــوان پذیرفت ـــرد و ت ـــرای هزینه ک ب
کشـــور  گرفتـــن اینکـــه در  خواهـــد شـــد و بـــا در نظـــر 
مـــا دولـــت بســـیار پرحجـــم و بـــزرگ بـــوده و شـــمار 
بســـیاری از ســـازمان ها و نهادهـــا، دولتـــی هســـتند 

کـــه از اعتبـــارات عمومـــی و همگانـــی بـــه صـــورت 
ـــم  ک ـــت  ـــا دس ـــوند ی ـــد می ش ـــل بهره من کام ـــتقیم و  مس
کمک هزینـــه ای  مبلغـــی را بـــه صـــورت غیرمســـتقیم و 
گفـــت بخـــش بســـیار  یافـــت می کننـــد، می تـــوان  در
کالنـــی از جامعـــه ایرانـــی نســـبت بـــه تصویـــب بودجـــه 

ــد. ــال می کننـ ــا دقـــت دنبـ ــوده و آن را بـ ــاس بـ حسـ
کارمنـــدان ادارات دولتـــی، افزایـــش  بـــرای بســـیاری از 
ـــاال رفتـــن میـــزان  ـــه معنـــی ب بودجـــه اداره متبـــوع آنهـــا ب
ـــک  ـــه ی ـــتر بودج ـــش بیش ـــا و افزای ـــای آنه ـــوق و مزای حق
کـــه ایـــن اشـــخاص در  ـــه ســـازمانی  ســـازمان نســـبت ب
ــتر بـــودن حقـــوق  آن شـــاغل هســـتند بـــه معنـــی بیشـ

کارکنـــان آن ســـازمان اســـت و ... . یافتـــی  در
کامـــاًل   نگاهـــی  نـــوع  و  رویکـــرد  چنیـــن  هرچنـــد 
نادرســـت اســـت، لیکـــن بـــه هـــر روی نشـــان دهنـــده 
درک و برداشـــت جامعـــه از بودجـــه و آســـیب هایی 
گریبـــان جامعـــه را خواهـــد  کـــه در پـــی آن  اســـت 

گرفـــت.
روشـــن  بودجـــه  تصویـــب  کـــه  دیگـــری  دشـــواری 
ـــدازه دولـــت  گســـتردگی بیـــش از ان می ســـازد بزرگـــی و 
اســـت و ایـــن موضـــوع بـــه معنـــای حضـــور انبوهـــی از 
کـــه همگـــی  بـــوده  ســـازمان ها در عرصـــه عمومـــی 
مخـــارج  و  هزینه هـــا  پرداخـــت  انتظـــار  دولـــت  از 
در  وضعیتـــی  چنیـــن  دارنـــد.  را  خـــود  روزافـــزون 
نخســـتین آســـیب خـــود، ســـبب غافـــل شـــدن دولـــت 
یـــا ناتوانـــی آن از رســـیدگی بـــه بخش هایـــی اســـت 
کـــه وظیفـــه و رســـالت اصلـــی هـــر حکومتـــی بـــه شـــمار 

مـــی رود.
اصلـــی  رســـالت های  و  کارویژه هـــا  از  یکـــی 
کالســـیک آن و بـــه ویـــژه  یـــک دولـــت بـــه معنـــای 
کـــم  حا توســـعه  حـــال  در  جوامـــع  در  کـــه  دولتـــی 
اســـت، حمایـــت مســـتقیم و نامســـتقیم از توســـعه 
کشـــور و فراهـــم  زیرســـاخت های اصلـــی و پایـــه یـــک 
کـــردن شـــرایط رشـــد یـــک جامعـــه در ابعـــاد مختلفـــی 
کـــه  چـــون صنعتـــی، فرهنگـــی، انســـانی و ... اســـت 
گســـترش صنعـــت آب و  از جملـــه آن می تـــوان بـــه 

کـــرد. بـــرق اشـــاره 
عنـــوان  بـــه  بـــرق  و  آب  صنعـــت  تردیـــد  بـــدون 
توســـعه  در  اساســـی  زیرســـاخت های  از  یکـــی 
توســـعه  در  نه تنهـــا  و  اســـت  اثرگـــذار  کشـــوری  هـــر 
کشـــاورزی اهمیـــت ریشـــه ای دارد، بلکـــه  صنایـــع و 
و  انســـانی  توســـعه  شـــاخص های  بـــردن  بـــاال  در 
کیفیـــت زندگـــی  افزایـــش ســـطح فرهنـــگ، دانـــش و 
کشـــور نیـــز بســـیار مهـــم و حیاتـــی  شـــهروندان یـــک 
کـــه حمایـــت از ایـــن صنعـــت  بـــوده و طبیعـــی اســـت 
فهرســـت  در  آن  توســـعه  از  مراقبـــت  و  پیگیـــری  و 
ـــه خـــود  ـــگاه مهمـــی را ب کارویژه هـــای هـــر دولتـــی، جای

دهـــد.  اختصـــاص 
گفتـــه شـــده و اینکـــه در نزدیکـــی  بـــا توجـــه بـــه آنچـــه 
کشـــورمان هســـتیم شایســـته  موســـم تصویـــب بودجـــه 
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گـــذرا بـــه وضعیـــت  کـــه دســـت کم نگاهـــی  اســـت 
ایـــران و  بـــرق  بودجـــه و اعتبـــارات صنعـــت آب و 
کابینـــه دولـــت، یعنـــی وزارت نیـــرو  نماینـــده آن در 
در ســـال های اخیـــر پرداختـــه و نـــوع نـــگاه و رویکـــرد 
ـــاری  ـــدگاه اعتب ـــرژی از دی ـــاخت ان ـــه زیرس ـــت را ب دول

کشـــور بررســـی شـــود. در 
البتـــه پژوهـــش دربـــاره بودجـــه، منابـــع، مصـــارف و 
ردیف هـــای آن و همچنیـــن دگرگونی هـــای ایجـــاد 
ــال  ــه سـ ــال نســـبت بـ ــر سـ ــه هـ ــون بودجـ شـــده در قانـ
گـــذر ســـالیان، حتـــی بـــرای یـــک  گذشـــته و یـــا در 
و  کاری پیچیـــده، تخصصـــی  ردیـــف مشـــخص، 
گزارشـــی  گنجایـــش  کـــه از حوصلـــه و  دشـــوار بـــوده 
ــرون  ــژه بیـ ــا اهـــداف ویـ ــریه ای بـ از ایـــن دســـت و نشـ
ایـــن  در  تـــا  شـــد  خواهـــد  تـــالش  لیکـــن  اســـت، 
کشـــور در بخـــش انـــرژی  فرصـــت، وضعیـــت بودجـــه 
کـــه  و نیـــرو، در بـــازه زمانـــی دولـــت  یازدهـــم و مدتـــی 
گذشـــته اســـت، مـــورد بررســـی و  از دولـــت دوازدهـــم 

ــرد. گیـ ــرار  ــادی قـ نقـ
گســـترده ترین وزارتخانه هـــای  وزارت نیـــرو یکـــی از 
بـــه  مربـــوط  امـــور  کـــه  اســـت  کابینـــه  در  حاضـــر 
ــداری از تاسیســـات و  ــرژی و نگهـ ــد و پخـــش انـ تولیـ
تجهیـــزات صنعـــت آب و بـــرق را برعهـــده داشـــته و 
نیروگاه هـــای بـــرق، ســـدهای برق آبـــی و شـــبکه های 
روشـــن  دارنـــد.  قـــرار  آن  زیـــر مدیریـــت  برق رســـانی 
هزینه هـــای  وظایفـــی  چنیـــن  انجـــام  کـــه  اســـت 

گزافـــی نیـــز در پـــی خواهـــد داشـــت.
در دومیـــن ســـال زمامـــداری دولـــت یازدهـــم، یعنـــی 
واقـــع  در  کـــه  خورشـــیدی  هجـــری   1393 ســـال 
نخســـتین ســـال تقدیـــم الیحـــه بودجـــه توســـط خـــود 
بـــا وجـــود  بـــه شـــمار می آمـــد،  دولـــت مســـتقر نیـــز 
کل بودجـــه در ایـــن ســـال،  افزایـــش مطلـــق مبلـــغ 
کاهـــش 30 درصـــدی  نســـبت بـــه ســـال 1392، شـــاهد 
گذشـــته  اعتبـــارات وزارت نیـــرو بـــا نســـبت بـــه ســـال 
کـــه  بـــه نظـــر می رســـید  اینگونـــه  بودیـــم و در واقـــع 
ـــه وارون دولـــت »محمـــود  ـــی« ب دولـــت »حســـن روحان
هزینه هـــای  کـــه  بـــود  بـــاور  ایـــن  بـــر  احمدی نـــژاد« 
وزارت نیـــرو بـــه ایـــن انـــدازه نیســـت و یـــا اینکـــه در 
کشـــور، ایـــن وزارتخانـــه می توانســـت  شـــرایط آن روز 
کاهـــش داده و  هزینه هـــای خـــود را بـــه ایـــن میـــزان 

کنـــد.  صرفه جویـــی 
اعتبـــارات »وزارت نیـــرو« و ســـازمان ها و نهادهـــای 
نزدیـــک   92 ســـال  بودجـــه  قانـــون  در  زیرمجموعـــه 
ــی 30  کاهشـ ــا  ــه بـ کـ ــود  ــال بـ یـ ــارد ر ــزار میلیـ ــه 80هـ بـ
درصـــدی در الیحـــه بودجـــه پیشـــنهادی و مصـــوب 
ـــال رســـید و  ی ـــه حـــدود 55 هـــزار میلیـــارد ر ســـال 93 ب
کل مصـــارف  روی هـــم رفتـــه نیـــز ســـهم وزارتخانـــه از 
در ســـال  از 3/3 درصـــد  کشـــور  بودجـــه عمومـــی 
کاهـــش  1392 بـــه 2/5 درصـــد بـــرای ســـال پـــس از آن 

یافـــت.
گـــر جزییـــات ایـــن ردیـــف بودجـــه در ســـال 1393  ا
ــز  ــاط تمرکـ ــرد، نقـ گیـ ــرار  ــری قـ ــردازش دقیق تـ ــورد پـ مـ
کاهـــش چشـــمگیر در اعتبـــارات بیشـــتر روشـــن  ایـــن 
ــم یافـــت  ــاده درخواهیـ ــا یـــک بررســـی سـ ــود. بـ می شـ
کـــه در ســـال 93، بودجـــه »حـــوزه ســـتادی وزارت 

کل  ــد  ــته و 7 درصـ ــد داشـ ــی 116 درصـ ــرو« افزایشـ نیـ
ســـال  ایـــن  در  را  وزارتخانـــه  پیشـــنهادی  بودجـــه 
بیشـــترین  آن  برابـــر  در  اســـت.  مـــی داده  تشـــکیل 
کاهـــش، مربـــوط بـــه بودجـــه »شـــرکت های آب  میـــزان 
ــه در بخـــش تملـــک  کـ ــود  ــه ای« بـ و فاضـــالب منطقـ
کاهـــش 45 درصـــدی  دارایی هـــای ســـرمایه ای بـــا 
کل بودجـــه  گذشـــته، 21 درصـــد  نســـبت بـــه ســـال 
پیشـــنهادی وزارت نیـــرو در ســـال 1393 را شـــامل 
می شـــد، همچنیـــن ردیـــف بودجـــه »شـــرکت های 
 39 کاهشـــی  بـــا  نیـــز  ای«  منطقـــه  آب  ســـهامی 
کل بودجـــه وزارت نیـــرو در  درصـــدی، 42 درصـــد 
الیحـــه را تشـــکیل مـــی داده و شـــرایطی هماننـــد را 

ــرد. کـ ــه مـــی  تجربـ
کـــه دولـــت در ایـــن ســـال   در واقـــع بـــه نظـــر می رســـد 
آب  توســـعه  برنامه هـــای  کـــردن  ُکنـــد  بـــر  تصمیـــم 
کلـــی  کاهـــش  و فاضـــالب داشـــته اســـت. و ایـــن 
ـــای آب  ـــهم پروژه ه ـــه س ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ـــز ب ـــه نی بودج
ــیار  ــرو بسـ ــای وزارت نیـ ــبد طرح هـ و فاضـــالب در سـ
کاهـــش هزینه هـــا  باالســـت، ایجـــاد شـــده بـــود. زیـــرا 
ــذار  ــوس و اثرگـ ــاًل محسـ کامـ ــرج  ــن بخـــش پرخـ در ایـ

بـــوده اســـت.
ــد  ــه ای« هرچنـ ــرق منطقـ ــرکت های بـ ــش »شـ  در بخـ
کاهـــش بـــه انـــدازه بخش هـــای دیگـــر نبـــود، امـــا در  کـــه 
کاهـــش بودجـــه در امـــان  کل حـــوزه بـــرق نیـــز از مـــوج 
نمانـــد و 16 درصـــد از اعتبـــارات آن نســـبت بـــه ســـال 
کـــه ســـهم شـــرکت های  کاســـته شـــد. هرچنـــد   92
نبـــوده  کل چنـــدان چشـــمگیر  بـــرق منطقـــه ای در 
کل بودجـــه وزارتخانـــه را تشـــکیل  و تنهـــا 2 درصـــد 

مـــی داد.
البتـــه ادغـــام دانشـــگاه »صنعـــت آب و بـــرق شـــهید 
عباســـپور« در دانشـــگاه »شـــهید بهشـــتی« و حـــذف 
اعتبـــارات  از  دانشـــگاه  ایـــن  بودجـــه ای  ردیـــف 
ــال 93  ــه سـ ــه بودجـ ــرو در الیحـ ــه ای وزارت نیـ بودجـ
کاهـــش بودجـــه ایـــن وزارت بـــی اثـــر نبـــوده  نیـــز در 

اســـت.
ـــا اعتبـــارات بودجـــه ای »شـــرکت ســـهامی ســـازمان  اّم
توســـعه بـــرق ایـــران« نیـــز همچـــون حـــوزه ســـتادی 
وزارت در الیحـــه پیشـــنهادی افزایـــش 25 درصـــدی 
کل بودجـــه وزارت نیـــرو  داشـــت و نزدیـــک 4 درصـــد 

در الیحـــه ســـال 93 را بـــه خـــود اختصـــاص داد.
کاهـــش  و افزایـــش بودجـــه در ســـال  توجـــه بـــه نقـــاط 
ـــد  ـــال ها قص ـــت در آن س ـــه دول ک ـــد  ـــان می ده 93 نش
کـــه حضـــور خـــود در بخش هـــای اجرایـــی را  داشـــت 
کاهـــش داده و تنهـــا بـــه مدیریـــت و هدایـــت توســـعه 
ـــام الیحـــه  ـــرو بپـــردازد. در بررســـی ارق ـــع حـــوزه نی صنای
کاهـــش  کـــه بیشـــترین  در بخـــش نیـــرو روشـــن می شـــود 
بودجـــه در میـــان وزارتخانه هـــا، در ایـــن دســـتگاه رخ 
الیحـــه  در  دولـــت  می رســـد  نظـــر  بـــه  اســـت.  داده 
کاهـــش  بودجـــه ســـال 93 تـــالش داشـــت ضمـــن 
ـــع بودجـــه عمومـــی،  ـــه مناب وابســـتگی ایـــن دســـتگاه ب

آب  صنعـــت  توســـعه ای  طرح هـــای  مالـــی  تامیـــن 
وبـــرق را تنـــوع بخشـــیده و بخـــش خصوصـــی را بیشـــتر 
مشـــارکت دهـــد، طرح هـــای بهینه ســـازی صنایـــع 
نیـــرو و افزایـــش بـــازده تولیـــد توســـط بخـــش خصوصـــی 
در  تشـــویقی  و  توســـعه ای  طرح هـــای  همچنیـــن  و 
حـــوزه انـــرژی بـــه ویـــژه تولیـــد نیـــرو، مدیریـــت منابـــع 
گاز مشـــترک  آب هـــای مـــرزی و میدان هـــای نفـــت و 
ــز از جملـــه سیاســـت های  بـــه بخـــش خصوصـــی نیـ
کـــه راســـتای  دولـــت در بودجـــه ســـال 93 بـــوده اســـت 
کار خـــود  کلـــی دولـــت یازدهـــم را در آغـــاز  سیاســـت 
و نخســـتین الیحـــه بودجـــه تدویـــن شـــده توســـط آن 

را نشـــان مـــی داد.
و  تدویـــن  ســـال  دومیـــن  کـــه   1394 ســـال  در  امـــا 
»حســـن  دولـــت  توســـط  بودجـــه  الیحـــه  تنظیـــم 
ـــود، بازهـــم شـــاهد افزایـــش بودجـــه وزارت  ـــی« ب روحان
کـــه بـــا  گفـــت  نیـــرو بودیـــم و در واقـــع ایـــن می تـــوان 
یـــک افزایـــش 30 درصـــدی، میـــزان اعتبـــارت ایـــن 
ســـازمان بـــار دیگـــر تـــا نزدیکـــی اعتبـــارات آن، پیـــش 
ــه مبلـــغ 72  ــال 93 افزایـــش یافـــت و بـ کاهـــش سـ از 

یـــال رســـید. هـــزار میلیـــارد ر
نشـــان  نیـــرو  وزارت  زیرمجموعـــه  ردیف هـــای 
بودجـــه  کالن  بخـــش  جهت گیـــری  کـــه  می دهـــد 
ســـال 94 صنعـــت آب و بـــرق راهبـــری ایـــن بخـــش 
بـــه ســـوی بهـــره وری بیشـــتر، حفاظـــت و نگهـــداری 
بودجـــه  در  و  بـــوده  کشـــور  آب  منابـــع  از  کارآمدتـــر 
پیشـــنهادی توجـــه ویـــژه ای بـــه آب هـــای زیرزمینـــی 

می خـــورد. چشـــم  بـــه 
در همیـــن ســـال و بـــه منظـــور تبییـــن ابعـــاد گســـترده ای 
کـــه قـــرار بـــود وزارت نیـــرو را از بحـــران مالـــی  بودجـــه ای 
برنامه ریـــزی  معـــاون  دائمـــی«  »علیرضـــا  برهانـــد، 
ــر ایـــن  کیـــد بـ ــر نیـــرو ضمـــن تا و امـــور اقتصـــادی وزیـ
کـــه بـــه صـــورت معمـــول منابـــع بودجـــه وزارت  نکتـــه 
ــازه ای  گذشـــته بـــه طرح هـــای سـ ــرو در ســـال های  نیـ
در  کـــه  بـــود  کـــرده  عنـــوان  اختصـــاص می یافـــت، 
ـــه جـــدا از افزایـــش اعتبـــار در  ســـال 94، ایـــن وزارتخان
طرح هـــای ســـازه ای، در طرح هـــای عالج بخشـــی، 
هـــم  آبـــی  تاسیســـات  از  نگهـــداری  و  بهره بـــرداری 
افزایـــش قابـــل توجهـــی داشـــته  و در ایـــن راســـتا در 
فصـــل منابـــع آب از جملـــه ســـدها، مدیریـــت آب و 
شـــبکه های آبرســـانی، 33درصـــد افزایـــش بودجـــه 
کـــه تنهـــا در مـــورد پایانـــی میـــزان افزایـــش  داشـــته 
اعتبـــارات بـــه 3 برابـــر ســـال پیـــش از آن مـــی رســـید. 
کـــه مربـــوط بـــه  گفتـــه دائمـــی در فصـــل انـــرژی  بـــه 
ـــرق اســـت نیـــز افزایشـــی نزدیـــک  اعتبارهـــای بخـــش ب

بـــه 19 درصـــدی پیش بینـــی شـــده بـــود.
در  کـــه  بـــود  کـــرده  دائمـــی همچنیـــن خاطرنشـــان 
ســـال 94 در بخـــش عمرانـــی صنعـــت آب از جملـــه 
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افزایشـــی 41  نیـــز  بـــه فاضـــالب  طرح هـــای مربـــوط 
درصـــدی در بودجـــه رخ داده اســـت. 

در بودجـــه ســـال 94 بازهـــم توجـــه چندانـــی بـــه بخـــش 
بـــرق نشـــده و میـــزان افزایـــش اعتبـــارات ایـــن بخـــش 
ــود. از  ــم بـ کـ ــیار  ــالیانه بسـ ــورم سـ ــرخ تـ ــه نـ ــه بـ ــا توجـ بـ
کالن  ــزان بدهـــی  گرفتـــن میـ ــر  ــا در نظـ ــر بـ ســـوی دیگـ
دولـــت در صنعـــت بـــرق و اینکـــه بودجـــه دولتـــی 
ــارات  کل اعتبـ ــزان  در ایـــن بخـــش یـــک شـــصتم میـ
کـــه افزایـــش  گفـــت  کشـــور بـــود، بایـــد  صنعـــت بـــرق 
بودجـــه بخـــش بـــرق بســـیار ناچیـــز بـــه نظـــر مـــی رســـید.
بخـــش  بـــه  بدهـــی  دربـــاره  آنچـــه  بـــا  پیونـــد  در 
و  ریـــزی  برنامـــه  معـــاون  شـــد،  گفتـــه  خصوصـــی 
گفـــت  اقتصـــادی وقـــت وزیـــر نیـــرو در همـــان ســـال در 
گویـــی بـــه برنامه هـــای وزارت نیـــرو بـــرای پرداخـــت  و 
بدهی هـــای بخـــش بـــرق در بودجـــه 94 نیـــز اشـــاره 
گفتـــه بـــود: تهاتـــر بدهی هـــای وزارت نیـــرو بـــا  کـــرده و 
کـــه از فـــروش نیروگاه هـــا بـــه مالـــکان جدیـــد  اقســـاطی 
برجـــای مانـــده، از ظرفیت هـــای پیـــش بینـــی شـــده 
کســـانی  در بودجـــه ســـال 1394 اســـت. بنابرایـــن 
کرده انـــد،  خریـــداری  دولـــت  از  را  نیروگاه هـــا  کـــه 
کـــه بـــرای فـــروش بـــرق  می تواننـــد در برابـــر مبالغـــی 
تولیـــدی نیـــروگاه هـــای خـــود از وزارت نیـــرو بســـتانکار 
هســـتند، طلب هـــا و بدهی هـــای خـــود را بـــا ایـــن 

کننـــد.  وزارت خانـــه تهاتـــر 
ـــکاران  ـــرای تســـویه حســـاب پیمان ـــر ب البتـــه روش تهات
ـــه دلیـــل  ـــی ب ـــود ول ـــز مطـــرح شـــده ب هـــم پیـــش از آن نی
کشـــور در  ســـاختار بانکـــی و ســـازوکار خزانـــه داری 
یافـــت بدهی هـــا و مطالبـــات دولتـــی،  پرداخـــت و در
ــده  ــود آمـ ــه وجـ ــن راه بـ ــیاری در ایـ ــواری های بسـ دشـ
بـــود. از ســـوی دیگـــر شـــرط نخســـت اجـــرای ایـــن 
کـــه پیـــش از هـــر چیـــز نیروگاه هـــای  بـــود  طـــرح آن 
کافـــی و بـــدون  گـــذار شـــده بتواننـــد بـــا بهـــره وری  وا
زمینه هـــای  در  پـــی  در  پـــی  دشـــواری های  بـــروز 
ــه  کـ ــوند  ــدار شـ ــرده و وارد مـ کـ ــد  ــرق تولیـ ــون، بـ گـ گونا
گســـترده و ژرف مســـتقل  ایـــن امـــر خـــود، یـــک بحـــث 

ــود. ــد بـ خواهـ
ســـال  در  نیـــرو  وزارت  بودجـــه  ترکیـــب  مـــورد  در 
کـــه بـــا توجـــه بـــا نـــرخ رشـــد  گفـــت  1394 نیـــز بایـــد 
کـــم و بیـــش در همـــان  کـــه  گـــون  گونا بخش هـــای 
گذشـــته بـــود، ســـهم زیرمجموعه هـــا  انـــدازه ســـال 
ـــش  ـــال 1393 پی ـــه در س ـــب بودج ـــد ترکی ـــًا مانن تقریب
ـــود. تنهـــا در حـــوزه ســـتادی افزایـــش 110  بینـــی شـــده ب
کـــه البتـــه در ســـال  درصـــدی بودجـــه دیـــده می شـــد 
93 نیـــز همیـــن میـــزان افزایـــش داشـــت. ایـــن میـــزان 

افزایـــش شـــاید بـــه دلیـــل افزایـــش حقـــوق و دســـتمزد 
گرفتـــه شـــده بـــود امـــا بـــه هـــر حـــال بـــه  کارکنـــان در نظـــر 
دلیـــل در دســـترس نبـــودن ریـــز مصـــارف اعتبـــارات 
از  دقیقـــی  تحلیـــل  نمی تـــوان  ســـتادی،  حـــوزه  در 

ــه دســـت داد. ــن افزایـــش بـ ــل ایـ دلیـ
رونـــد بودجـــه وزارت نیـــرو در ســـال 95 تغییـــر چندانـــی 
کلـــی اعتبـــارات ایـــن وزارتخانـــه  نداشـــت و میـــزان 
ــه  ــبت بـ ــال 1395 نسـ ــه سـ ــون بودجـ ــه و قانـ در الیحـ
ســـال پیـــش از آن تغییـــر چندانـــی نداشـــت و تنهـــا 
هـــزار   72 بـــه  نزدیـــک  درصـــدی   1.5 افزایشـــی  بـــا 
ــن  ــه ایـ ــد. در بودجـ ــه شـ گرفتـ ــر  ــال در نظـ یـ ــارد ر میلیـ
ســـال هـــم ماننـــد ســـال 94 بیـــش از 40 هـــزار میلیـــارد 
ــه فصـــل آب اختصـــاص یافـــت و در فصـــل  ــال بـ یـ ر
گذشـــته نزدیـــک بـــه یـــازده هـــزار  بـــرق نیـــز برابـــر ســـال 
یـــال اعتبـــار پیش بینـــی شـــده بـــود.  و 500 میلیـــارد ر
ــارات  کاهـــش اعتبـ ــا و  ــه ایـــن افزایش هـ در واقـــع همـ
گـــذر ایـــن ســـال ها  کـــه در  بودجـــه ای وزارت نیـــرو 
شـــاهد آن بودیـــم، پیونـــد چندانـــی بـــا بخـــش صنعـــت 
بـــرق نداشـــته و بودجـــه ایـــن حـــوزه بـــا بـــه شـــمار آوردن 
نـــرخ تـــورم ســـالیانه تقریبـــًا دســـت  نخـــورده مانـــده 

اســـت.
بـــه ایـــن ترتیـــب ســـال 95 بودجـــه بـــرق بـــدون تغییـــر 
ایـــن  مالـــی  مشـــکالت  اســـتمرار  بـــه  چشـــمگیر، 
گرچـــه معـــاون وقـــت وزیـــر نیـــرو در  صنعـــت دامـــن زد. ا
ـــوان  ـــال عن ـــن س ـــه ای ـــه بودج ـــات الیح ـــح جزیی توضی
کـــه قـــرار اســـت در فصـــل انـــرژی، اجـــرای  کـــرده بـــود 
ـــای  ـــز طرح ه ـــه  ج ـــور ب کش ـــرژی در  ـــد ان ـــای تولی طرح ه
کـــه وابســـته بـــه احـــداث طرح هـــای آبـــی  برق آبـــی 
گذاشـــته  خصوصـــی  بخـــش  عهـــده  بـــر  هســـتند، 
توســـعه  کننـــده  تامیـــن  اصلـــی  منابـــع  و  شـــده 
ـــع  ی ـــال و توز ـــامانه های انتق ـــی و س ـــای حرارت نیروگاه ه
یافـــت وجـــوه  ـــرق از ســـرمایه گذاری ایـــن بخـــش و در ب
ــه بابـــت  کـ ــتراک و هزینه هایـــی  ــه حـــق اشـ مربـــوط بـ
ــای تکلیفـــی، تامیـــن  ــر اســـاس تعرفه هـ ــردم بـ ــرق مـ بـ
ــی  ــا مـ ــی هـ ــاس پیـــش بینـ ــر اسـ ــغ بـ ــن مبالـ ــود. ایـ شـ
ــامل  ــه شـ کـ ــرژی را  ــل انـ ــارات فصـ کل اعتبـ بایســـت 
انرژی هـــای  و  یـــع  توز انتقـــال،  تولیـــد،  بخش هـــای 
ــاق  ــن اتفـ ــا ایـ ــرد امـ کـ ــی  ــن مـ ــود، تامیـ ــر بـ تجدیدپذیـ

ــداد. ــز رخ نـ هرگـ
ــه هـــم  ــه ایـــن نکتـ دائمـــی البتـــه در جـــای دیگـــری بـ
ــی  ــارات پیش بینـ ــزان اعتبـ ــه میـ کـ ــود  ــرده بـ کـ ــاره  اشـ

 8 رشـــد  میـــزان  بـــا   95 ســـال  بودجـــه  در  شـــده 
کـــه در ســـند چشـــم انداز  کشـــور  درصـــدی اقتصـــاد 
توســـعه برنامه ریـــزی شـــده، هماهنـــگ نیســـت و ایـــن 
کـــه  اعتبـــارات حتـــی بـــا میـــزان رشـــد 5.8 درصـــدی 
ـــی  ـــور پیش بین کش ـــرای  ـــال 95 ب ـــی در س ـــک جهان بان
کـــه  کـــرده اســـت، نیـــز تناســـب نـــدارد و ممکـــن اســـت 
کشـــور بـــرای ایـــن رشـــد  گنجایـــش آب و بـــرق تولیـــدی 

بســـنده نباشـــد.
معـــاون وقـــت برنامه ریـــزی و امـــور اقتصـــادی وزیـــر 
کافـــی بـــودن  ـــا توجـــه بـــه نا کـــه ب کـــرده بـــود  کیـــد  نیـــرو تا
اعتبـــارات بـــرای اجـــرای طرح هـــای توســـعه ای، ایـــن 
ســـرمایه های  کـــردن  جـــذب  بـــه  نیـــاز  وزارتخانـــه 
ســـرمایه گذاران  از  دعـــوت  و  خصوصـــی  بخـــش 
کشـــور را بـــرآورده  خارجـــی دارد تـــا بتوانـــد نیازهـــای 

کنـــد.
وزارت  برنامه ریـــزی  معـــاون  آنچـــه  بـــه  توجـــه  بـــا 
ــور  کشـ کـــه  کـــرد، روشـــن می شـــود  ــرو بـــه آن اشـــاره  نیـ
بـــه  بایـــد هرچـــه ســـریع تر رویکـــرد خـــود را نســـبت 
ــور  ــزوم حضـ ــر داده و لـ ــی تغییـ ــرمایه گذاری خارجـ سـ
آن را بپذیـــرد  و همچنیـــن در مـــورد بخـــش خصوصـــی 
نیـــز دســـت از شـــعار دادن برداشـــته و بـــه صـــورت 
بیـــرون  حوزه هـــا  ایـــن  را  کمیـــت  حا پـــای  واقعـــی 
بـــا همـــه  را  بخـــش خصوصـــی  و حضـــور  کشـــیده 
ـــرق  ـــرد و مدیریـــت صنعـــت آب و ب الزامـــات آن بپذی
کنـــد،  گـــذار  ــه ایـــن بخـــش وا کامـــل بـ را بـــه صـــورت 
ـــا خالصـــه  ـــروز تنهـــا در ســـخنان زیب ـــا ام ـــه ت ک چیـــزی 
یاســـت در  ــیرینی مدیریـــت و ر ــه و شـ شـــده و وسوسـ
گام جـــدی در ایـــن  همـــه عرصه هـــا از برداشـــتن یـــک 

کـــرده اســـت. زمینـــه جلوگیـــری 
در مـــورد هزینه کـــرد درآمدهـــای وزارت نیـــرو در ســـال 
ــه  ــا بخشـــی از منابـــع بـ ــود تـ ــز مصـــوب شـــده بـ 95 نیـ
دســـت آمـــده از فـــروش بـــرق بـــرای حمایـــت از توســـعه 
بـــرق روســـتایی و تولیـــد  و نگهـــداری شـــبکه های 
ک توســـط شـــرکت توانیـــر  بـــرق تجدیـــد پذیـــر و پـــا
هزینـــه شـــود و درآمـــد شـــرکت های تولیـــد نیـــروی 
بـــرق حرارتـــی و بـــرق منطقـــه ای بابـــت رد دیـــون و یـــا 
و  حرارتـــی  نیروگاه هـــای  توســـعه  در  ســـرمایه گذاری 
کشـــور هزینـــه شـــود. همچنیـــن  توســـعه شـــبکه انتقـــال 
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شـــرکت های فروشـــنده بـــرق نیروگاه هـــای آبـــی نیـــز 
کـــه تمامـــی درآمـــد حاصـــل از  موظـــف شـــده بودنـــد 
ــردن  کـ ــم  کـ ــس از  ــود را پـ ــرق خـ ــای بـ ــروش انرژی هـ فـ
هزینه هـــای تولیـــد بـــرای ســـرمایه گذاری در توســـعه 
ــانند. ــرف برسـ ــه مصـ ــور بـ کشـ ــای برق آبـــی  نیروگاه هـ
 4 افزایشـــی  نیـــرو  وزارت  بودجـــه   1396 ســـال  در 
کـــرد  درصـــدی را نســـبت بـــه بودجـــه ســـال 95 تجربـــه 
کـــه البتـــه بازهـــم  ـــال رســـید  ی و بـــه 75 هـــزار میلیـــارد ر

افزایـــش چنـــدان قابـــل توجهـــی نبـــود.
البتـــه دائمـــی، معـــاون برنامـــه ریـــزی وزیـــر نیـــرو معتقـــد 
کـــه در الیحـــه بودجـــه ســـال 96 ظرفیت هـــای  بـــود 
خوبـــی پیـــش بینـــی شـــده و بـــه مـــواد مهمـــی از جملـــه 
فاینانـــس خارجـــی، اوراق بهـــادار و تســـویه بدهـــی 
پیمانکارهـــا اشـــاره شـــده و توجـــه ویـــژه ای نیـــز بـــه 

دارد. وجـــود  دانش بنیـــان  شـــرکت های 
بـــر  افـــزون  کـــه  بـــود  کـــرده  کیـــد  تا همچنیـــن  وی 
یـــال  ر میلیـــارد  هـــزار   100 حـــدود  مصـــوب  بودجـــه 
ــای عمرانـــی و حـــدود  ــرای طرح هـ ــارکت بـ اوراق مشـ
بازپرداخـــت  بـــرای  نیـــز  یـــال  ر میلیـــارد  هـــزار   200
تعهـــدات طرح هـــای نیمـــه تمـــام و بدهـــی صنعـــت 
بـــه بانک هـــا، مبلغـــی نزدیـــک بـــه 75 هـــزار میلیـــارد 
و  هـــا  التفـــاوت  مابـــه  پرداخـــت  بـــرای  هـــم  تومـــان 
طرح هـــای تملـــک از محـــل اوراق مالـــی اســـالمی 

پیـــش بینـــی شـــده اســـت. 
ــذاری 600  گـ ــرای وا او پیـــش بینـــی تســـهیالت الزم بـ
تســـهیالت صنـــدوق  از محـــل  تمـــام  نیمـــه  طـــرح 
توســـعه ملـــی و بانک هـــا را از جملـــه مزیـــت هـــای 
کـــه  کـــرده بـــود  کیـــد  مهـــم ایـــن الیحـــه دانســـته و تا
تخصیـــص ایـــن تســـهیالت مـــی توانـــد ایـــن طرح هـــا 
کشـــور  کـــه از ضـــرورت و اهمیـــت باالیـــی بـــرای  را 
برخـــوردار هســـتند، بـــا ســـرعت بیشـــتری بـــه مرحلـــه 

ــاند. ــرداری برسـ ــره بـ بهـ
ــه  ــه بودجـ ــن الیحـ ــگام تدویـ ــه هنـ ــه اینکـ ــه بـ ــا توجـ بـ
ســـال 96، رئیـــس جمهـــور آب را یکـــی از 4 اولویـــت 
ســـال آینـــده دولـــت قـــرار داده بـــود و ایـــن امـــر نشـــان از 
ـــت  ـــار می رف ـــت، انتظ ـــور داش کش ـــرای  ـــت آب ب اهمی
کـــه ایـــن رویکـــرد در بودجـــه ســـال 96 نیـــز دیـــده شـــود. 
از افزایـــش 25 درصـــدی بخـــش عمـــران شـــهری و 
از نتایـــج همیـــن  توســـعه آب و فاضـــالب شـــهری 
گذشـــته بـــود. ارقـــام  رویکـــرد در الیحـــه بودجـــه ســـال 
یاچـــه ارومیـــه،  قابـــل توجهـــی نیـــز بـــرای نجـــات در
ــره  ــرق جزیـ ــن آب و بـ ــران، تأمیـ ــواحل مکـ ــعه سـ توسـ
کارون در نظـــر  ابوموســـی و رفـــع آلودگـــی رودخانـــه 

گرفتـــه شـــده بـــود.
 در همیـــن راســـتا »ســـتار محمـــودی« قائـــم  مقـــام 
از افزایـــش بودجـــه  ابـــراز خرســـندی  بـــا  نیـــرو  وزیـــر 
کـــه نیازهـــای مـــا  کـــرده بـــود  در ایـــن زمینـــه عنـــوان 
ــارد  ــزار میلیـ ــر 200 هـ ــغ بـ ــرق بالـ ــرای بخـــش آب و بـ بـ
کـــه بخشـــی از ایـــن نیازهـــا  یـــال در ســـال اســـت  ر
ســـرمایه گذاران  بانکـــی،  وام هـــای  طریـــق  از  بایـــد 
ـــه  بخـــش خصوصـــی، اوراق مشـــارکت و اســـناد خزان

اســـالمی تامیـــن شـــود.
ــود  ــن می شـ ــه روشـ ــای بودجـ ــه ردیف هـ ــی بـ ــا نگاهـ بـ
ـــه بخـــش  کـــه تقریبـــًا تمـــام افزایـــش بودجـــه ســـال 96 ب

آب اختصـــاص یافتـــه اســـت نـــه بـــرق. در بخـــش 
میـــزان  بودجـــه   ردیف هـــای  از  برخـــی  در  و  بـــرق 
ــه  ــه بودجـ ــرده و در الیحـ کـ ــدا  کاهـــش پیـ ــارات  اعتبـ
ایـــن ســـال بـــرای بخـــش بـــرق وابســـتگی چندانـــی 
بـــه بودجـــه دولتـــی پیش بینـــی نشـــده بـــود. در واقـــع 
محـــل  از  پروژه هـــا  مالـــی  تأمیـــن  از  بزرگـــی  بخـــش 
فـــروش اوراق بهـــادار و اســـناد خزانـــه و ســـرمایه گذاری 

بخـــش خصوصـــی انجـــام می شـــد.
در همیـــن راســـتا وزیـــر نیـــرو نیـــز بـــا اشـــاره بـــه ایـــن 
ـــه  ـــوط ب کـــه بســـیاری از ردیف هـــای بودجـــه مرب نکتـــه 
ــه  کاهـــش یافتـ ــه 96  ــه بودجـ ــرق در الیحـ صنعـــت بـ
ــری اســـت  ــأله تلنگـ ــن مسـ ــه ایـ کـ ــود  ــرده بـ کـ ــوان  عنـ
کـــه  بـــرای شـــرکت های اســـتانی در ایـــن صنعـــت 
عمرانـــی  پروژه هـــای  مالـــی  تأمیـــن  بـــرای  بایســـتی 
ــذب  ــه جـ ــن از جملـ ــع جایگزیـ ــراغ منابـ ــه سـ ــود بـ خـ

گـــذاری بخـــش خصوصـــی برونـــد. ســـرمایه 
محـــل هزینـــه ـ درآمدزیرمجموعه هـــای وزارت نیـــرو 
در  درآمدهـــا  ایـــن  در ســـال 96 هماننـــد مصـــارف 
بودجـــه  در  کـــه  تفـــاوت  ایـــن  بـــا  اســـت  ســـال 95 
ســـال 96 یارانـــه انـــرژی یـــا همـــان تفـــاوت قیمـــت 
ــال  یـ ــارد ر ــزار میلیـ ــا، 40 هـ ــرق و ســـوخت نیروگاه هـ بـ
یالـــی  پیش بینـــی شـــده و همچنیـــن عـــوارض 30 ر
کـــه  یـــال افزایـــش یافتـــه بـــود،  فـــروش بـــرق بـــه 50 ر
بهـــره وری  و  تجدیدپذیـــر  انرژی هـــای  ســـازمان  بـــه 
کشـــور، »ســـاتبا« تعلـــق می گرفـــت، هـــر چنـــد  انـــرژی 
بعدهـــا رقـــم بســـیار اندکـــی از ایـــن بودجـــه بـــه ســـاتبا 

تخصیـــص داده شـــود.
نکتـــه جالـــب دیگـــر در بودجـــه ســـال 96 افزایـــش 
ــه  کـ ــود  ــرو بـ ــتادی وزارت نیـ ــوزه سـ ــه حـ ــاره بودجـ دوبـ
گذشـــته بـــاز هـــم 2 برابـــر شـــد و 16  ماننـــد ســـال های 

یـــال رســـید. ــارد ر ــزار میلیـ هـ
کـــه توســـط دولـــت  و امـــا واپســـین الیحـــه بودجـــه ای 
الیحـــه  شـــد،  مجلـــس  تقدیـــم  و  تدویـــن  روحانـــی 
محســـن   « اینکـــه  بـــا  بـــود.    1397 ســـال  بودجـــه 
بختیـــار«، معـــاون جدیـــد برنامـــه ریـــزی و اقتصـــادی 
وزیـــر نیـــرو از افزایـــش اعتبـــارات ایـــن وزارتخانـــه و 
یـــال در ســـال 97  رســـیدن بـــه 82 هـــزار میلیـــارد ر
خبـــر داده بـــود، اّمـــا ایـــن مبلـــغ در الیحـــه پیشـــنهادی 
بـــه  تصویـــب  بـــرای  دولـــت  توســـط  کـــه  بودجـــه 
ــر خـــالف  ــد جایـــی نداشـــت و بـ ــم شـ مجلـــس تقدیـ
کاهشـــی  ایـــن پیشـــنهاد اعتبـــارات وزارت نیـــرو بـــا 
14 درصـــدی روبـــرو شـــد و تنهـــا نزدیـــک بـــه 65 هـــزار 
یـــال بـــه ایـــن ســـازمان و زیرمجموعه هـــای  میلیـــارد ر

کـــرد. آن تخصیـــص پیـــدا 
نیـــرو  وزارت  بودجـــه  فرعـــی  ردیف هـــای  در  آنچـــه 
بودجـــه  توجـــه  قابـــل  کاهـــش  خودنمایـــی می کـــرد 
بودجـــه  افزایـــش  و  نیـــرو  وزارت  ســـتادی  حـــوزه 
کـــه در مـــورد  برخـــی نهادهـــای زیرمجموعـــه اســـت 
اعتبـــارات ســـتادی بودجـــه ایـــن بخـــش پـــس از چنـــد 
ــه  ــه افزایـــش تصاعـــدی را تجربـ کـ ــال پـــی در پـــی  سـ

گهانـــی و ســـقوطی  کاهشـــی نا کـــرده بـــود، یکبـــاره بـــا 
ـــال 1393  ـــوزه در س ـــن ح ـــه ای ـــزان بودج ـــه می ـــدید ب ش
یـــال  بازگشـــت و روی مبلـــغ 3 هـــزار 800 میلیـــارد ر
کـــه ایـــن رونـــد بـــا ردیـــف بودجـــه  ایســـتاد. هنگامـــی 
دیگـــر ســـازمان های دولتـــی مقایســـه می شـــود، بـــه 
کـــه دولـــت یـــک سیاســـت عمومـــی را  نظـــر می رســـد 
کاهـــش اعتبـــارات حوزه هـــای ســـتادی در پیـــش  در 

ــه اســـت. گرفتـ
از جملـــه دیگـــر تغییـــرات موجـــود در الیحـــه بوجـــه 
پژوهشـــگاه  بـــرای  پیشـــنهادی  بودجـــه    97 ســـال 
ـــی  ـــواره مبلغ ـــته هم گذش ـــال های  ـــه در س ک ـــود  ـــرو ب نی
تقریبـــًا ثابـــت داشـــته اســـت. درســـال 97 پژوهشـــگاه 
نیـــرو بـــا رشـــدی بیـــش از 100 درصـــدی بودجـــه ای 
کـــرد تـــا نشـــان  یافـــت  یـــال در برابـــر تـــا 855 میلیـــارد ر
حـــوزه  ایـــن  در  دولـــت  رویکـــرد  دگرگونـــی  دهنـــده 
ـــز  ـــات آب نی ـــه تحقیق ـــه موسس ـــورد بودج ـــد. در م باش
کـــه  کـــه ایـــن ســـازمان پـــس از ســـال 94  گفـــت  بایـــد 
ـــر 380 میلیـــارد  ـــا یـــک رشـــد 2 برابـــری بودجـــه ای براب ب
ـــف  ـــا دارای ردی ـــه خـــود تخصیـــص داد، تقریب ـــال ب ی ر
ــاهد  ــز شـ ــال 97 نیـ ــه در سـ کـ ــوده  ــی بـ ــاری ثابتـ اعتبـ
کـــه  اعتبـــاری  ردیـــف  در  همیـــن وضـــع هســـتیم. 
بـــرای خریـــد پســـاب تصفیـــه شـــده بـــه وســـیله بخـــش 
افزایـــش  نیـــز  اســـت  خصوصـــی پیش بینـــی شـــده 
کاهـــش محسوســـی ایجـــاد نشـــده اســـت. لیکـــن  یـــا 
ــه   ــد بودجـ ــه می کنـ ــه جلـــب توجـ ــه بیـــش از همـ آنچـ
2 ســـازمان بهـــره وری انـــرژی و انرژی هـــای نـــو اســـت 
ــال  ــه سـ ــه پـــس از چنـــدی ثابـــت مانـــدن در بودجـ کـ
کاهـــش نیـــز روبـــرو شـــد. امـــا در ســـال 97  96 حتـــی بـــا 
گذاشـــتن  ـــه  ـــا درهـــم  آمیختـــن ایـــن دو ســـازمان و پای ب
ســـازمان بهـــره وری انـــرژی و انرژی هـــای تجدیدپذیـــر 
آن  بـــرای  چشـــم گیر  بودجـــه ای  ســـاتبا،  همـــان  یـــا 
کـــه بـــا رشـــدی نزدیـــک بـــه هـــزار  گرفتـــه شـــد  در نظـــر 
ــا  ــید تـ ــال رسـ یـ ــارد ر ــزار 760 میلیـ ــه 6 هـ ــدی بـ درصـ
بـــرای نخســـتین بـــار ســـهم ســـازمانی از ایـــن دســـت 
بـــه  مربـــوط  پژوهشـــی  فعالیت هـــای  همچنیـــن  و 
ـــرژی بخـــش قابـــل توجهـــی از بودجـــه وزارت نیـــرو را  ان

تشـــکیل دهـــد. 
کـــه معـــاون برنامه ریـــزی و اقتصـــادی  بـــر اســـاس آنچـــه 
وزیـــر نیـــرو دربـــاره توجـــه الیحـــه بودجـــه 97 بـــه توســـعه 
کـــرده بـــود، وزارت  کشـــور عنـــوان  انرژی هـــای نـــو در 
ــرو در اجـــرای برنامـــه ششـــم توســـعه و ســـند ملـــی  نیـ
ظرفیـــت  افزایـــش  کشـــور،  انـــرژی  بخـــش  توســـعه 
ــرمایه گذاری بخـــش  ــا سـ ــر بـ نیروگاه هـــای تجدیدپذیـ
غیردولتـــی را در دســـتورکار خـــود قـــرار داده و در ایـــن 
راســـتا بـــا بهره گیـــری از ظرفیت هـــای قانونـــی موجـــود 
مالـــی  منابـــع  ســـاتبا،  ســـازمان  تشـــکیل  قانـــون  و 
ـــر  ـــت از انرژی هـــای تجدیدپذی ـــرای حمای مطمئنـــی ب
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و  شـــده  پیش بینـــی  ســـال 97،  بودجـــه  الیحـــه  در 
کیلـــووات ســـاعت  گذشـــته از هـــر  ماننـــد ســـال های 
کار اختصـــاص  بـــه ایـــن  بـــرق مصرفـــی عوارضـــی 

خواهـــد یافـــت.
کـــرد: ایـــن عـــوارض در ســـال 97  وی خاطرنشـــان 
کیلـــووات ســـاعت مصـــرف بـــرق برابـــر  بـــه ازای هـــر 
منابـــع  کـــه  اســـت  شـــده  پیشـــنهاد  یـــال  ر  60 بـــا 
یـــال بـــرای  حاصـــل تـــا ســـقف 15 هـــزار میلیـــارد ر
توســـعه انرژی هـــای تجدیدپذیـــر و تقویـــت شـــبکه 
کـــه می توانـــد  بـــرق روســـتایی هزینـــه خواهـــد شـــد 
تجدیدپذیـــر  بـــرق  تولیـــد  گنجایـــش  افزایـــش  بـــا 
کیلـــووات  کشـــور از 400 مـــگاوات بـــه 880 میلیـــون 
ـــرق در ســـال از تولیـــد ســـاالنه 610 هـــزار تـــن  ســـاعت ب
آالینده هـــا درهـــر ســـال جلوگیـــری و همچنیـــن در 
مصـــرف 220 میلیـــون مترمکعـــب ســـوخت معـــادل 

کـــرد. گاز طبیعـــی نیـــز صرفـــه جویـــی 
گذشـــته  در بودجـــه ســـال 97 نیـــز ماننـــد دو ســـال 
بـــا پاییـــن نگـــه داشـــتن اعتبـــارات فصـــل بـــرق بـــر 
و ســـرمایه  خارجـــی  مشـــارکت بخـــش خصوصـــی 
کیـــد  و همچنیـــن انتشـــار اوراق قرضـــه اســـالمی تا

شـــده اســـت.
گفـــت  کلـــی مـــی تـــوان  بـــه هـــر حـــال و در یـــک نـــگاه 
ــرو  ــتادی وزارت نیـ ــای سـ ــه هـ ــه هزینـ ــه بـ ــا توجـ ــه بـ کـ
کـــرده  ـــر  گســـترده ت کـــه هـــر ســـال ســـفره دولتـــی خـــود را 
انتظـــار  مصـــوب  بودجـــه  از  نتـــوان  شـــاید  اســـت، 
باالیـــی داشـــت، زیـــرا بخـــش بزرگـــی از آن صـــرف 
ـــزرگ مـــی شـــود.  هزینـــه هـــای اجـــزای همیـــن پیکـــره ب
بـــرای اثربخشـــی بیشـــتر  گام  در نتیجـــه نخســـتین 
خـــارج  و  دولتـــی  کار  نیروهـــای  تعدیـــل  بودجـــه 
کـــه  اســـت  نـــاالزم  بخش هـــای  از  دولـــت  شـــدن 
کـــه  کار نشـــان دهنـــده آن اســـت  شـــوربختانه ظاهـــر 
گـــون چنیـــن اقدامـــی در آینـــده نزدیـــک  گونا بـــه دالیـــل 

بـــود. نخواهـــد  امکان پذیـــر 
کـــه اعتبـــار اختصـــاص  گفـــت  روی هـــم رفتـــه بایـــد 
یافتـــه بـــه بخـــش صنعـــت بـــرق در بودجـــه وزارت 
نیـــرو رقـــم ناچیـــزی اســـت. البتـــه نبایـــد از دولـــت 
گـــر قـــرار بـــر ایـــن  انتظـــار باالیـــی داشـــت، لیکـــن ا
ـــش  ـــه بخ ـــرق ب ـــت ب ـــود صنع ـــعه و بهب ـــه توس ک ـــت  اس
خصوصـــی ســـپرده شـــود، دولـــت بایـــد مدیریـــت آن 
ـــه  ـــا ب ـــرده و تنه ک ـــذار  گ ـــی وا ـــش خصوص ـــه بخ ـــز ب را نی
گـــر  کنـــد. بـــه دیگـــر ســـخن ا کالن بســـنده  نظـــارت 
کنـــد  دولـــت قصـــد نـــدارد پولـــی در ایـــن بخـــش هزینـــه 
ـــعه و  ـــا توس ـــد ت ـــازه ده ـــی اج ـــش خصوص ـــه بخ ـــد ب بای

کاال و خدمـــات بـــازار انـــرژی را بـــر پایـــه  قیمت گـــذاری 
منطـــق و ضرورت هـــای ســـرمایه گذاری خصوصـــی 
کنـــد. در غیـــر ایـــن صـــورت تنهـــا  اداره و راهبـــری 
شـــاهد پاییـــن مانـــدن بـــازده تولیـــد در صنعـــت بـــرق 
ـــه بخـــش  و انباشـــته شـــدن روزافـــزون بدهـــی دولـــت ب
ســـرمایه  از  نمی تـــوان  بـــود.  خواهیـــم  خصوصـــی 
کـــه بـــدون داشـــتن هیـــچ  شـــخصی انتظـــار داشـــت 
پـــول خـــود  از ســـودآوری،  اختیـــار و چشـــم اندازی 
کنـــد تـــا دولـــت بـــه  بـــه ســـوی صنعـــت بـــرق ســـرازیر 
ـــه منافـــع مقطعـــی آن را هزینـــه  ـــر پای ـــه ب دلخـــواه خـــود ب

کنـــد.
ـــه آب و فاضـــالب  اینکـــه دولـــت بـــه صنایـــع مربـــوط ب
ـــانی و  ـــبکه های آبرس ـــی ش ـــای عمران ـــرای طرح ه و اج
... و بهبـــود میـــزان بهـــره وری در ایـــن بخـــش اهمیـــت 
می تـــوان  حتـــی  و  اســـت  خـــوب  بســـیار  می دهـــد 
ــرار  ــور، قـ کشـ ــه اقلیـــم خشـــک  ــه بـ ــا توجـ ــه بـ کـ گفـــت 
داشـــتن در دوره  خشکســـالی و شـــرایط بحرانـــی آب 
در منابـــع زیـــر و روســـطحی، ایـــن توجـــه بایـــد بســـیار 
ــه  کـ ــود  ــیار بـ ــد هوشـ ــن بایـ ــد. لیکـ ــن باشـ بیـــش از ایـ
کشـــور نیـــز اهمیـــت ویـــژه  توجـــه بـــه صنعـــت بـــرق 
گـــر بـــه آن توجـــه نشـــود، در چنـــد ســـال  خـــود را دارد و ا
آینـــده بایـــد منتظـــر بـــروز بحرانـــی همســـنگ بحـــران 
ــن  ــیم. ایـ ــور باشـ کشـ ــرق  ــرژی و بـ ــت انـ آب در صنعـ
توجـــه حتمـــا نبایـــد در افزایـــش اعتبـــار بودجـــه ای 
ـــن  ـــر ای ـــرار ب ـــر ق گ ـــن ا ـــود، لیک ـــان ش ـــرق نمای ـــت ب صنع
کـــه اعتبـــارات دولتـــی در ایـــن بخـــش افزایشـــی  اســـت 
گزیـــر بایـــد بـــا حمایت هـــای  نداشـــته باشـــد، پـــس نا
فضـــای  و  آزادی  دادن  و  نامســـتقیم  و  غیرمالـــی 
ــران  ــی آن را جبـ ــه بخـــش خصوصـ ــتر بـ حرکـــت بیشـ

کـــرد.
بـــا توجـــه بـــه شـــمار طرح هـــای ناتمـــام در حـــوزه آب 
کـــه بـــه پایـــان رســـاندن همـــه  گفـــت  و بـــرق بایـــد 
بـــه ســـال ها  اعتبـــارات مصـــوب  بـــا  ایـــن طرح هـــا 
گـــر ایـــن طرح هـــا بـــه راســـتی بـــا  زمـــان نیـــاز دارد و ا
کشـــور هماهنـــگ بـــوده و بـــرای توســـعه ضـــروری  نیـــاز 
هســـتند و از ســـوی دیگـــر دولـــت پولـــی بـــرای بـــه 
ـــریع تر  ـــه س ـــد هرچ ـــدارد، بای ـــا ن ـــاندن آنه ـــرانجام رس س
ـــذاری  گ ـــا وا ـــیده و ب ـــدی اندیش ـــاره جدی ـــا چ ـــرای آنه ب
خصوصـــی  بخـــش  بـــه  توجیـــه  دارای  طرح هـــای 
همـــراه بـــا آزادی عمـــل بـــرای ایـــن بخـــش و تمرکـــز 

اعتبـــارات دولتـــی بـــر روی طرح هـــای بـــدون توجیـــه 
کشـــور، در راســـتای  اقتصـــادی اّمـــا ضـــروری بـــرای 
گـــر ایـــن طـــرح ضـــروری  کنـــد و ا تکمیـــل آنهـــا تـــالش 
و دارای منطقـــی روشـــن  نیســـتند نیـــز بهتـــر اســـت 
دولـــت شـــجاعانه، بـــا قـــدرت و بـــدون تـــرس و در 
گرفتـــن منافـــع بخشـــی و مالحظـــات بی فایـــده  نظـــر 
کـــرده  کـــردن ایـــن طرح هـــا را اعـــالم  همیشـــگی، رهـــا 
و بـــا جلوگیـــری از نابـــودی پـــول شـــهروندان ایرانـــی، آن 
کـــم هـــم نیســـتند  کـــه  را بـــرای مصـــارف حیاتی تـــری 

ــد.  کنـ ــره  ذخیـ
در مـــورد بخش هـــای پژوهشـــی و پیشـــرو و افزایـــش 
در  دولـــت  حرکـــت  کـــه  گفـــت  بایـــد  نیـــز  بـــازده 
اختصـــاص بیـــش از 10 درصـــد بودجـــه وزارت نیـــرو بـــا 
امـــور پژوهشـــی و اقدامـــات پیشـــرو و مـــدرن در حـــوزه 
انـــرژی، تدبیـــری بســـیار درســـت و درخـــور شـــرایط 
کنـــار ایجـــاد آزادی عمـــل  کـــه در  کشـــور اســـت  روز 
گرفتـــن  کـــه موجـــب رونـــق  بـــرای بخـــش خصوصـــی 
می شـــود،  دولتـــی  غیـــر  هزینه هـــای  بـــا  پژوهـــش 
می توانـــد بســـیاری از موانـــع و دشـــواری های پیـــش 
روی صنعـــت بـــرق و انـــرژی را ازمیـــان بـــردارد. امیـــد 
کـــه ایـــن رویکـــرد در بودجـــه ســـال 98 و پـــس از  اســـت 

ــته باشـــد. ــه داشـ ــز ادامـ آن نیـ
کـــه هرچنـــد  البتـــه در مـــورد پایانـــی بایـــد یـــادآور شـــد 
گامـــی مثبـــت بـــه شـــمار مـــی رود، لیکـــن  ایـــن اقـــدام 
گرفتـــن فـــن آوری از آن دوره نیـــز  اختـــراع چـــرخ و پـــی 
اقدامـــی درســـت نیســـت و بایـــد از تجربیـــات دیگـــران 
نیـــازی  همچنیـــن  شـــود.  بهره بـــرداری  خوبـــی  بـــه 
کـــه در همـــه حوزه هـــا وارد شـــده و هرچیـــزی  نیســـت 
کـــه بتوانیـــم  ـــدارد  ـــی ن کنیـــم. در واقـــع ضرورت را تولیـــد 
کـــه در  کارهـــا را انجـــام دهیـــم، تنهـــا الزم اســـت  همـــه 
ـــن باشـــیم.  ـــه می توانیـــم انجـــام دهیـــم، بهتری ک کاری 
تـــوان  بـــر  تکیـــه  و  واردات  کـــه  تفکـــری  بـــر خـــالف 
خارجـــی را وابســـتگی دانســـته و بـــرای امنیـــت پرخطـــر 
ــته از  ــری شایسـ ــه بهره گیـ کـ گفـــت  ــد  ــمارد، بایـ می شـ
مزیت هـــای نســـبی و همـــکاری مؤثـــر بـــا دیگرانـــی 
کـــه تجربـــه و تـــوان درخـــور دارنـــد، مـــا را از هـــر زمانـــی 

ــر خواهـــد ســـاخت.▪ قدرتمندتـ
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پانزدهـــم آذر مـــاه 97 فرصـــت قانونـــی دولـــت بـــرای تقدیـــم الیحـــه 
ــی  ــال 98 بـ ــه سـ ــالمی اســـت. بودجـ ــورای اسـ ــه مجلـــس شـ ــه بـ بودجـ
ــود  ــور اســـت. نبـ کشـ ــادی  ــالیان متمـ ــه سـ ــام تریـــن بودجـ شـــک پرایهـ
ــرخ ارز،  ــی نـ ــش بینـ ــل پیـ ــای غیرقابـ ــراز و فرودهـ ــادی، فـ ــات اقتصـ ثبـ
کـــه مـــوج تـــازه آن در راه اســـت، بـــدون  تـــورم، رکـــود و تحریـــم هایـــی 
شـــک دســـت دولـــت را بـــرای تدویـــن یـــک الیحـــه دقیـــق مـــی بنـــدد. 
ـــران  ـــت ای ـــروش نف ـــکا ف ـــی آمری ـــای نفت ـــم ه ـــال تحری ـــس از اعم ـــه پ اینک
کشـــورمان  کاهـــش خواهـــد یافـــت و طـــرف هـــای تجـــاری  ـــا چـــه حـــد  ت
تـــا چـــه انـــدازه بـــه وعـــده و وعیدهایشـــان در خصـــوص بـــی توجهـــی بـــه 
کـــه بـــرای  کـــرد، مســـاله ای نیســـت  ایـــن تحریـــم هـــا، عمـــل خواهنـــد 

ـــد.  ـــی باش ـــش بین ـــل پی ـــت قاب دول
لـــذا فضـــای مـــه آلـــود بودجـــه 98 ابـــدا دور از ذهـــن بـــه نظـــر نمـــی رســـد. 
کشـــور هـــم  محمدباقـــر نوبخـــت، رییـــس ســـازمان برنامـــه و بودجـــه 
ـــه  ک ـــه  ـــاس آنچ ـــر اس ـــد ب کن ـــی  ـــالش م ـــت ت ـــه دول ـــه اینک ـــاره ب ـــن اش ضم
گذشـــته،  کشـــور  در شـــش ماهـــه اول امســـال بـــر درآمدهـــا و هزینـــه هـــای 
کـــه تحریـــم هـــا  کـــرده  کیـــد  کنـــد، تا بودجـــه ســـال آتـــی را پیـــش بینـــی 
کـــه فضـــای شـــفافی بـــرای انجـــام پیـــش بینـــی هـــای  اجـــازه نمـــی دهنـــد 
گزیـــده ای از  دقیـــق پیـــش روی دولـــت باشـــد. آنچـــه در پـــی مـــی آیـــد 
ســـخنان محمدباقـــر نوبخـــت بـــا رســـانه هـــای مختلـــف از جملـــه واحـــد 
کـــه اقدامـــات دولـــت  مرکـــزی خبـــر، ایرنـــا، تســـنیم و خانـــه ملـــت اســـت 

ـــد؛ ـــر می کش ـــه تصوی ـــده را ب ـــال آین ـــه س ـــه بودج ـــن الیح ـــرای تدوی ب
بودجـــه ســـال 98  بودجـــه در خصـــوص  و  برنامـــه  رئیـــس ســـازمان 
و  بـــه شـــرایط داخلـــی  بـــا توجـــه  آینـــده  اینکـــه ســـال  بـــر  کیـــد  تا بـــا 
بین المللـــی و انتظـــارات مـــردم ســـال اســـتثنایی اســـت، خاطرنشـــان 

کـــه بودجـــه ســـال آینـــده ویـــژه خواهـــد بـــود. کـــرد 
گذشـــته نیازمنـــد ثبـــات  ـــر نوبخـــت افـــزود: مـــا قطعـــا بیـــش از  محمدباق
کشـــورمان هســـتیم و تکانـــه هـــای سیاســـی و بیـــن المللـــی اثـــر  در 

خـــود را در منابـــع و مصـــارف و بودجـــه ســـال آینـــده خواهـــد داشـــت. 
ــا نیســـتیم و بـــرای فـــروش نفتمـــان بایـــد  ــا دنیـ ــا بـــی ارتبـــاط بـ ــا مـ قطعـ
کشـــورهای دیگـــر در ارتبـــاط باشـــیم و همچنیـــن نیازهـــای قابـــل  بـــا 

ــارج وارد مـــی شـــود. ــا از خـ ــور مـ کشـ ــرای  توجهـــی بـ
ــارد دالر  ــا 50 میلیـ ــور مـ کشـ ــت:  گفـ ــه  ــه و بودجـ ــازمان برنامـ ــس سـ رئیـ
صـــادرات نفتـــی و حـــدود 50 میلیـــارد دالر صـــادرات غیـــر نفتـــی دارد؛ 
یـــم و در مجمـــوع حـــدود  همچنیـــن حـــدود 45 میلیـــارد دالر واردات دار
گـــره خـــورده بـــا جهـــان  200 میلیـــارد دالر بـــرای صـــادرات و واردات 
هســـتیم بـــه همیـــن دلیـــل نمـــی توانیـــم ایزولـــه و بـــدون ارتبـــاط بـــا جهـــان 

ـــیم. باش
وی افـــزود: بـــا اعـــالم تحریـــم، وضعیـــت مـــا متفـــاوت اســـت البتـــه 
کشـــورهای دیگـــر برخـــالف ســـال  کـــه  بایـــد ایـــن را در نظـــر بگیریـــم 
گرفتـــه انـــد. بـــا توجـــه بـــه شـــرایط  کشـــور مـــا قـــرار  کنـــار  گذشـــته در  هـــای 
تحریمـــی، بودجـــه مـــا بایـــد بـــا توجـــه بـــه تحریـــم برنامـــه ریـــزی شـــود و مـــا 

یـــم در ایـــن زمینـــه موفـــق باشـــیم. امیدوار
کـــرد: دولـــت تـــا 15 آذر موظـــف اســـت  نوبخـــت در ادامـــه خاطرنشـــان 
کـــه بودجـــه را بـــه مجلـــس ارائـــه دهـــد و مـــا طبـــق برنامـــه زمـــان بنـــدی 
کنیـــم امـــا بـــا توجـــه بـــه  بایـــد از اول شـــهریور بودجـــه ریـــزی را آغـــاز 
اینکـــه بودجـــه ســـال 98 بـــا توجـــه بـــه شـــرایط داخلـــی و خارجـــی بـــه 
کردیـــم زمـــان بیشـــتری را بـــه انجـــام  مطالعـــه بیشـــتری نیـــاز دارد، تـــالش 

بررســـی های الزم اختصـــاص دهیـــم.
رئیـــس ســـازمان برنامـــه و بودجـــه بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه بودجـــه یـــک 
هـــای  گفـــت: سیاســـت  اســـت،  و مصـــارف  منابـــع  از  پیش بینـــی 
کـــه  اقتصـــاد مقاومتـــی مبنـــای عمـــل ماســـت. مـــا در شـــرایطی هســـتیم 
کار ســـخت و خطیـــری اســـت و بودجـــه  پیـــش بینـــی بـــرای ســـال آینـــده 

ســـال آینـــده بایـــد دقیـــق تهیـــه شـــود.
گفـــت: هـــر برنامـــه و سیاســـتی را  رئیـــس ســـازمان برنامـــه و بودجـــه 

بودجه ای ویژه 
و مه آلود 

سنگینی سایه تحریم بر بودجه 98؛ 
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کنیـــم بایـــد منابـــع و مصـــارف آن مشـــخص باشـــد  کـــه بخواهیـــم اجـــرا 
و بودجـــه ســـال 98 بـــا توجـــه بـــه شـــرایط داخلـــی و بیـــن المللـــی و 
انتظـــارات مـــردم یـــک بودجـــه ویـــژه خواهـــد بـــود و ســـال آینـــده یـــک ســـال 

اســـتثنایی اســـت.
گذشـــته و 50 درصـــد  ــر اینکـــه نیمـــی از ســـال 97  کیـــد بـ وی ضمـــن تا
کـــرد: بودجـــه 386 هـــزار  یابـــی اســـت، خاطرنشـــان  بودجـــه قابـــل ارز
مختلـــف  دســـتگاه های  بیـــن  در  کشـــور  عمومـــی  تومانـــی  میلیـــارد 

یـــع مـــی شـــود. کشـــور )حـــدود 31 دســـتگاه( توز اجرایـــی 
ــتگاه های  ــای دسـ ــه اقتضـ ــیونی بـ کمیسـ ــر  ــار داشـــت: هـ نوبخـــت اظهـ
کـــه بـــا آنهـــا مرتبـــط اســـت عالقـــه منـــد اســـت بدانـــد در شـــش  اجرایـــی 
مـــاه نخســـت چـــه ســـهمی را دســـتگاه هـــای مرتبـــط از بودجـــه و منابـــع 

داشـــته اســـت.
کـــه مـــا از بودجـــه  کشـــور بـــا بیـــان ایـــن  رییـــس ســـازمان برنامـــه و بودجـــه 
386 هـــزار میلیـــارد تومانـــی در نیمـــه اول ســـال 97، بالـــغ بـــر 154 هـــزار 
گـــذاری اوراق  میلیـــارد تومـــان از محـــل مالیات هـــا، فـــروش نفـــت و وا
مالـــی درآمـــد داشـــته ایم، ادامـــه داد: ایـــن درآمدهـــا بـــه تفکیـــک هـــر 
کـــدام از مالیـــات هـــا 63 هـــزار میلیـــارد تومـــان، نفـــت 63 هـــزار میلیـــارد 
تومـــان و اوراق مالـــی نیـــز 27 هـــزار میلیـــارد تومـــان بـــوده، البتـــه 6 هـــزار 

ــان از اوراق بنـــد)ز( اســـت. ــارد تومـ 800 میلیـ
ــم  ــته ایـ ــم توانسـ ــان هـ ــارد تومـ ــزار و 200 میلیـ ــه 7 هـ کـ ــن  ــان ایـ ــا بیـ وی بـ
گفـــت: جمـــع 168 هـــزار  کنیـــم،  از تنخـــواه در بانـــک مرکـــزی اســـتفاده 
ــان  ــارد تومـ ــزار میلیـ ــام 136 هـ ــن ارقـ ــد و از ایـ ــع شـ یـ ــان توز ــارد تومـ میلیـ
بـــرای هزینـــه ای، 27 هـــزار میلیـــارد تومـــان بـــرای طرح هـــای عمرانـــی و 5 
هـــزار میلیـــارد تومـــان هـــم بـــرای خریـــد اوراق سررســـید شـــده بـــوده اســـت 
کـــه البتـــه 27 هـــزار میلیـــارد تومـــان مربـــوط بـــه مســـایل عمرانـــی اســـت؛ 
کـــه از نظـــر طـــرح  گذشـــته ایـــن موقـــع 7 هـــزار میلیـــارد تومـــان بـــود  در ســـال 

ـــت. ـــه اس ـــی قابـــل توج ـــای عمران ه

ـــتیم،  ـــه هس ـــه بودج کار الیح ـــان  ـــل پای ـــا در مراح ـــه م ک ـــن  ـــان ای ـــا بی وی ب
ـــد  ـــد بای ـــم و بع ی ـــرار دار ـــه ق ـــه بودج کار الیح ـــان  ـــل پای ـــه داد: در مراح ادام
ــود و  ــام شـ ــد انجـ ــم در دولـــت بایـ ــم، فرآینـــدی هـ ــه دولـــت بدهیـ آن را بـ

پـــس از آن بـــه مجلـــس تقدیـــم می شـــود. 
کـــرد: دســـتگاه ها و همچنیـــن  کیـــد  رئیـــس ســـازمان برنامـــه و بودجـــه تا
کـــه چـــه مقـــدار از  کـــه بداننـــد  کمیســـیون هـــا عالقـــه منـــد هســـتند 
ـــد آن را در بودجـــه 98  کـــه بای ـــده اســـت  یـــت دســـتگاه ها باقـــی مان مامور

کـــه االن در دســـت تهیـــه اســـت، بـــه انجـــام برســـانیم.
کـــه بودجـــه  کـــه تـــا االن مشـــکلی بـــرای ایـــن  کیـــد بـــر ایـــن  نوبخـــت بـــا تا
در 15 آذر مـــاه تقدیـــم شـــود نداشـــته ایم، ادامـــه داد: طـــی پنـــج ســـال 
گذشـــته فقـــط یـــک ســـال آن هـــم بـــه دلیـــل مســـائل سیاســـی و برجـــام مـــا 
ـــم  کردی ـــس  ـــم مجل ـــه را تقدی ـــد بودج ـــود بع ـــی ش ـــا اجرای ـــم ت ـــر ماندی منتظ
در دولـــت یازدهـــم و دوازدهـــم دقیقـــا در همـــان وقـــت قانونـــی 15 آذرمـــاه 
کـــرده ایـــم. امســـال هـــم خودمـــان را آمـــاده  بودجـــه را تقدیـــم مجلـــس 

کـــرده ایـــم تـــا بودجـــه همـــان زمـــان مشـــخص تقدیـــم شـــود.
قانـــون  یـــک  مـــاده  بـــه  اشـــاره  بـــا  بودجـــه  و  برنامـــه  ســـازمان  رییـــس 
کـــه مـــاده یـــک  کـــرد: بـــا توجـــه بـــه تعریفـــی  محاســـبات عمومـــی، تصریـــح 
ـــی  ـــک پیش بین ـــه را ی ـــه دارد و بودج ـــی و بودج ـــبات عموم ـــون محاس قان
از منابـــع و مصـــارف می دانـــد؛ از االن مـــا بـــرای ســـال آینـــده آن هـــم 
کـــه دقیقـــا چقـــدر نفـــت  کنیـــم  در شـــرایط تحریمـــی پیـــش بینـــی مـــی 
ــا  ــد بـ ــر بشـــکه نفـــت چقـــدر خواهـــد شـ ــم فروخـــت و قیمـــت هـ خواهیـ
کار دشـــواری  کـــه در فضـــای بین المللـــی وجـــود دارد،  توجـــه بـــه تالطمـــی 
کـــه امـــکان دارد بـــا دقـــت  اســـت امـــا مـــا تـــالش می کنیـــم تـــا آن جـــا 
ـــه وقـــت بودجـــه  ـــا همـــه ایـــن اتفاقـــات ب کـــه ب ـــم  ی کـــرده و امیدوار یابـــی  ارز

ــم.▪ کنیـ ــم مجلـــس  را تقدیـ

هر برنامه و سیاستی را که بخواهیم اجرا 
کنیم باید منابع و مصارف آن مشخص 

باشد. بودجه سال 98 با توجه به 
شرایط داخلی و بین المللی و انتظارات 

مردم یک بودجه ویژه خواهد بود و 
سال آینده یک سال استثنایی است
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اولویت های تدوین بودجه 98

عضـــو  کریمـــی  حمـــداهلل 
کمیســـیون اقتصـــادی مجلـــس، 
ــال 98  ــه سـ ــن بودجـ ــاره تدویـ دربـ
ـــه  ـــا توج ـــی ب ـــور طبیع ـــه ط ـــت: ب گف
بـــه تحریم هـــای آمریـــکا و تـــداوم 
کشـــور بـــرای ایجـــاد مشـــکل  کارشـــکنی هـــای ایـــن 
در زمینـــه فـــروش نفـــت جمهـــوری اســـالمی ایـــران 
کاهـــش درآمدهـــای نفتـــی در ســـال 98  احتمـــال 
وجـــود دارد. بنابرایـــن بایـــد در تدویـــن بودجـــه ســـال 

آینـــده مســـائل مذکـــور بایـــد لحـــاظ شـــود.
شـــورای  مجلـــس  اقتصـــادی  کمیســـیون  عضـــو 
اســـالمی ادامـــه داد: مدیریـــت هزینـــه هـــا در تدویـــن 
بودجـــه ســـال 98 بایـــد بـــه صـــورت جـــدی مدنظـــر 
نســـبت  بایـــد  همچنیـــن  بگیـــرد.  قـــرار  مســـئوالن 
ـــی  ـــه هزینـــه هـــای عمران ـــاالی هزینـــه هـــای جـــاری ب ب

کنـــد.   کنتـــرل شـــود و ایـــن وضعیـــت تغییـــر 
گـــروس در مجلـــس  نماینـــده مـــردم شهرســـتان بیجـــار 
کـــرد: بحـــث محاســـبه نـــرخ  شـــورای اســـالمی تصریـــح 
ارز در بودجـــه یکـــی از نـــکات حســـاس بودجـــه ســـال 
آینـــده اســـت و پیـــش بینـــی هـــای محاســـباتی در 
ـــال 97  ـــزی س ـــه ری ـــد بودج ـــه مانن ـــد ب ـــه نبای ـــن زمین ای
کـــه در حـــال حاضـــر نـــرخ ارز بـــازار  باشـــد بـــه نحـــوی 
ـــرخ ارز براســـاس بودجـــه بســـیار متفـــاوت اســـت. ـــا ن ب
تولیـــد،  تقویـــت  کـــرد:  اذعـــان  ادامـــه  در  کریمـــی 
ســـرمایه  نیـــز  و  ســـرمایه  بـــازار  رونـــق  اشـــتغالزیی، 
ــاری نویـــن در  ــای آبیـ ــرح هـ ــرای طـ ــرای اجـ ــذاری بـ گـ
ــه  کـ ــاورزی از محورهـــای مهمـــی اســـت  کشـ بخـــش 

در بودجـــه ســـال 98 بایـــد مدنظـــر باشـــد.
گفت:رشـــد  ایـــن نماینـــده مـــردم در مجلـــس دهـــم 
درآمدهـــای مالیاتـــی در صورتـــی قابـــل قبـــول اســـت 
فرارهـــای  از  جلوگیـــری  محـــل  از  درآمـــد  ایـــن  کـــه 

مالیاتـــی حاصـــل شـــود. بنابرایـــن بایـــد مبنـــای مذکـــور 
در بودجـــه نویســـی مدنظـــر قـــرار بگیـــرد.

 97 ســـال  بودجـــه  قانـــون  در  شـــد:  یـــادآور  وی 
ــرای  ــی بـ ــازه داد از ظرفیـــت بخـــش خصوصـ بایداجـ
ــا  ــام اســـتفاده شـــود، امـ ــروژه هـــای نیمـــه تمـ ــام پـ اتمـ
در عمـــل ایـــن مهم،خیلـــی اجرایـــی نشـــده بنابرایـــن 
بایـــد در بودجـــه ســـال 98 بـــه موضـــوع مذکـــور توجـــه 

جـــدی شـــود.

لزوم تدوین بودجه سال98 
بامحوریت رونق تولید

ســـخنگوی  زارع،  رحیـــم 
کمیســـیون ویـــژه حمایـــت از تولیـــد 
ملـــی مجلـــس شـــورای اســـالمی 
بودجـــه  الزامـــات  خصـــوص  در 
ــه  ــن الیحـ ــت: تدویـ گفـ ــال 98  سـ
بودجـــه ســـال آینـــده بـــا توجـــه بـــه اتفاقـــات سیاســـی 
کارشـــکنی هـــای آمریکایـــی هـــا شـــرایط خـــاص  و 
خـــود را دارد و بایـــد بـــه تمامـــی جوانـــب اقتصـــادی در 

بودجـــه نویســـی ســـال 98 توجـــه جـــدی شـــود.  
کســـب  دارنـــد  قصـــد  دشـــمنان  داد:  ادامـــه  وی 
کننـــد  کشـــور را بـــا مســـئله روبـــرو  درآمدهـــای ارزی 
بنابرایـــن بایـــد بـــرای تمامـــی ســـناریوهای دشـــمنان، 
کســـب درآمدهـــای ارزی بـــا   برنامـــه ریـــزی شـــود تـــا 

مســـاله روبـــرو نشـــود.
نماینـــده مـــردم آبـــاده، بوانـــات و خـــرم بیـــد در مجلـــس 
ــه  ــه بودجـ ــزود: در تدویـــن الیحـ ــورای اســـالمی، افـ شـ
نســـبت  کاهـــش  بایـــد  اســـت  بدیهـــی   ،98 ســـال 
گـــذاری پـــروژه  بودجـــه هـــای جـــاری بـــه عمرانـــی و وا
ـــه بخـــش خصوصـــی در اولویـــت باشـــد البتـــه  هـــای ب
گـــذاری پـــروژه هـــای  در بودجـــه ســـال 97 بـــه بحـــث وا
عمرانـــی نیمـــه تمـــام توجـــه شـــد، امـــا بایـــد پذیرفـــت 

انتظارات 
بهارستانی ها
 از بودجه 98 

کشـــور بـــدل مـــی شـــود،  کـــه الیحـــه بودجـــه 98، آرام آرام بـــه داغتریـــن بحـــث ایـــن روزهـــای اقتصـــاد  ایـــن روزهـــا 
کـــه قـــرار اســـت سرنوشـــت اقتصـــادی یـــک  شـــاید بهتریـــن فرصـــت بـــرای بررســـی بایدهـــای بودجـــه ای اســـت 

کشـــور را رقـــم بزنـــد.  ســـال آینـــده 
ـــود  ـــیده، رک ـــار نرس ـــل انتظ ـــش قاب ـــه آرام ـــه نقط ـــت ارز ب ـــوز قیم ـــه هن ک ـــی  کنون ـــوار  ـــرایط دش ـــد در ش ـــدون تردی ب
کـــرده، الیـــه هـــای فســـاد در بخـــش هـــای مختلـــف خـــود را  کشـــور مســـتحکم تر  ک  ریشـــه هایـــش را در خـــا
یانـــه بـــه جـــان پایـــه هـــای اقتصـــادی و  کمبـــود نقدینگـــی ماننـــد مور کشـــند،  بـــه رخ مـــردم و مســـئولین مـــی 
گشـــوده اســـت،  کشـــور افتـــاده و تحریـــم هـــای آمریـــکا بـــاب تـــازه ای از بحـــران را بـــر اقتصـــاد ایـــران  اجتماعـــی 
کنـــد.  بودجـــه شـــاید بتوانـــد در مقطعـــی یـــک ســـاله بخشـــی از ایـــن مشـــکالت را بـــه ســـمت تســـهیل هدایـــت 
کـــه دولـــت بـــه عنـــوان مهمتریـــن رکـــن تدویـــن بودجـــه، بیشـــترین اثربخشـــی در ایـــن حـــوزه را  مســـلم اســـت 
ـــهم  ـــتند، س ـــه هس ـــن بودج ـــب ای ـــی و تصوی ـــده دار بررس ـــه عه ک ـــم  ـــینان ه ـــس نش ـــال مجل ـــر ح ـــه ه ـــا ب دارد ام

کمـــی در ایـــن پروســـه ندارنـــد. 
ـــا تقدیـــم الیحـــه بودجـــه بـــه مجلـــس شـــورای اســـالمی در ایـــن  کمتـــر از یـــک مـــاه مانـــده ت ایـــن روزهـــا، درســـت 
نگاشـــت نگاهـــی بـــه بایدهـــا و نبایدهـــای بودجـــه از دیـــد نماینـــدگان مجلـــس خواهیـــم داشـــت. اینکـــه در 
گـــذرد، بـــی شـــک تاثیـــری غیرقابـــل چشـــم پوشـــی بـــر قانـــون بودجـــه  تفکـــر نماینـــدگان پارلمـــان ایـــران مـــی 

ـــتند؛ ـــت هس ـــه مل ـــایت خان ـــتی از س ـــا برداش گفتگوه ـــت،  ـــی اس گفتن ـــت.  ـــد داش ـــی خواه ـــال آت س
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انجـــام ایـــن مهـــم در عمـــل خیلـــی اجرایـــی نشـــد.  
کیـــد بـــر توجـــه بـــه بهبـــود فضـــای  زارع در ادامـــه بـــا تا
کســـب و کار و رونـــق تولیـــد در تدویـــن الیحـــه بودجـــه 
کـــرد: بایـــد در بودجـــه ســـال 98  ســـال 98، تصریـــح 
ــم  ــه ششـ ــی و برنامـ ــاد مقاومتـ ــای اقتصـ سیاســـت هـ

توســـعه مـــورد توجـــه جـــدی قـــرار بگیـــرد.  
کمیســـیون ویـــژه حمایـــت از تولیـــد ملـــی  ســـخنگوی 
مجلـــس شـــورای اســـالمی، یـــادآور شـــد: مدیریـــت 
تقویـــت  خانوارهـــا،  معیشـــت  ارتقـــای  نقدینگـــی، 
تولیـــد  رونـــق  و  نقـــل  و  حمـــل  هـــای  زیرســـاخت 
صـــادرات  تســـهیل  ارز،  بـــازار  مسکن،ســـاماندهی 
آبـــی  کـــم  و  زیســـت  بـــه موضـــوع محیـــط  توجـــه  و 
نـــکات مهمـــی  از  کشـــور  آبـــی  منابـــع  و مدیریـــت 
کـــه در تدویـــن الیحـــه بودجـــه ســـال 98 بایـــد  دانســـت 

مـــورد توجـــه قـــرار بگیـــرد. 

پیش بینی نرخ ارز بر اساس واقعیت 
در بودجه 98

عضـــو  نـــژاد،  حســـن  محمـــد   
مجلـــس  اقتصـــادی  کمیســـیون 
هـــم دربـــاره تدویـــن بودجـــه ســـال 
حســـاب  بودجـــه  گفـــت:  آینـــده 
دخـــل و خـــرج یـــک ســـال دولـــت 
اســـت بنابرایـــن بودجـــه بایـــد بـــر اســـاس واقعیت هـــا 
ــروش  ــزان فـ ــق از میـ ــی دقیـ ــود. پیـــش بینـ ــن شـ تدویـ
تحریم هـــای  بـــه  توجـــه  بـــا  آینـــده  ســـال  در  نفـــت 
ـــد در  ـــه بای ک ـــت  ـــی اس ـــکات مهم ـــی از ن ـــمنان یک دش

تدویـــن بودجـــه ســـال آینـــده لحـــاظ شـــود.
کمیســـیون اقتصـــادی مجلـــس شـــورای  ــو  ایـــن عضـ
بودجـــه  مشـــکالت  از  یکـــی  داد:  ادامـــه  اســـالمی 
کـــه ابتـــدا بـــه هزینـــه هـــا  کشـــور ایـــن اســـت  نویســـی 
توجـــه مـــی شـــد و بعـــد موضـــوع درآمدهـــا مـــورد توجـــه 
ـــد اداره  کـــه بای گرفـــت. ایـــن در حالـــی اســـت  قـــرا مـــی 

کشـــور بـــر اســـاس درآمدهـــا انجـــام شـــود. امـــور 
نماینـــده مـــردم مرنـــد و جلفـــا در مجلـــس شـــورای 
کـــرد: قیمـــت و میـــزان فـــروش نفـــت  اســـالمی تصریـــح 
و نـــرخ تبدیـــل ارز حاصـــل از فـــروش نفـــت بایـــد در 
ــورد  ــدی مـ ــورت جـ ــه صـ ــال 98 بـ ــه سـ ــن بودجـ تدویـ
توجـــه قـــرار بگیـــرد اینکـــه بـــه طـــور مثـــال قیمـــت هـــر 
ــود در  ــن شـ ــان تعییـ ــدود 3500 تومـ ــه حـ دالر در بودجـ
حالیکـــه قیمـــت ارز در بـــازار آزاد تـــا بیـــش از 7000 
تومـــان خریـــد و فـــروش شـــود، غیرمنطقـــی اســـت و بـــه 
کنـــد. کشـــور را بـــا مســـئله روبـــرو مـــی  نوعـــی نظـــم مالـــی 
ــن  ــرد: در تدویـ کـ ــان  ــه خاطرنشـ ــژاد در ادامـ ــن نـ حسـ
بودجـــه ســـال 98 بایـــد بـــه واقعیت هـــای اقتصـــادی 

کســـب  کشـــور توجـــه جـــدی شـــود بـــه طـــور مثـــال بـــرای 
بـــه  مالیاتـــی  فشـــار  نمی تـــوان  بیشـــتر  درآمدهـــای 
کـــرد؛  تولیدکننـــدگان و اقشـــار ضعیـــف جامعـــه وارد 
از  جلوگیـــری  بـــا  را  مالیات هـــا  دامنـــه  بایـــد  بلکـــه 

گســـترش داد. فرارهـــای مالیاتـــی 
ـــی  ـــروش اوراق بده ـــث ف ـــت : در بح ـــان داش وی اذع
کتـــاب  دولتـــی در بودجـــه ســـال 98 بایـــد حســـاب و 
ـــزار  ـــا اســـتفاده از اب ـــد ب اصطالحـــا درســـت باشـــد. نبای
کـــرد  اوراق بدهـــی، دولت هـــای آینـــده را بدهـــکار 
اوراق  بازخریـــد  بحـــث  نبایـــد  اینکـــه  دیگـــر  نکتـــه 

فرامـــوش شـــود.

اعطای پروژه های نیمه تمام 
به بخش خصوصی

در  هـــم  کریمـــی  کبـــر  ا علـــی 
خصـــوص الزامـــات بودجـــه ســـال 
ــال  ــه سـ ــه بودجـ گفـــت: الیحـ  98
کشـــور بایـــد بـــا توجـــه بـــه  آینـــده 
ـــم هـــا تدویـــن  ـــار احتمالـــی تحری آث
کشـــور بـــا مشـــکل  کـــه اداره مالـــی  شـــود بـــه نحـــوی 

روبـــرو نشـــود. 
شـــورای  مجلـــس  اقتصـــادی  کمیســـیون  عضـــو 
احتمـــال  بـــه  توجـــه  بـــا  داد:  ادامـــه  اســـالمی، 
بایـــد  آینـــده  ســـال  در  نفتـــی  درآمدهـــای  کاهـــش 
سیاســـت های اقتصـــاد مقاومتـــی مبنـــای اصلـــی 
تدویـــن الیجـــه بودجـــه ســـال 98 باشـــد و بـــر اســـاس 
هـــای  پـــروژه  هـــای  هزینـــه  واقعـــی،  درآمدهـــای 

شـــود. تعریـــف  مختلـــف 
کمیســـیون  در  کـــرد:  تصریـــح  ادامـــه  در  کریمـــی 
کار بررســـی  اقتصـــادی مجلـــس شـــورای اســـالمی 
الیحـــه اصـــالح قانـــون مالیـــات بـــر ارزش افـــزوده در 
کـــه  مراحـــل پایانـــی اســـت و پیـــش بینـــی مـــی شـــود 
ایـــن الیحـــه تـــا پایـــان ســـال جـــاری در مجلـــس نهایـــی 
ــال 98  ــه سـ ــه بودجـ ــن الیحـ ــن در تدویـ ــود بنابرایـ شـ
ــر  ــات بـ ــل از مالیـ ــای حاصـ ــه بحـــث درآمدهـ ــد بـ بایـ

ارزش افـــزوده نیـــز توجـــه شـــود.
در  خنـــداب  و  کمیجـــان  اراک،  مـــردم  نماینـــده 
تدویـــن  داد:در  ادامـــه  اســـالمی  شـــورای  مجلـــس 
ــیده  ــری اندیشـ ــد تدابیـ ــال 98 بایـ ــه سـ ــه بودجـ الیحـ
کـــه نقدینگـــی بـــه ســـوی تولیـــد و اشـــتغالزایی  شـــود 

هدایـــت شـــود.
گاز، مســـکن و  وی افـــزود: در بخـــش هـــای نفـــت و 
بـــرای توســـعه  حمـــل و نقـــل ظرفیت هـــای خوبـــی 
گـــذاری وجـــود دارد؛ بنابرایـــن در بودجـــه  و ســـرمایه 
کـــه بخـــش  ســـال 98 بایـــد شـــرایطی فراهـــم شـــود 

قابـــل توجهـــی از نقدینگـــی ســـرگردان بـــه بخـــش هـــای 
ــود. ــور هدایـــت شـ مذکـ

کمیســـیون اقتصـــادی مجلـــس شـــورای  ــو  ایـــن عضـ
ــه بـــه بررســـی موضـــوع  ــا توجـ اســـالمی یـــادآور شـــد: بـ
بخـــش  بـــه  تمـــام  نیمـــه  هـــای  پـــروژه  گـــذاری  وا
خصوصـــی در شـــورای هماهنگـــی اقتصـــادی قـــوا 
شـــرایطی  نیـــز   98 ســـال  بودجـــه  تدویـــن  در  بایـــد 
کـــه پـــروژه هـــای نیمـــه تمـــام بـــه بخـــش  فراهـــم شـــود 
کـــه بـــا انجـــام ایـــن  گـــذار شـــود چـــرا  خصوصـــی وا
مهـــم، حتـــی بـــرای دولـــت درآمدهـــای جدیـــدی بـــه 

دســـت مـــی آیـــد.

جایگزینی اسناد خزانه اسالمی

خصـــوص  در  حســـینی  محمـــد 
گفـــت:  آینـــده  ســـال  بودجـــه 
نویســـی  بودجـــه  رونـــد  براســـاس 
الیحـــه  بایـــد  دولـــت  کشـــور،  در 
ــاه  ــا آذرمـ ــده را تـ ــال آینـ ــه سـ بودجـ
کنـــد.      ســـال جـــاری تقدیـــم مجلـــس شـــورای اســـالمی 
محاســـبات  و  بودجـــه  برنامـــه،  کمیســـیون  عضـــو 
مجلـــس شـــورای اســـالمی، افزود:ســـتاد بودجـــه در 
مـــرداد و شـــهریور هـــر ســـال بایـــد اقدامـــات الزم را 
بـــرای تدویـــن بودجـــه ســـال آینـــده انجـــام دهـــد و در 
ایـــن راســـتا بایـــد پیـــش بینـــی هـــای الزم را مدنظـــر 

ــد. ــرار دهـ قـ
نماینـــده مـــردم تفرش،آشـــتیان و فراهـــان در مجلـــس 
ــه  ــن بودجـ ــرد:در تدویـ کـ ــح  ــالمی، تصریـ ــورای اسـ شـ
ســـال آینـــده بایـــد بـــه وضعیـــت فعلـــی اقتصـــاد توجـــه 
شـــود در ایـــن راســـتا تدابیـــری بـــرای بـــرون رفـــت از 

وضـــع موجـــود اتخـــاذ شـــود.
کـــرد: هزینـــه هـــای  حســـینی همچنیـــن خاطرنشـــان 
یابـــد  کاهـــش  بایـــد   98 ســـال  بودجـــه  در  جـــاری 
ــودداری  ــد خـ ــای جدیـ ــرح هـ ــروع طـ ــن از شـ همچنیـ
کـــرد نکتـــه دیگـــر اینکـــه بایـــد مشـــوق هـــای ماننـــد 
بخـــش  بیشـــتر  حضـــور  بـــرای  مالیاتـــی  معافیـــت 
خصوصـــی در انجـــام پـــروژه هـــای عمرانـــی تعریـــف 

ــرد.   کـ
محاســـبات  و  بودجـــه  برنامـــه،  کمیســـیون  عضـــو 
ــه  ــه بودجـ ــان اینکـ ــا بیـ ــالمی، بـ ــورای اسـ مجلـــس شـ
ـــاال دســـتی تدویـــن  ـــا لحـــاظ اســـناد ب ـــد ب ســـال 98 بای
شـــود،افزود: پیشـــنهاد مـــی شـــود دولـــت بـــه جـــای 
فـــروش اســـناد خزانـــه در بودجـــه ســـال آینـــده حـــدود 
30 الـــی 40 هـــزار میلیـــارد تومـــان از منابـــع بانـــک هـــا 
ـــی در  در قالـــب تســـهیالت صـــرف طـــرح هـــای عمران

کنـــد.▪ حـــوزه هـــای ماننـــد ریـــل و جـــاده 
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ســـایر  بـــا  کار  و  کســـب  حـــوزه  تشـــکل های  آیـــا 
دارنـــد؟ تفـــاوت  مدنـــی  تشـــکل های 

کار، عمدتـــًا بـــه تشـــکل های  کســـب و  انجمن هـــای 
کارفرمایـــی، انجمـــن  کنفدراســـیون های  کارفرمایـــی، 
کارآفریـــن، تشـــکل های صنفـــی و... اطـــالق  زنـــان 
می شـــود. ایـــن انجمن هـــا بـــر بنگاه هـــای اقتصـــادی 
یـــا منافـــع افـــراد خـــاص متمرکـــز هســـتند. در واقـــع 
تشـــکل های اقتصـــادی ایـــران زیرمجموعـــه 3 بخـــش 
مجـــزا از هـــم، اتـــاق بازرگانـــی ایـــران، تشـــکل های 
کـــه در  وابســـته بـــه اتـــاق اصنـــاف و تشـــکل هایی 
ـــت  ـــی ثب کارفرمای ـــکل های  ـــورت تش کار به ص وزارت 
شـــده اند، قـــرار دارنـــد. عضویـــت در بخشـــی از آنهـــا 
کـــه وابســـته بـــه اتـــاق بازرگانـــی هســـتند به صـــورت 

داوطلبانـــه اســـت و نظـــام خودتنظیمـــی جدی تـــری 
کـــه در سیســـتم اصنـــاف و  بـــه نســـبت تشـــکل هایی 

گرفتـــه اســـت، دارنـــد. نظـــام  حرفـــه ای شـــکل 

گرفتـــن و فعالیـــت تشـــکل های حـــوزه  چـــرا قـــدرت 
کار اهمیـــت دارد؟ کســـب و 

تشـــکل های اقتصـــادی بـــرای شـــکل دهی بـــه منابـــع 
قـــدرت اجتماعـــی بـــه لحـــاظ توانمندســـازی جامعـــه 
ــایر قدرت هـــای اجتماعـــی و سیاســـی  در مقابـــل سـ
بخـــش  منافـــع  می تواننـــد  آنهـــا  دارنـــد.  اهمیـــت 
یـــادی از جامعـــه را بـــه شـــکل اصولـــی نمایندگـــی  ز
ایـــران هنـــوز در آن مشـــکالت  کـــه  کننـــد؛ چیـــزی 
و  کســـب  ایـــران  در  اســـت  ممکـــن  دارد.  جـــدی 

کـــه مجـــوز  فعالیتشـــان را از صنف هـــا  ـــد  ـــی داده ان ـــه بازاری هـــای مدرن کم کـــم جـــای خـــود را ب بازاری هـــای ســـنتی 
ــود  ــه تشـــکل صنفـــی خـ ــون بـ ــار قانـ ــه اجبـ ــه بـ کـ ــان واحد هـــای صنفـــی  ــتر صاحبـ ــا می گیرنـــد. بیشـ و اتحادیه هـ
کننـــد، ندارنـــد. از یـــک ســـو  کـــه بایـــد از آن تبعیـــت  کالنـــی  مراجعـــه می کننـــد، نقشـــی در سیاســـتگذاری های 
ــه  ــی ایـــن طبقـ گاهـــی طبقاتـ ــر عدم خودآ ــوی دیگـ ــران و از سـ ــادی در ایـ ضعـــف در تشـــکیل تشـــکل های اقتصـ
ــوان یـــک  کســـب وکار به عنـ ــکل های  ــای تشـ ــام ظرفیت هـ ــوان از تمـ ــده اســـت نتـ ــادی باعـــث شـ ــور اقتصـ نوظهـ
کشـــوری دربـــاره   کـــرد. بـــا علیرضـــا سیاســـی راد، عضـــو هیأت مدیـــره صنـــدوق بازنشســـتگی  نهـــاد مدنـــی اســـتفاده 
کرده انـــد، موانـــع و مشـــکالت شـــکل گیری آنهـــا بـــرای تبدیـــل بـــه  کـــه ایـــن تشـــکل ها پـــس از انقـــالب طـــی  مســـیری 
گفت وگـــو نشســـته ایم. بـــازوی تأثیرگـــذار در سیاســـت های اقتصـــادی و تبدیل شـــدن بـــه طبقـــه اجتماعـــی بـــه 

رابطه دولت و تشکل های صنفی 
تعریف نشده است

/ گفت و گو با علیرضا سیاسی راد /
مشاور ارشد سندیکای صنعت برق ایران و عضو هیأت مدیره صندوق بازنشستگی کشوری
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کـــه اصـــال نماینـــده ای  کارهایـــی وجـــود داشـــته باشـــد 
فعـــاالن  یـــا  نداشـــته  دولـــت  بـــا  کـــره  مذا بـــرای 
کـــه صدایشـــان بـــه درســـتی شـــنیده  اقتصـــادی باشـــند 
کارهـــای مشـــخص  کســـب و  یـــا اینکـــه در  نشـــود 
کننـــد.  نماینده هایـــی به صـــورت مـــوازی فعالیـــت 
بنابرایـــن ســـازماندهی تشـــکل اقتصـــادی در ایـــران 
یـــک چالـــش عمـــده پیـــش  روی فعـــاالن اقتصـــادی 
طـــی ســـال های متمـــادی بـــوده اســـت. به عبـــارت 
کـــه ســـایر عوامـــل انســـجام دهنده  بهتـــر در شـــرایطی 
ماننـــد ســـنت، مذهـــب، زبـــان، حکومـــت و... در 
مقابـــل تأثیـــرات بیرونـــی و درونـــی دائمـــا در حـــال 
تغییر نـــد، ایـــن تشـــکل ها و ســـایر نهادهـــای جامعـــه 
ـــدی  کـــه شـــما امـــکان جدی کمـــک می کننـــد  ـــی،  مدن
یـــد و عـــالوه  از انســـجام اجتماعـــی به دســـت بیاور
بـــر افزایـــش امنیـــت ملـــی، مشـــارکت واقعـــی مـــردم 
دهیـــد.  افزایـــش  نیـــز  را  سیاســـتگذاری  حـــوزه  در 
عمومـــی  سیاســـتگذاری  حـــوزه  پیچیدگی هـــای 
اقتضـــا  جدیـــد،  کار  تقســـیم  نظـــام  شـــکل گیری  و 
در  اجتماعـــی  مختلـــف  گروه هـــای  کـــه  می کنـــد 
ــته  ــور داشـ ــی«، حضـ ــازمان های نمایندگـ ــب »سـ قالـ
بـــه  بـــاال  از  امـــکان سیاســـتگذاری  باشـــند؛ چـــون 
ـــر  ـــت دیگ ـــود داش ـــته وج گذش ـــه در  ک ـــان  ـــن آنچن پایی

ــدارد. ــود نـ وجـ

ــوان  ــادی تـ ــکل های اقتصـ ــه تشـ کـ ــی  ــی دورانـ یعنـ
کـــره بـــا دولـــت را نداشـــتند یـــا دولـــت آنهـــا را بـــه  مذا

رســـمیت نمی شـــناخت، تمام شـــده اســـت؟
اســـت  ممکـــن  حکومـــت  از  بخش هایـــی 
نظـــام  رفتـــار  امـــا  دهنـــد  بـــروز  مقاومت هایـــی 
تکثـــر  از  ســـطحی  کـــه  می دهـــد  نشـــان  سیاســـی 
سیاســـتگذاری  در  آنهـــا  مشـــارکت  و  تشـــکل ها 
عمومـــی به خصـــوص در تشـــکل های اقتصـــادی بـــه 
رســـمیت شـــناخته شـــده اســـت. بـــرای رســـیدن بـــه 
ایـــن نقطـــه 3دوره مهـــم در تحـــوالت مربـــوط بـــه رابطـــه 
بخـــش خصوصـــی بـــا دولـــت پـــس از انقـــالب قابـــل 
ــوال در اوایـــل شـــکل گیری و  تشـــخیص اســـت. معمـ
ــر  ــکیل هـ ــا تشـ ــی و اساسـ ــکل های صنفـ ــعه تشـ توسـ
کســـب  تشـــکلی )نـــه فقـــط در ایـــران(، نماینـــدگان 
ســـوی  از  مشـــروعیت یابی  مهـــم  مســـئله  بـــا  کار  و 
بـــا  دولـــت، فعـــاالن صنـــف و جامعـــه مواجهنـــد. 
تغییـــر حکومـــت و تشـــکیل دولـــت پـــس از انقـــالب 
یـــک دهـــه  از  بیـــش  ایـــران  کل بخـــش خصوصـــی 
تـــالش  بـــا چالـــش مشـــروعیت مواجـــه شـــد؛ آنهـــا 
ســـپس  و  ذهنـــی  لحـــاظ  بـــه  تـــا  کردنـــد  بســـیاری 
کار خصوصـــی  کســـب و  ـــع  ـــر موان به صـــورت عینـــی ب
ــه  ــرد بـ ــع خـ ــب منافـ ــرده و از تعقیـ کـ ــه  ــران غلبـ در ایـ
و تشـــکل یافته حرکـــت  ســـمت فعالیـــت جمعـــی 
ـــا تشـــکل های  کشـــید ت کننـــد. حـــدود 15 ســـال طـــول 
کارفرمایـــی بتواننـــد از موقعیـــت اجتماعـــی نســـبتا 
ــال  ــی فعـ ــوزه عمومـ ــده و در حـ ــوردار شـ ــی برخـ باثباتـ

کننـــد و هزینه هـــای  شـــوند و نظـــرات خـــود را مطـــرح 
کاهـــش  فعالیـــت اجتماعی شـــان در حـــوزه سیاســـی 

ــد. کنـ ــدا  پیـ

ــترش تشـــکل های  گسـ ــول در  ــل بعـــدی تحـ مراحـ
کارفرمایـــی چیســـت؟

تشـــکل های  فعالیـــت  توســـعه  دوم  مرحلـــه 
ـــی و  ـــوع دسترس ـــه موض ـــوط ب ـــران مرب ـــی در ای کارفرمای
ـــا بخـــش خصوصـــی  نهادینـــه شـــدن ارتبـــاط دولـــت ب
ایـــن  نیـــز  تمـــام دوران مشـــروعیت یابی  اســـت. در 
ارتبـــاط وجـــود داشـــته اســـت امـــا ایـــن ارتبـــاط عمومـــا 
ــردی  ــر ارتباطـــات فـ ــورت تصادفـــی و مبتنـــی بـ به صـ
ــر  ــا رهبـ کار بـــوده اســـت. عمومـ کســـب و  در فضـــای 
کـــه  اســـت  داشـــته  وجـــود  معتبـــری  کار  و  کســـب 
گرفتـــن بـــا او را در دوره ای مفیـــد  دولـــت مشـــورت 
کـــه اتـــاق بازرگانـــی  می دانســـته اســـت. می دانیـــد 
ایـــران بعـــد از انقـــالب از دل یـــک نظـــام انتخاباتـــی، 
بـــر  مبتنـــی  کامـــال  بلکـــه  اســـت،  نیافتـــه  ســـازمان   
کـــه مـــورد  ــازار آن زمـــان  ــار فعـــاالن اقتصـــادی بـ اعتبـ
اعتمـــاد رهبـــر انقـــالب بودنـــد، راه انـــدازی می شـــود. 
آنهـــا بـــه اعتبـــار شـــخصی خـــود، مانـــع از بیـــن رفتـــن 
یکـــی از معتبرتریـــن ظرفیت هـــای بخـــش خصوصـــی 
می شـــوند. تـــا زمـــان اصـــالح قانـــون اتـــاق بازرگانـــی و 
امـــکان به وجـــود آمـــدن ســـاختار انتخاباتـــی حـــدود10 
ـــه همیـــن وضعیـــت ســـپری می شـــود. مســـئله  ســـال ب
دسترســـی و تضمیـــن ارتبـــاط ســـازمان یافته، قابـــل 
پیش بینـــی و نهادینـــه شـــده بخـــش خصوصـــی بـــا 
دولـــت، ناشـــی از همـــت دهـــه80 بخـــش خصوصـــی 

اســـت.

ـــرای نظـــام  چنیـــن ارتبـــاط فـــردی چـــه معضالتـــی ب
کنـــد؟ کشـــور می توانـــد ایجـــاد  اقتصـــادی 

فســـادهای   ایجـــاد  شـــرایط  فـــردی،  ارتباط هـــای 
تقاضـــای  مهم تریـــن  کنـــد.  مـــی  فراهـــم  را  یـــادی  ز
فعـــاالن حـــوزه اقتصـــادی از تشـــکل صنفـــی در همـــه 
کـــه نقـــش دولـــت  جـــای دنیـــا به خصـــوص در ایـــران 
ـــاط  ـــره و ارتب ک ـــی، مذا ـــت، الب ـــترده اس گس ـــت  در دول
ــته  ــر وابسـ ــورد نظـ ــاط مـ ــا دولـــت اســـت؛ وقتـــی ارتبـ بـ
کوچک تریـــن تغییـــر در دولـــت  بـــه »فـــرد« باشـــد بـــا 
کانال هـــای  یـــا نهـــاد سیاســـتگذار مجلـــس، تمـــام 
ـــا دولـــت قطـــع می شـــود. ایـــن روش پیامـــد  ارتباطـــی ب
کـــردن  کـــه روی فاســـد  یـــان آور دیگـــری نیـــز داشـــت  ز
تشـــکل ها متأســـفانه بســـیار مؤثـــر بـــود؛ مثـــال رهبـــری 
کـــه ارتباطـــات محکمـــی در مجلـــس و  یـــک تشـــکل 
دولـــت داشـــت، همیشـــه می توانســـت تشـــکل را بـــه 
ســـمت تشـــکل رانتـــی ســـوق دهـــد؛ یعنـــی انجمنـــی 
و  می گرفـــت  امتیازاتـــی  رهبرانـــش  طریـــق  از  کـــه 
گزینشـــی بیـــن اعضـــای خـــود آن رانـــت  بـــه شـــکل 
اعضـــای  از  نیـــز  مقابـــل  در  می کـــرد،  تقســـیم  را 
الاقـــل  همیـــن  بـــرای  می گرفـــت؛  امتیـــاز  خـــود 

مهم ترین تقاضای فعاالن حوزه اقتصادی 
از تشکل صنفی در همه جای دنیا 

به خصوص در ایران که نقش دولت در 
کره و  دولت گسترده است، البی، مذا

ارتباط با دولت است؛ وقتی ارتباط مورد 
نظر وابسته به »فرد« باشد با کوچک ترین 

تغییر در دولت یا نهاد سیاستگذار 
مجلس، تمام کانال های ارتباطی با دولت 

قطع می شود
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گـــردش نخبـــگان در  یکـــی از دالیـــل پاییـــن بـــودن 
تشـــکل های صنفـــی مـــا همیـــن بـــود و اعضـــا دائمـــا 
کـــه بـــا تغییـــر رهبـــر تشـــکل، ارتباط هـــا و  نگـــران بودنـــد 

رانت هـــا از بیـــن بـــرود.

کار و  کســـب و  پـــس نحـــوه شـــکل دهی بـــه رابطـــه 
ــردی و  ــی از یـــک تـــالش فـ ــران، ناشـ ــت در ایـ دولـ

رانتـــی اســـت؟
تـــا حـــدودی بلـــه، رابطـــه دولـــت بـــا بخـــش خصوصـــی 
رابطـــه تعریـــف شـــده ای نیســـت. ممکـــن اســـت یـــک 
ـــا باالتریـــن مقـــام سیاســـتگذاری در دولـــت  شـــرکت ب
کنـــد  بنشـــیند و در مـــورد موضوعـــی تصمیم گیـــری 
ــه نیســـت؛  ــا اصـــال اینگونـ ــر دنیـ ــه در جاهـــای دیگـ کـ
کـــره  مذا اصنافـــی  نماینـــدگان  بـــا  نرمـــال  دولـــت 
کـــه ارتباطشـــان بـــا اعضـــا محکـــم اســـت  می کنـــد 
یـــادی از فعـــاالن صنـــف  و آنهـــا حتمـــا از تعـــداد ز
وجـــود  بـــا  وضعیـــت  ایـــن  می کننـــد.  نمایندگـــی 
اســـت؛  برقـــرار  همچنـــان  چشـــمگیر،  بهبود هـــای 
یعنـــی هنـــوز بـــا صنف هایـــی در ایـــران مواجهیـــم 
کـــه دامنـــه شـــمول عضویـــت بســـیار پایینـــی دارنـــد. 
نماینـــدگان تشـــکل های صنفـــی از دل یـــک الـــزام 
کـــه به وجـــود نیامـــده  حقوقـــی و نهـــادی دمکراتیـــک 
کـــه بتواننـــد یـــک مجمـــع عمومـــی  بودنـــد؛ همیـــن 
ـــا یـــک صنـــف هســـتیم،  تشـــکیل دهنـــد و بگوینـــد م
کافـــی بـــود. رهبـــران تشـــکل ها در آن زمـــان، پـــس از بـــه 
قـــدرت رســـیدن جلـــوی عضویـــت اعضـــای جدیـــد 
در  یـــا  می گرفتنـــد  را  عمومـــی  مجمـــع  برگـــزاری  و 
کـــه برخـــی از اعضـــا  اساســـنامه تغییراتـــی می دادنـــد 
بماننـــد.  باقـــی  مســـند  بـــر  مادام العمـــر  به صـــورت 
ــی  ــاق بازرگانـ ــه در اتـ کـ ــی  ــا تغییراتـ ــت بـ ــن وضعیـ ایـ
گرفـــت و تصویـــب قانـــون بهبـــود  در دهـــه 80 صـــورت 
کار و اجـــرای چنـــد پـــروژه  کســـب و  مســـتمر فضـــای 
اتـــاق  در  اقتصـــادی  تشـــکل های  ظرفیت ســـازی 
کـــرد؛ یعنـــی االن  بازرگانـــی تـــا حـــدودی بهبـــود پیـــدا 
مجمـــع  آن  در  کـــه  بســـازید  تشـــکلی  نمی توانیـــد 
ــا تشـــکل  ــود یـ ــزار شـ ــوری برگـ ــورت صـ عمومـــی به صـ
کـــه  ـــه همیـــن دلیـــل ســـاختارهایی  کاغـــذی باشـــد. ب
کـــه  باعـــث ایجـــاد انجمن هـــای قدرتمنـــدی شـــود 

کیفیـــت می کنـــد، نداشـــتیم. تولیـــد اطالعـــات با

کیفیت چیست؟ منظورتان از اطالعات با 
کیفیـــت  بهبـــود  در  می خواهیـــد  وقتـــی  شـــما 
بایـــد  باشـــید  مؤثـــر  سیاســـتگذاران  تصمیمـــات 
ــه ای  ــر پژوهش هـــای حرفـ ــان مبتنـــی بـ اظهارنظرهایتـ
و تحلیل هـــای دقیـــق و دســـت اول باشـــد. تولیـــد 
کاغـــذی  ــور و  کار تشـــکل فردمحـ چنیـــن اطالعاتـــی 

نیســـت.

مرحلـــه ســـوم در رابطـــه بخـــش خصوصـــی بـــا 

چیســـت؟ دولـــت 
گـــر ارتبـــاط دولـــت و بخـــش خصوصـــی نهادمنـــد  ا
نهـــاد  بتواننـــد  اقتصـــادی  تشـــکل های  و  شـــود 
قدرتمنـــد تشـــکیل دهنـــد و منابـــع مالـــی را تجمیـــع 
کار پژوهشـــی انجـــام دهنـــد، می تواننـــد بـــر  کـــرده و 
گـــر مرحلـــه  کالن مؤثـــر باشـــند. ا سیاســـتگذاری های 
را  ایـــران  خصوصـــی  بخـــش  تشـــکلی  توســـعه  دوم 
ارتبـــاط  ســـوم،  گام  در  بدانیـــم  نهادمنـــد  ارتبـــاط 
یافته بخـــش خصوصـــی بـــا دولـــت  نهادمنـــد ســـاختار
نیازمنـــد 2 ویژگـــی اساســـی اســـت تـــا منجـــر بـــه نتیجـــه 
ــه  ــخ دادن بـ ــه پاسـ ــورم از نتیجـ ــود. منظـ ــوب شـ مطلـ
کـــه چـــرا تصمیمـــات و مشـــاوره ها  ایـــن ســـؤال اســـت 
بـــودن  »بـــاال  ویژگـــی  نخســـتین  ندارنـــد؟  کیفیـــت 
تصمیمـــات  اساســـًا  اســـت.  هماهنگـــی«  ســـطح 
گســـترده  منافـــع  تعـــارض  بـــا  همیشـــه  اقتصـــادی 
ــه دولـــت  کـ ــادی  ــم اقتصـ ــر تصمیـ ــه اســـت؛ هـ مواجـ
می گیـــرد، بـــرای عـــده ای باعـــث ایجـــاد منافـــع و بـــرای 
ـــدون  ـــود، ب ـــع می ش ـــی مناف ـــث جابه جای ـــران باع دیگ
ـــده و  ـــف ش ـــی تعری ـــی و هماهنگ ـــام نمایندگ ـــک نظ ی
گروه هـــای سیاســـی ذی نفـــع می تواننـــد  مســـتحکم، 
از دل یـــک ارتبـــاط ســـازمان یافته بـــا دولـــت منافـــع 
کننـــد و بخشـــی دیگـــر  عـــده ای خـــاص را دنبـــال 
از بـــازی حـــذف شـــوند؛ بنابرایـــن تکمیـــل فراینـــد 
بســـیار  اقتصـــادی  تشـــکل های  در  هماهنگـــی 
اهمیـــت دارد. دومیـــن ویژگـــی مهـــم توســـعه تشـــکلی، 
کـــه در اختیـــار دولـــت  »کیفیـــت اطالعـــات«ی اســـت 
قـــرار می گیـــرد. تولیـــد ایـــن اطالعـــات بی تردیـــد بـــه 
کارشناســـی جـــدی نیـــاز دارد. عـــالوه بـــر آن  پشـــتوانه 
ـــت  ـــت های دول ـــی از سیاس ـــش خصوص ـــل بخ تحلی
باشـــد.  فـــردی  تجربیـــات  بـــر  مبتنـــی  نمی توانـــد 
کارفرمایـــی بایـــد بیـــن منافـــع  تشـــکل های صنفـــی 
محـــدود صنفـــی بـــا منافـــع عمومـــی ارتبـــاط برقـــرار 
کـــه  کننـــد و مابقـــی افـــراد جامعـــه نیـــز بایـــد بپذیرنـــد 
ــر  ــی نزدیک تـ ــح ملـ ــه مصالـ ــد بـ ــما می گوییـ ــه شـ آنچـ

اســـت.

ولـــی عمـــال مـــا در تشـــکل های اقتصـــادی شـــاهد 
 ۵ فقـــط  نیســـتیم.  کیفیـــت  با اطالعـــات  تولیـــد 
گریـــد یـــک را دارنـــد و  تشـــکل اقتصـــادی در ایـــران 

کننـــد. می تواننـــد چنیـــن اطالعاتـــی تولیـــد 
تشـــکل های صنفـــی اقتصـــادی طیفـــی هســـتند و 
برخـــی از آنهـــا پروژه هـــای پژوهشـــی خوبـــی انجـــام 
داده انـــد. تشـــکل های قـــوی صنفـــی منابعـــی دارنـــد 
کـــرد.  اســـتفاده  پژوهـــش  بـــرای  آن  از  کـــه می تـــوان 
کیفیـــت اطالعاتـــی  گـــر ایـــن منابـــع شـــکل نگیـــرد،  ا
کـــه خـــود  کـــه تولیـــد می شـــود، مثـــل همـــان اســـت 
تولیـــد  بـــه  نمی توانـــد  عمـــاًل  و  دارد  سیاســـتگذار 
کنـــد. رفتـــن بـــه ســـمت  کمـــک  تصمیـــم درســـت 
ـــد  ـــه قادرن ک ـــکل هایی  ـــذی، تش ـــای غیرکاغ انجمن ه
یـــادی از فعـــاالن صنعـــت را ســـازماندهی  تعـــدادی ز

کننـــد، نظـــام حکمرانـــی خـــوب را درســـت اعمـــال 
کـــه شـــرکت های بـــزرگ صنعـــت  کننـــد و... به طـــوری 
حاضـــر باشـــند عضـــو آن تشـــکل صنفـــی شـــوند، 
کارهـــای داوطلبانـــه داشـــته باشـــند و از یـــک  مهـــارت 
رهبـــری دمکراتیـــک برخـــوردار باشـــند، یـــک ضـــرورت 

اســـت.

کـــدام را ترجیـــح می دهـــد؟ اینکـــه بـــا یـــک  دولـــت 
فـــرد طـــرف باشـــد یـــا یـــک تشـــکل نیمه موفـــق؟

ــل دولـــت، آرام آرام  ــار و تمایـ ــاری، رفتـ ــاظ آمـ ــه لحـ بـ
ـــوزه  ـــا در ح ـــکل ها مخصوص ـــن تش ـــمت پذیرفت ـــه س ب
اســـت.  تغییـــر  حـــال  در  اقتصـــادی  تشـــکل های 
بیشـــترین افزایـــش آمـــار تشـــکل صنفـــی در دولـــت 
احمدی نـــژاد بـــوده اســـت؛ هـــر چنـــد او به صـــورت 
اساســـا  و  مخالـــف  موضـــوع  ایـــن  بـــا  اســـتراتژیک 
بـــا  رویکـــردش ایجـــاد جامعـــه تـــوده ای بـــود، ولـــی 
ــرای ارتبـــاط  ــود ایـــن موضـــوع نیازهـــای دولـــت بـ وجـ
ــاالن  ــاز فعـ ــادی و نیـ ــاالن اقتصـ ــا فعـ ــازمان یافته بـ سـ
ــد از  ــی باعـــث شـ ــازمان یابی صنفـ ــه سـ ــادی بـ اقتصـ
ـــرای  ـــا یـــک جهـــش جـــدی ب ـــه بعـــد ب ســـال های 88 ب
تشـــکل یابی در بخـــش خصوصـــی مواجـــه شـــویم؛ 
مثـــال در اوایـــل دهـــه 80تشـــکل های اتـــاق بازگانـــی 
حـــدود 50تشـــکل بـــود امـــا االن بـــه 200تشـــکل ملـــی 
حوزه هـــای  در  اســـتانی  تشـــکل  حـــدود  همیـــن  و 
مختلـــف اقتصـــادی رســـیده اســـت. ایـــن فراینـــد 
ـــر ســـر راهشـــان  همچنـــان ادامـــه دارد و هیـــچ مانعـــی ب
کســـب  وجـــود نـــدارد. قانـــون بهبـــود مســـتمر محیـــط 
بـــا  دولـــت  ارتبـــاط  در  عطـــف  نقطـــه  کـــه  کار  و 
بخـــش خصوصـــی بـــود بـــا مخالفـــت دولـــت دهـــم 
دســـت کم  شـــد.  تصویـــب  مجلـــس  همـــت  بـــا  و 
کـــه در حوزه هـــای  نظـــام سیاســـی پذیرفتـــه اســـت 
مشـــارکت  و  تشـــکل یابی  فراینـــد  اقتصـــادی 
را  عمومـــی  سیاســـتگذاری  در  خصوصـــی  بخـــش 
بـــه رســـمیت بپذیـــرد. ترجیـــح حکومـــت بـــر ایـــن 
کـــه مســـیر های ارتباطـــش بـــا جامعـــه تـــا حـــد  اســـت 
ــوط  ــرد مربـ ــن رویکـ ــه ایـ ــود. البتـ ــزه شـ کانالیـ ــن  ممکـ
کارفرمایـــی اســـت و دولـــت چنیـــن  بـــه تشـــکل های 
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نـــدارد  کارگـــری  تشـــکل های  مـــورد  در  ترجیحـــی 
کارفرماهـــا اساســـا قـــادر بـــه بـــروز رفتارهایـــی  چـــون 
گســـترده اســـت،  کـــه مبتنـــی بـــر فشـــار اجتماعـــی 
ـــورتی  ـــای مش ـــه بازوه ـــی زود ب ـــن خیل ـــتند؛ بنابرای نیس
ــکان  ــی امـ کارفرمایـ ــکل های  ــوند. تشـ ــل می شـ تبدیـ
رفتـــار تقابلـــی ندارنـــد. از ابتـــدای انقـــالب تا کنـــون 
گزارشـــی مبتنـــی بـــر برخـــورد قضایـــی جـــدی بـــا  هـــم 
یـــک مـــورد  کارفرمایـــی نداشـــته ایم؛ فقـــط  تشـــکل 
ــی  ــع بخـــش خصوصـ ــه نفـ ــه بـ ــوه قضاییـ ــه قـ کـ ــوده  بـ
امکانـــات  از  یکـــی  مـــن  به نظـــر  اســـت.  داده  رأی 
در  متوســـط  طبقـــه  و  مدنـــی  جامعـــه  اســـتراتژیک 
بـــرای  پیـــش رو  فرصـــت  از  کـــه  اســـت  ایـــن  ایـــران 
کشـــور  بهبـــود حداقـــل سیاســـت های اقتصـــادی در 
کـــه امـــکان تبدیـــل طبقـــه  کنـــد؛ چیـــزی  اســـتفاده 
ــد. ــم می کنـ ــی را فراهـ ــه اجتماعـ ــه طبقـ ــادی بـ اقتصـ
آیـــا بخـــش خصوصـــی در ایـــران بـــه جـــز آنچـــه 
گرفتـــه، طبقـــه  حـــول محـــور بـــازار بـــزرگ شـــکل 

اســـت؟ ملموســـی  و  مشـــخص  اجتماعـــی 
بخـــش خصوصـــی در ایـــران یـــک طبقـــه اقتصـــادی 
کـــه در یـــک صنـــف  ــا فعاالنـــی هســـتند  اســـت. آنهـ
ندارنـــد.  طبقاتـــی  گاهـــی  خودآ امـــا  می کننـــد  کار 
نمی شناســـند،  را  خـــود  اســـتراتژیک  منافـــع 
کالن منتقـــل  ـــه ســـطح  مطالباتشـــان از ســـطح خـــرد ب
پاییـــن  خیلـــی  هـــم  بـــا  ارتباطاتشـــان  نمی شـــود، 
کار ندارنـــد  کســـب و  گســـترده  اســـت، شـــبکه های 
تشـــکل  بـــا  کـــه  ندارنـــد  صنفـــی  تشـــکل  هیـــچ  و 
ــاد در  ــود اقتصـ ــرای بهبـ ــتراتژیک بـ ــر ائتـــالف اسـ دیگـ
از  اینهـــا بخشـــی  باشـــد.  انجـــام داده  کاری  ایـــران 
کارکـــرد طبقـــه اجتماعـــی در ایـــران اســـت. بخـــش 
خصوصـــی در ایـــران آرام آرام در حـــال شـــکل دهی 
کـــه رفتـــار اســـتراتژیک  طبقـــه ای اجتماعـــی اســـت 
مشـــترک دارد، ســـبک و اســـتایل زندگـــی مشـــترکی 
اقتصـــادی  تشـــکل  های   . و...  می کنـــد  یـــج  ترو را 
کارفرمایـــی یکـــی از امکانـــات مهـــم تبدیـــل طبقـــه 
اقتصـــادی بـــه طبقـــه اجتماعـــی اســـت و فقـــط در 
کـــه می توانـــد بـــه یـــک نیـــروی  ایـــن شـــرایط اســـت 

تغییـــر مثبـــت در جامعـــه تبدیـــل شـــود.

کـــه خـــود  نیازهـــا و ارزش هـــای طبقـــه اجتماعـــی 
اقتصـــادی جدیـــد  از شـــکل گیری طبقـــه  ناشـــی 
گذشـــته بـــوده،  کـــه در  اســـت، می توانـــد بـــا چیـــزی 

کنـــد؟ فـــرق 
کنـــون  هم ا کنـــد.  فـــرق  می توانـــد  حتمـــا 
اقتصـــادی  منافـــع  حول محـــور  همبســـتگی هایش 
و  اجتماعـــی  مســـائل  مـــورد  در  امـــا  می چرخـــد 
کنـــده عمـــل می کننـــد؛ یعنـــی  سیاســـی بســـیار پرا
کارفرمـــا بـــه دولتـــی رأی دهـــد  ممکـــن اســـت یـــک 
کـــه بـــه ضـــرر منافـــع اقتصـــادی اش عمـــل می کنـــد و 
گاهی هـــای اجتماعـــی مشـــترک  به دلیـــل نداشـــتن آ
تشـــخیص  از  طبقاتـــی  گاهـــی  خودآ نداشـــتن  و 
منافـــع اقتصـــادی هـــم عاجـــر باشـــد. ایـــن مســـئله 

کارگرهـــا قابـــل فهـــم اســـت، ولـــی در مـــورد  در طبقـــه 
نمی تـــوان  نیســـت؛  توجیـــه  قابـــل  کارفرمـــا  طبقـــه 
فعـــال  یـــک  اســـت  ممکـــن  چطـــور  کـــه  فهمیـــد 
کـــه صراحتـــا اعـــالم  کســـی رأی  دهـــد  اقتصـــادی بـــه 
کنـــد.  کـــرده می خواهـــد بخـــش خصوصـــی را الغـــر 
دارنـــد  طبقاتـــی  گاهـــی  آ کـــه  اقتصـــادی  فعـــاالن 
کـــه شـــکل گیری جامعـــه تـــوده وار چقـــدر  می فهمنـــد 
خصوصـــی  بخـــش  کار  و  کســـب  بـــرای  می توانـــد 
کتـــاب  ک باشـــد. امیـــل دورکیـــم در مقدمـــه  خطرنـــا
ـــه تشـــکل های اقتصـــادی  کار اجتماعـــی« ب »تقســـیم 
اجتماعـــی  خدمـــات  دارد؛  اشـــاره  انگلســـتان  در 
کلیســـا، نهـــاد  مخصـــوص به خـــود داشـــتند مثـــل 
داوری، ســـبک زندگـــی مشـــترک داشـــتند و در مـــوارد 
کشـــورهای  مهـــم بـــه دولـــت بـــرای مـــراوده اقتصـــادی بـــا 
بـــا  مـــا  ایـــران  در  می دادنـــد.  مشـــورت  مختلـــف 
چنیـــن طبقـــه ای اجتماعـــی مواجـــه نیســـتیم؛ بـــه 
کـــه ســـبک  جـــز صنـــف بازاری هـــای قدیمـــی تهـــران 
زندگـــی خـــاص خـــود را دارنـــد و می تـــوان رابطه شـــان 
کارگـــر، مشـــتری، نظـــام اعتقـــادی و مالـــی، مواضـــع  بـــا 
کـــرد. آنهـــا بـــا هـــم  سیاســـی و فرهنگـــی را ردیابـــی 
همبســـتگی دارنـــد و در مواقـــع ضـــروری همدیگـــر را 
ـــا در بخـــش خصوصـــی مـــدرن   حمایـــت می  کننـــد ام
کـــه صنعتی تـــر هـــم شـــده اســـت، از جنبـــه اقتصـــادی 
کمـــی از انســـجام هســـتیم ولـــی بـــه  شـــاهد ســـطح 
ــی  ــای اجتماعـ ــی و خصلت هـ ــبک زندگـ ــاظ سـ لحـ

نمی یابیـــد. مشـــترکی  وجـــه 

چالش سازماندهی تشکل اقتصادی در ایران
بخـــش  منافـــع  می تواننـــد  اقتصـــادی  تشـــکل های 
یـــادی از جامعـــه را بـــه شـــکل اصولـــی نمایندگـــی  ز
ایـــران هنـــوز در آن مشـــکالت  کـــه  کننـــد؛ چیـــزی 
و  کســـب  ایـــران  در  اســـت  ممکـــن  دارد.  جـــدی 
کـــه اصـــال نماینـــده ای  کارهایـــی وجـــود داشـــته باشـــد 
فعـــاالن  یـــا  نداشـــته  دولـــت  بـــا  کـــره  مذا بـــرای 
کـــه صدایشـــان بـــه درســـتی شـــنیده  اقتصـــادی باشـــند 
کارهـــای مشـــخص  کســـب و  یـــا اینکـــه در  نشـــود 
کننـــد.  نماینده هایـــی به صـــورت مـــوازی فعالیـــت 
بنابرایـــن ســـازماندهی تشـــکل اقتصـــادی در ایـــران 
یـــک چالـــش عمـــده پیـــش  روی فعـــاالن اقتصـــادی 

طـــی ســـال های متمـــادی بـــوده اســـت.▪

*برگرفته از روزنامه همشهری 

 رفتن به سمت انجمن های غیرکاغذی، 
تشکل هایی که قادرند تعدادی زیادی از 

فعاالن صنعت را سازماندهی کنند، نظام 
حکمرانی خوب را درست اعمال کنند 

و... به طوری که شرکت های بزرگ صنعت 
حاضر باشند عضو آن تشکل صنفی 

شوند، مهارت کارهای داوطلبانه داشته 
باشند و از یک رهبری دمکراتیک برخوردار 

باشند، یک ضرورت است
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ـــا مشـــارکت فعـــال بخـــش خصوصـــی و  بخشـــنامه ارزی ســـازمان برنامـــه و بودجـــه پـــس از چنـــد مـــاه بحـــث و بررســـی، ب
ـــران امـــروز ابـــالغ شـــد. ـــرق ای در راس آن شـــورای هماهنگـــی تشـــکل هـــا و ســـندیکای صنعـــت ب

گهانـــی و غیرقابـــل پیـــش بینـــی نـــرخ ارز تدویـــن و ابـــالغ شـــد، آمـــده اســـت: بـــه  کـــه بـــه دنبـــال افزایـــش نا در ایـــن بخشـــنامه 
کشـــور )طـــرح هـــا و پـــروژه هـــای مربـــوط بـــه مدیریـــت، پدیـــدآوری و بهـــره بـــرداری طرح هـــا،  اســـتناد نظـــام فنـــی و اجرایـــی 
گـــذاری، دســـتگاه هـــای مشـــمول، مـــاده 160 قانـــون برنامـــه چهـــارم توســـعه و مـــاده 222 قانـــون پنجـــم  پـــروه هـــای ســـرمایه 
ـــه تصویـــب شـــورای عالـــی فنـــی رســـیده اســـت،  کـــه ب ـــون برنامـــه و بودجـــه، ایـــن دســـتورالعمل  توســـعه( و مـــاده )23( قان
ـــرخ و فاقـــد پرداخـــت هزینـــه  یالـــی فاقـــد تعدیـــل ن ـــار ناشـــی از افزایـــش قیمـــت ارز، در قراردادهـــای ر ـــه منظـــور جبـــران آث ب
کـــه از محـــل وجـــوه عمومـــی تامیـــن اعتبـــار مـــی شـــود و آخریـــن روز مهلـــت ارائـــه پیشـــنهاد قیمـــت از  مابـــه التفـــاوت 
ـــر اســـاس آن منعقـــد شـــده  ـــرارداد ب ـــوده و ق ـــا یکـــم فروردیـــن مـــاه 1397 ب ـــکار بعـــد از یکـــم مـــرداد مـــاه 1391 ت ســـوی پیمان
یـــخ 01/01/96 تـــا 29/12/97 اعمـــال و در چارچـــوب  باشـــد، ابـــالغ مـــی شـــود تـــا دســـتگاه هـــای اجرایـــی آن را بـــه تار

کننـــد. ضوابـــط پرداخـــت 
ـــر  ـــرخ پیمـــان هـــا ب ایـــن بخشـــنامه در 15 مـــاده و دو تبصـــره تنظیـــم شـــده و تعییـــن تفـــاوت قیمـــت ارز، تعییـــن تعدیـــل ن
اثـــر تغییـــر قیمـــت ارز و جـــداول مربـــوط بـــه دســـتورالعمل نحـــوه جبـــران آثـــار ناشـــی از افزایـــش قیمـــت ارز در پیمـــان هـــای 

یالـــی فاقـــد تعدیـــل از جملـــه بخـــش هـــای اصلـــی آن محســـوب مـــی شـــوند. ر
کنـــار ایـــن دســـتورالعمل، بخشـــنامه دیگـــری را نیـــز بـــه منظـــور تمدیـــد بخشـــنامه ارزی مشـــمول  البتـــه ســـازمان برنامـــه در 
کـــه در 15 بنـــد تنظیـــم شـــده، آمـــده اســـت:  کـــرده اســـت. در ابتـــدای ایـــن بخشـــنامه  قراردادهـــای ســـال 91 هـــم ابـــالغ 
یالـــی فاقـــد  ـــار ناشـــی از افزایـــش قیمـــت مصالـــح و تجهیـــزات در پیمـــان هـــای ر ـــه منظـــور جبـــران آث ایـــن دســـتورالعمل ب
کـــه آخریـــن روز مهلـــت ارائـــه پیشـــنهاد قیمـــت از ســـوی  گونـــه مابـــه التفـــاوت  تعدیـــل نـــرخ پیمـــان و فاقـــد پرداخـــت هـــر 
ـــای  ـــتگاه ه ـــا دس ـــود ت ـــی ش ـــالم م ـــد، اع ـــده باش ـــد ش ـــاس آن منعق ـــر اس ـــان ب ـــوده و پیم ـــل از 01/05/1391  ب ـــکار قب پیمان

کننـــد.▪ ـــالغ  ـــا 29/12/1397 اب کارکردهـــای پـــس از 01/01/1391 ت ـــه  ـــط ایـــن بخشـــنامه را ب اجرایـــی ضواب

بخشنامه جدید ارزی ابالغ شد
پیگیری مجدانه سندیکا به ثمر نشست؛ 
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ــندیکای  ــو سـ ــای عضـ ــرکت هـ ــای شـ ــن چالـــش هـ ــدی تریـ ــی از جـ ــات یکـ ــر مطالبـ ــال اخیـ ــد سـ ــول چنـ در طـ
صنعـــت بـــرق ایـــران بـــوده اســـت. بـــه همیـــن دلیـــل پیگیـــری مطالبـــات اعضـــا بـــه عنـــوان یکـــی از اهـــداف اصلـــی 

ـــت. ـــه اس گرفت ـــرار  ـــر ق ـــم مدنظ ـــره دوره هفت ـــات مدی هی
گســـترده بـــا معاونـــت بـــرق و انـــرژی  کـــرات  در همیـــن راســـتا نماینـــدگان ســـندیکا مســـتمر و جـــدی انجـــام مذا
کار قـــرار دادنـــد. قـــول مســـاعد مدیـــران شـــرکت توانیـــر  وزیـــر نیـــرو و همچنیـــن مدیـــر عامـــل توانیـــر را در دســـتور 
ـــد.  ـــع ش ـــش واق ـــه بخ ـــت نتیج ـــندیکا در نهای ـــو س ـــای عض ـــرکت ه ـــات ش ـــی مطالب ـــت تدریج ـــور پرداخ ـــه منظ ب
گام اول ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران بـــه منظـــور تســـریع در انجـــام امـــور مربـــوط بـــه پرداخـــت بخشـــی از  در 
کلیـــد زد. اطالعـــات  مطالبـــات شـــرکت هـــای عضـــو، اســـتعالم از شـــرکت هـــا بـــرای اعـــالم رســـمی بـــه توانیـــر را 
گـــزارش بـــه توانیـــر اعـــالم و آغـــاز پرداخـــت هـــا بـــه اخـــذ تاییدیـــه از  ارســـالی از ســـوی شـــرکت هـــا در قالـــب یـــک 

کارفرمـــا منـــوط شـــد. شـــرکت هـــای 
گرچـــه شـــرکت توانیـــر خـــود عهـــده دار اخـــذ تاییدیـــه شـــده بـــود امـــا بـــا پیگیـــری و پافشـــاری ســـندیکا قـــرار بـــر  ا
ـــه هـــا را از  کـــه ایـــن تشـــکل ضمـــن اســـتعالم مطالبـــات اعضـــای خـــود، حتی االمـــکان تاییدی گذاشـــته شـــد  ایـــن 
کـــرده و در نهایـــت آمـــار دقیـــق مطالبـــات را در  یـــع نیـــروی بـــرق نیـــز اســـتعالم  شـــرکت هـــای بـــرق منطقـــه ای و توز

ـــرار دهـــد. اختیـــار شـــرکت توانیـــر ق
ایـــن پیگیـــری هـــا بـــه نتیجـــه رســـیده و توانیـــر پرداخـــت مطالبـــات شـــرکت هـــای عضـــو ســـندیکای صنعـــت بـــرق 
کـــرات و توافقـــات صـــورت  ایـــران را در اولویـــت قـــرار داده اســـت. در حـــال حاضـــر مطالبـــات اعضـــا بـــر اســـاس مذا
ـــت  ـــت اس ـــال پرداخ ـــی در ح کارفرمای ـــرکت های  ـــده از ش ـــذ ش ـــای اخ ـــه ه ـــای تاییدی ـــر مبن ـــج و ب ی ـــه تدر ـــه ب گرفت
و حـــل مســـاله مطالبـــات رونـــدی رو بـــه جلـــو داشـــته اســـت.این پرداخـــت هـــا بـــر مبنـــای اســـتعالم ســـندیکا و 
گیـــرد و در چنـــد مرحلـــه انجـــام  یـــع صـــورت مـــی  ـــرق منطقـــه ای و توز ـــه هـــای اخـــذ شـــده از شـــرکت های ب تاییدی
کـــه در آینـــده ای نزدیـــک بخـــش اعظـــم بدهـــی هـــای وزارت نیـــر بـــه شـــرکت هـــای  خواهـــد شـــد. امیـــد اســـت 

ـــرق ایـــران پرداخـــت شـــود.▪ عضـــو ســـندیکای صنعـــت ب

پرداخت تدریجی مطالبات اعضا؛ 
کره  دستاوردی حاصل از پیگیری و مذا



54
گزارش روز

مهر و آبان 97 116

گزارش روز



55
گزارش روز

مهر و آبان 97 116

ســـندیکای  دوره  هفـــت  رییســـه  هیـــات  نشســـت 
 25 چهارشـــنبه،  روز  امـــروز،  ایـــران  بـــرق  صنعـــت 
ـــران ادوار مختلـــف  ـــر از مدی ـــه منظـــور تقدی مهـــر مـــاه ب
هیـــات مدیـــره و همچنیـــن همفکـــری و نظرخواهـــی 
بـــرق  کنونـــی صنعـــت  در خصـــوص چالش هـــای 

ــزار شـــد. ــران برگـ ایـ
هیـــات  رئیـــس  بخشـــی،  علـــی  نشســـت  ایـــن  در 
مدیـــره دور هفتـــم ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران، از 
مرحـــوم حیـــدری نســـب بـــه عنـــوان یکـــی از مدیـــران 
ارزشـــمند صنعـــت بـــرق و عضـــو هیـــات رییســـه دوره 
کـــرد و ضمـــن تقدیـــر  پنجـــم ســـندیکا بـــه نیکـــی یـــاد 
ــق  ــار داشـــت: طبـ ــان اظهـ ــی مهمانـ ــکر از تمامـ و تشـ
یابـــی و رتبه بنـــدی اتـــاق بازرگانـــی ایـــران،  نظـــام ارز
اقتصـــادی  تشـــکل  برتریـــن  عنـــوان  بـــه  ســـندیکا 
ایـــن  کســـب  کـــه  اســـت  شـــده  انتخـــاب  کشـــور 
عنـــوان، مرهـــون زحمـــات پیشکســـوتان و نخبـــگان 

سندیکاســـت. 
ـــر نقـــش هیـــات مدیـــره ادوار ســـندیکا  کیـــد ب ـــا تا وی ب
کـــرد: همـــه در  در پیشـــرفت ایـــن تشـــکل، تصریـــح 
ـــا اقدامـــات  ـــرده و ب ک ـــالش  مســـیر اعتـــالی ســـندیکا ت
کـــه  رســـانده اند  بلـــوغ  بـــه  را  مجموعـــه  ایـــن  خـــود 
بیشـــتر،  همکاری هـــای  و  همراهـــی  بـــا  یـــم  امیدوار
بیـــش از پیـــش شـــاهد موفقیـــت ســـندیکا در رســـیدن 
بـــه اهـــداف تعریـــف شـــده و رضایتمنـــدی اعضـــا 

ــیم.  باشـ
ـــه  ـــر ســـندیکا ب در ادامـــه جلســـه ســـپهر برزی مهـــر، دبی
یابـــی ســـندیکای  گزارشـــی از نتایـــج نهایـــی ارز ارائـــه 
صنعـــت بـــرق توســـط اتـــاق بازرگانـــی پرداخـــت و 
کســـب امتیازهـــای قابـــل قبـــول  گفـــت: ســـندیکا بـــا 

ـــی،  ـــامل حکمران ـــه ش ک ـــاق  ـــی ات یاب ـــای ارز در معیاره
و  سیاســـت ها  بـــر  تاثیرگـــذار  خدمـــات  عضویـــت، 
تنظیم گـــری هســـتند، بـــه عنـــوان تشـــکل اقتصـــادی 

برتـــر شـــناخته شـــده اســـت. 
وی داشـــتن اســـتراتژی و برنامـــه راهبـــردی، ســـاختار 
بانک هـــای  فعـــال،  مدیـــره  هیـــات  ســـازمانی، 
ســـندیکا  مثبـــت  ویژگی هـــای  از  را   ... اطالعاتـــی 
کـــرد: ایـــن تشـــکل طـــی ســـال های  برشـــمرد و تصریـــح 
کـــه در  اخیـــر دســـتاوردهای قابـــل توجهـــی داشـــته 

اتـــاق دیـــده شـــده اند.  یابـــی   ارز
برزی مهـــر انتخـــاب ســـندیکای صنعـــت بـــرق بـــه 
یابـــی و رتبه بنـــدی  ــور در ارز کشـ ــر  ــوان تشـــکل برتـ عنـ
اتـــاق بازرگانـــی و انتخـــاب بـــه عنـــوان تشـــکل نمونـــه 
ـــوح  یافـــت ل ـــی، در ـــرای چهـــار ســـال متوال ـــی ب صادرات
تقدیـــر از وزیـــر صنعـــت معـــدن و تجـــارت بابـــت 
کشـــور و  کمـــک بـــه توســـعه صـــادرات غیـــر نفتـــی 
حضـــور عزتمنـــد شـــرکت های عضـــو در عرصه هـــای 
افتخـــارات  از  را   ... و  منطقـــه ای  و  بین المللـــی 

ســـندیکا برشـــمرد. 
و  پژوهـــش  معـــاون  اســـدی  علیرضـــا  ادامـــه  در 
ــز بـــه نقـــش ایـــن تشـــکل در  برنامه ریـــزی ســـندیکا نیـ
کلیـــدی و چالش هـــای صنعـــت بـــرق  حـــل مســـائل 

کـــرد.  گزارشـــی در ایـــن زمینـــه ارائـــه  پرداختـــه و 
کلیـــدی صنعـــت بـــرق را هفـــت  وی چالش هـــای 
گـــذاری  کـــه شـــامل نظـــام قیمـــت  کـــرد  مـــورد اعـــالم 
گـــذاری  کاهـــش ســـرمایه  کارآمـــد و غیرشـــفاف،  نا
بـــرق،  شـــبکه  و  تولیـــد  ظرفیـــت  توســـعه  بـــرای 
یـــع بـــرق،  فرســـودگی تجهیـــزات تولیـــد و انتقـــال و توز
عـــدم پرداخـــت مطالبـــات و جرایـــم دیرکـــرد بخـــش 

ـــه دلیـــل  ـــرق، توقـــف پروژه هـــا ب خصوصـــی صنعـــت ب
عـــدم جبـــران افزایـــش قیمـــت نهاده هـــا )افزایـــش نـــرخ 
ــام و فلـــزات  ــواد  خـ ارز و فلـــزات(، چالـــش تامیـــن مـ
و  مالـــی  منفـــی  آثـــار  و  تولیدکننـــدگان  نیـــاز  مـــورد 
کاهـــش صـــادرات صنعـــت بـــرق  فنـــی تحریـــم هـــا و 

هســـتند.
محمـــد پارســـا، رییـــس دوره هـــای ســـوم و چهـــارم 
ایـــن  از  بخشـــی  در  ســـندیکا  مدیـــره  هیـــات 
بـــا مشـــاهده سیاســـت  کـــرد: مـــا  نشســـت عنـــوان 
هـــا و برنامه هـــای دولـــت در صنعـــت بـــرق، دربـــاره 
بودیـــم  کـــرده  اعـــالم  و  داده  هشـــدار  خاموشـــی ها 
ســـرمایه  جـــذب  باعـــث  می توانـــد  کـــه  صنعتـــی 
گـــذاری شـــود، در حـــال بیـــن رفتـــن اســـت. متاســـفانه 
کار آمدنـــد، وابســـته بـــه  کـــه روی  تمـــام دولت هایـــی 
کـــه همیـــن  نفـــت و درآمدهـــای نفتـــی بـــوده و هســـتند 
وابســـتگی اقتصـــادی وابســـته بـــه درآمـــد نفتـــی ایجـــاد 

کـــرده اســـت. 
در  بایـــد  انـــرژی  قیمـــت  اینکـــه  بـــر  کیـــد  تا بـــا  وی 
ــکالت  ــی از مشـ ــا بخشـ ــد تـ ــی باشـ ــور واقعـ کشـ ــن  ایـ
گفـــت: متاســـفانه در مجلـــس هفتـــم  حـــل شـــود، 
کـــه  گرفتنـــد  گاز را  جلـــوی رشـــد قیمـــت آب، بـــرق و 
گـــر  کســـب رای بـــود. ا تصمیمـــی سیاســـی و بـــرای 
ــی  ــرخ واقعـ ــا نـ ــق بـ ــرژی مطابـ ــای انـ ــت حامل هـ قیمـ
ارز و فـــوب خلیـــج فـــارس تعییـــن شـــود، می تـــوان 
ــران را  کارگـ ــان و  کارکنـ ــه  ــی بـ ــوق پرداختـ ــزان حقـ میـ

نیـــز افزایـــش داد. 
پارســـا بـــا بیـــان اینکـــه عـــادی نبـــودن قیمـــت انـــرژی 
نفـــع عـــده ای  بـــه  رانـــت  ایجـــاد  باعـــث  کشـــور  در 
ـــر ســـر  کـــه امـــروز ب ـــزود: بالیـــی  خـــاص شـــده اســـت، اف

از هیات رئیسه ادوار سندیکا تقدیر شد
در پی انتخاب سندیکا به عنوان تشکل برتر اقتصادی
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اقتصـــاد ایـــران آمـــده اســـت بیـــش از هـــر چیـــز ناشـــی 
کـــردن  از رانـــت انـــرژی اســـت. بـــا آزادســـازی و واقعـــی 
کنونـــی بـــه وجـــود  قیمت هـــا امـــکان اصـــالح شـــرایط 

خواهـــد آمـــد.
کـــه در  اینکـــه بیشـــتر مســـئوالنی  از  انتقـــاد  بـــا  وی 
تخصصـــی  هســـتند،  تصمیم گیـــر  انـــرژی  حـــوزه 
کـــرد: بهتـــر اســـت  در ایـــن حـــوزه ندارنـــد، تصریـــح 
کارشناســـان  کـــردن  بخـــش خصوصـــی بـــرای وارد 
و  تصمیم گیـــر  بخش هـــای  بـــه  متخصصـــان  و 
کار  بـــه  را  خـــود  تـــالش  تمـــام  کشـــور  تصمیم ســـاز 
ـــا ایـــن افـــراد بتواننـــد در زمـــان تصمیم گیـــری  بگیـــرد، ت

موثـــر واقـــع شـــوند. 
غالمرضـــا ناصـــح، عضـــو هیـــات موســـس و رییـــس 
دوره هـــای اول و دوم هیـــات مدیـــره ســـندیکا نیـــز در 
ادامـــه بـــه مبحـــث ارز و تاثیـــر آن بـــر صـــادرات اشـــاره 
ـــا واقعـــی  ـــا ب کـــه آی کردنـــد  کـــرده و ایـــن ســـوال را مطـــرح 
ـــته  ـــن برداش ـــی از بی ـــع صادرات ـــت ارز، موان ـــدن قیم ش

شـــده اســـت؟ 
ـــندیکا  ـــان س ـــعبه اصفه ـــس ش ـــه، ریی ـــی صفرنورال عل
نیـــز بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه متاســـفانه دولـــت رقیـــب 
درجـــه یـــک بخـــش خصوصـــی اســـت، ادامـــه داد: 
یکـــی از راهکارهـــای حـــل مشـــکالت صنعـــت بـــرق، 
تحکیـــم و تقویـــت بخـــش خصوصـــی اســـت لـــذا 
بـــه تفکـــر و ایده پـــردازی در زمینـــه  بایـــد  ســـندیکا 

ــردازد. ــود بپـ ــت خـ ــد و تقویـ رشـ
در  صـــادرات  درصـــد   80 امـــروز  داد:  ادامـــه  وی 
ترکیـــه بـــا بخـــش خصوصـــی اســـت، ایـــن درصـــد 
ــه دســـت آوردن چنیـــن  ــرای بـ ــه بـ کـ ــد  ــان می دهـ نشـ
کـــرد و قدرتمنـــد بـــود، تـــا  جایگاهـــی بایـــد تـــالش 
ــش  کاری از پیـ ــم  ــیم نمی توانیـ ــته باشـ ــدرت نداشـ قـ
ـــرای رشـــد خـــود تفکـــر داشـــته  ـــد ب ـــم. ســـندیکا بای ببری

کنـــد.  برنامه ریـــزی  و 
فارســـی رییـــس دوره  پنجـــم هیـــات مدیـــره ســـندیکا 
ســـندیکا  حرکـــت  رونـــد  مشـــاهده  کـــرد:  تصریـــح 
و  رشـــد  مســـیر  تشـــکل  ایـــن  کـــه  می دهـــد  نشـــان 
کـــرده اســـت. شـــاید مـــا نتوانیـــم  هـــم افزایـــی را طـــی 
کنیـــم امـــا می توانیـــم مرهـــم  همـــه مشـــکالت را حـــل 
ــت  ــوص صنعـ ــه خصـ ــت بـ ــاالن صنعـ ــای فعـ دردهـ

ــیم.  ــرق باشـ بـ
در  را  اساســـی  نقـــش  ســـندیکا  داد:  ادامـــه  وی 
مشـــکالت  لـــذا  دارد،  اعضـــا  مطالبـــات  پیگیـــری 
اعضـــا بایـــد در نشســـت مشـــترک بیـــن ســـندیکا و 
گـــوش مســـئوالن برســـد  ســـایر نهادهـــا بازگـــو شـــود و بـــه 

تـــا راهـــکاری بـــرای آنهـــا تعییـــن شـــود. 
پرویـــز غیـــاث الدیـــن، دبیـــر ســـابق ســـندیکا در ادامـــه 
ــزرگ  ــدی بـ ــه حـ ــت بـ ــن دولـ ــرد: ایـ کـ ــوان  ــه عنـ جلسـ
ــر قیمـــت بـــرق واقعـــی  گـ کـــه حتـــی ا ــورم اســـت  و متـ
چـــرا  کـــرد  حـــل  را  مشـــکلی  نمی تـــوان  بـــاز  باشـــد 
کـــه حتـــی ایـــن درآمدهـــا منابـــع پروژه هـــای بخـــش 
کـــرد.  عمرانـــی و بخـــش خصوصـــی را تامیـــن نخواهـــد 
کـــه حجـــم  وی ادامـــه داد: همـــه مـــا شـــاهد هســـتیم 
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کوچـــک نشـــده بلکـــه در حـــال  دولـــت نـــه تنهـــا 
کـــه همیـــن عامـــل ریشـــه  ـــر شـــدن نیـــز هســـت  بزرگ ت
بســـیاری از مشـــکالت محســـوب می شـــود. البتـــه 
یـــادی وجـــود دارد امـــا  بـــه اعتقـــاد بنـــده مســـائل ز

بیشـــتر اینهـــا قابـــل حـــل اســـت. 
وی بـــا اشـــاره بـــه رتبـــه 77 ایـــران در دسترســـی بـــه 
کـــه حـــرف از  کـــرد: امـــروز در هـــر بخشـــی  کیـــد  بـــرق تا
ـــی  ـــش خصوص ـــای بخ ـــود پ ـــی ش ـــی زده م خودکفای
در میـــان اســـت. بخـــش خصوصـــی بایـــد بـــه دولـــت 
گل نشســـته  کنـــد تـــا بتوانـــد ایـــن صنعـــت بـــه  کمـــک 

را نجـــات دهـــد. 
ســـایر  بـــا  همـــکاری  کـــرد:  کیـــد  تا غیاث الدیـــن 
شـــدن  صـــدا  هـــم  و  بـــرق  صنعـــت  تشـــکل های 
بـــا آنهـــا می توانـــد در فراینـــد تدویـــن بودجـــه 98 
تاثیرگـــذار باشـــد تـــا بـــا ایجـــاد فشـــار در ایـــن زمینـــه 

کـــرد.  بتـــوان بخشـــی از مشـــکالت را رفـــع 
کبـــر ســـهیلی، عضـــو هیـــات رییســـه ادوار  علـــی ا
کـــرد:  ســـوم و چهـــارم در ادامـــه نشســـت تصریـــح 
گریبـــان  بـــه  تی دســـت  بـــا مشـــکال کشـــور  امـــروز 
کـــه ریشـــه آنهـــا هـــم بـــه فســـاد و هـــم بـــه  اســـت 
تحریم هـــا برمی گـــردد. بـــا ایـــن حـــال ســـندیکا بـــه 
عنـــوان نماینـــده بخـــش خصوصـــی صنعـــت بـــرق 
می توانـــد بـــا مشـــارکت اعضـــا در رفـــع بســـیاری از 

کنـــد.   ایـــن مشـــکالت نقش آفرینـــی 
پیـــام باقـــری هـــم در بخـــش دیگـــری از نشســـت 
از منابـــع  کـــه سرشـــار  کشـــوری  کـــرد: در  عنـــوان 
ـــوءمدیریت  ـــکل، س ـــن مش ـــا اولی ـــت قطع ـــرژی اس ان
اســـت. امـــروز وزارت نیـــرو 40 هـــزار میلیـــارد تومـــان 
بـــه بخـــش خصوصـــی بدهـــکار اســـت. ســـندیکای 
کارنامـــه قابـــل قبولـــی دارد  بـــرق ایـــران  صنعـــت 
امـــا مـــا بایـــد بـــا وفـــاق و اتحـــاد ســـندیکا را بزرگ تـــر 

کنیـــم. 
ــر اینکـــه ریشـــه اصلـــی معضـــالت  کیـــد بـ ــا تا وی بـ
صنعـــت بـــرق، اقتصـــاد بـــرق اســـت، ادامـــه داد: 
ـــع  ـــرق اصـــالح نشـــود و ایـــن نقیصـــه رف ـــا اقتصـــاد ب ت

کـــرد.  نشـــود، نمی تـــوان مشـــکالت بـــرق را حـــل 
افـــزود:  ســـندیکا  مدیـــره  هیـــات  رئیـــس  نایـــب 
موضـــوع  بـــه  پرداختـــن  قطعـــا  امـــروز  شـــرایط  در 
ــادرات اهمیـــت باالیـــی دارد و راهگشاســـت و  صـ
کـــه می دانیـــم صـــادرات خدمـــات فنـــی  همانطـــور 
و مهندســـی توانمنـــدی و ظرفیـــت باالیـــی دارد. 
وی در پایـــان بـــا اســـتقبال از طـــرح تشـــکیل شـــورای 
ــراز امیـــدواری  مشـــورتی پیشکســـوتان ســـندیکا، ابـ
کـــرد بـــا بررســـی موضـــوع در هیـــات مدیـــره و تشـــکیل 
ـــرای حـــل مشـــکالت  ـــری ب گام هـــای موث ایـــن شـــورا، 
صنعـــت  ایـــن  توســـعه  و  بـــرق  صنعـــت  فعـــاالن 

برداشـــته شـــود. 
در پایـــان ایـــن نشســـت بـــا اهـــدای لـــوح ســـپاس 
از تالش هـــا و خدمـــات اعضـــای هیـــات رییســـه 

هفـــت دوره ســـندیکا تقدیـــر بـــه عمـــل آمـــد.▪
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کنفرانـــس فنـــاوری نانـــو  کنفرانـــس بین المللـــی بـــرق و ششـــمین دوره  سی وســـومین 
گردهمایـــی علمـــی ســـاالنه صنعـــت بـــرق  در صنعـــت بـــرق بـــه عنـــوان بزرگتریـــن 
ایـــران از 30 مهـــر تـــا دوم آبـــان ســـال جـــاری بـــا حضـــور مقامـــات ارشـــد وزارت نیـــرو و 
صنعـــت بـــرق و بـــا تـــالش محققـــان و پژوهشـــگران در محـــل پژوهشـــگاه نیـــرو برگـــزار 

شـــد. 

متولی زاده: اقتصاد برق امروز مسئله اصلی 
صنعت برق است/ اصالح الگوی مصرف باید به 

مطالبه عمومی تبدیل شود 

در ابتـــدای مراســـم افتتاحیـــه؛ محمدحســـن متولـــی زاده، مدیرعامـــل شـــرکت 
کنفرانـــس  کـــرد:  کنفرانـــس علمـــی اظهـــار  توانیـــر بـــا اشـــاره بـــه ضـــرورت برگـــزاری ایـــن 
ـــه موفقـــی از تعامـــل ســـازنده و مســـتمر نخبـــگان و نظـــام مدیریتـــی  ـــران نمون ـــرق ای ب

اســـت.
کشـــور  مدیرعامـــل شـــرکت توانیـــر بـــا اشـــاره بـــه ســـیرصعودی مصـــرف بـــرق در 
گذشـــته مصـــرف بـــرق در ایـــران بـــا توجـــه بـــه رشـــد  کـــرد: طـــی 40 ســـال  تصریـــح 
کـــه ایـــن موضـــوع بیانگـــر حجـــم فعالیـــت همـــکاران  جمعیـــت 8 برابـــر شـــده 

کشـــور اســـت. صنعـــت بـــرق در 
ـــروش و قیمـــت  ـــل مالحظـــه قیمـــت تکلیفـــی ف ـــه تفـــاوت قاب ـــا اشـــاره ب ـــی زاده ب متول
کشـــور بـــه دلیـــل نـــگاه  کـــرد: قیمـــت بـــرق  کشـــور بیـــان  واقعـــی قیمـــت بـــرق در 
دولتمـــردان و قانونگـــذاران همـــواره پایین تـــر از نـــرخ واقعـــی بـــوده اســـت و ایـــن 

کـــرده اســـت. موضـــوع صنعـــت بـــرق را بـــا تنگنا هایـــی مواجـــه 
گفتـــه وی؛ بـــا تعامـــل ســـازنده بـــا نخبـــگان و ارائـــه راهکار هـــای مناســـب و  بـــه 
کارنامـــه عملکـــرد  همـــت تولیدکننـــده داخلـــی و تـــالش همـــکاران صنعـــت بـــرق 

کـــه در بســـیاری از  ایـــن صنعـــت عملکـــرد قابـــل قبولـــی بـــوده اســـت، بطـــوری 
کلیـــدی صنعـــت بـــرق ایـــران در ســـطح جهـــان رتبـــه و  شـــاخص های مهـــم و 

کرده ایـــم. کســـب  جایـــگاه مناســـبی را 
کـــرد: در  کشـــور بیـــان  ــر بـــا اشـــاره بـــه شـــرایط اقتصـــادی  مدیرعامـــل شـــرکت توانیـ
ـــرار دارد، همـــکاری و  کشـــور در یـــک جنـــگ تمـــام عیـــار اقتصـــادی ق کـــه  شـــرایطی 

گذشـــته ضـــرورت دارد. تعامـــل بـــا نخبـــگان بـــا صنعـــت بـــرق بیـــش از 
ـــرق  ـــرق، اقتصـــاد ب ـــه اینکـــه امـــروز مســـئله اصلـــی صنعـــت ب ـــا اشـــاره ب متولـــی زاده ب
ـــرای حـــل ایـــن مســـئله مدیریـــت  کـــرد: راهبـــرد اصلـــی وزارت نیـــرو ب اســـت، اظهـــار 
توامـــان عرضـــه و تقاضاســـت و تأمیـــن بـــرق در تابســـتان 98 بـــه عنـــوان یـــک 

شـــاخص و فرصـــت مناســـب بـــرای اســـتفاده از راهـــکار جدیـــد اســـت.
ــتان  ــار در تابسـ ــت بـ ــژه در مدیریـ ــرف بویـ ــازی مصـ ــه سـ ــه بهینـ ــان اینکـ ــا بیـ وی بـ
کـــرد: هـــدف توانیـــر  کنفرانـــس بعـــدی بـــرق اســـت، تصریـــح  یکـــی از اولویت هـــای 
کنفرانـــس بـــرق آمـــوزش و ایجـــاد انگیـــزه مناســـب بـــرای اصـــالح مـــدل  از برگـــزاری 
کثـــری در تولیـــد  مصـــرف مشـــترکان اســـت و تشـــویق مـــردم بـــرای مشـــارکت حدا

کوچـــک و محـــل مصـــرف اســـت. بـــرق در مقیـــاس 
ـــر اینکـــه اصـــالح مـــدل مصـــرف بـــرق بایـــد بـــه  کیـــد ب ـــا تا مدیرعامـــل شـــرکت توانیـــر ب
گفتمـــان عمومـــی تبدیـــل شـــود، ادامـــه داد: در زمینـــه فرهنـــگ ســـازی  مطالبـــه و 
کمـــک نخبـــگان نیـــاز  اصـــالح الگـــوی مصـــرف و ارائـــه راهـــکار در ایـــن زمینـــه بـــه 

یـــم. دار
کـــرد: بـــه منظـــور تشـــویق مـــردم بـــرای مشـــارکت در طرح هـــای  متولـــی زاده تصریـــح 
مدیریـــت مصـــرف و ســـرمایه گذاری بـــرای تولیـــد بـــرق، بســـته های تشـــویقی بویـــژه 
ـــه زودی اطـــالع رســـانی خواهـــد شـــد. کـــه ب گرفتـــه شـــده  گـــرم ســـال در نظـــر  ـــام  در ای

کـــرد: مـــا آمادگـــی خـــود را بـــرای اســـتفاده از نظـــرات  وی در پایـــان خاطرنشـــان 
نخبـــگان و جامعـــه علمـــی در راســـتای حـــل مشـــکالت صنعـــت بـــرق اعـــالم 

. می کنیـــم

پیوند نخبگان و صنعتگران برق 
در بزرگترین رویداد علمی این صنعت
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گردن صنعت برق  حائری: بخش خصوصی به 
کثری این  حق دارد/باید زمینه مشارکت حدا

کنیم  بخش را فراهم 

 
گفـــت: در مواجهـــه بـــا  همایـــون حائـــری، معـــاون وزیـــر نیـــرو در امـــور بـــرق و انـــرژی 
یـــم زیـــرا  ابـــر چالش هـــا و نزدیـــک شـــدن بـــه محدودیت هـــا، نیـــاز بـــه تغییـــر مســـیر دار

کنـــد.  ـــا را حـــل  ـــد مســـئله م کـــردن در مســـیر قبلـــی، نمی توان حرکـــت 
وی بـــا بیـــان اینکـــه تغییـــر آرایـــش در بخـــش بـــرق بـــرای تحقـــق رشـــد پایـــدار و 
ــه  گرفتـ ــر  ــاخص در نظـ ــرق 10 شـ ــش بـ ــر آرایـ ــرای تغییـ ــت و بـ ــروری اسـ ــاب آور ضـ تـ
شـــده اســـت، افـــزود: مدیریـــت تقاضـــا و مصـــرف بـــرای تغییـــر مناســـبات، تعامـــالت 
ثروت ســـاز بـــا مســـئوالن اســـتانی، مبادلـــه پذیـــری و صرفـــه جویـــی، مشـــارکت 
ــعه  ــا توسـ ــرق بـ ــبات بـ ــازی، بازتعریـــف مناسـ بخـــش خصوصـــی و خصوصـــی سـ
ملـــی و منطقـــه ای، توســـعه مشـــارکت هـــای منطقـــه ای و چنـــد جانبـــه ای، افزایـــش 
کاال و خدمـــات فنـــی و مهندســـی،  درآمدهـــای ارزی ناشـــی از صـــادرات بـــرق، 
فناوری هـــای ســـازگار بـــا نیازهـــا و محدودیـــت  هـــا جـــزو شـــاخص هایی هســـتند 

کننـــد. کـــه بایـــد تغییـــر پیـــدا 
حائـــری در زمینـــه ضـــرورت میـــزان حمایـــت موثـــر از بخـــش خصوصـــی و جلـــب 
گـــردن صنعـــت بـــرق حـــق  ــه  ــرد: بخـــش خصوصـــی بـ کـ ــا تصریـــح  ــارکت آنهـ مشـ
یـــادی  کـــه خـــود فشـــارهای ز بزرگـــی دارد، ایـــن بخـــش حتـــی در روزهـــای ســـخت 
را متحمـــل می شـــد، چتـــر حمایتـــی اش را از ســـر صنعـــت بـــرق برنداشـــت و در 
رونـــد ارتبـــاط مـــا بـــا ســـایر ارگان هـــا و بـــه خصـــوص مجلـــس نقـــش غیرقابـــل انـــکاری 
کثـــری را بـــرای آنهـــا فراهـــم  داشـــته اســـت لـــذا مـــا امـــروز بایـــد شـــرایط مشـــارکت حدا

کنیـــم.
ـــه  ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ـــت: ب گف ـــت و  ـــه دانس ـــواد اولی ـــر م ـــی ب ـــور را متک کش ـــاد  وی اقتص
ـــه فـــروش می رســـانیم، بهتریـــن  ـــه محصـــول نهایـــی، ب ـــدون تبدیـــل ب مـــواد اولیـــه را ب

کـــه می توانـــد منافـــع ملـــی را محقـــق ســـازد، بـــرق اســـت. صادراتـــی 

اردکانیان: مجال زیادی برای پنهان شدن پشت 
دیوار قیمت تکلیفی نداریم/ باید پاسخگوی 

قیمت تمام شده برق باشیم 

کـــه یکـــی از ســـخنرانان مراســـم بـــود، بـــا اشـــاره بـــه  رضـــا اردکانیـــان وزیـــر نیـــرو نیـــز 
گفـــت: صنعـــت بـــرق یکـــی از زیربنایی تریـــن  کشـــورها  نقـــش بـــرق در توســـعه 
کشـــورهای در حـــال  عرصه هـــای فعالیـــت و توســـعه در تمامـــی دنیـــا بـــه ویـــژه 
توســـعه اســـت، ایـــن بخـــش همـــواره در ارتبـــاط نزدیـــک بـــا جامعـــه علمـــی بـــوده و از 

کار خـــود بهره منـــد شـــده اســـت.  ظرفیت هـــای علـــم و فنـــاوری بـــرای بهبـــود 
کوشـــش مســـتمر و مشـــترک جامعـــه دانشـــگاهی و پژوهشـــی از یـــک  وی ادامـــه داد: 
ــی  ــی و خارجـ ــت اندرکاران داخلـ ــرو و دسـ ــرق، وزارت نیـ ــت بـ ــالش صنعـ ــو و تـ سـ
کنفرانـــس ســـاالنه می شـــود، بنابرایـــن ایـــن  از ســـوی دیگـــر منجـــر بـــه برگـــزاری ایـــن 
ــا اجرایـــی نیســـت، بلکـــه پیونـــد میـــان  یـــداد علمـــی و یـ ــا یـــک رو کنفرانـــس صرفـ
کـــه انتظـــار مـــی رود یافته هـــای علمـــی از یـــک ســـو  ایـــن دو حـــوزه اســـت. محلـــی 
و شـــناخت دقیـــق و عمیـــق مســـائل صنعـــت بـــرق از ســـوی دیگـــر منجـــر بـــه ارائـــه 

کارآمـــد بـــرای مشـــکالت موجـــود شـــود.  راه حل هـــای خـــالق علمـــی و 
کنفرانـــس صنعـــت بـــرق می بایســـت انعـــکاس خـــرد  کـــرد:  کیـــد  وزیـــر نیـــرو تا
کلیـــت صنعـــت  کشـــور شـــامل دانشـــگاه ها، پژوهشـــگاه ها و  انباشـــته شـــده در 

ــر  ــا غنی تـ ــی  مـ ــی و پژوهشـ ــز آموزشـ کـ ــی در مرا ــای علمـ ــه فعالیت هـ ــر چـ ــد. هـ باشـ
باشـــد و هـــر چـــه نیـــاز بـــه خـــرد در تصمیم  گیری هـــا در صنعـــت بیشـــتر باشـــد 

کنفرانـــس نیـــز قابـــل مشـــاهده تر خواهـــد بـــود.  طبیعتـــا برآینـــد ایـــن 
کنفرانـــس شـــاهد آن  کـــه در مـــدت زمـــان برگـــزاری ایـــن  وی ادامـــه داد: آنچـــه 
کـــه در  هســـتیم بایـــد حاصـــل یـــک برنامه ریـــزی هوشـــمندانه باشـــد همچنـــان 
کلـــی علـــم و فنـــاوری ابالغـــی مقـــام معظـــم رهبـــری مشـــخص  سیاســـت های 
ــم انـــداز  ــا طـــی افـــق چشـ ــزوده ملـــی مـ شـــده اســـت ســـهم تحقیقـــات در ارزش افـ
بایـــد بـــه چهـــار درصـــد ارزش افـــزوده ملـــی برســـد. حـــال ســـوال ایـــن اســـت در حـــال 
کّمـــی قابـــل اتـــکای ارزش افـــزوده صنعـــت بـــرق چقـــدر اســـت؟ چـــه  حاضـــر مقـــدار 
گـــذاری می شـــود؟ آیـــا در افـــق چشـــم انداز بـــه هـــدف  میـــزان در تحقیقـــات ســـرمایه 

گـــذاری تعییـــن شـــده در ســـند یـــاد شـــده خواهیـــم رســـید؟
وی برنامـــه اصلـــی وزارت نیـــرو در ایـــن دوره را مدیریـــت مصـــرف و تقاضـــا دانســـت 
ــا  گرفتـــن عرصـــه مســـائل اجتماعـــی و ارتبـــاط بـ ــا نادیـــده  و افـــزود: در ایـــن بیـــن بـ
بـــا اســـتفاده از  بـــه ســـازوکارهای آن و همچنیـــن  کننـــده و پرداختـــن  مصـــرف 
گذشـــته چنیـــن  کـــه در دوره هـــای  کشـــورها و مناطـــق مشـــابه  تجربیـــات ســـایر 
ــا  ــت مـ ــن اسـ ــیده اند، ممکـ ــی رسـ ــح خوبـ ــه نتایـ ــد و بـ کرده انـ ــی  ــای را طـ عرصه هـ

فرصـــت را از دســـت بدهیـــم. 
ـــر اینکـــه وجـــوه اجتماعـــی مدیریـــت منابـــع زیســـت محیطـــی  کیـــد ب ـــا تا وزیـــر نیـــرو ب
ـــن  ـــرد: ای ک ـــوان  ـــت، عن ـــر اس ـــت انکارناپذی ـــک واقعی ـــا ی ـــور م کش ـــرژی در  ـــژه ان ـــه وی ب
مهـــم بایـــد در برنامه هـــا، پژوهش هـــا و سیاســـت گذاری های مـــا در عرصه هـــا و 
ــورد  ــگاه  مـ ــه در دانشـ ــه در مجلـــس و چـ ــه در دولـــت چـ ــای مختلـــف چـ بخش هـ

ـــرد.  ـــرار بگی ـــه ق توج
کنفرانـــس ســـاالنه بـــرق بـــه عنـــوان  کـــرد: انتظـــار مـــی رود  اردکانیـــان خاطرنشـــان 
ــل  ــا قبـ ــال تـ ــول سـ ــا در طـ ــود و مـ ــه شـ گرفتـ کار  ــه  ــزار و فرصـــت مناســـب بـ یـــک ابـ
کـــز  کنفرانـــس بعـــدی بتوانیـــم بـــا ارتبـــاط صحیـــح و منظـــم بـــا مرا از زمـــان برگـــزاری 
کـــه در عرصه هـــای علـــوم انســـانی بـــه  تحقیقاتـــی و پژوهشـــی و دانشـــگاه های 
ایـــن مســـائل می نگرنـــد و می پردازنـــد و همچنیـــن بـــا محققـــان و پژوهشـــگران و 
کنیـــم و وجـــه  یـــادی جبـــران مافـــات  اســـاتید داخلـــی و خارجـــی بتوانیـــم تـــا حـــدود ز
ـــه  ک ـــن مســـئله  ـــدون واهمـــه از ای ـــع زیســـت محیطـــی را ب ـــت مناب اجتماعـــی مدیری

یـــم.  ــود، بپرداز ــای تولیـــد شـ ممکـــن اســـت موجـــب سســـتی در عرصه هـ
گفت وگـــوی  گریـــز از یـــک  کـــرد: مـــا نا کیـــد  وی در بخـــش دیگـــری از ســـخنان خـــود تا
بـــا سیاســـت گذاران، تصمیم ســـازان، تصمیم گیـــران، پل هـــای  ســـازمان یافتـــه 
کننـــدگان  ــانه ها( و در نهایـــت خـــود مصـــرف  ارتباطـــی بـــا مصرف کننـــدگان )رسـ

در بخش هـــای مختلـــف هســـتیم. 
کـــرد: مـــا بایســـتی ایـــن امـــر را بـــه عنـــوان یـــک تخصـــص و هنـــر  وزیـــر نیـــرو تصریـــح 
گـــر در ایـــن زمینـــه توفیقـــی نداشـــته  کـــه ا بدانیـــم. مـــا بایـــد بـــاور داشـــته باشـــیم 
یـــادی هـــم بـــرای پنهـــان مانـــدن یـــا پنهـــان شـــدن پشـــت  باشـــیم مطمئنـــا مجـــال ز
ـــام  ـــت تم ـــث قیم ـــخگوی بح ـــد پاس ـــه زودی بای ـــم و ب ی ـــی ندار ـــت تکلیف ـــوار قیم دی

شـــده نیـــز باشـــیم. 
کـــه شـــیوه های  کـــرد: بـــه هـــر حـــال قابـــل انـــکار نیســـت  اردکانیـــان خاطرنشـــان 
کاال و محصـــول  مدیریتـــی تاثیـــر چشـــم گیری در هزینـــه تولیـــد و قمیـــت تمـــام شـــده 
دارد. ایـــن مهـــم هـــم تنهـــا منحصـــر بـــه بخـــش بـــرق نیســـت و در تمامـــی عرصه هـــای 
گـــر رفـــت و  یـــم و ا گـــر مـــا بـــه شـــیوه های مدیریتـــی بپرداز کـــه ا گونـــه اســـت  ایـــن 
ــرای دور  ــای الزم بـ ــا زمینه هـ ــم طبیعتـ ــرار بدهیـ کار قـ ــرلوحه  ــه را سـ ــای بهینـ آمدهـ

شـــدن از قیمـــت تکلیفـــی نیـــز فراهـــم می شـــود.
گذشـــته دســـتاوردهای خوبـــی در جهـــت  وی یـــادآور شـــد: در طـــی هفته هـــای 
ــرای  ــت اجـ ــع الزم جهـ ــن منابـ ــرای تامیـ ــده بـ کننـ ــتیبانی  ــات پشـ ــاذ تصمیمـ اتخـ
ادامـــه  نیـــز  همچنـــان  مســـیر  ایـــن  و  داشـــته ایم  بـــرق  و  آب  تولیـــد  طرح هـــای 
خواهـــد داشـــت. در ایـــن بیـــن تدقیـــق در چگونگـــی ایـــن موفقیت هـــا و رســـاندن 
ـــا ایـــن راهـــکار نداشـــتند  ـــه موافقتـــی ب کـــه در ابتـــدای امـــر هیچگون مجموعه هایـــی 
و حتـــی حاضـــر بـــه بازکـــردن ایـــن مباحـــث هـــم نبودنـــد تـــا رســـیدن بـــه جایـــی 
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کـــه خـــود همـــان ســـازمان ها و افـــراد پیشـــنهاد دهنـــده ایـــن چـــاره جویی هـــا و 
کـــردن  کـــه بـــه اعتقـــاد مـــن در بـــاز  گره گشـــایی ها باشـــند دســـتاورد مهمـــی اســـت 

کرده انـــد.  ایـــن موضـــوع مدیـــران ارشـــد آب و بـــرق ســـهم عمـــده ای را ایفـــا 
کـــوری  گـــره  گـــر در زمینـــه قیمـــت تکلیفـــی هـــم هنـــوز  گفـــت: ا وزیـــر نیـــرو در پایـــان 
کار بیشـــتری  کـــم نبینـــم و قطعـــا می بایســـت  وجـــود دارد ســـهم و نقـــش خودمـــان را 
ــد  ــود. بایـ ــام شـ ــه انجـ ــری در جامعـ ــبت تـ ــانی مناسـ ــالع رسـ ــرد و اطـ ــورت بگیـ صـ
کـــه بتواننـــد  حضـــور نیروهـــای جـــوان، پژوهشـــی و آشـــنا بـــه عرصـــه علـــوم اجتماعـــی 
کننـــد بیشـــتر شـــود تـــا موضـــوع اصـــالح  کمـــک و تکمیـــل  بخـــش آب و بـــرق را 
کـــه تنهـــا  ـــه یـــک مطالبـــه اجتماعـــی شـــود. دوره ی ایـــن موضـــوع  مصـــرف تبدیـــل ب
از بـــاال بـــه توصیـــه و بخشـــنامه و صرفـــا بـــا زیرنویـــس در شـــبکه های تلویزیونـــی ایـــن 

گذشـــته اســـت. کنیـــم،  یـــج  مســـائل را ترو

امیری خامکانی: نباید اجازه دهیم صنعت برق 
تسلیم مشکالت ارزی شود 

کمیســـیون انـــرژی  در ادامـــه مراســـم، حســـین امیـــری خامکانـــی، نایـــب رئیـــس 
مجلـــس شـــورای اســـالمی اظهـــار داشـــت: تـــالش مســـتمری در صنعـــت بـــرق بـــرای 
ـــت  ـــی در صنع ـــای بزرگ ـــروز ظرفیت ه ـــم، ام ـــاهد بودی ـــتان ش ـــای تابس ـــور از تنگن عب
کـــه مرهـــون ســـال ها تـــالش متخصصـــان در ایـــن صنعـــت اســـت.  بـــرق وجـــود دارد 
ــش  ــت و در بخـ ــرآمد اسـ ــه سـ ــروز در منطقـ ــور امـ کشـ ــاخت های  ــزود: زیرسـ وی افـ
یـــم و بـــه  بـــرق، برق رســـانی بـــه روســـتاهای زیـــر 10 خانـــوار را در حـــال انجـــام دار

عبارتـــی در حـــال لکه گیـــری در بخـــش بـــرق هســـتیم. 
تمامـــی  وجـــود  بـــا  اینکـــه  بیـــان  بـــا  مجلـــس  انـــرژی  کمیســـیون  رئیـــس  نایـــب 
گفـــت:  پیشـــرفت ها، صنعـــت بـــرق هنـــوز در جایـــگاه مناســـب خـــود قـــرار نگرفتـــه، 
نقـــش بـــرق بســـیار در جامعـــه امـــروز مهـــم اســـت. بـــه طوریکـــه قطـــع بـــرق در یـــک 
ــن آب  ــی تامیـ ــهر اســـت حتـ ــی شـ ــریان های حیاتـ ــع شـ ــای قطـ ــه معنـ ــهر، بـ کالنشـ
کـــه مایـــع حیـــات اســـت نیـــز بـــه بـــرق وابســـته شـــده و ایـــن اهمیـــت  شـــرب مـــردم 

کـــرده اســـت.  بـــرق را چنـــد برابـــر 
ـــد در  ـــش تولی ـــگاوات افزای ـــزار م ـــا 8 ه ـــش از 5 ت ـــد بی ـــاالنه بای ـــه س ـــان اینک ـــا بی وی ب
گفـــت: متاســـفانه در چنـــد ســـال اخیـــر هیـــچ گاه بـــه  بخـــش بـــرق داشـــته باشـــیم، 
ــاری  ــال جـ ــتان سـ ــا در تابسـ ــد تـ ــئله موجـــب شـ ــن مسـ ــیده ایم و ایـ ــم نرسـ ــن رقـ ایـ
کوچـــک را نیـــز  کـــه بجـــز مـــردم، صنایـــع  شـــاهد بـــروز قطعی هـــای بـــرق باشـــیم 
کاهـــش ظرفیـــت نیروگاههـــای برق آبـــی را نیـــز در  تحـــت تاثیـــر قـــرار داد؛ البتـــه نقـــش 

گرفـــت.  ــده  ــد نادیـ ــال نبایـ خاموشـــی های امسـ
کمیســـیون انـــرژی مجلـــس افـــزود: عـــالوه بـــر برنامه هـــای افزایـــش  نایـــب رئیـــس 
ــه از  ــه طوریکـ ــود بـ ــادی شـ یـ ــه ز ــز توجـ ــرف نیـ ــه بخـــش مصـ ــد بـ ــد بایـ ظرفیـــت تولیـ
ــرق  ــه بـ ــاز بـ ــاعت نیـ ــر از 500 سـ کمتـ ــال  ــک سـ ــول یـ ــاعت در طـ ــدود 8760 سـ حـ
گـــر بتوانیـــم بـــا مدیریـــت مصـــرف و بهینه ســـازی شـــرایط  کـــه ا بحـــران می شـــود 
مصـــرف بـــرق از شـــدت بـــار در ایـــن 500 ســـاعت بکاهیـــم می توانیـــم صنعـــت بـــرق 
کنتورهـــا چنـــد  کـــه در ایـــن زمینـــه هوشمندســـازی  را بهتـــر و پایدارتـــر داشـــته باشـــیم 
ـــترش  گس ـــاهد  ـــر ش ـــم زودت ی ـــت و امیدوار ـــری اس ـــت پیگی ـــه در دس ک ـــت  ـــالی اس س

کشـــور باشـــیم.  آن در 
ــوع نـــگاه  ــرد: در بخـــش سیاســـتگذاری نـ کـ ــان  ــر نشـ ایـــن نماینـــده مجلـــس خاطـ
سیاســـتمداران بایـــد بـــه ســـمت حمایـــت از بخـــش داخلـــی بـــرود تـــا بتوانیـــم بـــا رفـــع 

کنیـــم.  کارآمدتـــر  مشـــکالت بخـــش خصوصـــی داخلـــی صنعـــت بـــرق را 
مشـــرکان  جـــای  بـــه  اســـت  بهتـــر  مصـــرف  بررســـی  جریـــان  در  داد:  ادامـــه  وی 
کار بـــرد و  کـــم مصـــرف، مشـــترکان خـــوش مصـــرف و بـــد مصـــرف را بـــه  پرمصـــرف و 

ــد. کننـ ــرل  کنتـ ــاعات پیـــک  ــود را در سـ ــرف خـ ــه مصـ کـ ــرد  کـ ــویق  ــا را تشـ آنهـ
ـــد در اســـتفاده از  گفـــت: بای ـــز  ـــر نی ـــاره انرژی هـــای تجدیدپذی ـــی درب امیـــری خامکان
ـــعه  ـــر توس ـــز ب ـــم نی ـــه شش ـــم، در برنام ی ـــی بردار گام اساس ـــور  کش ـــرژی  ـــای ان ظرفیت ه
ـــد  ـــرق بای کیـــد ویـــژه ای شـــده اســـت. 5 درصـــد از عـــوارض قبـــوض ب ایـــن بخـــش تا

کـــه متاســـفانه محقـــق نشـــد و  بـــه توســـعه تجدیدپذیرهـــا اختصـــاص مـــی یافـــت 
ـــوه قضائیـــه ارســـال شـــد. ـــه ق ـــرای رســـیدگی ب گـــزارش آن نیـــز در مجلـــس قرائـــت و ب
ـــد اجـــازه  ـــرد: نبای ک ـــان خاطرنشـــان  ـــرژی مجلـــس در پای کمیســـیون ان ـــب رئیـــس  نای
دهیـــم صنعـــت بـــرق تســـلیم مشـــکالت ارزی و اقتصـــادی شـــود بلکـــه بایـــد زمینـــه 
اســـتفاده از ســـرمایه های داخلـــی و خارجـــی بـــرای توســـعه ایـــن صنعـــت را فراهـــم 

ـــم.  کـــرده و از آنهـــا بهـــره ببری

کنفرانس علمی نمایشگاه جانبی یک رخداد صنعتی در قلب 
کنفرانـــس بـــرق  گذشـــته در حاشـــیه  امســـال هـــم بـــه رســـم بیـــش از یـــک دهـــه 
کنفرانـــس بـــا حضـــور فعـــاالن صنعتـــی حضـــور یافتنـــد.  نمایشـــگاه جانبـــی ایـــن 
کشـــور، بـــا اســـتقبال  گرچـــه بـــه دلیـــل مشـــکالت اقتصـــادی  ایـــن نمایشـــگاه ا
گذشـــته روبـــرو شـــد امـــا بـــه هـــر حـــال تجلـــی  کمتـــری نســـبت بـــه ســـال هـــای 

کنفرانـــس علمـــی ریشـــه دار بـــود.  دســـتاوردهای صنعتـــی در یـــک 
کـــه  گرفـــت، چـــرا  ایـــن همنشـــینی علـــم و صنعـــت را مـــی تـــوان بـــه فـــال نیـــک 
ــر  ــش منجـ ــن دو بخـ ــان ایـ ــد میـ ــذار و هدفمنـ ــالت اثرگـ ــاد تعامـ ــه ایجـ ــد بـ می توانـ

ــود. شـ
ـــده دار  ـــرو عه ـــگاه نی ـــا پژوهش ـــرات الزم ب ک ـــام مذا ـــس از انج ـــندیکا پ ـــم س ـــال ه امس
ــد.  ــرق شـ ــی بـ ــن المللـ کنفرانـــس بیـ ــومین  ــگاه جانبـــی ســـی و سـ ــزاری نمایشـ برگـ
کـــه بـــا بیـــش از 50 شـــرکت عضـــو ســـندیکا برگـــزار  هـــدف از برگـــزاری ایـــن نمایشـــگاه 
شـــد، معرفـــی تـــوان فنـــی، مهندســـی و تولیـــدی شـــرکت های داخلـــی و خارجـــی 
کشـــور بـــود. ســـندیکا در ایـــن فرصـــت  کارشناســـان صنعـــت بـــرق  بـــه مدیـــران و 
ســـه روزه برپایـــی نمایشـــگاه، میزبـــان تعـــدادی از مدیـــران و مســـئوالن دولتـــی و 
خصوصـــی، مدیـــران عامـــل شـــرکت ها و فعـــاالن صنعـــت بـــرق بـــود. اعضـــای 
ـــو  ـــرکت های عض ـــکالت ش ـــرح مش ـــه ط ـــی ب ـــن میزبان ـــندیکا در ای ـــره س ـــات مدی هی
کـــه بـــه  خـــود پرداختـــه و پیگیـــر مطالبـــات آنهـــا بودنـــد، شـــرکت های بســـیاری 

علـــت مشـــکالت اقتصـــادی، جایشـــان در نمایشـــگاه خالـــی بـــود. 

سندیکا یک راس هرم تشکیل صندوق حمایت از شرکت های دانش بنیان
ـــا اعضـــای هیـــات رئیســـه ایـــن تشـــکل  کـــه ب میهمانـــان ســـندیکا در نشســـت هایی 
ـــرای انعـــکاس آنهـــا در  ـــی ب ـــه دنبـــال رایزن ـــه بیـــان مشـــکالت پرداختـــه و ب داشـــتند ب
مکاتبـــات ســـندیکا بـــا دســـتگا های ذیربـــط بودنـــد. در ایـــن میـــان حضـــور دکتـــر 
یاســـت جمهـــوری  ـــوآوری و شـــکوفایی ر وحـــدت رئیـــس هیـــات عامـــل صنـــدوق ن
کارگروهـــی مشـــترک بیـــن ســـندیکا و پژوهشـــگاه نیـــرو شـــد تـــا  منجـــر بـــه تشـــکیل 
کننـــد.  ـــان را بررســـی  ـــش بنی ـــت از شـــرکت های دان طـــرح تشـــکیل صنـــدوق حمای
در جلســـه ســـه جانبـــه ســـندیکا، پژوهشـــگاه نیـــرو و صنـــدوق نـــوآوری و شـــکوفایی 
کـــه در غرفـــه ســـندیکا میـــان دکتـــر وحـــدت، رئیـــس هیـــات  ریاســـت جمهـــوری 
یاســـت جمهـــوری، دکتـــر قاضـــی زاده  عامـــل صنـــدوق نـــوآوری و شـــکوفایی ر
رئیـــس پژوهشـــگاه نیـــرو، مهنـــدس بخشـــی رئیـــس هیـــات مدیـــره ســـندیکا و دکتـــر 
کارگـــروه مشـــترکی  اســـدی معـــاون پژوهشـــی و برنامـــه ریـــزی ســـندیکا مقـــرر شـــد 
ـــت از  ـــه طـــرح تاســـیس صنـــدوق حمای ـــرای تهی ـــرو ب بیـــن ســـندیکا و پژوهشـــگاه نی

ــود.  ــکیل شـ ــك دار تشـ ــای ریسـ ــان و پروژه هـ ــش بنیـ ــرکت های دانـ شـ
همچنیـــن بنـــا شـــد ایـــن طـــرح بعـــد از نهایـــی شـــدن بـــرای بررســـی بیشـــتر در اختیـــار 
ـــرار بگیـــرد و زمینـــه اقدامـــات  ـــوآوری و شـــکوفایی ریاســـت جمهـــوری ق صنـــدوق ن
اجرایـــی آن فراهـــم شـــود. هـــدف از تشـــکیل ایـــن صنـــدوق مشـــترك بیـــن ســـندیکا و 
ـــت و پشـــتیبانی از شـــرکت های دانـــش بنیـــان و پروژه هـــای  ـــرو حمای پژوهشـــگاه نی
ریســـك دار و در واقـــع پوشـــش ریســـك پروژه هـــای نوآورانـــه اســـت و بـــه نوعـــی 
نقـــش بیمـــه را ایفـــا می کننـــد تـــا ســـرمایه گذاران بـــا طیـــب خاطـــر در ایـــن مســـیر 

کننـــد. ســـرمایه گذاری 
کنفرانـــس ســـه روزه عـــالوه بـــر ارائـــه مقـــاالت منتخـــب، بیـــش از 20 ســـمینار  در ایـــن 
کتاب هـــای برگزیـــده صنعـــت بـــرق از  کارگاه تخصصـــی برگـــزار شـــد. معرفـــی  و 
کتـــاب برگزیـــده  کـــه طـــی آن از نویســـندگان 5  کنفرانـــس بـــود  دیگـــر برنامه هـــای 
تقدیـــر بـــه عمـــل آمـــد. همچنیـــن بـــه منظـــور حمایـــت از شـــرکت های دانـــش 
ــط  ــان توسـ ــرکت های دانـــش بنیـ ــرش شـ ــز پذیـ کنفرانـــس، میـ ــیه  ــان، در حاشـ بنیـ

ــد.▪ ــدازی شـ ــکوفایی راه انـ ــوآوری و شـ ــدوق نـ صنـ
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گزارش تصویری از نمایشگاه جانبی 
کنفرانس بین المللی برق سی و سومین 
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ـــا حضـــور جمـــع  ـــرق، ســـاالنه ب ـــه عنـــوان بزرگتریـــن رخـــداد صنعتـــی و تجـــاری ایـــران در حـــوزه ب ـــرق ایـــران ب نمایشـــگاه بین المللـــی صنعـــت ب
یـــداد فرصـــت بســـیار مغتنمـــی اســـت تـــا شـــرکت های فعـــال در  کثیـــری از شـــرکت های توانمنـــد داخلـــی و خارجـــی برپـــا می شـــود. ایـــن رو
صنعـــت بـــرق، دســـتاوردها و محصـــوالت خـــود را در معـــرض بازدیـــد دســـت انـــدرکاران و متخصصـــان ایـــن صنعـــت قـــرار دهنـــد و بـــا در نظـــر 

کننـــد.  ـــی خـــود را هدایـــت  ـــد تقاضـــای بازارهـــا و ســـمت و ســـوی رشـــد ایـــن صنعـــت، فعالیت هـــا و نوآوری هـــای آت گرفتـــن رون
امســـال هـــم هجدمیـــن نمایشـــگاه بین  المللـــی صنعـــت بـــرق در محـــل دائمـــی نمایشـــگاه های بیـــن المللـــی تهـــران برگـــزار می شـــود تـــا فعـــاالن 
کشـــیده و منتظـــر اقدامـــات عاجـــل از ســـوی مســـئوالن بـــرای رهایـــی از بحران هـــای پیچیـــده  صنعـــت بـــرق توانمندی هـــای خـــود را بـــه رخ 
ـــه  ـــماره انداخت ـــه ش ـــت را ب ـــن صنع ـــای ای ـــِس قرارداده ـــت و نف ـــان اس گریب ـــه  ـــت ب ـــا آن دس ـــرق ب ـــت ب ـــروز صنع ـــه ام ک ـــی  ـــند. بحران ـــروز باش ام
کـــه نوســـانات ارزی اخیـــر مشـــکالت بزرگـــی بـــرای فعـــاالن  اســـت، برگـــزاری  ایـــن دوره از نمایشـــگاه را بیـــش از پیـــش اهمیـــت می بخشـــد چـــرا 
ـــه  ـــت، ب ـــی اس ـــان خال ـــتند و جایش ـــگاه داش ـــور در نمایش ـــرای حض ـــه ای ب ـــه برنام ک ـــرکت هایی را  ـــیاری از ش ـــرده و بس ک ـــاد  ـــرق ایج ـــت ب صنع
کـــرده اســـت. امیـــد اســـت برگـــزاری ایـــن نمایشـــگاه ها نقطـــه امیـــدی باشـــد بـــرای حـــل مشـــکالت صنعـــت  کشـــانده  و یـــا تضعیـــف  تعطیلـــی 

بـــرق و ســـوق دادن ایـــن صنعـــت بـــه ســـمت رشـــد و توســـعه. 
ـــاز  ـــو زمینه س ـــک س ـــت، از ی ـــن صنع ـــی ای ـــای داخل ـــت و توانمندی ه ـــش ظرفی ـــر نمای ـــالوه ب ـــرق ع ـــت ب ـــی صنع ـــگاه  بین الملل ـــزاری نمایش برگ
کـــره بـــا شـــرکت های خارجـــی و یافتـــن ســـرمایه گذاران جدیـــد و از ســـوی دیگـــر فرصتـــی اســـت تـــا  بســـتری اســـت بـــرای رایزنـــی و مذا
ـــا شـــاید انعـــکاس آن  کننـــد ت ـــو  تشـــان را بازگ کننـــد و مشکال ـــود، درد دل  کـــه میهمـــان غرفه هایشـــان خواهـــد ب ـــا مقامـــات دولتـــی  شـــرکت ها ب

در تصمیماتشـــان موثـــر واقـــع شـــود.  
ــو  ــی عضـ ــی بازرگانـ ــاور و مهندسـ ــی مشـ ــکار، مهندسـ ــازنده، پیمانـ ــرکت سـ ــی از 500 شـ ــه نمایندگـ ــز بـ ــران نیـ ــرق ایـ ــت بـ ــندیکای صنعـ سـ
ــو در نمایشـــگاه را  ــور شـــرکت های عضـ کنـــد و حضـ ــا  ــزاری ایـــن نمایشـــگاه نقشـــی اثربخـــش ایفـ ــرده در برنامه ریـــزی و برگـ کـ ــود، تـــالش  خـ
ـــورای  ـــور در ش ـــگاه و حض ـــر نمایش ـــزی بهت ـــرای پی ری ـــگاه ب ـــزاری نمایش ـــتاد برگ ـــرو و س ـــا وزارت نی ـــارکت ب ـــکاری و مش ـــد. هم ـــهیل ببخش تس
کـــه بـــه منظـــور تامیـــن اهـــداف اعضـــا از حضـــور در ایـــن نمایشـــگاه  کمیتـــه فنـــی ایـــن نمایشـــگاه هـــم از فعالیت هایـــی بـــوده  سیاســـتگذاری و 

گرفتـــه اســـت.  صـــورت 
ـــار روزه  ـــت چه ـــن فرص ـــد از ای کن ـــی  ـــالش م ـــد و ت ـــی یاب ـــور م ـــندیکا حض ـــدرت در س ـــا ق ـــته ب گذش ـــای  ـــال ه ـــم س ـــه رس ـــندیکا ب ـــز س ـــال نی امس
ـــه را  ـــار آن زمین کن ـــد و در  ـــره جوی ـــی به ـــان خارج ـــی و میهمان ـــران دولت ـــی، مدی ـــش خصوص ـــاالن بخ ـــا فع ـــر ب ـــترده ت گس ـــاط  ـــراری ارتب ـــرای برق ب
گذشـــته ســـندیکا میزبـــان هیـــات هـــای تجـــاری از  بـــرای بیـــان مشـــکالت شـــرکت هـــای عضـــو فراهـــم آورد. پیـــش از ایـــن و در دوره هـــای 

ـــد. ـــکاری ش ـــه هم ـــم نام ـــای تفاه ـــه امض ـــر ب ـــا منج ـــیاری از آنه ـــه بس ک ـــود  ـــف ب ـــورهای مختل کش
ـــراری  ـــات، برق ـــترش ارتباط گس ـــرای  ـــی ب ـــی طالی ـــوان فرصت ـــه عن ـــگاه ب ـــار روزه نمایش ـــت چه ـــواره از فرص ـــران هم ـــرق ای ـــت ب ـــندیکای صنع س
ـــرق و نیـــز معرفـــی ظرفیت هـــا و توانمندی هـــای شـــرکت های عضـــو بهـــره جســـته و امســـال هـــم همیـــن  ـــا صاحبـــان صنعـــت ب تعامـــل فعـــال ب
ـــا مشـــارکت ســـندیکا و و وزارت نیـــرو و باحضـــور مدیـــران  کـــه هـــر ســـاله ب کـــرد. نشســـت های جانبـــی نمایشـــگاه هـــم  مســـیر را دنبـــال خواهـــد 
گـــواه دیگـــری از حضـــور پررنـــگ و اثرگـــذار ســـندیکا در ایـــن رخـــداد بـــزرگ بین المللـــی  ارشـــد دولتـــی و بخـــش خصوصـــی برگـــزار می شـــود، 

اســـت. 
ـــرای  ـــات الزم ب ـــرق و اقدام ـــت ب ـــای صنع ـــی چالش ه ـــور بررس ـــه منظ ـــرق« ب ـــت ب ـــود صنع ـــای بهب ـــا و راهکاره ـــی »چالش ه ـــت تخصص نشس
ـــرار  ـــرق اســـت. ق ـــرای هجدهمیـــن نمایشـــگاه بین المللـــی صنعـــت ب ـــرق یکـــی از نشســـت های پیش بینـــی شـــده ب ـــدار صنعـــت ب توســـعه پای
کنونـــی صنعـــت بـــرق و پیامدهـــای آن، راهبردهـــای بهبـــود و توســـعه  اســـت در ایـــن پانـــل موضوعاتـــی ماننـــد آسیب شناســـی چالش هـــای 
کشـــور، راهکارهـــا و روش هـــای تأمیـــن مالـــی و جـــذب ســـرمایه  داخلـــی و خارجـــی بـــرای صنعـــت بـــرق، بحـــث و تبـــادل  پایـــدار صنعـــت بـــرق 

گیـــرد.  نظـــر صـــورت 
کشـــور« نیـــز موضـــوع یکـــی دیگـــر از نشســـت هـــای ایـــن  »چالش هـــا و راهکارهـــای موجـــود بـــرای تحقـــق اهـــداف صادراتـــی صنعـــت بـــرق 
کـــه بـــا هـــدف بررســـی ظرفیت هـــا و موانـــع صـــادرات تجهیـــزات و خدمـــات فنـــی و مهندســـی صنعـــت بـــرق ایـــران  نمایشـــگاه خواهـــد بـــود 
برگـــزار خواهـــد شـــد. در ایـــن نشســـت محورهایـــی همچـــون مزایـــا و فرصت هـــای صادراتـــی صنعـــت بـــرق ایـــران، موانـــع و راهکارهـــای توســـعه 

گرفـــت.  ـــرار خواهـــد  ـــرق مـــورد بررســـی ق ـــرق و نقـــش نهادهـــای مرتبـــط در تســـهیل و توســـعه صـــادرات صنعـــت ب صـــادرات صنعـــت ب
کـــه صنعـــت بـــرق و قراردادهـــای آن بـــا نوســـانات ارزی اخیـــر بـــا بحـــران بزرگـــی روبـــرو اســـت امیـــد اســـت برگـــزاری نمایشـــگاه هجدهـــم    اینـــک 
بتوانـــد بـــاری از دوش فعـــاالن ایـــن حـــوزه بـــردارد. ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران نیـــز تـــالش می کنـــد از ایـــن فرصـــت چهـــار روزه بـــرای معرفـــی 

کار شـــرکت های عضـــو بـــه خوبـــی بهـــره جویـــد.  کســـب و  ظرفیت هـــای داخلـــی و همچنیـــن بهبـــود فضـــای 

نمایشگاه هجدهم؛
آوردگاه بین المللی صنعت برق
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آخرین اقدامات برای امضای تفاهم نامه 
همکاری با توانیر

سندیکا عهده دار ارزیابی و تشخیص 
صالحیت می شود

هفتـــم  دوره  جلســـه  ســـومین  و  ســـی  ابتـــدای  در 
کـــه پانزدهـــم مهـــر برگـــزار  هیـــات مدیـــره ســـندیکا 
گزارشـــی از اهـــم اقدامـــات دو  شـــد، دبیـــر ســـندیکا 
کـــرد. وصـــول بخشـــی از  هفتـــه اخیـــر دبیرخانـــه ارائـــه 
مطالبـــات اعضـــا، ارائـــه چالش هـــای صنعـــت بـــرق 
کمیســـیون  و راهکارهـــای پیشـــنهادی ســـندیکا در 
ـــای  ـــی بنگاه ه ـــته حمایت ـــن بس ـــه تدوی کمیت ـــرژی و  ان
راهکارهـــای  ارائـــه  تهـــران،  اتـــاق  انـــرژی  حـــوزه 
کنونـــی  پیشـــنهادی ســـندیکا بـــرای عبـــور از بحـــران 
صنعـــت بـــرق بـــه مرکـــز پژوهش هـــای مجلـــس جهـــت 
ارائـــه بـــه ســـران ســـه قـــوه، همکاری هـــای صـــورت 
پذیرفتـــه بـــا ســـازمان برنامـــه بـــرای تدویـــن پیش نویـــس 
یـــع، برگـــزاری جلســـاتی بـــا معـــاون  فهرســـت بهـــای توز
بـــرق وزیـــر نیـــرو، وزیـــر بـــرق ســـوریه، نایـــب رییـــس 
ـــاق ایـــران، از جملـــه مهمتریـــن اقدامـــات ســـندیکا  ات

ــوده اســـت. ــدت بـ ــن مـ در ایـ
وصـــول  از  گزارشـــی  ارائـــه  ضمـــن  ادامـــه  در 
بخشـــی از مطالبـــات اعضـــا، مقـــرر شـــد براســـاس 

هماهنگی هـــای انجـــام شـــده بـــا معـــاون بـــرق وزیـــر 
نیـــرو، پرداخـــت بخـــش دیگـــر مطالبـــات طبـــق روال 

شـــود. پیگیـــری  قبلـــی 
بررســـی ده پـــروژه یـــا مســـاله مطـــرح شـــده از ســـوی 
کـــه اجـــرای آن اهمیـــت و اولویـــت  شـــرکت توانیـــر 
بـــرق دارد، محـــور دیگـــر  بـــرای صنعـــت  بیشـــتری 
کـــه مقـــرر شـــد ســـندیکا بـــه منظـــور  ایـــن جلســـه بـــود 
جهـــت  و  بـــرق  اقتصـــاد  ســـاماندهی  موضـــوع 
کنـــد. همـــکاری در اجـــرای پروژه هـــا اعـــالم آمادگـــی 
ــای  ــات و هماهنگی هـ ــی از اقدامـ گزارشـ ــن  همچنیـ
و  تشـــکل ها  هماهنگـــی  شـــورای  بـــا  شـــده  انجـــام 
ابـــالغ  و  تدویـــن  بـــرای  بودجـــه  و  برنامـــه  ســـازمان 
شـــد  پیشـــنهاد  و  ارائـــه  ارزی  جدیـــد  بخشـــنامه 
افزایـــش  از  درصـــدی  ارزی  جدیـــد  بخشـــنامه  در 
گرفتـــه شـــود  قیمت هـــا بـــرای مشـــاوران نیـــز در نظـــر 
ارزی  بخشـــنامه  در  موضـــوع  ایـــن  صورتیکـــه  در  و 
ـــن  ـــه منظـــور تدوی لحـــاظ نشـــود، پیگیری هـــای الزم ب
بـــا همیـــن موضـــوع انجـــام  یـــک بخشـــنامه مجـــزا 

شـــود. 
منظـــور  بـــه  بخشـــنامه  صـــدور  از  پـــس  شـــد  مقـــرر 
الزم  زمینه هـــای  یـــه،  رو وحـــدت  و  یکسان ســـازی 
بـــه منظـــور آمـــوزش نـــکات بخشـــنامه بـــه مدیـــران 
ویـــژه  بـــه  یـــع  توز و  منطقـــه ای  بـــرق  شـــرکت های 
مدیـــران طـــرح و توســـعه و برنامه ریـــزی فراهـــم شـــود. 
کارگروهـــی در توانیـــر بـــرای  همچنیـــن پیشـــنهاد شـــد 
ـــه منظـــور ایجـــاد وحـــدت  انجـــام پیگیری هـــای الزم ب
یـــه در اجـــرای دســـتورالعمل ارزی جدیـــد ایجـــاد  رو

ــود. شـ
کارگاه  یـــک  طـــی  شـــد  بنـــا  اعضـــا  تصمیـــم  بـــا 
جدیـــد  بخشـــنامه  از  بهره گیـــری  نحـــوه  آموزشـــی 
ارزی، مـــوارد مرتبـــط بـــه اعضـــا آمـــوزش داده شـــود. 
همچنیـــن مقـــرر شـــد ســـندیکا تعدیـــل قراردادهـــای 
کارگاه آموزشـــی  مشـــاوران را پیگیـــری و طـــی یـــک 
نحـــوه بهره گیـــری از بخشـــنامه جدیـــد ارزی، ویـــژه 

مشـــاوران برگـــزار شـــود. 
در ادامـــه جلســـه بـــا موافقـــت اعضـــا پیشـــنهاد شـــد 

 k تثبیـــت ضریـــب  منظـــور  بـــه  پیگیری هـــای الزم 
)درصـــد ارزبـــری( و جلوگیـــری از محاســـبه ســـلیقه ای 
کمیتـــه  آن صـــورت پذیـــرد. در همیـــن راســـتا مقررشـــد 
کمیتـــه مشـــاوران، از طریـــق  حقوقـــی بـــا همـــکاری 

کنـــد.  کارگـــروه دعـــاوی موضـــوع را پیگیـــری 
کمیته هـــای  مشـــارکت  بـــا  شـــد  مقـــرر  همچنیـــن 
نیـــز  و  پژوهشـــی  معاونـــت  و  مشـــاوران  و  حقوقـــی 
ــوه  ــزاد و مهذب ترابـــی، شـــاخص های نحـ ــان بهـ آقایـ
اولویت بنـــدی قراردادهـــا تعییـــن و شـــفاف شـــود و 
کـــه در اولویـــت قـــرار می گیرنـــد،  اســـامی قراردادهایـــی 

گیـــرد. در اختیـــار رســـانه ها قـــرار 
بررســـی خاتمـــه قراردادهـــا نیـــز یکـــی از محورهـــای 
کـــه مقـــرر شـــد ســـندیکا بـــا ایجـــاد فشـــار  جلســـه بـــود 
کارگـــروه مشـــترک ســـندیکا و وزارت  مضاعـــف در 
شـــکل  بـــه  را  قراردادهـــا  خاتمـــه  موضـــوع  نیـــرو، 
کارگـــروه را مســـئول  کـــرده و ایـــن  جدی تـــری دنبـــال 

کنـــد. اجرایـــی شـــدن بخشـــنامه 
کمیتـــه مطالعـــات  از تشـــکیل  گزارشـــی  در ادامـــه 
بـــرق  مهندســـین  انجمـــن  در  پســـت  تجهیـــزات 
بـــر  کمیتـــه  ایـــن  ارائـــه و مقـــرر شـــد  الکترونیـــک  و 
روی مســـائل تخصصـــی متمرکـــز شـــود و ســـندیکا 
همچنـــان پیگیـــر موضوعـــات حقوقـــی مرتبـــط بـــا ایـــن 
ـــای الزم  ـــد پیگیری ه ـــا ش ـــن بن ـــد. همچنی ـــوزه باش ح
جهـــت عـــدم ایجـــاد تداخـــل در فعالیت هـــای ایـــن 
کمیتـــه  دو تشـــکل توســـط نماینـــدگان ســـندیکا در 

گیـــرد.  مذکـــور صـــورت 
گزارشـــی از اقدامـــات  بـــا موافقـــت اعضـــا مقـــر شـــد 
ســـندیکا در خصـــوص قـــرارداد تیـــپ و ســـایر موانـــع 
موجـــود در دوره مدیریـــت قبلـــی شـــرکت توانیـــر جهت 
ارائـــه بـــه مهنـــدس متولـــی زاده مدیرعامـــل جدیـــد 
شـــرکت توانیـــر آمـــاده شـــود و موانـــع همکاری هـــای 
بـــا  فیمابیـــن در نشســـت مشـــترک هیـــات مدیـــره 

ــود.  ــرح شـ ــان مطـ ایشـ
کمیتـــه بازرگانـــی در خصـــوص قـــرارداد  نقطـــه نظـــرات 
کارگـــروه قـــرارداد  تیـــپ نیـــز بررســـی و مقـــرر شـــد جلســـه 
کمیتـــه  پیشـــنهادات  بررســـی  موضـــوع  بـــا  تیـــپ 

اخبار 
هیات مدیره
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کمیتـــه، مهنـــدس  بازرگانـــی بـــا حضـــور نماینـــده ایـــن 
بردبـــار و یـــا نماینـــده ایشـــان برگـــزار شـــود. همچنیـــن 
ــا  ــه بـ ــازندگان در رابطـ ــرر شـــد مشـــکالت ارزی سـ مقـ
گشـــایش  یفاینانـــس و یوزانـــس  ـــارات اســـنادی ر اعتب
کنـــون مشـــمول پرداخـــت  کـــه ا شـــده در ســـال 96 
مابـــه التفـــاوت شـــده اند، از اتـــاق بازرگانـــی و بانـــک 

مرکـــزی پیگیـــری شـــود. 
گزارشـــی از اقدامـــات انجـــام شـــده بـــرای  در ادامـــه 
نهایـــی شـــدن تفاهـــم نامـــه همـــکاری ســـندیکا و 
یابـــی و تشـــخیص صالحیـــت  توانیـــر در خصـــوص ارز
شـــرکت ها ارائـــه و مقـــرر شـــد هماهنگی هـــای الزم 
بـــرای تســـریع در مبادلـــه تفاهم نامـــه صـــورت پذیـــرد. 
نشســـت  از  گزارشـــی  هـــم  صالحـــی  مهنـــدس 
هیات رییســـه اتـــاق ایـــران و نماینـــدگان تشـــکل ها 
ــه  ــه بـ ــا توجـ ــرد و بـ کـ ــه  ــه ارائـ ــازمان برنامـ ــا رئیـــس سـ بـ
کمیته هـــای مختلـــف بـــرای پیگیری هـــای  تشـــکیل 
انـــرژی  کمیتـــه  در  ســـندیکا  شـــد  مقـــرر  مرتبـــط، 

حضـــور فعـــال داشـــته باشـــد.
بـــرای  آمـــده  وجـــود  بـــه  مشـــکالت  بررســـی 
صادرکننـــدگان بـــه دلیـــل مقـــررات جدیـــد بانـــک 
دیگـــر  محـــور  ارزی  پیمان ســـپاری  لـــزوم  و  مرکـــزی 
الزم  پیگیری هـــای  مقررشـــد  کـــه  بـــود  جلســـه 
ویـــژه  بـــه  صادرکننـــدگان  ارزی  تعهـــد  رفـــع  بـــرای 
صادرکننـــدگان خدمـــات فنـــی و مهندســـی صـــورت 

پذیـــرد. 
ــزات  ــری تجهیـ ــه ارزبـ ــزارش اولیـ گـ ــه  ــه جلسـ در ادامـ
کمیتـــه ســـازندگان  صنعـــت بـــرق بررســـی و مقـــرر شـــد 
کمیتـــه مشـــاوران نظـــرات خـــود را در خصـــوص  و 
کمیتـــه حقوقـــی و  ارزبـــری تجهیـــزات احصـــا و بـــه 
همچنیـــن  کننـــد.  ارائـــه  ســـندیکا  مدیـــره  هیـــأت 
کارآفرینـــان  انتخـــاب  احـــراز  شـــرایط  شـــد  مقـــرر 
ـــه و پیشکســـوتان اقتصـــادی بررســـی و ســـندیکا  نمون
ـــر اســـاس معیارهـــای  ـــرق را ب پیشکســـوتان صنعـــت ب
ـــاق  ـــه ات ـــرای جشـــنواره امین الضـــرب ب تعییـــن شـــده ب

ــد.  کنـ ــی  ــی معرفـ بازرگانـ
ســـال  شـــش ماهه  عملکـــرد  گـــزارش  شـــد  مقـــرر 
ارائـــه و  بـــازرس  بـــه هیـــات مدیـــره و  97 ســـندیکا 
اقدامـــات الزم را بـــه منظـــور برگـــزاری نشســـت فصلـــی 
قـــرار  ســـندیکا  دبیرخانـــه  دســـتورکار  در  اعضـــا  بـــا 
ـــا روســـای  ـــا موافقـــت اعضـــا بنـــا شـــد جلســـه ب گیـــرد. ب
دســـتورکار  در  بـــرق،  صنعـــت  حـــوزه  تشـــکل های 

گیـــرد. دبیرخانـــه ســـندیکا قـــرار 
کیـــد بـــر اعـــالم آمادگـــی شـــرکت  ـــا تا در پایـــان جلســـه ب
ســـوزوکی بـــرای همـــکاری بـــا شـــرکت های ایرانـــی، 
مقـــرر شـــد ســـندیکا جهـــت تســـهیل زمینـــه همـــکاری 
اعضـــا بـــا ایـــن شـــرکت، هماهنگی هـــای الزم را بـــا 

وزارت صمـــت انجـــام دهـــد.

کمیته تخصصی اتوماسیون و مخابرات

گذاری فهرست بهای  بررسی قیمت 
واحد پایه تاسیسات برقی 

کمیتـــه تخصصـــی اتوماســـیون  جلســـه هیـــات رئیســـه 
ــم  ــران یکـ ــرق ایـ ــت بـ ــندیکای صنعـ ــرات سـ و مخابـ

ـــد. ـــزار ش ـــندیکا برگ ـــل س ـــاری در مح ـــال ج ـــر س مه
در خصـــوص موضـــوع شـــرکت اتـــرک انـــرژی بعنـــوان 
اتوماســـیون و مخابـــرات ســـندیکا،  کمیتـــه  عضـــو 
گردیـــد از دبیرخانـــه ســـندیکا پیگیـــری بعمـــل  مقـــرر 
کمیتـــه جهـــت  آمـــده و در صـــورت نیـــاز از نماینـــده 
کمیتـــه دعـــوت  اســـتعالم مـــوارد خـــاص اعضـــای 

بعمـــل آیـــد. 
در ابتـــدای جلســـه در مـــورد پروپـــوزال اســـپک تهیـــه 
شـــده و آییـــن نامـــه شـــرکت هـــای یکپارچـــه ســـاز 
سیســـتم اتوماســـیون پســـت مباحثـــی مطـــرح شـــد و 
کمیتـــه  کـــه بـــا  کمیتـــه دربـــاره جلســـه مشـــترکی  رئیـــس 
پست ســـازان دربـــاره اســـپک داشـــتند، توضیحاتـــی 

کـــرد.  ارائـــه 
ــرر  ــور، مقـ ــترک مذکـ ــه مشـ ــات جلسـ ــاس مصوبـ براسـ
ـــه  کمیتـــه پســـت ســـازان بصـــورت مرحل شـــده اســـت 
کامـــل رونـــد انجـــام پـــروژه و  بـــه مرحلـــه در جریـــان 
گزارشـــات ارســـالی و متـــن تهیـــه شـــده و پیشـــنهادی 

کنـــد.  گرفتـــه و اعـــالم نظـــر  اســـپک قـــرار 
کیـــد  کـــه در آن جلســـه تا کـــرد  کمیتـــه اعـــالم  رئیـــس 
ــاره  ــتی دربـ ــه بایسـ ــه آیین نامـ کـ ــوده اســـت  ــن بـ ــر ایـ بـ
و  طراحـــی  قـــرارداد  از  مســـتقل  تجهیـــزات  خریـــد 
انعطاف پذیـــری  پســـت  پیمانـــکاران  مهندســـی 
توجـــه  بـــا  بایســـتی  مطلـــب  ایـــن  باشـــد.  داشـــته 
بـــه سیاســـت هـــر ســـازنده سیســـتم در بـــازار و نیـــز 
تفکیـــک مســـئولیت هـــا بـــر روی تجهیـــزات و نـــرم 
افزارهـــا از یکســـو و مهندســـی سیســـتم از ســـوی دیگـــر 

قابـــل بررســـی باشـــد.
بـــه  نامـــه  آییـــن  ایـــن  کـــه  شـــد  عنـــوان  همچنیـــن 
منافـــع  تعـــارض  بـــدون  اجرائـــی  قابلیـــت  شـــرطی 
کـــه قـــرارداد بخـــش اتوماســـیون و  خواهـــد داشـــت 
حفاظـــت در قالـــب یـــک قـــرارداد مســـتقل از قـــرارداد 
ـــد  ـــنهاد ش ـــن پیش ـــود. همچنی ـــام ش ـــت انج EPC پس
ـــی  ـــات طراح ـــای خدم ـــارس به ـــذاری و فه گ ـــت  قیم

و مهندســـی در ایـــن حـــوزه نیـــز تعریـــف و تدویـــن 
ــود.  شـ

بازرگانـــی تجهیـــزات  ادامـــه جلســـه مشـــکالت  در 
کمیتـــه  رئیـــس  کـــه  شـــد  عنـــوان  و  بررســـی  برقـــی 
بعنـــوان نماینـــده ســـندیکا در جلســـه مشـــترک بـــا 
دفتـــر صنایـــع بـــرق و الکترونیـــک وزارت صمـــت، 
موضـــوع اخـــذ مجـــوز ثبـــت ســـفارش شـــرکت هـــای 
و  رلـــه  بـــرای  تســـهیالت  ایجـــاد  و  ســـندیکا  عضـــو 
را  مخابـــرات  و  اتوماســـیون  ای  پـــروژه  تجهیـــزات 

کـــرده اســـت. مطـــرح 
ضـــرورت برگـــزاری جلســـه مشـــترک بـــا ســـندیکای 
ــد  ــرر شـ ــه مقـ کـ ــود  ــه بـ ــر جلسـ ــور دیگـ ــرات محـ مخابـ
ـــود.  ـــه ش ـــه تهی کمیت ـــوی  ـــکاری از س ـــه هم ـــم نام تفاه
گـــذاری فهرســـت بهـــای واحـــد  در خصـــوص قیمـــت 
ــورت امـــکان  ــد در صـ ــا شـ ــه تاسیســـات برقـــی بنـ پایـ
کمیتـــه در جلســـات تخصصـــی حضـــور  نماینـــده 

داشـــته باشـــد. 
عـــدم  و  انصـــراف  بـــه  توجـــه  بـــا  جلســـه  پایـــان  در 
حضـــور آقایـــان مهندســـین میرشـــاهی و تاجدینـــی 
کمیتـــه تخصصـــی اتوماســـیون  در هیـــأت رئیســـه 
و مخابـــرات ســـندیکا، مقـــرر شـــد آقـــای مهنـــدس 
ــر  شـــکری بعنـــوان عضـــو علـــی البـــدل جایگزیـــن نفـ
کنـــار ســـایر اعضـــای هیـــأت رئیســـه بـــه  اصلـــی در 

همـــکاری ادامـــه دهنـــد. 

ضرورت قیمت گذاری خدمات طراحی و 
مهندسی در شرکت های یکپارچه ساز

کمیتـــه تخصصـــی اتوماســـیون  جلســـه هیـــات رئیســـه 
ــم  ــران یکـ ــرق ایـ ــت بـ ــندیکای صنعـ ــرات سـ و مخابـ

ـــد. ـــزار ش ـــندیکا برگ ـــل س ـــاری در مح ـــال ج ـــر س مه
در ابتـــدای جلســـه در مـــورد پروپـــوزال اســـپک تهیـــه 
شـــده و آییـــن نامـــه شـــرکت هـــای یکپارچـــه ســـاز 
سیســـتم اتوماســـیون پســـت مباحثـــی مطـــرح شـــد و 
کمیتـــه  کـــه بـــا  کمیتـــه دربـــاره جلســـه مشـــترکی  رئیـــس 
پست ســـازان دربـــاره اســـپک داشـــتند، توضیحاتـــی 

کـــرد.  ارائـــه 
ــرر  ــور، مقـ ــترک مذکـ ــه مشـ ــات جلسـ ــاس مصوبـ براسـ
ـــه  کمیتـــه پســـت ســـازان بصـــورت مرحل شـــده اســـت 
کامـــل رونـــد انجـــام پـــروژه و  بـــه مرحلـــه در جریـــان 
گزارشـــات ارســـالی و متـــن تهیـــه شـــده و پیشـــنهادی 

کنـــد.  گرفتـــه و اعـــالم نظـــر  اســـپک قـــرار 
کیـــد  کـــه در آن جلســـه تا کـــرد  کمیتـــه اعـــالم  رئیـــس 
ــاره  ــتی دربـ ــه بایسـ ــه آیین نامـ کـ ــوده اســـت  ــن بـ ــر ایـ بـ
و  طراحـــی  قـــرارداد  از  مســـتقل  تجهیـــزات  خریـــد 
انعطاف پذیـــری  پســـت  پیمانـــکاران  مهندســـی 
توجـــه  بـــا  بایســـتی  مطلـــب  ایـــن  باشـــد.  داشـــته 
بـــه سیاســـت هـــر ســـازنده سیســـتم در بـــازار و نیـــز 
تفکیـــک مســـئولیت هـــا بـــر روی تجهیـــزات و نـــرم 
افزارهـــا از یکســـو و مهندســـی سیســـتم از ســـوی دیگـــر 

اخبار 
کمیته های 

سندیکا
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قابـــل بررســـی باشـــد.
بـــه  نامـــه  آییـــن  ایـــن  کـــه  شـــد  عنـــوان  همچنیـــن 
منافـــع  تعـــارض  بـــدون  اجرائـــی  قابلیـــت  شـــرطی 
کـــه قـــرارداد بخـــش اتوماســـیون و  خواهـــد داشـــت 
حفاظـــت در قالـــب یـــک قـــرارداد مســـتقل از قـــرارداد 
ـــد  ـــنهاد ش ـــن پیش ـــود. همچنی ـــام ش ـــت انج EPC پس
ـــی  ـــات طراح ـــای خدم ـــارس به ـــذاری و فه گ ـــت  قیم
و مهندســـی در ایـــن حـــوزه نیـــز تعریـــف و تدویـــن 

ــود.  شـ
بازرگانـــی تجهیـــزات  ادامـــه جلســـه مشـــکالت  در 
کمیتـــه  رئیـــس  کـــه  شـــد  عنـــوان  و  بررســـی  برقـــی 
بعنـــوان نماینـــده ســـندیکا در جلســـه مشـــترک بـــا 
دفتـــر صنایـــع بـــرق و الکترونیـــک وزارت صمـــت، 
موضـــوع اخـــذ مجـــوز ثبـــت ســـفارش شـــرکت هـــای 
و  رلـــه  بـــرای  تســـهیالت  ایجـــاد  و  ســـندیکا  عضـــو 
را  مخابـــرات  و  اتوماســـیون  ای  پـــروژه  تجهیـــزات 

کـــرده اســـت. مطـــرح 
ضـــرورت برگـــزاری جلســـه مشـــترک بـــا ســـندیکای 
ــد  ــرر شـ ــه مقـ کـ ــود  ــه بـ ــر جلسـ ــور دیگـ ــرات محـ مخابـ
ـــود.  ـــه ش ـــه تهی کمیت ـــوی  ـــکاری از س ـــه هم ـــم نام تفاه
گـــذاری فهرســـت بهـــای واحـــد  در خصـــوص قیمـــت 
ــورت امـــکان  ــد در صـ ــا شـ ــه تاسیســـات برقـــی بنـ پایـ
کمیتـــه در جلســـات تخصصـــی حضـــور  نماینـــده 

داشـــته باشـــد. 
اتـــرک  شـــرکت  موضـــوع  خصـــوص  در  همچنیـــن 
کمیتـــه اتوماســـیون و مخابـــرات  انـــرژی بعنـــوان عضـــو 
ـــه ســـندیکا پیگیـــری  ســـندیکا، مقـــرر شـــد از دبیرخان
ــه  کمیتـ ــده  ــاز از نماینـ ــورت نیـ ــده و در صـ ــل آمـ بعمـ
کمیتـــه  جهـــت اســـتعالم مـــوارد خـــاص اعضـــای 

دعـــوت بعمـــل آیـــد. 
عـــدم  و  انصـــراف  بـــه  توجـــه  بـــا  جلســـه  پایـــان  در 
حضـــور آقایـــان مهندســـین میرشـــاهی و تاجدینـــی 
کمیتـــه تخصصـــی اتوماســـیون  در هیـــأت رئیســـه 
و مخابـــرات ســـندیکا، مقـــرر شـــد آقـــای مهنـــدس 
ــر  شـــکری بعنـــوان عضـــو علـــی البـــدل جایگزیـــن نفـ
کنـــار ســـایر اعضـــای هیـــأت رئیســـه بـــه  اصلـــی در 

همـــکاری ادامـــه دهنـــد. 

بررسی مفاد تفاهم نامه همکاری
 با سندیکای مخابرات

کمیتـــه تخصصـــی اتوماســـیون  جلســـه هیـــات رئیســـه 
و مخابـــرات ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران پانزدهـــم 

مهـــر ســـال جـــاری در محـــل ســـندیکا برگـــزار شـــد. 
در ابتـــدای جلســـه دربـــاره پروپـــوزال اســـپک تهیـــه 
شـــده و پیگیـــری اخـــذ قـــرارداد بـــا شـــرکت توانیـــر 
ــوع  ــه ایـــن  موضـ ــاره بـ ــا اشـ ــد و بـ ــرح شـ مباحثـــی مطـ
کـــه در ایـــن آییـــن نامـــه خریـــد خدمـــات مشـــاوره 
ـــرار نگرفتـــه اســـت، بنـــا شـــد  شـــرکت توانیـــر مـــد نظـــر ق
ایـــن طـــرح از طریـــق مرجـــع دیگـــری نظیـــر پژوهشـــگاه 

ــود.  ــری شـ ــرو پیگیـ نیـ

کنفرانـــس  ســـیزدهمین  برگـــزاری  اعضـــا  ادامـــه  در 
کنتـــرل در دی مـــاه 97 بررســـی و مقـــرر  حفاظـــت و 
کـــرات الزم در مـــورد برگـــزاری پانـــل ســـخنرانی  شـــد مذا
کارگاه هـــای آموزشـــی جانبـــی  تخصصـــی و برپایـــی 

کنفرانـــس انجـــام شـــود. 
ــاد  ــه و تنظیـــم مفـ ــرر شـــد تهیـ ــا مقـ ــا موافقـــت اعضـ بـ
بـــا ســـندیکای مخابـــرات  نامـــه همـــکاری  تفاهـــم 
کمیتـــه اتوماســـیون  کارگـــروه مخابـــرات  در اختیـــار 
گرفتـــه و بـــا در نظرگرفتـــن مـــوارد  و مخابـــرات قـــرار 

کننـــد.  کارشناســـی اعـــالم نظـــر 
بـــا توجـــه بـــه انصـــراف و عـــدم حضـــور آقـــای مهنـــدس 
تخصصـــی  کمیتـــه  رئیســـه  هیـــأت  از  میرشـــاهی 
اتوماســـیون و مخابـــرات ســـندیکا، مقـــرر شـــد از آقـــای 
مهنـــدس ســـروش بـــه عنـــوان میهمـــان در جلســـه آتـــی 

دعـــوت بعمـــل آیـــد. 
ــه  ــاق آرا بـ ــه  اتفـ ــه بـ ــأت رئیسـ ــای هیـ ــان اعضـ در پایـ
کـــه بـــه منظـــور اعتـــراض بـــه  ایـــن نتیجـــه رســـیدند 
نحـــوه عملکـــرد نامطلـــوب وزارت نیـــرو و شـــرکت 
کنفرانـــس بیـــن المللـــی  توانیـــر، در نمایشـــگاه جانبـــی 
ـــرق مهرمـــاه 97 و نمایشـــگاه بیـــن المللـــی صنعـــت  ب

بـــرق آبـــان مـــاه 97 حضـــور نداشـــته باشـــند.  

کمیته تخصصی مهندسی بازرگانی

کمیته روابط  بررسی طرح تشکیل 
بین الملل سندیکا 

بازرگانـــی  مهندســـی  تخصصـــی  کمیتـــه  جلســـه 
ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران هفدهـــم مهـــر ســـال 

جـــاری در محـــل ســـندیکا برگـــزار شـــد.
توضیحاتـــی  کمیتـــه  رئیـــس  جلســـه  ابتـــدای  در 
دربـــاره نشســـت ســـندیکا بـــا مدیـــرکل صنایـــع بـــرق 
و الکترونیـــک وزارت صمـــت و مســـائل مطـــرح در 
کیـــد  بـــا تا آن جلســـه، ارائـــه داد. در ادامـــه اعضـــا 
ــور ضـــروری  کشـ ــازار ثانویـــه ارز در  ــود بـ ــر اینکـــه وجـ بـ
اســـت، موضوعاتـــی از قبیـــل جلوگیـــری از توقـــف 
واردات، درخواســـت تقلیـــل ثبـــت سفارشـــات بـــه 
ـــد.  ـــرار دادن ـــی ق ـــث و بررس ـــورد بح ـــاه را م ـــر از 3 م کمت
کمیتـــه  ــاره تشـــکیل   در ایـــن جلســـه همچنیـــن دربـ
کـــه جلســـات مشـــترکی  روابـــط بین الملـــل ســـندیکا 
ایـــن زمینـــه  کمیتـــه توســـعه صـــادرات در  بـــا  هـــم 
گرفـــت  ــر صـــورت  ــادل نظـ ــزار شـــده، بحـــث و تبـ برگـ
کمیتـــه بررســـی و  و بنـــا شـــد پروپـــوزال تشـــکیل ایـــن 

ــود.  ــر شـ ــاره آن اعـــالم نظـ دربـ
ـــه عـــدم حضـــور آقـــای مهنـــدس عبدالهـــی  ـــا توجـــه ب ب
کمیتـــه،  رئیســـه در جلســـات  از اعضـــای هیـــأت 
کســـب رای بـــاال بعنـــوان  آقـــای مهنـــدس میالنـــی بـــا 
عضـــو علـــی البـــدل جایگزیـــن ایشـــان و عضـــو اصلـــی 

هیـــأت رئیســـه انتخـــاب شـــدند. 

کمیته سازندگان یراق آالت توزیع 

کارگروه دریافت مواد  بررسی تشکیل 
کوچک کارگاه های صنعتی  اولیه برای 

یـــع  توز آالت  یـــراق  ســـازندگان  کمیتـــه  جلســـه 
ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران دهـــم مهـــر ســـال 

شـــد.  برگـــزار  ســـندیکا  محـــل  در  جـــاری 
در  کمیتـــه  رئیـــس  هـــای  پیگیـــری  بـــه  توجـــه  بـــا 
مطالبـــات  از  نیمـــی  از  بیـــش  وصـــول  خصـــوص 
کمیتـــه از ســـوی شـــرکت توانیـــر مقـــرر شـــد  اعضـــای 
کلیـــه مطالبـــات خـــود  کمیتـــه،  شـــرکت های عضـــو 
یافتـــی  کننـــد تـــا بـــه فهرســـت مطالبـــات در را اعـــالم 

کمیتـــه اضافـــه شـــود. 
بـــا تصمیـــم اعضـــا مقـــرر شـــد پیـــرو قـــول مســـاعد 
مهنـــدس حائـــری معـــاون وزیـــر نیـــرو در امـــور بـــرق و 
انـــرژی در نشســـت پایـــان ســـال 1396 ســـندیکا در 
ــات  ــی مطالبـ ــری و پرداخـــت الباقـ ــوص پیگیـ خصـ
اعـــالم  و  تشـــکر  نامـــه  کمیتـــه،  اعضـــای  معوقـــه 
دبیرخانـــه  ســـوی  از  پرداخـــت  مرحلـــه  پنجمیـــن 

ســـندیکا بـــرای ایشـــان ارســـال شـــود. 
کمیتـــه در  یابـــی اعضـــای  همچنیـــن در خصـــوص ارز
یابـــی و تشـــخیص صالحیـــت ســـندیکا  کمیتـــه ارز
یابـــی توانیـــر، آییـــن  و اعـــالم نظـــر در مـــورد مـــدارک ارز
یابـــی توســـط اعضـــا بررســـی و مقـــرر شـــد  نامـــه ارز
کمیتـــه  کارگروهـــی بـــا حضـــور چنـــد نفـــر از اعضـــای 
یابـــی پرداختـــه و در جلســـه  بـــه بررســـی نهایـــی ارز

آینـــده جهـــت تبـــادل نظـــر ارائـــه شـــود. 
ــرر شـــد درخواســـت تشـــکیل  ــا مقـ ــا موافقـــت اعضـ بـ
هـــای  کارگاه  بـــرای  اولیـــه  مـــواد  یافـــت  در کارگـــروه 
ــه  ــه دبیرخانـ ــه بـ کمیتـ ــوی  کوچـــک از سـ ــی و  صنعتـ
خصـــوص  در  همچنیـــن  شـــود.  اعـــالم  ســـندیکا 
قراردادهـــای  ختـــام  حســـن  راهکارهـــای  بررســـی 
متوقـــف بـــا اتـــکا بـــه ابالغیـــه هـــای توانیـــر و وزارت 
نیـــرو بـــه شـــرکت هـــای زیـــر مجموعـــه، مقـــرر شـــد 
ـــه  ـــا ب ـــه قرارداده ـــی و خاتم ـــل منطق ـــت تعدی درخواس
توجـــه بـــه بحـــران اقتصـــادی حاضـــر مـــورد بررســـی قـــرار 

ــرد. گیـ

کمیته مهندسی مشاور  

بررسی میزان درصد ارزبری قراردادها 

کمیتـــه تخصصـــی مهندســـی  جلســـه هیـــات رئیســـه 
مشـــاور ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران بیســـت و 
ـــزار  ـــندیکا برگ ـــل س ـــاری در مح ـــال ج ـــر س ـــارم  مه چه

شـــد. 
گزارشـــی دربـــاره وضعیـــت مالـــی  در ابتـــدای جلســـه 
ــد  ــد شـ کیـ ــه و تا ــاور ارائـ ــرکت های مشـ نامطلـــوب شـ
کار  کـــه علیرغـــم افزایـــش قیمـــت پروژه هـــا و حجـــم 

اخبار 
کمیته های 
سندیکا
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مشـــاوران، تـــا ایـــن لحظـــه اقـــدام مفیـــدی جهـــت 
الزحمـــه  حـــق  بـــرای  مناســـب  بخشـــنامه  ابـــالغ 
مشـــاوران )هـــر چنـــد اخیـــرا بـــا تالش هـــای ســـندیکا 
کمیتـــه، بخشـــنامه ای از طـــرف ســـازمان مدیریـــت  و 
ـــرای پیمانـــکاران و ســـازندگان ابـــالغ  و برنامـــه ریـــزی ب

ــده اســـت. ــادر نشـ ــده(،   صـ شـ
در ادامـــه جلســـه، اعضـــا دربـــاره هزینـــه مشـــاوران 
کـــه هزینـــه هـــای شـــامل خـــودرو،   توافـــق داشـــتند 
کننـــد  تعـــداد ســـفر و ... را در قراردادهـــا محاســـبه 
ـــود.  ـــل ش ـــاوران تحمی ـــه مش ـــری ب کمت ـــی  ـــار مال ـــا فش ت
ــان  ــدس درافشـ ــه مهنـ ــد نامـ ــرر شـ ــه مقـ ــن زمینـ در ایـ
کمیتـــه بررســـی و بـــه ســـازمان  از طـــرف ســـندیکا و 
ـــا در صـــورت  مدیریـــت و برنامـــه ریـــزی ارســـال شـــود ت
موافقـــت، پرداخـــت هزینـــه طراحـــی و نظـــارت عالیـــه 

گرفتـــه شـــود.  نظـــام منـــد در نظـــر 
بررســـی تهیـــه نظامنامـــه خدمـــات مهندســـی بـــرق 
کـــه مقـــرر شـــد مهنـــدس  محـــور دیگـــر جلســـه بـــود 
درافشـــان اقداماتـــی در ایـــن زمینـــه انجـــام دهنـــد تـــا 
پـــس از اعمـــال نظـــر از ســـوی صاحبنظـــران، ابـــالغ 
کیـــد شـــد درصـــد ارزبـــری  شـــود. همچنیـــن مجـــددا تا
در قراردادهـــا، شـــاخص مبنـــای ارز، شـــاخص دوره و 
ـــا قراردادهـــای  منبـــع آن حتمـــا در قـــرارداد قیـــد شـــود ت
ــان  ــود. در پایـ ــه نشـ ــکل مواجـ ــا مشـ ــراء بـ ــد و اجـ خریـ
پیگیـــری  جهـــت  کردنـــد  توافـــق  اعضـــاء  جلســـه 
خدمـــات  جهـــت  مناســـب  بخشـــنامه  وصـــول 
یافـــت هزینـــه هـــا در  مهندســـی و نظـــام مندســـازی در

ــد.  کننـ ــرکت  ــا شـ ــه راسـ ــات رئیسـ ــات هیـ جلسـ

شش پیشنهاد سندیکایی برای عبور از 
بحران صنعت برق 

ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران پیشـــنهادات خـــود 
بـــرای عبـــور صنعـــت بـــرق ایـــران از شـــرایط بحرانـــی 
را جهـــت طـــرح در  اقتصـــاد  کنونـــی  در وضعیـــت 
دولـــت، مجلـــس شـــورای اســـالمی و ســـایر نهادهـــای 
تصمیـــم ســـاز بـــه مرکـــز پژوهـــش هـــای مجلـــس و اتـــاق 

کـــرد.  بازرگانـــی ارســـال 
خاتمـــه  خصـــوص  در  ســـندیکا  پیشـــنهاد  اولیـــن 
در  بـــود.  نیـــرو  حـــوزه  هـــای  پیمـــان  قراردادهـــای 
اســـت: »دســـتورالعمل  ایـــن بخـــش عنـــوان شـــده 
در  نیـــرو  حـــوزه  پیمان هـــای  قراردادهـــای  »خاتمـــه 
شـــرایط خـــاص« توســـط ســـازمان برنامـــه و بودجـــه و 
بـــا همـــکاری وزارت نیـــرو و نماینـــدگان تشـــکل های 
کـــه بـــا  صنفـــی، بـــه نحـــوی تدویـــن و ابـــالغ شـــود 
تفویـــض اختیـــار ویـــژه بـــه دســـتگاه هـــای اجرایـــی 
ــل  ــرای آن بدلیـ ــه اجـ کـ ــرو(، قراردادهایـــی  )وزارت نیـ
ـــکاران ماننـــد افزایـــش  کنتـــرل پیمان عوامـــل خـــارج از 
فـــروش  عـــدم  یـــا  و  نیـــاز  مـــورد  قیمـــت تجهیـــزات 
شـــرکت هـــای خارجـــی  و عـــدم امـــکان جایگزینـــی 
و  توقـــف  توســـط ســـازندگان داخلـــی، دچـــار  آنهـــا 
کارگـــروه مشـــترک  یـــا تاخیـــر شـــده اســـت، بـــا مجـــوز 
و  یابـــد«  »خاتمـــه  صنفـــی،  تشـــکل  و  نیـــرو  وزارت 

دیـــون پیمانـــکار تســـویه شـــود.«
لـــزوم تخصیـــص ارز دولتـــی بـــه تجهیـــزات اساســـی 
مـــورد نیـــاز صنعـــت بـــرق، دومیـــن پیشـــنهاد ســـندیکا 
بـــرای بـــرون رفـــت از شـــرایط بحرانـــی فعلـــی بـــود: 
کـــه تجهیـــزات  »دولـــت بـــه بانـــک مرکـــزی مجـــوز دهـــد 
اساســـی مـــورد نیـــاز صنعـــت بـــرق، بـــا توجـــه بـــه اینکـــه 
بـــرق جـــزء نیازهـــای حیاتـــی اســـت و عـــدم تامیـــن آن 
بـــا هزینـــه هـــای پاییـــن منجـــر بـــه اختـــالل در عرضـــه 
کشـــور می گـــردد، جـــزء  بـــروز خاموشـــی در  و  بـــرق 
گـــروه یـــک بـــرای تخصیـــص ارز دولتـــی قـــرار  اقـــالم 

گیـــرد.«
کـــه  بـــوده  کـــرده  پیشـــنهاد  همچنیـــن  ســـندیکا 
درآمدهـــای حاصـــل از فـــروش بـــرق بـــه مشـــترکین، 

یـــع  جهـــت تامیـــن هزینه هـــای تولیـــد و انتقـــال و توز
گیـــرد و مطلقـــًا  قـــرار  نیـــرو  بـــرق در اختیـــار وزارت 
برداشـــتی از درآمدهـــای فـــروش بـــرق، بـــرای پرداخـــت 

طـــرح هدفمنـــدی یارانـــه هـــا صـــورت نپذیـــرد.
کـــرده  کیـــد  کـــه ســـندیکا بـــر آن تا یکـــی دیگـــر از نکاتـــی 
بـــود الـــزام وزارت نیـــرو بـــه پرداخـــت دیـــون معـــوق 
خـــود بـــه بخـــش خصوصـــی بـــود. بـــر ایـــن اســـاس 
ــود  ــرو مکلـــف شـ ــه وزارت نیـ کـ ــود  پیشـــنهاد شـــده بـ
دیـــون خـــود بـــه را شـــرکت هـــای بخـــش خصوصـــی 
صنعـــت بـــرق در طـــرح هـــای عمرانـــی و توســـعه ای 
را از اعتبـــارات و منابـــع حاصلـــه بـــه صـــورت نقـــدی 
کنـــد و از ابزارهـــای بـــازار بدهـــی ماننـــد  پرداخـــت 
کالن  ــای  ــرای طرح هـ ــا بـ ــالمی صرفـ ــه اسـ اوراق خزانـ
)صـــد برابـــر ســـقف معامـــالت متوســـط( اســـتفاده 
کـــرده و ایـــن رونـــد را بـــرای قراردادهـــای جـــاری نیـــز 

کنـــد. اعمـــال 
کـــه  بنـــد »د« تبصـــره 6 قانـــون بودجـــه ســـال 1397 
تحقـــق عـــوارض موضـــوع مـــاده 5 قانـــون حمایـــت 
یافـــت 8 درصـــد  قالـــب در را در  بـــرق  از صنعـــت 
کـــرده  مبلـــغ بـــرق مصرفـــی مشـــترکین پیـــش بینـــی 
اســـت، موضـــوع پنجمیـــن پیشـــنهاد ســـندیکا بـــرای 
ـــرون رفـــت از بحـــران اســـت. در ایـــن بخـــش ضمـــن  ب
ــادل  کـــه عبـــارت » پـــس از تبـ کیـــد بـــر ایـــن نکتـــه  تا
ـــا ســـازمان برنامـــه و بودجـــه« موجـــب  موافقـــت نامـــه ب
ـــت  ـــاع از پرداخ ـــازمان و امتن ـــن س ـــکاری ای ـــدم هم ع
یافتـــی و تحقـــق بودجـــه مـــورد نظـــر شـــده  عـــوارض در
کـــه بـــه منظـــور تحقـــق ایـــن  اســـت، پیشـــنهاد شـــده 
بنـــد قانونـــی، ایـــن عبـــارت از متـــن قانـــون حـــذف 

شـــود.
یافتـــی  در افـــزوده  ارزش  بـــر  مالیـــات  تخصیـــص 
نظـــارت  بـــا  و  نیـــرو  وزارت  بـــه  بـــرق،  مشـــترکین  از 
بودجـــه  کســـری  جبـــران  جهـــت  برنامـــه،  ســـازمان 
ـــی هـــم آخریـــن پیشـــنهاد ســـندیکا  طـــرح هـــای عمران

در ایـــن نامـــه بـــود. 

رویدادها

رویدادها
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اعالم آمادگی شرکت های عضو سندیکا 
برای مشارکت در بازسازی سوریه

مدیـــره  هیـــات  رئیـــس  بخشـــی،  علـــی  مهنـــدس 
بـــرق  وزیـــر  امـــروز  صبـــح  نشســـت  در  ســـندیکا 
عضـــو  شـــرکت های  نماینـــدگان  بـــا  یه  ســـور کشـــور 
کـــه در محـــل وزارت نیـــرو  ســـندیکای بـــرق ایـــران 
برگـــزار شـــد، از توانمنـــدی و آمادگـــی شـــرکت های 
عضـــو ســـندیکا بـــرای بازســـازی زیرســـاخت هـــای 
یـــم براســـاس  گفـــت: امیدوار بـــرق ســـوریه خبـــر داد و 
تفاهـــم بتوانیـــم شـــکل سیســـتماتیکی بـــرای حضـــور 
شـــرکت هـــای ایرانـــی و نظـــارت بـــر عملکـــرد آنهـــا در 

ســـوریه داشـــته باشـــیم. 
وی بـــا اشـــاره بـــه مشـــکالت خـــط اعتبـــاری ســـوریه 
درهمکاری هـــای  مـــا  مشـــکالت  از  یکـــی  گفـــت: 
کمـــك وزارت  کـــه مـــا بـــا  خطـــوط اعتبـــاری اســـت 

نیـــرو در حـــال پیگیـــری ایـــن موضـــوع هســـتیم. 
کیـــد  رئیـــس هیـــات مدیـــره ســـندیکا  در پایـــان تا
ــه  ــم نامـ ــه تفاهـ کـ ــد  ــتور بفرماییـ یـــم دسـ ــرد: امیدوار کـ
یه و ســـندیکا اجرایـــی شـــود و از شـــما بـــرای  بیـــن ســـور
کـــه اوایـــل نوامبـــر  حضـــور در نمایشـــگاه صنعـــت بـــرق 
ـــه عمـــل مـــی  در تهـــران برگـــزار خواهـــد شـــد، دعـــوت ب

یـــم. آور

اولویت ما در بازسازی سوریه همکاری با 
شرکت های ایرانی است 

کـــرد:   یه اظهـــار  بـــرق ســـور زهیـــر خربوطلـــی، وزیـــر 
کشـــور  بـــه عنـــوان یـــک متخصـــص در وزارت بـــرق 

قراردادهـــا  کثـــر  ا کـــه  هســـتم  ایـــن  شـــاهد  ســـوریه 
مـــا در  اولویـــت  ایرانـــی اســـت و  بـــا شـــرکت هـــای 
اســـت.  ایرانـــی  بـــا شـــرکت های  یه  بازســـازی ســـور
وی خواســـتار برقـــراری ارتبـــاط مســـتقیم شـــرکت های 
فعالیت هـــای  درخصـــوص  ایرانـــی  خصوصـــی 
بـــرق ســـوریه شـــد و  بـــا وزارت  کاری  تخصصـــی و 
تمایـــل  کـــه  می کنـــم  اعـــالم  صادقانـــه  داد:  ادامـــه 
یه توســـط  کشـــور ســـور دارم تمامـــی پروژه هـــای برقـــی 

شـــرکت های ایرانـــی اجـــرا شـــود.
ــی  ــال ایرانـ ــرکت های فعـ ــن از شـ ــی همچنیـ خربوطلـ
در زمینـــه تولیـــد انرژی هـــای تجدیدپذیـــر خورشـــیدی 
کشـــور ســـوریه ســـرمایه  ــا در  کـــرد تـ ــا بـــادی دعـــوت  یـ
ــرق آن  ــه وزارت بـ ــرق تولیـــدی را بـ ــد و بـ کننـ گـــذاری 

کشـــور بفروشـــند.
کـــرد: دولـــت ســـوریه  کشـــور ســـوریه تصریـــح  وزیـــر بـــرق 
کشـــور مقـــررات و  ایـــن  بـــه  بـــرق  فـــروش  در زمینـــه 
کـــرده  کننـــده  و ویـــژه ای را وضـــع  قوانیـــن تشـــویق 

اســـت.
تروریســـت های  حمـــالت  جریـــان  در  افـــزود:  وی 
درصـــد   50 از  بیـــش  ســـوریه،  کشـــور  بـــه  تکفیـــری 
کشـــور آســـیب جـــدی دیـــده و مـــا  شـــبکه بـــرق ایـــن 
شـــرکت های  کمـــک  بـــا  بتوانیـــم  کـــه  درصددیـــم 
را  آســـیب دیده  بخش هـــای  ایرانـــی  خصوصـــی 
ـــوریه  ـــردم س ـــه م ـــانی ب ـــا خدمات رس ـــرده ت ک ـــازی  بازس

گرفتـــه شـــود. گذشـــته از ســـر  همچـــون 

 دولت سوریه، واردات از ایران را معاف 
کرده است از مالیات اعالم 

ــفر  ــز سـ ــران نیـ ــوریه در تهـ ــفیر سـ ــود، سـ ــان محمـ عدنـ
کشـــور بـــه جمهـــوری اســـالمی ایـــران  وزیـــر بـــرق ایـــن 

دولـــت  راهبـــردی  دیدگاه هـــای  بـــا  هم راســـتا  را 
بازســـازی  منظـــور  بـــه  یه  ســـور عربـــی  جمهـــوری 
گفـــت:  کـــرد و  کشـــور عنـــوان  بـــرق ایـــن  صنعـــت 
بـــرای  تمهیداتـــی  تهـــران  در  ســـوریه  ســـفارت 
ارتباط گیـــری مســـتیم شـــرکت های ایرانـــی بـــا وزارت 

گرفتـــه اســـت. بـــرق ســـوریه در نظـــر 
بـــر  مبنـــی  ســـوریه  دولـــت  اخیـــر  مصوبـــه  از  وی 
کـــردن هرگونـــه مالیـــات و عـــوارض واردات  معـــاف 
افـــزود:  و  داد  خبـــر  ایـــران  اســـالمی  جمهـــوری  از 
تامیـــن  بـــرای  نیـــز  اعتبـــاری  دوم  خـــط  یـــم  امیدوار
نیازمندی هـــای ســـوریه در زمینـــه تامیـــن قطعـــات و 
مـــواد اولیـــه در بخش هـــای مختلـــف اجرایـــی شـــود.

با دستور معاون اول رئیس جمهور؛ 
تمامی بخشنامه ها قبل از ابالغ باید به 

اطالع بخش خصوصی برسد

غالمحســـین شـــافعی، رئیـــس اتـــاق بازرگانـــی ایـــران 
در نامـــه ای خطـــاب بـــه جهانگیـــری، معـــاون اول 
کـــرده بودکـــه پیـــش از  رئیـــس جمهـــور درخواســـت 
بخـــش  اقتصـــادی  فعـــاالن  بخشـــنامه ها،  ابـــالغ 
کـــرده و در جریـــان  گاه  خصوصـــی را نســـبت بـــه آنهـــا آ

ــرار دهنـــد.  قـ
کـــه صـــدور بخشـــنامه ها و  در ایـــن نامـــه آمـــده بـــود 
ــی مشـــکالت  گاهـ ــدون پیـــش آ ــا بـ ــتور العمل هـ دسـ
همچنیـــن  و  اقتصـــادی  فعـــاالن  بـــرای  جـــدی 
ــارت های  ــرده و خسـ کـ ــاد  ــازمان های مربـــوط ایجـ سـ
قابـــل توجهـــی را در پـــی خواهـــد داشـــت. ایـــن در 

رویدادها
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کـــه مطابـــق مـــاده 24 قانـــون بهبـــود مســـتمر  حالیســـت 
دســـتگاه های  و  دولـــت  کار،  و  کســـب  فضـــای 
شفاف ســـازی  منظـــور  بـــه  مکلفنـــد  اجرایـــی 
ایجـــاد  و  اقتصـــادی  برنامه هـــای  و  سیاســـت ها 
اقتصـــادی و ســـرمایه گذاری هـــر  امنیـــت  و  ثبـــات 
رویه هـــای  و  مقـــررات  سیاســـت ها،  تغییـــر  گونـــه 
اقتصـــادی را در زمـــان مقتضـــی قبـــل از اجـــرا از طریـــق 

برســـاند. بـــه اطـــالع عمـــوم  گروهـــی  رســـانه های 
در ایـــن نامـــه در خواســـت شـــده بـــه منظـــور جلوگیـــری 
از خســـارت بـــه فعـــاالن اقتصـــادی، علـــی الخصـــوص 
ـــالغ  ـــور صـــادرات و واردات قبـــل از اب ـــا ام در ارتبـــاط ب
بخشـــنامه ها و دســـتور العمل هـــا زمـــان معقولـــی را 
مشـــخص و بـــه فعـــاالن اقتصـــادی بـــه عنـــوان پیـــش 

کننـــد. گهـــی اعـــالم  آ
ـــاون اول  ـــران، مع ـــی ای ـــاق بازرگان ـــس ات ـــه رئی ـــرو نام پی
بهداشـــت،  وزرای  بـــه  نامـــه ای  رئیـــس جمهـــور در 
رئیـــس  همچنیـــن  و  صمـــت  و  کشـــاورزی  جهـــاد 
کـــرده اســـت موضـــوع  کل بانـــک مرکـــزی درخواســـت 
ضـــرورت اطـــالع رســـانی بـــه فعـــاالن اقتصـــادی را 

کـــرده و اقدامـــات الزم را انجـــام دهنـــد.  بررســـی 

 
درخواست تسهیل فروش اعتباری 

فلزات از سوی صنایع باالدستی

ـــه دکتـــر  ـــرق ایـــران در نامـــه ای ب ســـندیکای صنعـــت ب
معظمـــی، معـــاون وزیـــر صمـــت و رئیـــس هیـــات 
گســـترش و نوســـازی صنایـــع ایـــران  عامـــل ســـازمان 
ـــزات  ـــاری فل ـــروش اعتب ـــرایط ف ـــد ش کردن ـــت  درخواس
پاییـــن  صنایـــع  بـــه  باالدســـتی  صنایـــع  ســـوی  از 

دســـتی تســـهیل شـــود. 
کـــه بـــا  کیـــد شـــده اســـت  در ابتـــدای ایـــن نامـــه تا

بـــه  کشـــور  فلـــزات، اقتصـــاد  و  ارز  نوســـان قیمـــت 
در  مســـاله  ایـــن  اســـت.  بی ثباتـــی  دچـــار  شـــدت 
کنـــار مطالبـــات معوق مانـــده بخـــش خصوصـــی از 
کمبـــود  ــر بـــه  دولـــت و نـــرخ بـــاالی تامین مالـــی منجـ
جـــدی  چالش هـــای  ایجـــاد  و  نقدینگـــی  شـــدید 
بـــرای تولیدکننـــدگان بـــه ویـــژه در حـــوزه تامیـــن مـــواد 
اولیـــه شـــده اســـت. هزینـــه بـــاالی تامین مالـــی در 
کـــه امـــروز صنایـــع باالدســـتی بـــرای فـــروش  شـــرایطی 
محصـــوالت خـــود بـــه ســـازندگان تجهیـــزات تحمیـــل 
چشـــمگیر  کاهـــش  بـــه  تردیـــد  بـــدون  کرده انـــد، 
صـــادرات، از بیـــن رفتـــن قـــدرت رقابت پذیـــری ایـــن 
کاهـــش نفـــوذ  شـــرکت ها در بازارهـــای بین المللـــی و 
ـــران در بازارهـــای هـــدف منجـــر خواهـــد  اقتصـــادی ای

شـــد.
ـــه  ـــرق، ب کـــه صنعـــت ب ـــوان شـــده اســـت  در ادامـــه عن
کننـــده فلـــزات رنگیـــن  نوعـــی اصلی تریـــن مصـــرف 
در ایـــران محســـوب می شـــود، بطوریکـــه از 250 هـــزار 
ـــه 140 هـــزار تـــن  کشـــور، قریـــب ب تـــن مـــس تولیـــدی در 
اســـتفاده  مـــورد  کابل ســـازی  تنهـــا در صنعـــت  آن 
کـــه تصمیـــم اخیـــر  ـــرار می گیـــرد. ایـــن در حالیســـت  ق
بـــورس  در  قیمـــت  رقابتـــی  آزادســـازی  در  دولـــت 
)حـــذف ســـقف رقابـــت( باعـــث افزایـــش بی ســـابقه 
قیمت هـــا در حـــوزه مـــواد اولیـــه مصرفـــی نظیـــر مـــس و 
ـــر قیمـــت هـــای قبـــل از  ـــزان 2-3 براب ـــه می ـــوم ب آلومینی

زمـــان حـــذف ایـــن ســـقف شـــده اســـت. 
از  دولـــت  امتنـــاع  طرفـــی  از  می افزایـــد:  نامـــه  ایـــن 
ـــکالت  ـــری مش ـــی و تس ـــای مل ـــه پروژه ه ـــول ب ـــق پ تزری
کاهـــش میـــزان  ناشـــی از آن بـــه پیمانـــکاران، باعـــث 
ورودی هـــای مالـــی بـــه ایـــن شـــرکت ها شـــده اســـت. 
ــه  ــار بـ ــده را ناچـ ــرکت های تولیدکننـ ــرایط شـ ایـــن شـ
ــری از توقـــف  ــا جهـــت جلوگیـ ــتقراض از بانک هـ اسـ
ــقف  ــام سـ ــن ایـ ــه در ایـ کـ ــه ای  گونـ ــه  ــرده، بـ کـ ــد  تولیـ
صـــورت  بـــه  بانک هـــا  بـــه  شـــرکت ها  ایـــن  بدهـــی 

بی ســـابقه ای افزایـــش یافتـــه اســـت. 
صنایـــع  و  دولتـــی  شـــرکت های  وجـــود  ایـــن  بـــا 
ــم  ــوم علیرغـ ــده مـــس و آلومینیـ ــتی تولیدکننـ باالدسـ
ــه  ــادن، یارانـ ــع ملـــی از قبیـــل معـ ــورداری از منابـ برخـ
انـــرژی و ...، بـــرای فـــروش بـــه صنایـــع پایین دســـتی 
نشـــان  انعطافـــی  کنونـــی  شـــرایط  در  به خصـــوص 
ادامـــه  و  بقـــا  بـــرای  نظـــر می رســـد  بـــه  نمی دهنـــد. 
حیـــات تولیدکننـــدگان صنایـــع پایین دســـتی و در 
یســـت  راســـتای حمایـــت از تولیـــدات داخلـــی، ضرور
گرفتـــه شـــود.  تدابیـــر و امتیـــازات مالـــی ویـــژه ای بـــکار 
ــترده  گسـ ــتفاده  ــامل اسـ ــد شـ ــازات می توانـ ــن امتیـ ایـ
مـــدت دار  اســـنادی  اعتبـــارات  از  هدفمنـــد  و 
تولیدکننـــده  شـــرکت های  بطوریکـــه  باشـــد 
بخش خصوصـــی بتواننـــد بـــا پرداخـــت درصـــدی از 
مبلـــغ مـــواد اولیـــه بـــه عنـــوان پیـــش پرداخـــت، الباقـــی 
هزینـــه مربـــوط را در مـــدت زمـــان 3 تـــا 6 مـــاه تســـویه 
نماینـــد. شـــایان ذکـــر اســـت ایـــن تجربـــه تـــا چنـــدی 
قبـــل توســـط شـــرکت صنایـــع ملـــی مـــس ایـــران در 
قالـــب اعتبـــار اســـنادی 10% نقـــد +90% بـــه مـــدت 90 
ـــه 20% نقـــد  ـــه می شـــد امـــا اخیـــرا ایـــن اعتبـــار ب روز ارائ

+ 80 % شـــصت روزه تغییـــر یافتـــه اســـت.
ــر اینکـــه ایجـــاد امـــکان فـــروش  کیـــد بـ ــا تا در پایـــان بـ
اعتبـــاری فلـــزات رنگیـــن ضمـــن افزایـــش قـــدرت 
کاهـــش  رقابـــت پذیـــری و تقویـــت ســـاخت داخـــل، 
قیمـــت  و  تولیدکننـــدکان  مالـــی  تامیـــن  هزینـــه 
خریـــد  قـــدرت  افزایـــش  تجهیـــزات،  شـــده  تمـــام 
کاهـــش هزینـــه پروژه هـــای  مصرف کننـــدگان و نیـــز 
عمرانـــی، می توانـــد بـــه ایجـــاد یـــک جهـــش صادراتـــی 
نیـــز منجـــر شـــود از رئیـــس هیـــات عامـــل ســـازمان 
درخواســـت  ایـــران  صنایـــع  نوســـازی  و  گســـترش 
کـــه امـــکان فـــروش  کنیـــد  می شـــود ترتیبـــی اتخـــاذ 
اعتبـــاری فلـــزات از ســـوی صنایـــع باالدســـتی بـــه 

صنایـــع پاییـــن دســـتی فراهـــم شـــود.▪

رویدادها

فراخوان 
مــقــــا لـــه

بـــه اطـــاع مدیـــران، متخصصـــان، صنعتگـــران و پژوهشـــگران عزیـــز مـــی رســـاند، روابـــط عمومـــی ســـندیکای صنعـــت 
بـــرق ایـــران بـــرای حمایـــت از تـــوان و تولیـــد داخـــل و بـــه منظـــور معرفـــی آخریـــن دســـتاوردها و فعالیت هـــای 
ــی و  ــاالت علمـ ــتبران مقـ ــانی سـ ــاع رسـ ــری و اطـ ــه خبـ ــماره از ماهنامـ ــر شـ ــر دارد، در هـ ــی در نظـ ــی و پژوهشـ علمـ
برســـاند. بـــه چـــاپ  را  بـــرق  پژوهشـــگران صنعـــت  و   پژوهشـــی شـــرکت های عضـــو و همچنیـــن دانشـــگاهیان 
بدینوســـیله از همـــه دســـت انـــدرکاران و فعـــاالن صنعـــت بـــرق دعـــوت مـــی شـــود تـــا در صـــورت تمایـــل، مقـــاالت خـــود 

کننـــد. را بـــه واحـــد روابـــط عمومـــی ســـندیکا، نشـــریه ســـتبران،  ارســـال 



ک  کشـــور دعـــوت می شـــود در صـــورت تمایـــل بـــه اشـــترا از فعـــاالن صنعـــت بـــرق و انـــرژی 
ـــر اســـاس تعرفـــه، بـــه حســـاب  ک را ب نشـــریه ســـتبران، ضمـــن تکمیـــل فـــرم ذیـــل، بهـــای اشـــترا
ــندیکای  ــام سـ ــه نـ ــک بـ ــعبه امیراتابـ ــام، شـ ــاری جـ ــت جـ ــک ملـ ــماره 1۴7۵1817/08 بانـ شـ
ک تکمیـــل شـــده بـــه شـــماره  صنعـــت واریـــز و رونوشـــت فیـــش بانکـــی را همـــراه بـــا فـــرم اشـــترا

ــد. ــگار نماییـ ــندیکا دورنـ ــه سـ ــر 669۴۴967 دبیرخانـ نمابـ

• دانشجویان و اساتید محترم دانشگاه ها با ارسال کارت یا گواهی نامه معتبر از   10درصد تخفیف برخوردار می شوند.
• خواهشمند است، مشترکین محترم درصورت تغییر نشانی، امور مشترکین را مطلع نمایند.

کـــه بصـــورت پیشتازارســـال می شـــوند قابـــل پیگیـــری اســـت لـــذا  تـــی  • بـــا توجـــه بـــه اینکـــه تنهـــا عـــدم وصـــول مجال
ــود. ــتفاده شـ ــتاز اسـ ــات پســـت پیشـ ــود از خدمـ ــه می شـ توصیـ

مشترک  حقیقی

نام :

نام خانوادگی:

شغل:

 تحصیالت: 

لطفًا در  مستطیل روبرو چیزی ننویسید

هزینه اشتراک یک ساله:                              پست عادی: 24.000 تومان                                          پست پیشتاز: 60.000 تومان

هزینه اشتراک دوساله:                                  پست عادی: 48.000 تومان                                         پست پیشتاز: 120.000 تومان

منظـــور  بـــه  کنـــد  مـــی  تـــالش  ایـــران،  بـــرق  صنعـــت  ســـندیکای  ارگان  ســـتبران، 
یـــژه در حـــوزه  معرفـــی پتانســـیل هـــای حقیقـــی بخـــش خصوصـــی صنعـــت بـــرق، بـــه و
یـــر  تصو بازرگانـــی،  مهندســـی  شـــرکت های  و  ران  مشـــاو پیمانـــکاران،  ســـازندگان، 
روشـــنی از توانمنـــدی هـــای ایـــن بخـــش نشـــان دهـــد. بـــه عـــالوه شناســـایی و بررســـی 
گلوگاه هـــای صنعـــت بـــا هـــدف طـــرح دیـــدگاه هـــای مختلـــف و روشـــن  چالش هـــا و 
کشـــور هـــم از جملـــه دیگـــر سیاســـت های  کالن و خـــرد  کـــردن زوایـــای مختلـــف اقتصـــاد 

ایـــن نشـــریه اســـت.

ک  فرم اشترا

مشترک  حقوقی

نام شرکت/ سازمان:

نام متقاضی: 

نام خانوادگی متقاضی:

سمت:

محل امضا

تعداد نسخه درخواستی از هر شماره:   

نوع اشتراک:                  اشتراک جدید                تمدید اشتراک

نشانی:

استان:

شهر:

کد پستی:

تلفن:

نمابر:

موبایل:

ایمیل:

شماره فیش: 

مبلغ:

بانک:

تاریخ واریز هزینه اشتراک:


