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ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ، ۱۴۰۱دوره ﺟﺪﯾﺪ ،ﺷﻤﺎره ﻧﻬﻢ ) ۱۳۰از ﺳﺮی ﻣﺘﻮاﻟﯽ(
ﻗﯿﻤﺖ ۲۵۰۰۰ :نﺎﻣﻮﺗ

در ﺑﻨﺪ
ﺑﻨﺪﻫﺎي
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

�����ت����
����� ��زی �� ������ /ی ��� از ����� و ����� �����  ������ /در ��دش  ������ /و ا�����ع  ��� /و آز��ن

�ــــــ��������
���� در ������ و ��ا��ه  ��� /ا���م ��ر �� ��� /دا��  ��� /ا���م ����ات

�ــــ�������اری
������ ��اری ���را�� در ا���ر��پ �� ��� /ر�� در ��� ��ی ���ورا�� �� ������ �� /اری )�� ����� �� ���� ���د��ی ����(

���هی ���� ��ی ����ر
و دا�� ����ن
���� ��ق و ا���ی ���ر
www.energyfund.ir
���ان��� ،ک ��س )��ب(
ا����ی ���ار ���� داد��ن�� ،و����ه ���و
������ن ���وری۳ ���� ،

۰۲۱ ۸۸۵۷۵۹۷۳ ۸۸۳۶۶۵۸۱ ۸۸۵۷۴۸۳۷
۰۲۱ ۸۸۳۶۶۵۷۴
info@energyfund.ir
energy-power-fund
powerandenergy.fund

تولیدکننده انواع کامپاند پلی اتیلن ()PE
www.abharpolymer.com

قدرت ما بر پایه دانش ماست
02181931140

تماس با ما:
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سیم و کابل

لولههــای پنــج الیــه
ســاختمانی PEX, PERT

پوشش لولههای فوالدی

آبیاری قطره ای

انواع کامپاند پایه پلی اتیلن (: )PE
قابــل شــبکهای شــدن بــرای عایــق کابلهــای ولتــاژ پاییــن و کابلهــای

قابــل شــبکهای شــدن مخصــوص لولههــای پنــج

روکش کابلهــای قدرت و عایق کابلهای مخابراتی

پوشــش لولههــای فــوالدی خطــوط انتقــال

خودنگهــدار()TIX5

مقــاوم در برابــر آتــش ( )HFFRجهــت عایــق ،روکــش و بدینــگ کابلهــای

قــدرت ،کنتــرل و فیبــر نــوری

الیــه ســاختمانی()PEX-AL-PEX
نفــت ،گاز و آب

لولههای آبیاری قطرهای

تولیدکننده انواع کامپاند پی وی سی ()PVC
جهــت عایــق کابلهــای ابــزار دقیــق ،رانــژه ،کنتــرل ،روکــش کابلهایمخابراتــی،
جــوش و ســاختمانی ،روکــش کابلهــای فشــار قــوی بــا مقاومــت عایقــی بــاال،
روکشهــای کــم دود و ضد روغــن ،روکــش و عایــق  105درجــه (مطابــق بــا
اســتانداردهای بینالمللــی و الزامــات توانیــر)
انواع فیلر ،بدینگ و مستربچ (مطابق با استاندارد رال)
صنایع خودروسازی

www.ggp.ir

قابل اعتماد و مسئولیت پذیر

تماس با ما:

02181931460
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صنایع ساختمانی و درب و پنجره

سیم و کابل

صنایع خودرو سازی

در و پنجره و لوازم خانگی

مستربچ و فیلر

پرونده

دورنمای یک قانون
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نهمیــن شــماره نشــریه ســتبران ـ ارگان رســمی ســندیکای صنعــت بــرق ایــران ـ

بــه بررســی دورنمــای هفتمیــن برنامــه توســعه پرداختــه اســت .ایــن برنامــه

کــه مهمتریــن و موثرتریــن قانــون باالدســتی کشــور در حــوزه اقتصــاد محســوب
میشــود و قــرار اســت چشــمانداز ،اهــداف و ماموریتهــای حوزههــای متعــدد

اقتصــادی و صنعتــی را طــی پنــج ســال آینــده بــرای کشــور تعییــن کنــد ،در
شــرایطی تدویــن میشــود کــه سیاســتهای کلــی آن از ســوی رهبــری ابــاغ

شــده و تدویــن جزئیــات آن در دســتور کار ســازمان برنامــه و ســایر نهادهــای
مرتبــط قــرار گرفتــه اســت.

اگرچــه همچنــان تحقــق پذیــری انــدک برنامههــای توســعه یکــی از جدیتریــن

نقدهــای مطــرح شــده اســت امــا بــا ایــن حــال فعــاالن اقتصــادی بــه ویــژه در
حوزههــای زیرســاختی نظیــر بــرق نمیتواننــد نســبت بــه سیاســتها و اهــداف

تدویــن شــده در برنامــه توســعه هفتــم بــی تفــاوت باشــند .از ایــن رو عــاوه بــر
تدویــن پیشــنهادات عملیاتــی در قالــب کمیســیونها و معاونتهــای متعــدد

ســندیکا ،ایــن موضــوع در ســتبران نیــز بــه شــکل گســترده و تفصیلــی مــورد بحث

و بررســی قــرار گرفتــه اســت.

بخــش دیگــری از ایــن شــماره نشــریه ســتبران هــم بــه موضــوع دانشبنیانهــا
اختصــاص داده شــده اســت .نامگــذاری ســال جــاری بــا عنــوان «تولیــد،

دانشبنیــان ،اشــتغالآفرین» بــه درســتی نشــان داد کــه یکــی از مهمتریــن

ابزارهــای دســتیابی بــه توســعه پایــدار ،اتــکا بــه تولیــدات دانشبنیــان ســاخت
داخــل اســت .بــر همیــن اســاس در ایــن بخــش بــه شــکلی اجمالــی مهمتریــن

فرصتهــای پیــش روی شــرکتهای دانشبنیــان صنعــت بــرق مطــرح و
چالشهــای آنهــا بررســی شــده اســت.

تابستان  ،1401دوره جدید
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در این شماره می خوانید:
.
.
.
.
.
.

نشــریه سـراسـری سـندیکای صـنعت برق ایـران
سال شانزدهم ،شماره نهم (شماره پیاپی )130
سرمقاله

ســـتبران ،ارگان ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران ،تـــاش مـــی کنـــد بـــه منظـــور
معرف ــی پتانس ــیل ه ــای حقیق ــی بخ ــش خصوص ــی صنع ــت ب ــرق ،ب ــه وی ــژه
در ح ــوزه س ــازندگان ،پیمان ــکاران ،مش ــاوران و ش ــرکتهای مهندس ــی بازرگان ــی،
تصویـــر روشـــنی از توانمنـــدی هـــای ایـــن بخـــش نشـــان دهـــد .بـــه عـــاوه
شناســـایی و بررســـی چالشهـــا و گلوگاههـــای صنعـــت بـــا هـــدف طـــرح
دی ــدگاه ه ــای مختل ــف و روش ــن ک ــردن زوای ــای مختل ــف اقتص ــاد کان و خ ــرد
کشـــور هـــم از جملـــه دیگـــر سیاســـت هـــای ایـــن نشـــریه اســـت.
صاحب امتیاز:
مدیر مسئول:
سردبیر:
شورای سیاستگذاری:

سندیکای صنعت برق ایران
غامرضا ناصح
مهدی مسائلی
پیـــام باقـــری ،محمـــد صـــادق جنانصفـــت ،جعفـــر جـــوال ،مســـعود حجـــت،
منصـــور ســـعیدی ،ســـید علیرضـــا سیاســـیراد ،ســـعید مهذبترابـــی

دبیر تحریریه:
تحریریه:
مدیر هنری:

طیبه السادات میرحسینی
سمیه کاظمزاده ،زینب حدادی ،پری شاکرین
علی چاشنیگیر

مدیر اجرایی:
سایت:
توزیع:
امور آگهیها:
امور اداری:
لیتوگرافی ،چاپ و صحافی:

بهارک باقرپور
طیبه السادات میرحسینی
سپیده گرجی
سمیرا کریمی
طیبه علیآبادی فراهانی
آیین چاپ تابان (شیرپاستوریزه ،خیابان فتح پانزده ،پاک  - ۱۷تلفن)۶۶۸۰۸۸۲۰ :

نشانی:
تلفن:
فکس:
سایت:
ایمیل:

تهران ،خیابان فاطمی غربی ،خیابان سین دخت شمالی ،پاک ۱۵
۶۶۵۷۰9۳۰-۶
۶۶9۴۴9۶۷
www.ieis.ir
setabran@ieis.ir

گرفتار در گلوگاه اجرا

۴

دورنمای یک قانون
پرونده

تیری که به هدف نمیخورد

پیشنهادات سندیکا برای تدوین برنامه هفتم توسعه

ردپای کمرنگ برق در برنامه هفتم

دغدغههای برقی برنامه هفتم توسعه

بایستههای راهــبردی تدوین برنامه هفتم

۸

۱۰

۱۶

۲۰

۲۸

نگاهی به اولویتهای صنعت برق در برنامه هفتم

۴۲

بند بندهای برنامه توسعه
در ِ

۴۰

اتفاق تازه یا تکرار مکررات

۳۸

صنعت برق در مسیر آینده
نگاه ویژه

توسعه فناوریهای دانش بنیان در صنعت برق

چشمانداز مبهم شرکتهای دانشبنیان حوزه انرژی

۵۰

تکرار رتبه  A+برای سندیکا
حمایت از ساخت داخل ،پیچیدگیها و چالشها
سامانه کسب و کار خدمت نوین سندیکا

۵۸

حال و هوای خاکستری دانشبنیانها

درباره سندیکا

۴۸
۵۲

۶۴
۶۶

برق در آینه دانش
مقاالت

گسترۀ شعاعی قرارداد

۷۰

دورنمای یک قانون

پرونده

پرونده

دورنمای یک قانون

مهدی مسائلی سردبیر

گرفتــار در
گلــوگاه
اجــرا

صنعــت بــرق ایــران یکــی از صنایــع پیشــرو در حــوزه ســاخت داخــل تجهیــزات و خدمــات فنــی

و مهندســی محســوب میشــود و در طــول بیــش از چهــار دهــه پــس از انقــاب در مســیری مثــال

تبدیــل شــد کــه در بســیاری از حوزههــا صاحــب ایدههــای نــو ،تولیــدات خاقانــه و محصــوالت مانــدگاری شــد.

بینظیــر بــرای ســاخت داخــل و دانــش بومــی تبدیــل کنــد .بــه همیــن دلیــل ایــن صنعــت یکــی از

ارکان توســعه پایــدار در کشــورها شــناخته میشــوند و عهــدهدار بــه روزآوری دانــش در صنایــع مختلــف

زدنــی توانســت وابســتگی قابــل توجهــش بــه محصــوالت و دانــش خارجــی را بــه یــک ظرفیــت
اولیــن داعیــهداران خودکفایــی و پرچمــداران صــادرات تجهیــزات و خدمــات فنی و مهندســی اســت.
نــه چنــدان طوالنــی نیــاز جــدی کشــور را بــه خارجیهــا از بیــن بــرد و از آن پــس صنعــت بــرق

بــه عنــوان یکــی از صنایــع  Hi Techایــن موضــوع از اهمیــت ویــژهای برخــوردار اســت.

ظرفیــت برآمــده از نیــروی انســانی متخصــص ،دانــش بومــی و کارخانجــات بــه روز ،در مدتــی

اتکایــی مثالزدنــی بــه شــرکتهای عمدتــا خصوصــی داخلــی پیــدا کــرد .اگرچــه مفاهیــم کلیــدی
و ســنتی خودکفایــی در اوجگیــری و جهــش ناگهانــی قیمــت ارز تغییــر پیــدا کــرد و تــاش شــد کــه
مفهــوم علمــی و درســتی از خودکفایــی بــه همــراه تعییــن روشــن میــزان ارزبــری تجهیــزات صنعــت

بــرق ارائــه شــود ،امــا بــا ایــن حــال حتــی ایــن چالــش هــم نتوانســت ناقــض توانمندیهــا و
در ایــن میــان صنعــت بــرق ایــران علیرغــم ظرفیــت غیرقابــل انــکار علمــی و صنعتــیاش ،بــه

دلیــل مشــکات متعــدد فضــای کســب و کار صنعــت بــرق بــه ویــژه کمبــود منابــع مالــی و انباشــت

مطالبــات تــا حــدی تضعیــف شــده و همیــن امــر پــای ایــن صنعــت را بــرای همراهــی بــا حرکــت
پرســرعت دنیــا بــه ســمت نــوآوری ،ایدهپردازیهــای خاقانــه و دانــش محــور کــردن تولیــد و
خدمــات ،بســته اســت.

کمــک بــه تجاریســازی محصــوالت و همچنیــن جایگزینــی آنهــا بــه جــای کاالهایــی بــا تکنولــوژی قدیمیتــر

منطقــا بایــد مهمتریــن نتایــج حمایــت از دانشبنیانهــای صنعــت بــرق باشــد .هــر چنــد بــه نظــر میرســد

علیرغــم سیاســتگذاریهای متعــدد و پیشبینــی بســتههای حمایتــی مختلــف بــرای فعــاالن ایــن بخــش،

هنــوز هــم آنهــا بــا چالشهــای متعــددی در حــوزه تخصیــص تســهیات ،اخــذ مجوزهــا و حتــی فــروش

محصــوالت خــود مواجــه هســتند .ایــن موضــوع البتــه بیــش از هــر چیــز ناشــی از عــدم اجــرای صحیــح ،فراگیر

و دقیــق قوانیــن مصــوب در کشــور اســت.

مــرور تجربــه ایــران در اجــرای برنامههــای توســعه پنــج ســاله ،بــه خوبــی مویــد اجــرای ضعیــف قوانیــن

اســت .بــر اســاس بــرآورد مرکــز پژوهشهــای مجلــس شــورای اســامی میانگیــن اجرایــی شــدن برنامههــای
توســعه  ۵ســال طــی شــش برنامــه گذشــته کمــی بیشــتر از  ۲۵درصــد بــوده اســت .حــاال کــه همــه بخشهــای

تولیــدات خــود حرکــت میکننــد .ایــن مهــم ،امــا مســتلزم تامیــن منابــع مالــی بــرای تخصیــص بــه

رونــد نادرســت برنامــه نویســی در ایــران وقتــی در قالــب یــک برنامــه توســعه بلندمــدت خــود را نشــان

بــه گــواه تاریــخ ،حرکتــی کــه آمریــکا در ســالهای پــس از پایــان جنــگ جهانــی دوم بــه منظــور

افزایــش بهــرهوری ،تولیــد و نــوآوری در صنعــت خــود آغــاز کــرد ،بعدهــا بــه افزایــش بودجــه

محتــوای ایــن قانــون باشــیم ،بایــد دغدغــه اجرایــی شــدن آن را داشــته باشــیم.

میدهــد و در اجــرا هــم بــه بنبســت میرســد ،ابعــاد خســارت بــار بیشــتری بــه ویــژه بــرای اقتصــاد کشــور

دارد .در محتواســازی برنامههــای باالدســتی نظیــر برنامــه توســعه پنــج ســاله هــم البتــه مســائل بحرانســاز
بســیاری وجــود دارد کــه کلیدیتریــن آن تدویــن قوانیــن بــرای انجــام تکالیــف محولــه اســت نــه روشــن کــردن

فــدرال بــرای پژوهشهــای بنیــادی در دانشــگاهها منجــر شــد .در حقیقــت آنهــا بــر ایــن بــاور

مســیر و اهــداف اقتصــاد کشــور در طــول پنــج ســال آتــی.

توجهــی دارنــد ،آنهــا را در رقابــت جهانــی ناتــوان خواهــد کــرد .بــه همیــن دلیــل بــود کــه بنیــاد

کــه در نهایــت دســتگاه اجرایــی را بــه ایــن بــاور میرســاند کــه چنیــن برنامــهای نــه قابــل اجــرا اســت و نــه در

و صنعــت در ایــن کشــور فعــال و بــه واســطه آن بخشــی منابــع مالــی دولــت فــدرال بــرای افزایــش

و بســتههای حمایتــی بــرای حوزههــای خــاص از جملــه دانشبنیانهــا بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد ،تدویــن

بودنــد کــه وابســتگی در حــوزه پژوهــش بنیــادی حتــی در شــرایطی کــه مهارتهــای مکانیکــی قابل

ملــی علــوم بــه عنــوان هماهنگکننــده بخشهــای گوناگــون دولــت ،دانشــگاهها ،بخــش نظامــی

تاثیــرات ایــن رویکــرد در تعییــن محورهــا ،پیشبینــی چشــمانداز و تدویــن اهــداف چنــان عمیــق اســت

پیادهســازی بــه ارقــام پیشبینــی شــده میرســد؛ بنابرایــن آنچــه کــه در خصــوص برنامــه هفتــم و یــا قوانیــن

پژوهــش و توســعه در دانشــگاه و صنعــت تخصیــص داده شــد .در قالــب همیــن نظــام ســازمان

محتــوای منطقــی ،قابــل اجــرا و متناســب بــا ظرفیتهــای کشــور اســت .بــه عــاوه دســتگاههای اجرایــی بایــد

مشــارکت بازیگــران گوناگــون نظــام پژوهــش و توســعه ،ســاختار طــرح ایدههــای دانشمحــور در

مقننــه از جایــگاه عالــی نظارتــی خــود بــرای پیگیــری نتایــج و ارزیابــی رونــد اجــرای هــر یــک از ایــن قوانیــن بــه

علمــی را در صنایــع فعــال کردنــد و بــه ایجــاد نوعــی دگرگونــی بــه ویــژه در مــوج دانشآموختــگان

کشــور منجــر خواهــد شــد .در غیــر ایــن صــورت مــا در یــک چرخــه معیــوب گرفتــار تدویــن برنامههــا و قوانینــی

یافتــه و بــا رشــد شــتابان اختصــاص منابــع مالــی دولتــی بــه پژوهــش و توســعه و همچنیــن
صنایــع ایــن کشــور ایجــاد شــد .پــس از آن و در زمانــی کــه ایــن پژوهشهــا ،روحیــه جســتجوگری
مقاطــع مختلــف منجــر شــدند ،صاحبــان صنعــت هــم بــا صــرف منابــع مالــی گســتردهتر بــرای
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بــر ایــن اســاس تمرکــز بــر حمایــت عقایــی ،منطقــی و هوشــمندانه از شــرکتها و محصــوالت دانشبنیــان،

فرامــوش نکنیــم کــه کشــورهای توســعهیافته و صنایــع زیرســاختی و حیاتــی بــزرگ بــا شــتابی

حوزههــای تحقیــق و توســعه اســت.
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زمینــه بــرای تمرکــز سیاســتهای کان کشــور بــر توســعه دانشبنیانهــا فراهــم شــود .در صنعــت بــرق هــم

اجرایــی و اســتراتژیک کشــور درگیــر تدویــن برنامــه هفتــم توســعه هســتند ،پیــش از آنکــه نگــران بندهــا و

چشــمگیر بــه ســمت تولیــد محصــوالت دانشبنیــان و پیادهســازی ایدههــای خاقانــه در
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دقیقــا بــا اتــکا بــه همیــن تجربــه تاریخــی ارزشــمند ،امــروزه دانــش بنیانهــا بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن

هســتند .شــاید بــا همیــن رویکــرد ســال  ۱۴۰۱بــه نــام «تولیــد ،دانشبنیــان ،اشــتغالآفرین» نامگــذاری شــد تــا

پتاســیلهای صنعــت بــرق در حــوزه ســاخت تجهیــزات و تولیــد خدمــات فنــی و مهندســی باشــد.

صفحه

حــوزه پژوهــش ،بــه حفــظ ایــن گنجینــه بــزرگ ،امــا غیرمتمرکــز کمــک کردنــد .در نهایــت آمریــکا بــه کشــوری

بــه شــکلی قانونمــدار و قابــل رصــد مکلــف بــه پیادهســازی و اجــرای ایــن قوانیــن باشــند و در نهایــت قــوه
درســتی بهــره بگیــرد .چنیــن پروســهای قطعــا بــه تدویــن قوانیــن موثــر ،اجــرای کارآمــد و نتایــج قابــل قبــول در
خواهیــم بــود کــه در نهایــت سرنوشــت مشترکشــان ،خــاک خــوردن در بایگانیهاســت

تابستان  ،1401دوره جدید
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صفحه
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دورنمای

یک قانون

ابــاغ سیاســتهای کلــی برنامــه هفتــم از ســوی رهبــر انقــاب و قــرار

گرفتــن تدویــن جزئیــات ایــن برنامــه در دســتور کار دســتگاههای دولتــی
و نهادهــای ذیربــط ،دوبــاره تــب مشــارکت در تدویــن ایــن برنامــه را در

بخــش خصوصــی بــه اوج رســانده اســت.

قطعــا مشــارکت بخــش خصوصــی بــه ویــژه از مســیر اتاقهــای بازرگانــی

در مرحلــه تدویــن ایــن ســند ،میتوانــد در تدویــن یــک برنامــه عملیاتــی

و کارآمــد ،گامــی رو بــه جلــو باشــد .بــا ایــن حــال همچنــان تجربــه ایــران
در تحقــق پذیــری انــدک برنامههــای توســعه ،نبــود نظــارت دقیــق و عــدم
رصــد بهنــگام و موثــر عملکــرد دســتگاههای اجرایــی در اجــرای قانــون
برنامــه ،مهمتریــن نقــاط ضعفــی اســت کــه طــی ســالها ،اثربخشــی شــش

برنامــه گذشــته را بــه شــدت کاهــش داده و عمــا دســتگاههای اجرایــی را

بــه عــدم تعهــد و بــی توجهــی بــه مفــاد ایــن برنامــه عــادت داده اســت.

در پرونــده «دورنمــای یــک قانــون» ابعــاد و زوایــای متعــدد سیاســتهای
کلــی برنامــه هفتــم ،ســهم بــرق در ایــران برنامــه ،الزامــات جدی توســعه برق

طــی پنــج ســال آینــده و آسیبشناســی شــش برنامــه گذشــته توســعه

بــه ویــژه در حــوزه بــرق ،مهمتریــن محورهــای پرونــده اصلــی ایــن شــماره
نشــریه ســتبران هســتند.

دورنمای یک قانون

پرونده

پرونده

تحققپذیــری آنهــا هــم همــواره در هالــهای از ابهــام بــوده اســت.

عــدم تحقــق برنامههــا در قیــاس بــا اهــداف مــورد انتظــار را در پــی

انجــام شــده توســط برخــی نهادهــای ذیصــاح مویــد ایــن مطلــب

بخشهایــی از اهــداف پیشبینــی شــده بــه تعویــق میافتنــد.

نگاهــی بــه ســابقه برنامههــای توســعهای کشــور و ارزیابیهــای

اســت کــه درصــد تحقــق برنامههــا در هیــچ دورهای ،مطابــق بــا
فرآینــد برنامهنویســی در کشــور تغییــر کــرده و برنامههــای بلندمــدت

فراهــم نمیشــود و ایــن شــرایط محصــول نســخهپیچی بخشــینگر

اقتصــادی بــر مبنــای تامیــن الزامــات و نیازهــای بنیادیــن بــرای
توســعه تدویــن شــوند .بــه هــر حــال بایــد پذیرفــت کــه برنامههــای

۱ ۰
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رویکــرد در تدویــن آن الزم اســت.

تغ

کلیــه ذینفعــان و دســتاندرکاران اســت کــه از جامعیــت و فراگیــری

الزم برخــوردار باشــند در غیــر ایــن صــورت میــزان اثرگــذاری برنامههای

دارد .بــا نگاهــی بــه تجــارب کشــورهای توســعه یافتــه میتــوان

برنامههــای بلندمــدت اقتصــادی از کارکــرد الزم در عمــل بــه

برنامــه موثــر عــاوه بــر اینکــه بــه ســاختارهایی اســتاندارد و قابــل

بــر ظرفیتهاســت و درســت بــه همیــن دلیــل برنامهریــزی

اقتصــادی برخــوردار نیســتند لــذا اینکــه تکلیــف بــه لحــاظ

در ایــن دســته از کشــورها کــه عمدتــا عملکــرد قابــل توجهــی

نــگارش برنامــه ادا شــده باشــد ،کفایــت میکنــد صرفنظــر

نقــاط قــوت و توانمنــدی آنهــا انجــام میشــود کــه عــاوه بــر

تحقــق برنامههــای توســعهای را کاهــش داده بــه شــکلی کــه

در نظــام اقتصــادی خــود دارنــد ،بســیار دقیــق و بــا اتــکا بــه
شناســایی و ایجــاد ســاختارهایی بــه منظــور پوشــش نقــاط

از اینکــه چــه میــزان اجرایــی باشــد و همیــن رویکــرد ،درصــد
در غالــب مــوارد کارنامــه قابــل قبولــی در ایــن حــوزه مشــاهده

ضعــف ،بهرهگیــری از فرصتهــای پیــش رو را هدفگــذاری کــرده

نمیشــود چــرا کــه ایــن برنامههــا در مقــام اجــرا فاقــد ابزارهــا

ایــن هــدف را نیــز فراهــم میکنــد.

بــه اهــداف پیشبینــی شــده هســتند ،ضمــن اینکــه میــزان

و بســتر قانونــی ،ابــزار و منابــع مــورد نیــاز بــرای دسترســی بــه
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و فرآیندهــای الزم جهــت پیادهســازی موثــر و دســتیابی

بیتردیــد نیازمنــد ســاختار جامــع ،فرایندهــای عملیاتــی ،همفکــری

و مشــارکت همــه بازیگــران و ذینفعــان ایــن حــوزه بــوده و نــگارش
آن حضــور نماینــدگان همــه بخشهــای اثرگــذار را طلــب مینمایــد.

در عیــن حــال تنظیــم چنیــن ســندی مســتلزم اخــذ نقطــه نظــرات

اهمیــت و جایــگاه برنامهریــزی در توســعه پایــدار کشــورها

دریافــت کــه هرگونــه پیشــرفت در گــرو برنامهریزیهــای مبتنــی

منابــع منجــر میگــردد .تدویــن برنامههــای توســعه پنــج ســاله،

کســب و کار شــده و از ســوی دیگــر بــه لحــاظ کیفــی توســعه پایــدار و

کشــور مــا ،امــا علیرغــم ســابقه دیرینــه برنامهریزیهــای

سیاســتهای کان و دســتیابی بــه هدفگذاریهــای بلندمــدت

در برنامــهکان اقتصــاد کشــور اســت کــه منجــر بــه توزیــع نامتعــادل

باشــد و رونــد رشــد اقتصــادی کشــور را ســرعت ببخشــد ،تغییــر

حــوزه انجــام تعهــدات در قبــال برنامــه را ســلب نمــوده و تاشهــا

اقتصــادی دچــار نوعــی برنامهزدگــی شــده ،بــه ایــن معنــا کــه

نیازمنــد توســعه اســت امــا بــه دلیــل کمبــود منابــع مالــی ایــن امــکان

نهایتــا اســتقرار یــک برنامــه منســجم مبتنــی بــر ظرفیتهای کشــور

عــدم ارزیابــی بــه موقــع یــک برنامــه در فراینــد اجــرای آن ،امــکان

امــری پذیرفتــه شــده اســت و در ایــران هــم ســابقهای دیرینــه
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نمیتوانــد اقتصــاد را بــه ســمت توســعه پایــدار ســوق دهــد .اگــر
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مبتنــی بــر اقتصــاد دســتوری و قیمتهــای تکلیفــی و یارانــهای،

قــرار باشــد برنامــه هفتــم توســعه قابلیــت اجــرا و پیادهســازی داشــته

وس
ییر
یت
د
ر تدوین برنامهها

دارد و در تخصیــص منابــع موجــود بــه گونــهای عمــل میشــود کــه

ایــن در حالــی اســت کــه کشــور در تمــام حوزههــا بــه طــور متــوازن

انتظــارات نبــوده اســت .در نتیجــه در گام اول ضــروری اســت کــه

۰
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توســعهای بــا کاهــش مواجــه شــده و عــدم تعهــد دســتگاههای

از یــک طــرف منجــر بــه توســعه اقتصــادی و بهبــود شــاخصهای
خلــق ثــروت را بــه ارمغــان آورده و آثــار و دســتاوردهای بســیار مثبتــی

را بــرای کشــور و آحــاد مــردم بــه دنبــال خواهــد داشــت.

اجرایــی بــه برنامــه را بــه دنبــال دارد .در واقــع عمــده دســتگاههای
مجــری کــه مســئول و موظــف بــه اجــرای برنامــه هســتند ،یــا ابزارهــا

و منابــع الزم را در اختیــار ندارنــد یــا اینکــه اهتمامــی در جهــت اجــرای
برنامــه نمیورزنــد چــرا کــه اجــرای برنامــه بــه طــور مســتمر رصــد
نمیشــود و ارزیابــی میــزان تحققپذیــری آن معمــوال در زمــان

مناســب و موثــری صــورت نمیگیــرد و عمومــا ســنجش ســطح

تحققپذیــری برنامههــای توســعه پــس از پایــان دوره اجــرای آن
انجــام میپذیــرد کــه عمــا تاثیــری در بهبــود اجــرای آن نــدارد.

تشــخیص میــزان پیشــروی و نیــز بررســی عملکــرد دســتگاه ذیربــط در

را بــرای اجرایــی کــردن برنامــه بینتیجــه باقــی میگــذارد لــذا یــک

اجــرا نیــاز دارد الزم اســت قابلیــت پایــش و رصــد بهنــگام را نیــز
داشــته و از یــک بســتر مناســب و تعریــف شــده جهــت نظــارت بــر
عملکــرد دســتگاههای مجــری برخــوردار باشــد.

تدویــن برنامههــای توســعه
پنــج ســاله ،بیتردیــد نیازمنــد
ســاختار جامــع ،فرایندهــای
عملیاتــی ،همفکــری و مشــارکت
همــه بازیگــران و ذینفعــان ایــن
حــوزه بــوده و نــگارش آن حضــور
نماینــدگان همــه بخشهــای
اثرگــذار را طلــب مینمایــد.

شــایان ذکــر اینکــه آنچــه الزمــه فراینــد برنامهنویســی اســت ،نظارت

بــر اجــرا و پایــش برنامــه پــس از پیادهســازی اســت .بررســی مســتمر

و دقیــق عملکــرد دســتگاههای اجرایــی و عارضهیابــی دالیــل عــدم

توفیــق درکســب نتایــج مــورد انتظــار در افزایــش ســطح اثرگــذاری

آنچــه ضــرورت دارد در خصــوص برنامههــای توســعهای مــد نظــر

برنامــه و بهبــود شــاخصهای اقتصــادی تاثیــری بســزا دارد .رصــد

در کشــور و برنامهریــزی متناســب بــا ایــن منابــع اســت .در حــال

انحرافــات در خــال اجــرای برنامــه اقدامــی ضــروری اســت تــا هــرگاه

منابــع موجــود ندارنــد و منابــع بــه شــکل منطبــق بــا ظرفیتهــای

ایــن رونــد جلوگیــری شــود ،تنهــا در ایــن صــورت اســت کــه در پایــان

قــرار گیــرد ،ارزیابــی دقیــق ،واقعگرایانــه و شــفاف منابــع موجــود
حاضــر بــه نظــر میرســد هدفگذاریهــا همخوانــی الزم را بــا

حوزههــای مختلــف تخصیــص داده نمیشــوند کــه همیــن امــر

برنامههــای کشــور بــه صــورت دورهای و مســتمر و کســب اطــاع از

برنامــه از مســیر خــارج شــد ،دالیــل و عوامــل بررســی شــده و از ادامــه
برنامــه میتــوان انتظــار اثربخشــی بیشــتری داشــت
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پرونده
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بــا توجــه بــه اهمیــت سیاســتها و جهتگیــری برنامههــای توســعه پنــج ســاله در بخشهــای
زیرســاختی ماننــد صنعــت بــرق ،ســندیکای صنعــت بــرق ایــران گزارشــی بــا هــدف ارائــه دیدگاههــا
و پیشــنهادات بخــش خصوصــی صنعــت بــرق بــرای تدویــن ایــن برنامــه تنظیــم کــرده اســت.
در ایــن گــزارش ،در ابتــدا سیاســتهای حاکــم بــر صنعــت بــرق براســاس برنامــه ششــم توســعه
و ســایر اســناد باالدســتی ،شــامل سیاســتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی ،قانــون الحــاق برخــی مــواد
بــه قانــون تنظیــم بخشــی از مقــررات مالــی دولــت و ســایر مقــررات و قوانیــن باالدســتی صنعــت

پیشــنهادات
ســــندیکا
برای تدوین برنامه هفتم توسعه
معاونت پژوهش و برنامهریزی سندیکای صنعت برق ایران

بــرق تحلیــل شــده اســت .ایــن سیاســتها در محورهــای اصلــی شــامل «جــذب ســرمایهگذاری
خارجــی»« ،تأمیــن مالــی از بازار ســرمایه»« ،تملــک و واگــذاری داراییهای ســرمایهای»« ،ســاماندهی
بدهیهــای دولــت»« ،قیمتگــذاری بــرق»« ،تأمیــن مــواد اولیــه»« ،توســعه صــادرات»« ،اصــاح
نهــادی» و «سیاســت پولــی» ارزیابــی و تحلیــل شــده اســت .بــا توجــه بــه اطاعــات وضــع موجــود
و مقایســه آن بــا سیاســتهای باالدســتی ،میتــوان گفــت عمــده اهــداف و سیاســتهای برنامــه
ششــم و اســناد باالدســتی در بخــش بــرق محقــق نشــده اســت.

بررسی سیاستهای صنعت برق در برنامه ششم توسعه

سیاســتهای جــذب ســرمایهگذاری خارجــی ،تأمیــن مالــی از بــازار ســرمایه ،تملــک و واگــذاری

داراییهــای ســرمایهای در امــور زیربنایــی صنعــت بــرق و قیمتگــذاری بــرق برخــی از سیاســتهایی
هســتند کــه در برنامــه ششــم توســعه بــه آنهــا پرداختــه شــده اســت .طبــق بنــد الــف مــاده  4برنامــه
پنجســاله ششــم توســعه ضــروری اســت جهتگیریهــا و سیاســتهای الزم بــرای تجهیــز منابــع
مالــی موردنیــاز ســرمایهگذاری ایجــاد شــود کــه از آن جملــه بــه تأمیــن منابــع مالــی خارجــی تــا
متوســط ســاالنه  30میلیــارد دالر از خطــوط اعتبــاری بانکهــای خارجــی در قالــب تأمیــن مالــی
خارجــی (فاینانــس) خودگــردان بــا اولویــت تأمیــن مالــی اســامی ،پانــزده میلیــارد دالر بــه شــکل
ســرمایهگذاری مســتقیم خارجــی و بیســت میلیــارد دالر قراردادهــای مشــارکتی خارجــی اشــاره شــده
اســت .در ایــن مــاده قانونــی اســتفاده دســتگاههای اجرایــی از تســهیات مالــی خارجــی بــا اولویــت
تأمیــن مالــی اســامی در طــول اجــرای قانــون برنامــه ششــم در قالــب قوانیــن بودجــه ســنواتی مجــاز
گردیــده اســت.
در بنــد (ح) مــاده  4برنامــه ششــم توســعه ،بــه توســعه بــازار ســرمایه بــا تأکیــد بــر طراحــی
و مهندســی ابزارهــای مالــی و کاالیــی ،توســعه بــازار انــرژی و عرضــه نفــت خــام و فرآوردههــای
نفتــی در بــورس انــرژی ،اصــاح نهــادی حاکمیــت شــرکتی بــرای شــرکتهای عــام و نهادهــای مالــی
اشارهشــده اســت.
طبــق بنــد ت مــاده  48برنامــه ششــم توســعه ،الزم اســت کــه وزارت نیــرو در طــول اجــرای برنامــه
نســبت بــه افزایــش تــوان تولیــد بــرق تــا بیســتوپنج هــزار مــگاوات از طریــق ســرمایهگذاری
مؤسســات عمومــی غیردولتــی ،تعاونــی و خصوصــی اعــم از داخلــی و خارجــی و یــا منابــع داخلــی
شــرکتهای تابعــه یــا بهصــورت روشهــای متــداول ســرمایهگذاری ازجملــه ســاخت ،بهرهبــرداری
و تصــرف ( )BOOو ســاخت ،بهرهبــرداری و انتقــال ( )BOTاقــدام نمایــد .همچنیــن در مــاده
 ۵۰ایــن برنامــه ،دولــت مکلــف شــده اســت ســهم نیروگاههــای تجدیدپذیــر و پــاک بــا اولویــت
ســرمایهگذاری بخــش غیردولتــی (داخلــی و خارجــی) بــا حداکثــر اســتفاده از ظرفیــت داخلــی را تــا
پایــان اجــرای قانــون برنامــه بــه حداقــل پنــج درصــد ( )%۵ظرفیــت بــرق کشــور برســاند.
طبــق مــاده  49وزارت نیــرو مکلــف شــده اســت کــه اقدامــات الزم را در راســتای تشــکیل بــازار
منطقــهای و ایجــاد قطــب (هــاب) منطقــهای بــرق بــه عمــل آورد ،بهطوریکــه شــبکه بــرق کشــور از
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پرونده

پوشــش ریســک صادرکننــدگان تخصیــص یابــد.

شــمال ،جنــوب ،شــرق و غــرب بــه کشــورهای همســایه متصــل شــود.

ج) یــک درصــد درآمدهــای ارزی حاصــل از صــادرات کاال و خدمــات متعلــق بــه شــرکتهای

در بنــد الــف مــاده  39قانــون برنامــه ششــم توســعه بــه اصــاح قیمــت حاملهــای انــرژی و ســایر
کاالهــا و خدمــات یارانــهای بــا رعایــت ماحظــات اجتماعــی و اقتصــادی و حفــظ مزیــت نســبی و

دولتــی ،صــرف افزایــش ســرمایه صنــدوق توســعه صــادرات گردد.

اســتفاده از منابــع حاصــل بهصــورت هدفمنــد بــرای افزایــش تولیــد ،اشــتغال ،حمایــت از صــادرات

ارزی» اقــدام و مجــوز تجــارت در ایــن بــازار را بــه ســرمایهگذاران و شــرکتهای تولیــد بــرق

شــرکتهای ذیربــط اشــاره شــده اســت.

و صادرکننــده مجــاز اســت ارز حاصــل از آن را مطابــق ضوابــط بانــک مرکــزی بهرهبــرداری کنــد.

رقابتــی بــرای صنایــع ،بهتدریــج تــا پایــان  ۱۴۰۰بــا توجــه بــه قانــون هدفمنــد کــردن یارانههــا و

د) دولــت از طریــق وزارت نیــرو نســبت بــه ایجــاد «بــازار صــادرات بــرق بــا نــرخ مبــادالت

غیرنفتــی ،بهــرهوری ،کاهــش شــدت انــرژی و تأمیــن هزینههــای عملیاتــی و ســرمایهگذاری

واجدالشــرایط ارائــه کنــد .ارز حاصــل از تجــارت در بــازار صادراتــی متعلــق بــه صادرکننــده بــوده

بــا توجــه بــه ارزیابــی انجــام شــده در بخــش نخســت و نظرخواهــی از خبــرگان صنعتــی و
دانشــگاهی ،پیشــنهادات ســندیکای صنعــت بــرق ایــران در هفــت محــور اصلــی شــامل «توســعه
صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی»« ،اصــاح مقــررات نظــام فنــی و اجرایــی»« ،حمایــت از
توســعه ســاخت داخــل و دانشبنیــان»« ،تأمیــن مالــی طرحهــای بــرق و انــرژی»« ،اصــاح
ســاختار ســازمانی و نظــام تنظیمگــری و آزادســازی تجــارت بــرق»« ،توســعه ظرفیــت تولیــد بــرق
تجدیدپذیرهــا» و « اصــاح الگــوی مصــرف و بهینهســازی» تدویــن و ارائــه شــده اســت.
پیشــنهادات ســندیکای صنعــت بــرق ایــران بهعنــوان نماینــده بخــش خصوصــی و ســازندگان،

دورنمای یک قانون

دوم
پیشنهاد

اصالح مقررات نظام فنی و اجرایی
بــه منظــور اصــاح روابــط دولــت و پیمانــکاران و مشــاوران دســتگاههای اجرایــی ،تهیــه

پیمانــکاران ،مشــاوران و تأمینکننــدگان کاال و خدمــات صنعــت بــرق کشــور ،جهــت تدویــن قانــون

قانــون نظــام فنــی و اجرایــی کشــور بــا رعایــت خطمشــیهای زیــر پیشــنهاد میگــردد:

محــور کلــی بــه شــرح زیــر ارائــه میشــود:

و در فرآینــد تدویــن و تهیــه قانــون ،نظــرات بخــش خصوصــی از طریــق تشــکلهای صنفــی،

برنامــه پنجســاله هفتــم توســعه اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی جمهــوری اســامی ایــران در ۷

الــف) بخــش مقرراتگــذاری از بخــش نظارتــی در ســاختار نظــام فنــی و اجرایــی تفکیــک

مهندســی و حرفــهای و اتــاق بازرگانــی دریافــت شــود.

ب) شــورایی متشــکل از رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه ،معــاون نظــام فنــی و اجرایــی و

نماینــده منتخــب تشــکلهای صنفــی ،مهندســی و حرفــهای جهــت نظــارت بــر تمامــی ارکان

نظــام فنــی و اجرایــی کشــور در ســازمان برنامــه و بودجــه تشــکیل شــود .احــکام ایــن شــورا

اول

پیشنهاد

توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی
بهمنظور توسعه صادرات بخش برق و انرژی ،پیشنهاد میگردد:

سوم
پیشنهاد

از طریــق ایــن کریــدور ،حمایتهــای مــادی و معنــوی از جملــه مــوارد زیــر بــه شــرکتهای
صادرکننــده ارائــه میشــود:

 اطاعات بازارهای هدف شامل قوانین و مقررات حاکم بر شرکتهای صادرکنندهارائه آموزشهای موردنیاز شرکتها جهت ورود به بازارهای صادراتی

ارائه کمکهزینه برای دریافت گواهینامههای استاندارد موردنیاز صادرات محصوالت

معرفــی شــرکتهای صادرکننــده از طریــق ایجــاد فهرســتهای معتبــر چندزبانــه از

شــرکتهای واجدالشــرایط صادراتــی

ب)  ۱۰درصــد درآمــد حاصــل از عــوارض و حقــوق گمرکــی بــه عنــوان جوایــز صادراتــی و

صفحه
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ثبــت و رســیدگی شــود.

حمایت از توسعه ساخت داخل و دانشبنیان
بهمنظــور توســعه ســاخت داخــل و بومیســازی فناوریهــای صنعــت بــرق و انــرژی در

الــف) بــا هــدف کاهــش هزینههــای دسترســی بــه اطاعــات بازارهــای صادراتــی و تســهیل

ورود شــرکتها ،وزارت نیــرو کریــدور حمایــت از صــادرات بخــش بــرق و انــرژی را ایجــاد کنــد.

بــرای ارکان نظــام فنــی و اجرایــی الزماالجــرا بــوده و تخطــی از آن بهعنــوان تخلفــات اداری

چهارم
پیشنهاد

شــرکتهای دانشبنیــان ،وزارت نیــرو مکلــف شــود حداقــل  ۳۰درصــد مبلــغ خریــد کاالی بــا

مبــدأ خارجــی کــه بهطــور مســتقیم و یــا توســط شــرکتهای پیمانــکاری در اجــرای طرحهــای
توســعهای انجــام میشــود ،بــا محصــوالت شــرکتهای داخلــی جایگزیــن کنــد.

تأمین مالی طرحهای برق و انرژی
جهــت جــذب مشــارکت بخــش خصوصــی در توســعه ظرفیتهــای تولیــد و شــبکه انتقــال

و توزیــع ،دولــت از طریــق وزارت نیــرو مکلــف گــردد:
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پرونده

پرونده

الــف) بــه ســرمایهگذاران بخــش خصوصــی مجــوز صــادرات بــرق و کســب درآمــد مســتقیم

ارزی تــا ســقف  ۵۰درصــد ظرفیــت نیروگاههــای جدیــد ارائــه نمایــد.

ب) جهــت تأمیــن مالــی طرحهــای نوســازی تأسیســات و شــبکه فرســوده و توســعه صنعــت

بــرق از طریــق بــازار ســرمایه ،صنــدوق پروژههــا بــا شــرایط زیــر تشــکیل شــوند:

شــرکتهای دولتــی مجازنــد تــا ســقف  ۴۰درصــد از منابــع ایــن صندوقهــا را از

داراییهــا و منابــع متعلــق بــه خــود تأمیــن کننــد.

این صندوقها از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض معاف هستند.

ششم
پیشنهاد

 -ضمانــت بازپرداخــت اصــل ســرمایهگذاری طرحهــای ایــن صندوقهــا کــه مصوبــه

بهمنظــور افزایــش ســهم تولیــد بــرق تجدیدپذیــر وزارت نیــرو تــا  ۱۰درصــد
الــف) تــا ســقف  ۵۰درصــد ســرمایه مــورد نیــاز ایجــاد نیروگاههــای

شــرکتهای تابعــه وزارت نیــرو مجازنــد از طریــق مولدســازی داراییهــا و امــوال

تجدیدپذیــر از طریــق تســهیات بــدون ســود بانکــی (پرداخــت یارانــه ســود از

غیرمنقــول راکــد خــود در تأمیــن ســرمایه ایــن صندوقهــا مشــارکت کننــد.

پیشنهاد

توسعه ظرفیت تولید برق تجدیدپذیرها
ســبد عرضــه بــرق کشــور دولــت مکلــف گــردد ترتیبــی اتخــاذ نمایــد کــه:

شــورای اقتصــاد را دارا میباشــند ،بــر عهــده دولــت خواهــد بــود.

پنجم

دورنمای یک قانون

محــل ذخایــر ارزی یــا منابــع عمومــی) فراهــم شــود.

ب) ســرمایهگذاران نیروگاههــای تجدیدپذیــر بخــش خصوصــی بــه مــدت

 ۵ســال از پرداخــت هــر نــوع مالیــات ،عــوارض و حقــوق گمرکــی مرتبــط بــا
زنجیــره تأمیــن نیروگاههــای تجدیدپذیــر معــاف گردنــد.

اصالح نظام تنظیمگری و آزادسازی تجارت برق

ج) صاحبــان نیروگاههــای تجدیدپذیــر بتواننــد بــه مــدت  ۵ســال تمــام

بــرق تولیــدی خــود را از طریــق بــازار بــرق صادراتــی ،صــادر و درآمدهــای ارزی

آن از پرداخــت هــر نــوع مالیــات و حقــوق گمرکــی تــا  ۵ســال معــاف باشــند.

الــف) دولــت مکلــف گــردد جهــت اصــاح نظــام یارانــهای بخــش بــرق ،ســازوکار

قیمتگــذاری بــرق را بــه نحــوی اصــاح کنــد کــه قیمــت خردهفروشــی بــرق بــرای مشــترکان

صنعتــی و تجــاری از طریــق ســاز و کار رقابتــی در بــازار بــورس انــرژی و تعــادل بیــن عرضــه و
تقاضــا تعییــن و انــرژی مبادلــه شــود .پرداخــت هــر نــوع یارانــه پنهــان از طریــق فــروش بــرق
بــا قیمــت کمتــر از قیمــت اقتصــادی بــه جــز مشــترکان گــروه هــای هــدف مــورد حمایــت تــا

ســقف ســطح الگــوی مصــرف ،در پایــان برنامــه هفتــم ممنــوع خواهــد شــد.

ب) جهــت ایجــاد کارآمــدی نهــاد تنظیمگــری بخــش بــرق و پذیــرش بــی طرفــی ذینفعــان

تولیــد و عرضــه بــرق ،آییننامــه هیئــت تنظیــم بــازار بــرق بهعنــوان نهــاد تنظیمگــری بخــش
بــرق کــه دارای اســتقال ،شــفافیت و پاســخگویی باشــد  ،بــه نحــوی اصــاح شــود کــه اعضــای

هفتم
پیشنهاد

اصالح الگوی مصرف و بهینهسازی

ایــن نهــاد بــا پیشــنهاد وزیــر نیــرو و حکــم رئیسجمهــور بــرای مــدت پنــج ســال تعییــن

در خصــوص بهینهســازی و کاهــش شــدت مصــرف انــرژی ،از آنجــا کــه

فقــط بــرای یــک دوره قابــل تمدیــد بــوده و تغییــر اعضــا در هــر دوره حداکثــر مــی توانــد یــک

 ۱۲قانــون رفــع موانــع تولیــد رقابــت پذیــر و ارتقــای نظــام مالــی کشــور»

بــوده و مصوبــات آن بــرای کلیــه مؤسســات بخــش دولتــی و خصوصــی بخــش بــرق الزماالجــرا

اجرایــی ،زیرســاختهای نهــادی و منابــع مــورد نیــاز را بــه نحــوی فراهــم آورد

حاکــم بــر بازارهــای عمدهفروشــی و خردهفروشــی بــرق را نخواهــد داشــت.

درصــد ســاالنه کاهــش یابــد.

گردیــده و عــزل آنهــا بــا تصویــب شــورای اقتصــاد ممکــن شــود .عضویــت اعضــای ایــن نهــاد

قوانیــن قبلــی ماننــد «قانــون اصــاح الگــوی مصــرف» مصــوب  ۱۳۸9و «مــاده

ســوم نفــرات را در بربگیــرد .همچنیــن کلیــه مصوبــات و مذاکــرات ایــن نهــاد در دســترس عموم

مصــوب  ،۱۳9۴محقــق نشــدند ،دولــت موظــف اســت آییــن نامههــای

باشــد .هیــچ نهــاد دیگــری حــق تصمیمگیــری در خصــوص قیمتگــذاری و تغییــر مقــررات

کــه میــزان اتــاف بــرق در تولیــد ،انتقــال ،توزیــع و مصــرف بــه میــزان دو

ج) دولــت موظــف گــردد ســاختار حاکــم بــر صنعــت بــرق را بــه نحــوی اصــاح نمایــد کــه

همچنیــن پیشــنهاد میگــردد بــا توجــه بــه اجرایــی نشــدن برخــی مــواد
ً
ـتقیما بــر صنعــت بــرق اثرگــذار بودهانــد ،ایــن
در برنامههــای توســعه کــه مسـ

در پایــان برنامــه هفتــم ،تجــارت بــرق اعــم از عمدهفروشــی ،خردهفروشــی و صــادرات بــرق از
بخــش نگهــداری تأسیســات شــبکه انتقــال و توزیــع بــرق مســتقل شــده و شــرکتهای تابعــه

و وابســته وزارت نیــرو اعــم از برقهــای منطقــهای و توزیــع نیــروی بــرق بهجــز دریافــت تعرفــه
ترانزیــت بــرق ،حــق تجــارت بــرق را نداشــته باشــند .تجــارت بــرق بــر عهــده مؤسســاتی خواهد

مــواد قانونــی ابقــاء ،اصــاح و یــا تکمیــل شــده و موانــع قانونــی اجرایی شــدن

آن مرتفــع گردنــد

بــود کــه توســط بخــش خصوصــی و در چهارچــوب ضوابــط هیئــت تنظیــم بــازار باشــد کــه این

مؤسســات مبتنــی بــر قواعــد بازارهــای رقابتــی فعالیــت مینماینــد.
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دورنمای یک قانون

پرونده

پرونده

گفتگو با مصطفی رجبیمشهدی مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران

دولتهــا براســاس سیاســتهای کلــی برنامههــای توســعه ،پیشنویــس قانــون برنامــه توســعه
را تدویــن میکننــد .بــا توجــه بــه اتمــام مهلــت اجــرای قانــون برنامــه ششــم در ســال گذشــته،
تمدیــد آن در بودجــه  1401تصویــب شــد تــا دولــت تدویــن برنامــه هفتــم را در دســتور کار قــرار دهــد.
بــه دنبــال ابــاغ سیاســتهای کلــی برنامــه هفتــم توســعه توســط رهبــر انقــاب ،رئیسجمهــور
دســتور آغــاز رســمی تدویــن برنامــه هفتــم توســط ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور را صــادر کــرد .بــا
توجــه بــه اهمیــت صنعــت بــرق در رشــد و توســعه کشــور و ضــرورت اهتمــام ویــژه بــه ایــن صنعــت
در برنامــه هفتــم ،بــا «مصطفــی رجبیمشــهدی» ،مدیرعامــل شــرکت مدیریــت شــبکه بــرق ایــران
دربــاره رویکردهــای وزارت نیــرو در خصــوص برنامــه هفتــم توســعه بــه گفتگــو نشســتهایم .متــن
گفتگــو بــه شــرح زیــر اســت:

ردپای
کمرنگ
برق
در برنامه هفتم

ذخیرهســازیهای انــرژی ،افزایــش اســتفاده از مــازوت و ذغــال ســنگ(با حفــظ الزامــات زیســت محیطــی) ،توســعه نیروگاههــای هســتهای و اســتفاده

از ابزارهایــی نظیــر بــازار کاهــش آالیندگــی (کربــن) .رابعـ ً
ـا کاهــش تصــدی دولــت بــا توســعه معامــات بــرق در بــورس انــرژی و افزایــش نقــش

شــرکتهای خردهفــروش در معامــات بــرق در ســطح خــرد و متوســط .اصــاح نــرخ ترانزیــت بــرق و ایجــاد ســازوکارهای تشــویقی بــرای ورود

بخــش خصوصــی بــه توســعه شــبکه انتقــال ،فــوق توزیــع و توزیــع بــه منظــور کاهــش ســهم دولــت در زنجیــره تامیــن بــرق و تمرکــز بــر راهبــری،
نظــارت و رگوالتــوری بخشهــای انحصــاری بــرق توســط دولــت.

قطعــا یکــی از محورهــای مــورد تاکیــد وزارت نیــرو در برنامــه هفتــم توســعه اصــاح اقتصــاد بــرق و تاکیــد بــر

ایجــاد ســازوکارهای شــفاف بــرای تعییــن قیمتهــا در فرآینــد تولیــد تــا مصــرف بــرق خواهــد بــود .بــه همیــن

منظــور انتقــال معامــات و تجــارت بــرق بــه بــورس انــرژی و معامــات دو جانبــه و کشــف قیمــت بــرق در فضایی
رقابتــی و بــدون دخالــت دولــت کمــک شــایانی بــه اصــاح فضــای نامناســب فعلــی اقتصــاد بــرق خواهــد کــرد.

آیــا وزارت نیــرو اصــاح اقتصــاد
انــرژی و واقعــی کــردن نــرخ
حاملهــای انــرژی را بــه عنــوان
یکــی از محورهــای ایــن برنامــه
دنبــال خواهــد کــرد؟

بــا توجــه بــه اینکــه تدویــن برنامــه
هفتــم در دســتور کار دولــت قــرار دارد ،از
دیــدگاه شــما مهمتریــن محورهایــی کــه
در حــوزه بــرق و انــرژی بایــد مــد نظــر
قــرار گیــرد ،چیســت؟

الزم بــرای تامیــن بــرق پایــدار بــرای بخشهــای صنعــت ،خدمــات و بازرگانــی اســت تــا امکان دســتیابی

بــه رشــد اقتصــادی هدفگــذاری شــده وجــود داشــته باشــد .بدیهــی اســت ایجــاد زیرســاختهای
مذکــور نیازمنــد تامیــن منابــع مالــی قابــل توجهــی اســت کــه میبایســت الزامــات و پتانســیلهای

قانونــی آن در برنامــه هفتــم دیــده شــود .از ســوی دیگــر ،بــا توجــه بــه رشــد روزافــزون مصــرف بــرق و
برخــی تغییــرات روی داده در الگــوی مصــرف بــه دالیلــی نظیــر گــرم شــدن هــوا ،افزایــش لــوازم برقــی

و  ...تقاضــا بــرای مصــرف بــرق رشــد چشــمگیری خواهــد داشــت .هــر چنــد احــداث ظرفیتهــای

بیــن مصرفکننــده نهایــی و نیــروگاه عمــل کــرده و بــرق تولیــدی را از بــورس و یــا قراردادهــای دو جانبــه خریــداری

توزیــع بــوده و وظیفــه بازرگانــی و خریــد و فــروش بــرق بــه شــرکتهای خــرده فروشــی واگــذار شــود.
مهمتریــن برنامــه وزارت نیــرو را میتــوان کاهــش ســهم دولــت در خریــد و فــروش بــرق و ایجــاد زمینــه

الزم بــرای مبادلــه بــرق بیــن تولیدکننــده و مصرفکننــده (بــه صــورت مســتقیم یــا از طریــق شــرکتهای

خــرده فــروش) دانســت .بــا توجــه بــه آنکــه بخــش عمــده بــرق کشــور توســط نیروگاههــای خصوصــی

تولیــد و مصــرف میشــود ،بایســتی زمینــهای فراهــم شــود کــه ایــن دو بــه صــورت مســتقیم بــا یکدیگــر
در ارتبــاط بــوده و تعامــات تجــاری و مالــی را فیمابیــن خــود تنظیــم کننــد.

از ســوی دیگــر از آنجــا کــه سیاســت دولــت بــرای حمایــت از برخــی مصرفکننــدگان خانگــی و خــاص

(نظیــر افــراد تحــت پوشــش کمیتــه امــداد و بهزیســتی ،بخــش کشــاورزی و  )...همچنــان برقــرار اســت،

و مدیریــت تقاضــای بــرق تامیــن شــود.

مشــخص شــود تــا امــکان تســویه حســاب و پرداخــت آن در قالــب قوانیــن و بودجههــای ســالیانه وجــود

یکــی از مهمتریــن ایراداتــی کــه بــه
ســایر برنامههــای توســعه وارد اســت،

نیروگاهــی ،تقویــت ســازوکار گواهــی صرفهجویــی ســوخت بــرای احــداث نیروگاههــای جدیــد در قالــب
مــاده  ۱۲قانــون رفــع موانــع تولیــد رقابتپذیــر ،هوشمندســازی شــبکه انتقــال و توزیــع و ارتقــاء قابلیــت

ســنجش از راه دور مصرفکننــدگان.
ً
ثانیــا تبدیــل شــبکه بــرق ایــران بــه هــاب انــرژی منطقــه بــا توســعه شــبکه انتقــال داخلــی و

افزایــش ظرفیــت تبــادالت خارجــی بــا کشــورهای همســایه در قالــب قراردادهــای صــادرات ،واردات
و ترانزیــت بــرق .ثالثـ ً
ـا ایجــاد تنــوع در منابــع انــرژی بــرق بــا اســتفاده از منابــع انــرژی تجدیدپذیــر و

قــرار گیــرد تــا هزینههــای مالــی ایــن حمایــت بــه صــورت شــفاف در صورتهــای مالــی صنعــت بــرق

از آنجــا کــه صنعــت بــرق بــا
چالشهــای جــدی در تامیــن مالــی
مواجــه اســت و بحــران کمبــود نقدینگــی
زیرســاختهای آن را تضعیــف کــرده
اســت ،آیــا تدویــن راهکارهــای میــان و
بلندمــدت بــرای تامیــن مالــی و مواجهــه بــا
بحــران نقدینگــی صنعــت بــرق در برنامــه
هفتــم پیشبینــی خواهــد شــد؟

داشــته باشــد.

از :اوال ً مدیریــت مصــرف و کاهــش شــدت انــرژی بــا تاکیــد بــر اصــاح قیمــت بــرق و قیمــت ســوخت

16

شــرکتهای خــرده فروشــی و توســعه معامــات ایشــان اســت .ایــن شــرکتها میتواننــد بــه عنــوان واســطه

جدیــد تولیــد در دســتور کار قــرار خواهــد گرفــت ،امــا بایــد تاکیــد شــود کــه بخــش قابــل توجهــی از

وزارت نیــرو در بخــش بــرق در برنامــه هفتــم ،چهــار رویکــرد اساســی را دنبــال خواهــد کــرد کــه عبارتند

9

مصرفکننــدگان بــرق مصرفــی خــود را براســاس قیمــت واقعــی پرداخــت کننــد.

از ســوی دیگــر بــه منظــور توســعه معامــات بــرق بیــن مصرفکننــدگان خــرد وزارت نیــرو بــه دنبــال تقویــت

میبایســت ســازوکار مالــی بیــن دولــت و وزارت نیــرو طــی برنامــه هفتــم مــورد بازبینــی و بازتعریــف

افزایــش تقاضــای ســالهای آتــی میبایســت بــا افزایــش بهــرهوری مصــرف در بخشهــای موجــود

صفحه

مصرفکنندگانــی کــه الگــوی مصــرف بــرق را رعایــت میکننــد امــکان بهرهمنــدی از آن را داشــته باشــند و ســایر

ایشــان ،میتــوان امیــدوار بــود تمرکــز شــرکتهای توزیــع بــرق کشــور بــر ســیمداری و نگهــداری و توســعه شــبکه

داشــت .پشــتیبانی از رشــد اقتصــادی ،افزایــش بهــرهوری بخــش بــرق و امنیــت انــرژی .بــا توجــه بــه
برنامــه ،ســاالنه  ۸درصــد تعییــن شــده اســت .دســتیابی بــه ایــن هــدف نیازمنــد ایجــاد زیرســاختهای

از ســوی دیگــر مکانیســمهای حمایتــی و یارانههــای اعطایــی صنعــت بــرق میبایســت بــه گونــهای باشــد کــه

و بیــن مصرفکننــدگان نهایــی تقســیم کننــد .بــا تقویــت نقــش و جایــگاه ایــن شــرکتها و توســعه فعالیــت

در تدویــن برنامــه هفتــم توســعه میبایســت بــه ســه محــور اساســی در صنعــت بــرق توجــه ویــژه

سیاســتهای اباغــی مقــام معظــم رهبــری هدفگــذاری انجــام شــده بــرای رشــد اقتصــادی در ایــن

دورنمای یک قانون

مهمترین رویکردهای وزارت نیرو در
خصوص برنامه هفتم توسعه چیست؟

عــدم تحقــق اهــداف پیشبینــی شــده
اســت .وزارت نیــرو تــا چــه حــد در اجرایــی
کــردن برنامههــای توســعه توفیــق داشــته
و بــرای اجرایــی شــدن ایــن برنامــه در
آینــده چــه اقداماتــی را بایــد صــورت
دهــد؟

متاســفانه در برنامههــای توســعه قبلــی بــه بخــش بــرق توجــه الزم نشــده اســت .بــه عنــوان نمونــه در برنامه

ششــم توســعه صرفــا در دو مــاده  ۴۴و  ۴۸و بــه صــورت کلــی بــه بخــش بــرق اشــاره شــده کــه آن هــم بــه

صــورت کلــی بــه توســعه ظرفیــت تولیــد و ســازوکار بــورس اختصــاص داشــته ،ســایر محورهــا و بخشهــای
صنعــت بــرق در ایــن برنامههــا چنــدان مطــرح نشــده اســت .بــر ایــن اســاس ارزیابــی عملکــرد وزارت نیــرو در
حــوزه برنامههــای مذکــور نمیتوانــد چنــدان دقیــق صــورت گیــرد .امــا محورهــای اشــاره شــده در بخــش فــوق

در دســتور کار فعلــی وزارت نیــرو قــرار دارد و برنامههــای اجرایــی آن در حــال تدویــن اســت لــذا میتــوان امیــدوار
بــود کــه در صــورت درج آنهــا در برنامــه هفتــم توســعه و ایجــاد زمینههــای قانونــی مــورد نیــاز بــرای برنامههــا
و سیاســتهای مذکــور ،اجرایــی شــدن و دســتیابی بــه اهــداف مدنظــر برنامــه هفتــم دور از دســترس نباشــد

صفحه

تابستان  ،1401دوره جدید

تابستان  ،1401دوره جدید
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پرونده

پرونده

دغدغههای
برقـــــــی
برنامه هفتم توسعه

دورنمای یک قانون

تدوین و طراحی برنامههای توسعه در
کشورهای در حال توسعه به منظور مشخص کردن مسیر رشد
اقتصادی حائز اهمیت بسیاری است و اجرایی شدن این برنامهها تنها در صورت
داشتن استراتژی منسجم و اتخاذ سیاستهای مناسب ،منجر به رشد اقتصادی خواهد شد.
در ایران برنامههای توسعه به صورت برنامههای میان مدت و برای پنج سال تنظیم میشود .اهداف این
برنامهها از اولین برنامه توسعهای که از سال  1368اجرایی شده تا امروز که در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه
قرار دادیم ،نه تنها به صورت کامل محقق نشده بلکه درصد توفیق آن فاصله زیادی با نقطه مطلوب داشته است .در
واقع برنامههای توسعه با  33سال سابقه نتوانستند التیامبخش ناکامیهای اقتصادی کشور باشند و اقتصاد را به رشد
مورد نظر برسانند .این روزها تمامی ارکان دولت ،مجلس شورای اسامی و سایر نهادهای تصمیمساز کشور درگیر تدوین
برنامه هفتم توسعه به عنوان کلیدیترین سند قانونی باالدستی اقتصاد کشور هستند .از این رو با توجه به میزان تاثیرگذاری
این قانون در شرایط اقتصادی حوزههای مختلف از جمله صنعت برق و انرژی و همچنین الزامات قانونی و بسترسازی
حقوقی مورد نیاز این بخش ،بررسی ظرفیتها ،فرصتها و تهدیدهای برنامه هفتم توسعه امری بسیار کلیدی است لذا
سندیکای صنعت برق ایران در میزگردی با عنوان «بررسی برنامه هفتم توسعه در حوزه برق و انرژی» که با حضور
«محمدحسن متولیزاده» کارشناس خبره صنعت برق« ،رضا پدیدار» رئیس کمیسیون انرژی و محیطزیست
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران« ،پیام باقری» رئیس هیات مدیره سندیکا و «علیرضا
اسدی» معاون پژوهش و برنامهریزی سندیکا برگزار شد ،از یک سو به عارضهیابی عدم
موفقیت برنامههای توسعه به خصوص برنامه ششم توسعه پرداختند و از
سویی دیگر الزامات الزم برای بررسی تدوین برنامه هفتم را
مورد بررسی قرار دادند.

میزگرد بررسی برنامه هفتم توسعه

در سندیکا برگزار شد

صفحه
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تابستان  ،1401دوره جدید

تابستان  ،1401دوره جدید
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پرونده

تدوین برنامه ها
با رویکرد ایده آل گرایی
علیرضا اسدی

بــا نگاهــی بــه گذشــته میتــوان گفــت کــه برنامهنویســی در ایــران قدمتــی طوالنــی دارد امــا علیرغــم

ایــن قدمــت ،توفیقــی حاصــل نشــده اســت و بــه قــول برخــی کارشناســان ایــران کشــوری برنامهپذیــر نیســت

و بــه امتنــاع برنامــه رســیده اســت .نتایــج بررســیهای کارشناســی کــه از ســوی مراجــع مختلــف از جملــه
فرهنگســتان علــوم در خصــوص تحقــق اهــداف برنامــه توســعه انجــام شــده ،نشــان میدهــد کــه متاســفانه

برنامــه ششــم توســعه در رســیدن بــه اهــداف خــود ناموفــق بــوده و هیچکــدام از اهــداف کمــی آن محقــق
نشــده اســت ،ایدهالگرایــی در برنامهنویســی نیــز یکــی از عواملــی اســت کــه رســیدن بــه همــه اهــداف برنامــه

را غیرممکــن میســازد .بررســیها نشــان داده علیرغــم اجمــاع نخبــگان بــرای کمرنــگ ســاختن نقــش دولــت

و افزایــش نقــش بخــش خصوصــی ،جایــگاه دولــت روزبــهروز بیشــتر میشــود .هــر چــه از برنامــه اول بــه
ســمت برنامــه ششــم حرکــت کردیــم تعــداد احــکام برنامههــا بیشــتر و توفیــق و موفقیــت برنامههــا کمتــر

شــده اســت .ســندیکای صنعــت بــرق ایــران بــه عنــوان نماینــده بخــش خصوصــی صنعــت بــرق رونــد بررســی

2

1

پرونده

۳

چالش اقتصاد برق
محمدحسن متولیزاده

در ایــران رویکــرد مســئوالن تصمیمگیــر بــر ایــن بــوده اســت کــه مــا دارای انرژیهــای نامحــدود هســتیم

و ایــن یــک فرصــت طایــی بــرای کشــور اســت کــه هــر ناکارآمــدی را میتــوان بــا انــرژی ارزان پوشــش داد.
امــا وضعیــت اقتصــادی امــروز نشــان میدهــد کــه تصمیمــات گذشــتهای کــه وابســته بــه عرضــه نفــت و

انــرژی در کشــور بــود ،اشــتباه بــوده و از فرصــت انــرژی خــدادادی بــه درســتی بهــره گرفتــه نشــده اســت.

برنامــه هفتــم توســعه را آغــاز کــرده و در تدویــن ایــن برنامــه نقــش جــدی خواهــد داشــت لــذا عارضهیابــی

صنعــت بــرق هــم در بخــش دولتــی هــم در بخــش خصوصــی از نظــر فنــی و تخصصــی دارای توانمنــدی

اســت کــه آیــا موانعــی کــه در اجــرای برنامــه ششــم وجــود داشــت ،در برنامــه هفتــم نیــز وجــود دارد؟ ســندیکا

فقــط مربــوط بــه اقتصــاد اســت .امــروز بــرق عرضــه شــده در ایــران ارزانتریــن بــرق در جهــان اســت .تمــام

محقــق نشــدن اهــداف برنامــه ششــم توســعه را بررســی کــرده و بــه دنبــال یافتــن پاســخی بــرای ایــن ســوال

قابــل توجــه و انکارناپذیــری اســت و هیــچ مشــکلی در زمینــه فنــی نــدارد ،مشــکل ایــن صنعــت فقــط و

همچنیــن بــه دنبــال ارائــه تعریفــی روشــن از جهتهــا و ســویههای سیاســی برنامــه هفتــم و انتظــارات

برنامههــای توســعه قبلــی در ایــران بــا تفکــر وجــود دولــت پولــداری تدویــن شــده بــود کــه منابــع ارزی

صنعــت بــرق از ایــن برنامــه اســت.

دورنمای یک قانون

آن بــرای تامیــن منابــع طرحهــای توســعه از محــل فــروش نفــت تامیــن خواهــد شــد امــا از ایــن تفکــر

تناقض قوانین

نتیجــه درســتی کــه بــه رشــد اقتصــادی کشــور کمــک کنــد ،حاصــل نشــد .در ســالهای اخیــر هــم کــه بــا

تحریمهــای ظالمانــه مواجــه شــدهایم و منابــع درآمــدی دولــت از محــل فــروش نفــت کاهــش پیــدا کــرده،

رضا پدیدار

سیاســتها ،برنامههــا و دیپلماســی انــرژی در کشــور تناقــض آشــکاری دارد و ایــن تناقــض در قوانیــن،

مقــررات و رویکردهــای دولــت و مجلــس در حــوزه انــرژی بــه چشــم میخــورد ،بنابرایــن مــا اول بایــد جایــگاه

انــرژی را بــا توجــه بــه اهمیــت آن در نظــام اقتصــادی تعریــف کنیــم .در واقــع در مباحــث مربــوط بــه حــوزه
انــرژی از یکســو بایــد التهــاب در نظــام اقتصــادی ،ســرمایهگذاری ،دیپلماســی اقتصــادی و انــرژی واکاوی شــود

و از ســوی دیگــر بایســتی نقــاط ضعــف و قــوت برنامهریــزی در حــوزه انــرژی و بــرق را مــورد بررســی قــرار

دهیــم .صنعــت بــرق و انــرژی علیرغــم داشــتن متخصصــان ،نخبــگان و مدیــران کارآمــد روزهــای ســختی را

عمــا هیــچ منبــع عمومــی بــرای طرحهــای توســعه صنعــت بــرق تخصیــص داده نشــده اســت .بنابرایــن

ارزان بــودن انــرژی در داخــل کشــور و رشــد مصــرف باعــث شــده کــه درآمدهــای صنعــت بــرق تکافــوی اداره
خــود ایــن صنعــت را فراهــم نکنــد ،از طــرف دیگــر بــا توجــه بــه کاهــش درآمدهــای دولــت ،بــرای طرحهــای

صنعــت بــرق و ســرمایهگذاری در ایــن صنعــت منابــع در نظــر گرفتــه نشــده اســت .در برنامــه ششــم توســعه

افزایــش تولیــد تــا  25هــزار مــگاوات و افزایــش ســهم تجدیدپذیرهــا تــا  5درصــد پیشبینــی شــده بــود کــه

بدلیــل عــدم تخصیــص منابــع الزم هیچکــدام از ایــن اهــداف محقــق نشــده اســت .بــا توجــه بــه ایــن شــرایط

در تدویــن برنامــه هفتــم توســعه عــاوه بــر آسیبشناســی برنامههــای قبــل ،بایــد از سیاســتهای انــرژی
دنیــا و مســیری کــه آنهــا حرکــت میکننــد ،الگــو بــرداری و اســتفاده کنیــم.

پشــت ســر میگــذارد و بــرای توســعه و اجــرای طرحهــای نیمــه تمــام و توســعه بــا کمبــود منابــع مواجــه
اســت .عــدم ســرمایهگذاری در صنعــت بــرق و ناتــرازی در تولیــد و مصــرف ایــن صنعــت را بــا بحــران مواجــه

کــرده اســت کــه بــرای حــل آن بایــد از پتانســیل و ظرفیــت بخــش خصوصــی اســتفاده کــرد.
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۴

پرونده

توسعه گرفتار
در برنامه زدگی

پرونده

فعــاالن بخــش خصوصــی ایدههایــی مطــرح کردنــد کــه در برنامــه دوم و ســوم توســعه بــه کار گرفتــه شــد

و بــرای اولیــن بــار اســتفاده از پتانســیل بخــش خصوصــی عنــوان شــد لــذا برنامــه ســوم توســعه براســاس

پتانســیل نظــام اقتصــادی بــه رشــد شــش و نیــم درصــدی رســید .مرکــز پژوهشهــای اتــاق بازرگانــی ایــران
در گزارشــی ترکیــب ســبد مدیریــت اقتصــادی کشــور را بررســی کــرده اســت .براســاس نتیجــه ایــن گــزارش در

ترکیــب مــورد نظــر ســهم دولــت  41درصــد ،ســهم صندوقهــای بازنشســتگی  21درصــد ،ســهم خصولتیهــا

 23درصــد ،ســهم بخــش خصوصــی  13درصــد و ســهم تعاونیهــا  2درصــد اســت .ســهم بخــش خصوصــی

در ســبد مدیریــت اقتصــادی کشــور در حالــی  13درصــد اســت کــه ایــن بخــش  57درصــد تــوان عملیاتــی و

پیام باقری

اجرایــی دارد( .شــایان ذکــر اســت ایــن آخریــن آمــار مســتندی اســت کــه در اختیــار بــوده و مربــوط بــه ســال

ضــرورت برنامهریــزی بــرای اداره کشــور و توســعه اقتصــاد بــر کســی پوشــیده نیســت و عــدم توفیــق در

محقــق شــدن اهــداف هــر برنامــهای نشــاندهنده اشــکال در نــوع برنامهریــزی و اجــرای آن اســت .مــا در

ایــران بــا تراکــم و تــورم در برنامهریــزی و قوانیــن مواجــه هســتیم و در واقــع دچــار برنامهزدگــی شــدهایم.
بــا بررســی مصادیــق و عملکــرد برنامههــای گذشــته میتــوان دریافــت کــه حتــی برنامههــای باالدســتی و

قوانیــن هــم در تناقــض بــوده و در برخــی مــوارد مزاحــم یکدیگــر هســتند .در مقابــل امــا برنامههــای خــوب و

مترقــی هــم داریــم کــه بــه انــدازه ظرفیتشــان بــه آنهــا بهــا داده نشــده اســت مثــا اگــر برنامههــای حــوزه
تولیــد مولــد و توســعه اقتصــادی عملیاتــی میشــد ،امــروز شــاهد پیشــرفتهای قابــل توجهــی در اقتصــاد

بودیــم .اجــرای ناموفــق شــش برنامــه توســعه در کشــور ضــرورت تغییــر پارادایــم برنامهنویســی را بیــش از
پیــش مشــخص میکنــد ،تدویــن برنامــه صرفــا نبایــد بــرای رفــع تکلیــف نوشــته شــود بلکــه برنامهنویســی
بایــد بــا مشــارکت آحــاد بازیگــران و همفکــری آنهــا باشــد و ابزارهــای الزم بــرای عملیاتــی و اجرایــی شــدن آن

برنامــه شناســایی شــود .تدویــن برنامــه بــه ایــن صــورت کــه عــدهای محــدود بــرای کل ذینفعــان و بازیگــران
نســخهپیچی کننــد ،درســت نیســت .اقتصــاد دســتوری و دولتــی و وابســتگی بــه درآمدهــای نفتــی از
عارضههــای برنامههــای قبلــی اســت و تــا ایــن رویکــرد تغییــر پیــدا نکنــد ،تدویــن برنامــه توســعه در مســیر

درســتی نخواهــد بــود و منجــر بــه رشــد اقتصــادی نخواهــد شــد.

۵

مهمتریــن نکتــه بعــد از تغییــر پارادایــم برنامهنویســی ،رصــد مســتمر اجــرای برنامــه اســت ،برنامــه در

همــان ســال اول اجــرا بایــد نظــارت ورصــد شــود تــا اگــر انحــراف و اشــکالی داشــت در همــان ســال برطــرف

شــود نــه اینکــه تــا پایــان اجــرای برنامــه بــا همــان رویکــرد اشــتباه حرکــت کنیــم و بــه جایــی برســیم کــه
زمانــی بــرای اجــرای برنامــه باقــی نمانــده در حالــی کــه فقــط  30درصــد از آن اجرایــی شــده اســت ،در واقــع
عــدم نظــارت و پایــش برنامــه در زمــان اجــرا ،یکــی از نقــاط ضعــف سیســتم برنامهریــزی و برنامهنویســی
در کشــور اســت.

بیماری مهلک
واسطه گری
رضا پدیدار

اولیــن برنامــه توســعه مربــوط بــه ســالهای  68تــا  72اســت کــه فقــط  30درصــد آن اجرایــی شــد.

بــرای ســال  73برنامــهای تدویــن نشــده بــود و دولــت نمیدانســت بایــد چــه سیاســتی اجــرا کنــد لــذا
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 1399اســت) .متاســفانه اقتصــاد مــا دچــار بیمــاری مهلــک واســطهگری اســت و تــا ایــن واســطهگری از بیــن

نــرود ،هیچکــدام از تاشهــای مــا بــه نتیجــهای نخواهــد رســید ،بعــد از برنامــه ســوم کارهــای واگــذار شــده
بــه بخــش خصوصــی از طریــق واســطهها انجــام میشــود بــه طــوری کــه  35تــا  45درصــد هــر قــرارداد
نصیــب واســطهها میشــود.

کمیســیونهای انــرژی اتاقهــای ایــران و تهــران بــا برگــزاری نشســتهای مشــترک و بررســی کارشناســی

مســائل حــوزه بــرق و انــرژی ،بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه رهایــی از وضعیــت موجــود منــوط بــه تجدیدنظــر

در نظــام بودجهریــزی اســت ،دولــت بایــد شــجاعانه در ســرمایهگذاری حــوزه بــرق و انــرژی تجدیدنظــر کنــد.
براســاس بــرآورد مــا میــزان ســرمایهگذاری در برنامــه هفتــم توســعه بــرای رشــد  8درصــد مربــوط بــه بخــش

خصوصــی ،در حــوزه نفــت ،گاز ،پاالیــش و پتروشــیمی  250میلیــارد دالر و در حــوزه بــرق  120میلیــارد دالر برآورد
شــده اســت کــه  35میلیــارد دالر بــرای نگهداشــت و  85میلیــارد دالر بــرای توســعه بــرق اســت .تمــام ایــن
برآوردهــا طبــق آمــار و اطاعــات دریافتــی از ســندیکا و انجمــن انرژیهــای تجدیدپذیــر انجــام شــده اســت.

6

پارلمــان بخــش خصوصــی عــدم توفیــق در برنامههــای ششــم و موانــع موجــود در اجــرای ایــن برنامــه را

اســتخراج کــرده کــه نشــانگر عــدم بهرهگیــری از پتانســیل و ظرفیــت بخــش خصوصــی در حــوزه بــرق و انــرژی
اســت .ریشــهها و علــل عقبماندگــی در برنامهریزیهــای حــوزه بــرق و انــرژی نشــان میدهــد کــه بیــن

برنامــه و عمــل شــکاف وجــود دارد .بــرای تامیــن ایــن منابــع ،فاینانــس و تهاتــر بــه عنــوان دو مولفه اساســی و

تنهــا راهبــرد قطعــی در حــوزه نفــت و انــرژی مطــرح شــده اســت و جــز ایــن دو ،راه دیگــری بــرای بــرون رفــت
از بحــران اقتصــادی نداریــم.

بحران قیمت
غیر واقعی برق

محمدحسن متولیزاده

مــا در صنعــت بــرق توانمنــدی فنــی باالیــی داریــم و امــروز تمــام کارهــای فنــی و مهندســی ایــن صنعــت در

داخــل کشــور انجــام میشــود در حالــی کــه در ابتــدای انقــاب کوچکتریــن کارهــای صنعــت بــرق را مشــاوران

و پیمانــکاران خارجــی انجــام میدادنــد .امــروز تنهــا مســئله ،اقتصــاد صنعــت بــرق اســت کــه اگــر اصــاح
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شــود منجــر بــه توســعه صنعــت بــرق خواهــد شــد .طــی ســالهای اجــرای برنامــه ششــم توســعه

بــه طــور متوســط ســالی  300میلیــارد کیلــووات ســاعت انــرژی بــرق در کشــور بــه فــروش رفتــه

اســت ،ایــن فــروش بــا نــرخ  2تــا  4دهــم ســنت بــوده اســت ایــن درحالــی اســت کــه متوســط نــرخ

جهانــی آن حــدود  10ســنت اســت در واقــع درآمــد مــا از محــل فــروش انــرژی بــرق در مقایســه بــا
ســایر کشــورها یــک ســیام بــوده کــه ایــن درآمــد کفــاف هزینههــای صنعــت بــرق را نــداده اســت.

هزینــه و درآمدهــای صنعــت بــرق تــا ســال  83کــه قانــون تثبیــت قیمتهــا در مجلــس هفتــم بــه
تصویــب رســید ،باهــم انطبــاق داشــت ،از ایــن ســال بــه بعــد شــیب درآمدهــای صنعــت بــرق مایــم

و هزینههــای ایــن صنعــت حالــت صعــودی بــه خــود گرفــت و شــکاف درآمد-هزینــه در صنعــت بــرق

شــروع شــد کــه ایــن شــکاف بــا اعمــال تحریمهــای علیــه ایــران شــدت گرفــت.

قیمــت فــروش بــرق همیــن امــروز نســبت بــه قیمــت ثابــت ابتــدای انقــاب یــک دهــم قیمــت

ضرورت تغییر
الگوی برنامه نویســی

واقعــی اســت .شــکاف درآمــد و هزینــه و عــدم تخصیــص منابــع بــرای ســرمایهگذاری در صنعــت
بــرق ،ســرمایهگذاری و بهینهســازی در ایــن صنعــت را متوقــف کــرده اســت .اگــر درآمــد صنعــت

بــرق واقعــی و پاســخگوی هزینههایــش میبــود ،امــروز وضعیــت آن بــه بحــران تبدیــل نمیشــد.

مــا بارهــا در کمیســیونهای دولــت و مجلــس دربــاره آینــده صنعــت بــرق هشــدار داده بودیــم امــا

همــه آنهــا (بــا خنــده) بــه چراغهــا در جلســه اشــاره میکردنــد و میگفتنــد فعــا کــه چراغهــا

روشــن اســت .بخــش خصوصــی صنعــت بــرق در تمــام ایــن ســالها و بــا  60هــزار میلیــارد تومــان

طلــب از دولــت ،بــا تمــام فشــارهایی کــه بــر او تحمیــل شــده ،بــا تمــام تــوان کار کــرده اســت ،بایــد
بــه ایــن بخــش کــه تمــام توانمنــدی خــود را در اختیــار صنعــت بــرق قــرار داده اســت ،توجــه کــرده
و در برنامهریزیهــا بــرای آنهــا نقــش قائــل شــد چــرا کــه اجــرای برنامههــا بــدون حضــور بخــش
خصوصــی عمــا امکانپذیــر نیســت.

رشــد مصــرف انــرژی در کشــور مــا تابــع رشــد اقتصــادی نیســت ،لــذا صنعــت بــرق نیازمنــد تــراز

کــردن تولیــد و مصــرف در کنــار انطبــاق درآمدهــا و هزینههاســت .امــروز شــکاف بیــن تولیــد و مصــرف

حــدود  18هــزار مــگاوات اســت کــه تامیــن ایــن کمبــود عــاوه بــر اینکــه نیازمنــد ســرمایهگذاری

اســت ،متاثــر از محدودیتهــای حــوزه ســوخت نیــز هســت .بــا توجــه بــه ارزان بــودن انــرژی در

کشــور ،مشــترکانی کــه مصــرف متعــادل و منطقــی دارنــد باید از حــق انــرژی ارزان برخــوردار باشــند ،اما
مشــترکانی کــه از میــزان متعــادل مصــرف عبــور کردنــد بایــد هزینــه بیشــتری پرداخــت کننــد .البتــه

مجلــس شــورای اســامی در یکــی دو ســال اخیــر در ایــن مســیر قــدم برداشــته و قانــون مانعزدایــی
از صنعــت بــرق هــم در صــورت اجــرا میتوانــد شــیب تنــد مصــرف را اصــاح کنــد و مقدمــهای باشــد

بــرای خــروج صنعــت بــرق از بحــران.

بنابرایــن بــا دســتهبندی مشــترکان و میــزان مصــرف آنهــا میتــوان درآمدهــای صنعــت بــرق

را بــه صــورت تدریجــی و پلــه بــه پلــه افزایــش داد تــا هــم شــوک شــدیدی بــه مــردم وارد نشــود

و هــم تــوان انــرژی کشــور تبدیــل بــه فرصتــی شــود کــه ایــران بتوانــد هــاب منطقــه باشــد و در
تامیــن انــرژی کشــورهای منطقــه نقشآفرینــی کنــد .تمامــی آنچــه در بودجــه درخصــوص صنعــت

بــرق آورده شــده ،تکلیــف اســت و منابــع و مصــارف آن اصــا مشــخص نیســت .در برنامــه ششــم
توســعه افزایــش ظرفیــت تــا  25هــزار مــگاوات و ســهم  5درصــدی تجدیدپذیرهــا بــا اولویــت بخــش

خصوصــی فقــط بــه عنــوان یــک تکلیــف آورده شــده در حالــی کــه منابــع آن روشــن نشــده بــود.
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پیام باقری

برنامهریــزی و سیاســتگذاری در هــر مســیری بــرای نیــل بــه هــدف متعالــی انجــام میشــود و رســیدن

بــه ایــن هــدف جــز بــا حکمرانــی خــوب محقــق نخواهــد شــد کــه ایــن حکمرانــی شــاخصهایی دارد کــه
محــدود بــه اقتصــاد نیســت و بــا مطالعــه تجربــه کشــورهای موفــق میتــوان بــه ایــن شــاخصها دســت

پیــدا کــرد .مــا امــروز در مســیر درســتی حرکــت نمیکنیــم ،اگــر بنــا داریــم برنامههــا را بــه گونــهای تغییــر

دهیــم کــه در جهــت حکمرانــی خــوب حرکــت کننــد ،بایــد در فراینــد برنامــه نویســی تغییــر پارادایــم جــدی
داشــته باشــیم و ایــن تغییــر پارادایــم بایــد مــا را در مســیر حکمرانــی خــوب قــرار دهــد .در پارادایــم فعلــی
بودجهریــزی مصــارف برمبنــای منابــع تعریــف نمیشــود بلکــه ابتــدا مصــارف را لیســت کــرده و ســپس منابــع

را بــا مصــارف تطبیــق میدهیــم در حالــی کــه درصــد تحقــق منابــع تعییــن شــده در بودجــه مشــخص نبــوده

و نســبی اســت .مــا بــه صــورت موروثــی در بودجهنویســی بــا کســری مواجــه هســتیم و شــکاف بیــن منابــع
و مصــارف قابــل توجــه اســت لــذا پارادایــم بودجهنویســی بایــد اصــاح شــود.

درخصــوص اجــرای برنامههــا بایــد بــه چنــد نکتــه توجــه کنیــم ،اول اینکــه تعهــدی بــه اجــرای برنامههــا در

کشــور وجــود ندارد.شــواهد و قرائــن نشــان میدهــد کــه فقــط  30درصــد برنامــه ششــم محقــق شــده اســت

امــا کســی پاســخگوی اجــرا نشــدن  70درصــد آن نیســت .ریشــه ایــن عــدم تعهــد بــه برنامهزدگــی و امتنــاع

از اجــرای برنامــه مربــوط اســت .هیــچ مســئولی دغدغــه اجــرا نشــدن برنامــه را نــدارد .در کان صنعــت بــرق
مطالبــات از دولــت شــیب صعــودی دارد امــا ایــن افزایــش بدهــی بــرای کســی دغدغــه نیســت تــا بــا برنامــه

مشــخص بــرای تادیــه بدهیهــا اقــدام کنــد و بــا بازپرداخــت دیــون و بدهیهــا ،شــیب تنــد مطالبــات را
کاهــش دهــد.

نکتــه دوم مربــوط بــه تســهیم و تخصیــص ناصحیــح منابــع اســت ،منابــع بایــد طــوری تســهیم شــود کــه

در جایــی متــورم نشــود و حداکثــر ارزش افــزوده و خلــق ثــروت اتفــاق بیفتــد .در برنامــه هفتــم بایــد مشــخص
شــود کــه بــرای تولیــد ســاالنه  5هــزار مــگاوات بــرق ،منابــع چطــور بایــد تســهیم شــود تــا برنامــه عملیاتــی
شــود .متاســفانه توجــه نکــردن بــه ابزارهــای عملیاتــی برنامههــا و عــدم اولویتبنــدی ،فعالیتهــای

اقتصــادی صنعــت بــرق را دچــار مشــکل کــرده اســت.

در قــدم ســوم بایــد مشــخص شــود کــه برنامــه تدویــن شــده را چــه کســی عملیاتــی خواهــد کــرد .در

کشــورهای توســعهیافته بخــش خصوصــی موتــور توســعه اســت در حالــی کــه در کشــور مــا بــه بخــش
خصوصــی بــا ایــن همــه تــوان و ظرفیــت توجــه نمیشــود و ســهمی در توســعه بــرای آن قائــل نیســتند .امــروز

در کنــار بخــش خصوصــی ســازوکاری بــرای تاســیس شــرکتهایی ایجــاد شــده اســت کــه یــا مــورد حمایــت

دولــت هســتند و یــا منســوب بــه دولــت و بخــش خصوصــی در رقابــت بــا ایــن شــرکتها از حیــز انتفــاع
خــارج میشــود .بــرای بــه منصــه ظهــور رســیدن برنامههــای توســعه ،بخــش خصوصــی بایــد در میــدان
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عمــل حضــور داشــته باشــد .در فراینــد برنامهنویســی همــه بازیگــران بایــد مشــارکت داده شــوند و برنامههــا
بایــد متناســب بــا ابزارهــای اجرایــی باشــد.

وزارت نیــرو متناســب بــا ســرفصلهای برنامــه ششــم کارگــروه ایجــاد کــرد و تمــام ذینفعــان را دعــوت

کــرده بــود تــا احــکام برنامــه ششــم در جلســات کارشناســی و بــا حضــور همــه بازیگــران بررســی شــود .نتیجــه

بررســیهای انجــام شــده نیــز بــه صــورت جمعبنــدی نقطــه نظــرات همــه ذینفعــان در اختیــار ســازمان برنامــه

8

و بودجــه قــرار داده شــد .بهتــر بــود دربــاه برنامــه هفتــم نیــز چنیــن اقدامــی صــورت میگرفــت و ســازمان
برنامــه و بودجــه نــگاه مشــارکتپذیری میداشــت .اینکــه فقــط عــدهای محــدود بــرای زیرســاختیترین

صنعــت کشــور آن هــم بــدون توجــه بــه منابــع ،امکانــات و ابزارهــا برنامهریــزی کننــد ،توفیقــی حاصــل
نخواهــد شــد.

تعدد نهادهای
تصمیم گیر
رضا پدیدار

9

لزوم تمرکز بر
بهینه سازی مصرف

کنــد و ایــن تغییــر نیازمنــد شــناختی درســت از وضعیــت موجــود اســت .ســندیکای صنعــت بــرق ایــران بــه
عنــوان نماینــده بخــش خصوصــی صنعــت بــرق میتوانــد آیینــه تمــام نمــای انعــکاس وضعیــت موجــود

باشــد .تعــدد نهادهــای تصمیمگیــر در حــوزه بــرق ،تولیــد و توزیــع ،نظــام تصمیمگیــری و نظــام آیندهنگــری
را تحــت تاثیــر قــرار داده اســت لــذا تکلیــف نهادهــای تصمیمگیــر بایــد مشــخص شــود .ســهم مشــارکت

بخــش خصوصــی در برنامهریــزی ،اجــرا و بهرهبــرداری از صنعــت بــرق مشــخص نیســت ،صنعــت بــرق بــرای
عبــور از بحــران بایــد بخــش خصوصــی را در برنامهریزیهــا مشــارکت دهــد و ســهم ایــن مشــارکت در برنامــه

بایــد بــه طــور دقیــق مشــخص باشــد .در جلســه بــا نماینــدگان مجلــس یکــی از علــل مهــم در خاموشــیهای
اخیــر ،نبــودن نظــام رگوالتــوری و نظــارت مســتقیم بــر بنگاههــای اقتصــادی عنــوان شــد کــه در فراینــد تولیــد

تــا ســی ســال آینــده بــه  50درصــد افزایــش پیــدا خواهــد کــرد پــس روزبــهروز بــر اهمیــت بــرق در دنیــا افــزوده میشــود .بهینهســازی و

افزایــش بهــرهوری دو مقولــه مهــم در صنعــت بــرق اســت کــه بدلیــل ارزان بــودن انــرژی در ایــران کنــار گذاشــته شــده اســت .پرداختــن به
ایــن موضوعــات فرصــت خوبــی اســت و بخــش خصوصــی میتوانــد مســتقیما در آنهــا ورود پیــدا کــرده و اشــتغالزایی کنــد .در موضــوع

بهــرهوری نیــز گاهــی بــا مبالــغ بســیارکم هــم میتــوان اقدامــی انجــام داد کــه توجیــه اقتصــادی دارد .مــا بایــد بــرای حــل مشــکات

صنعــت بــرق نســخه شــفاف و روشــنی روی میــز بگذاریــم و ابتــکار عمــل بــه خــرج دهیــم .موضــوع تجدیدپذیرهــا یکــی از پاشــنه
نیــز بایــد اصــاح شــود .در برنامــه ششــم بــرای تجدیدپذیرهــا ســهم  5درصــدی در نظــر گرفتــه شــده در حالــی کــه هیــچ منبعــی بــرای
آن اختصــاص داده نشــده بــود .اصــاح ســاختار انــرژی و برنامــه پیشــنهادی متناســب بــه توســعه تجدیدپذیرهــا کمــک خواهــد کــرد.

نگاه فرابخشی
به برنامه های حوزه برق
پیام باقری

همانطــور کــه پیشــتر نیــز اشــاره شــد برنامههــای توســعه بایــد بــه ســمت حکمرانــی خــوب حرکــت کننــد،

ایــن حکمرانــی خــوب اســت کــه منجــر بــه توســعه رفــاه و نهایتــا توســعه پایــدار میشــود .اقتصــاد نامتجانس

دولتــی بایــد تبدیــل بــه اقتصــادی توانمنــد و قدرتمنــد شــود کــه مبتنی بــر نظــام عرضــه و تقاضاســت .پارادایم

برنامههــا از نظــر کیفــی بایــد تغییــر پیــدا کــرده و بــه دنبــال خلــق ثــروت و ارزش افــزوده باشــد .بــرای
برنامــه هفتــم طــوری بایــد برنامهریــزی کــرد کــه انگیــزه اجرایــی باالیــی داشــته و متضمــن تعهــد و احســاس

مســئولیت باشــد .برنامههــای حــوزه بــرق و انــرژی بایــد از رویکــرد بخشــی فاصلــه گرفتــه و بــه ســمت
فرابخشــی حرکــت کنــد و تبدیــل بــه گفتمــان ملــی شــود .در واقــع رویکــرد فرابخشــی متضمــن عملیاتــی

شــدن حکمرانــی خــوب اســت.

انــرژی حضــور دارنــد .صنایــع انــرژی یــک ضــرورت جــدی بــرای توســعه پایــدار کشــور اســت امــا این ضــرورت

بــرای عبــور از بحــران اســت .ســندیکای صنعــت بــرق ایــران و کمیســیون انــرژی اتــاق ایــران بایــد بــرای

برنامــه هفتــم توســعه بایــد ناظــر بــر تقویــت نقــاط ضعــف برنامههــای گذشــته و توجــه بــه فرصتهــا باشــد.

مشــارکت بخــش خصوصــی بــه طــور مســتقیم در فراینــد برنامهریــزی ،ســرمایهگذاری و اجــرای طرحهــای

توســعهای صنعــت بــرق پیشــنهادات خــود را ارائــه دهنــد و از دل ایــن پیشــنهادات مدلــی تعریــف کننــد کــه

بــه عنــوان راهــکار بخــش خصوصــی بــرای حــل مشــکات صنعــت بــرق ارائــه شــود.
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آشــیلهایی اســت کــه بــرای توســعه آن بایــد تمرکــز داشــته باشــیم و محدودیتهــای ســوخت را رفــع کنیــم در واقــع ســاختار انــرژی

در تســهیم و تخصیــص منابــع مزیــت رقابتــی بایــد در نظــر گرفتــه شــود ،اقتصــاد مــا انــرژی محــور اســت و

فرامــوش شــده اســت ،اســتفاده از تــوان بالقــوه بخــش خصوصــی در حــوزه انــرژی و بــرق ،مهمتریــن راهــکار

صفحه

محمدحسن متولیزاده

طبــق بررســیهای انجــام شــده توســط آژانــس بینالمللــی انــرژی ،در حــال حاضــر ســهم بــرق از ســبد انــرژی دنیــا  20درصــد اســت کــه

تمــام شــدن مهلــت اجــرای برنامــه ششــم و عــدم تدویــن برنامــه هفتــم تــا بــه امــروز ،شــکافی ایجــاد کرده

کــه بــرای کشــور و اقتصــاد فاجعــه اســت .جهتگیــری مــا در زمینــه تدویــن برنامههــا بایــد از بنیــان تغییــر

پرونده

9

دورنمای یک قانون

مزیتهایــی دارد کــه درســت از آنهــا بهرهبــرداری نشــده اســت لــذا تمرکــز برنامــه بایــد بــر مزیتهــا باشــد.

اقتصــاد صنعــت بــرق تکلیفــی و دســتوری اســت لــذا بخــش خصوصــی رغبتــی بــرای ســرمایهگذاری نــدارد

و عــدم ســرمایهگذاری در ایــن صنعــت تهدیــدی جــدی محســوب میشــود لــذا بایــد زمینــه ســرمایهگذاری
مطمئــن را بــرای ســرمایهگذاران فراهــم کــرد

صفحه

تابستان  ،1401دوره جدید

تابستان  ،1401دوره جدید
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دورنمای یک قانون

پرونده

پرونده

دورنمای یک قانون

مرکــز پژوهشهــای اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی ایــران در میانههــای ســال ۱۳۹۹
و در آســتانه تدویــن برنامــه هفتــم توســعه بــه عنــوان بــازوی مشــورتی بخــش خصوصــی بــا همــکاری
کمیســیونهای تخصصــی ،اقــدام بــه تهیــه گــزارش «بایســتههای راهبــردی تدویــن سیاســتهای کلــی
برنامــه هفتــم توســعه بــا نگاهــی بــه آسیبشناســی برنامههــای توســعه قبلــی و شــرایط ویــژه اقتصــاد
کشــور» کــرده بــود کــه ایــن گــزارش بــه دلیــل طوالنــی شــدن رونــد تدویــن برنامــه در ســال  ۱۴۰۰مــورد
بازبینــی قــرار گرفــت و مجــددا ویرایــش شــد .اگرچــه تدویــن ،بررســی ،تصویــب و اجرایــی شــدن هفتمیــن
برنامــه پنــج ســاله توســعه در ســال گذشــته هــم عملیاتــی نشــد و ایــن اقــدام احتمــاال تــا ســال  ۱۴۰۲بــه طول

بایستههای
راهــبردی
تدوین برنامه هفتم توسعه
مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران

خواهــد انجامیــد ،امــا بــه نظــر میرســد محورهــای گــزارش پژوهشــی اتــاق ایــران بــه عنــوان راهبردهایــی
کان و اساســی همچنــان میتوانــد در محورهــای اصلــی برنامــه هفتــم بــه منظــور بازگردانــدن اقتصــاد بــه
ریــل توســعه و رونــق مــورد توجــه قــرار گیــرد.
در بخــش اول ایــن گــزارش ،بــه آسیبشناســی عملکــرد شــش برنامــه توســعه پــس از انقــاب پرداختــه
شــده اســت ،بازخوانــی تجربههــای گذشــته گویــای ایــن واقعیــت اســت کــه فرآینــد برنامهریــزی "طراحــی،
تصمیمگیــری ،اجــرا و نظــارت" از شایســتگی و توانایــی کافــی بــرای ایجاد پیشــرفت و توســعه پایــدار برخوردار
نیســت .در بخــش دوم گــزارش هــم بــه شــرایط ویــژه اقتصــاد کشــور پرداختــه شــده بــه ویــژه آنکــه برنامــه
هفتــم توســعه آخریــن فرصــت بــرای تحقــق اهــداف ســند چشــم انــداز بیســت ســاله اســت و فرآینــد تدوین
ایــن برنامــه در دوره زمانــی قــرار دارد کــه اقتصــاد و جامعــه در وضعیتــی بســیار حســاس بــه ســر میبرنــد کــه
در تاریــخ معاصــر ایــن مــرز و بــوم کــم ســابقه بــوده اســت .در ســومین بخــش گــزارش مرکــز پژوهشهــای
اتــاق ایــران بــا اســتناد بــه آسیبشناســی برنامههــای توســعه قبلــی و شــرایط ویــژه اقتصــاد کشــور ،تأکیــد
شــده کــه فرآینــد تهیــه و تصویــب برنامــه هفتــم توســعه بــه دور از شــتابزدگی و براســاس کار کارشناســی ،بــا
تغییــر و تحــوالت اساســی در نحــوه فکــر دربــاره مأموریتهــای برنامــه و انتظــارات از آن ،محتــوای برنامــه و
نحــوه تهیــه و تصویــب آن متحــول شــود.
در ایــن نگاشــت بــه گزیــدهای از گــزارش مرکــز پژوهشهــای اتــاق ایــران در خصــوص بایدهــا و
نبایدهــای دولــت در تدویــن برنامــه هفتــم پرداختــه شــده اســت.

مقدمه

برنامههـــای توســـعه نقـــش مهمـــی در پیشـــرفت جوامـــع ایفـــا میکننـــد تـــا بدانجـــا کـــه

مـــروری بـــر تجربـــه کشـــورهای توســـعه یافتـــه ،گویـــای آن اســـت کـــه یکـــی از الزامهـــای
دس ــتیابی ب ــه توس ــعه ،برنامهری ــزی منس ــجم ،هدفمن ــد و پای ــدار اس ــت ت ــا ف ــارغ از مش ــکات

سیاســـی و حاشـــیهای و همچنیـــن تغییـــر دولتهـــا ،بســـتر مناســـب بـــرای نیـــل بـــه توســـعه

ایجـــاد شـــود و مجـــال تغییـــر در ســـاختارهای اقتصـــادی فراهـــم آیـــد .بـــه عنـــوان مثـــال،
کش ــور چی ــن در م ــدت  ۳۰س ــال ب ــا ات ــکا ب ــه برنامهری ــزی دقی ــق و ت ــاش ب ــرای تحق ــق آن در

مقدمه

ســـه حـــوزه توســـعه ظرفیتهـــای علمـــی ،حمایـــت ویـــژه دولـــت از هفـــت صنعـــت نوظهـــور

و راهبـــردی و ایجـــاد زیرســـاختهای حمـــل ونقـــل و انـــرژی توانســـت از یـــک کشـــور فقیـــر،
عقبمانـــده و ضعیـــف بـــه دومیـــن قـــدرت اقتصـــادی دنیـــا تبدیـــل شـــود.

ایـــن در حالـــی اســـت کـــه کشـــورمان ایـــران ،بـــه رغـــم بیـــش از  ۶۰ســـال ســـابقه

صفحه
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دورنمای یک قانون

پرونده

پرونده

برنامهریـــزی توســـعه ،همچنـــان در زمـــره کشـــورهای درحـــال توســـعه قـــرار دارد و بـــا وجـــود
اهتمـــام مراجـــع مختلـــف تصمیمســـازی ،تصمیمگیـــری و اجرایـــی و تأمیـــن هزینههـــای

سرشـــار ایـــن برنامههـــا ،نتایـــج حاصلـــه رضایتبخـــش نبـــوده و بـــا اهـــداف پیشبینـــی

شـــده در برنامههـــا تناســـبی نـــدارد و فاصلـــه تاریخـــی کشـــور بـــا کشـــورهای پیشـــرفته و

حتـــی اهـــداف و آرمانهـــای ملـــی چنـــدان کاهـــش نیافتـــه اســـت .حـــال در آســـتانه تدویـــن

1
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توسعه کشور

جهتگیریهـــا و رهنمودهـــای سیاســـی معمـــوال ً بـــر سیاســـتها ،ابزارهـــا و

همـــواره بـــا معضـــل اجـــرا نشـــدن برنامههـــا و اثربخـــش نبـــودن آنهـــا مواجـــه بودهایـــم؟

بـــا عنایـــت بـــه آنکـــه هـــم اکنـــون در آســـتانه تدویـــن برنامـــه هفتـــم توســـعه قرارداریـــم

و بـــا توجـــه بـــه اینکـــه تدویـــن یـــک برنامـــه مســـاله محـــور ،واقعبینانـــه و اولویـــت محـــور

نیازمن ــد وف ــاق مل ــی و اجم ــاع نخب ــگان ،برنامهری ــزان و سیاس ــتگذاران ب ــر س ــر مفه ــوم ،نق ــش

و اهمی ــت برنام ــه در ح ــل وفص ــل مس ــائل و مش ــکات پی ــش رو اس ــت ،ض ــرورت دارد رویک ــرد

شـــدت برنامههـــای توســـعه را تحتالشـــعاع قـــرار دادهانـــد.

(پیـــش از انقـــاب) و اول ،دوم و ســـوم توســـعه (بعـــد از انقـــاب) در عمـــل اتفـــاق افتـــاده،
یـــا در برنامههـــا پیشبینـــی نشـــده و یـــا بـــا اهـــداف در نظـــر گرفتـــه شـــده در برنامههـــا
همخوانـــی نداشـــته اســـت.

ناهماهنگیهای قانونی در خصوص برنامهریزی

حاکـــم بـــر نظـــام برنامهریـــزی کشـــور مـــورد کنـــکاش و بررســـی قـــرار گیـــرد و آسیبشناســـی

مجموعـــه قوانیـــن و مقـــررات حاکـــم بـــر برنامهریـــزی توســـعه در ایـــران فاقـــد انطبـــاق و

عن ــوان نقش ــه راه تدوی ــن الیح ــه و اح ــکام برنام ــه ب ــه گون ــهای تدوی ــن و تعیی ــن ش ــود ک ــه

اســـت .ازجملـــه کاســـتیهای قانونـــی برنامهریـــزی توســـعه در کشـــور میتـــوان بـــه

ش ــود ت ــا براس ــاس درسه ــای حاص ــل ش ــده ،سیاس ــتهای کل ــی برنام ــه هفت ــم توس ــعه ب ــه

انســـجام الزم اســـت کـــه گاه بـــا همپوشـــانی ،تناقـــض و گاه بـــا خألهـــای قانونـــی روبـــرو

ب ــا ایج ــاد تح ــوالت اساس ــی در س ــاختارها و س ــازوکارهای تدوی ــن و اج ــرای برنام ــه ،بسترس ــاز

مشـــخص نبـــودن محـــدوده عمـــل قانونـــی مجلـــس شـــورای اســـامی در مـــورد تغییـــر لوایـــح

و معیشـــت خانوارهـــا و ثبـــات بخشـــی بـــه اقتصـــاد کشـــور شـــود و از ایـــن گـــذر الزامـــات

مناطـــق در تدویـــن برنامههـــای توســـعه و فقـــدان ســـازوکار قانونـــی بـــرای نحـــوه تعامـــل

تحق ــق اه ــداف مهم ــی نظی ــر جه ــش آفرین ــی در تولی ــد ،بهب ــود چش ــمگیر در وضعی ــت رف ــاه

پای ــهای نی ــل ب ــه توس ــعه فراه ــم آی ــد.

برنامههـــای توســـعه ،نامشـــخص بـــودن ســـازوکار قانونـــی جلـــب مشـــارکت بخشهـــا و
کارشناســـان نظـــام برنامهریـــزی بـــا سیاســـتگذاران در مجمـــع تشـــخیص مصلحـــت نظـــام،

مجلـــس شـــورای اســـامی و شـــورای عالـــی امنیـــت ملـــی در مســـیر تدویـــن سیاســـتهای

کلـــی و لوایـــح برنامههـــای توســـعه ،وجـــود نارســـاییهای جـــدی در ترکیـــب اعضـــا و شـــرح
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بـــه منظـــور اینکـــه آسیبشناســـی برنامههـــای توســـعه محـــدود بـــه یـــک یـــا چنـــد

حـــوزه نشـــود و بـــا نگاهـــی همهجانبـــه بـــه اهـــم موانـــع پیـــش روی برنامههـــای توســـعه

پرداختـــه شـــود ،اهـــداف پیشبینـــی شـــده در برنامههـــای توســـعه کشـــور بایـــد ،در چهـــار
س ــطح ش ــامل ای ــرادات مرب ــوط ب ــه ش ــرایط محیط ــی حاک ــم ب ــر برنامهه ــای توس ــعه کش ــور،

ایـــرادات مربـــوط بـــه فراینـــد برنامهریـــزی ،ایـــرادات مربـــوط بـــه محتـــوای برنامـــه و ایـــرادات

مربـــوط بـــه اجـــرای برنامـــه مـــورد بررســـی قـــرار گیرنـــد .نکتـــه اینجاســـت کـــه در دهـــه اخیـــر
مفهـــوم برنامهریـــزی را بـــه مثابـــه تخصیـــص بودجـــه پنـــج ســـاله و رقابـــت بخشهـــا بـــرای

اخـــذ منابـــع بیشـــتر در نظـــر گرفتهانـــد کـــه پیـــرو ایـــن امـــر ،از یکســـو برنامـــه بـــه صـــورت

انبوهـــی از ارقـــام و اعـــداد درآمـــده و از ســـوی دیگـــر حفـــظ ســـازگاری بیـــن اجـــزا و انبـــوه
اطاعـــات ،بســـیار دشـــوار و حتـــی غیرممکـــن بـــوده اســـت.

الف) ایرادات مربوط به شرایط محیطی حاکم بر برنامههای توسعه کشور

شـــرایط موجـــود اســـت کـــه ایـــن مهـــم از طریـــق بررســـی آمـــار و ارقـــام حاصـــل میگـــردد.
ای ــن در حالیس ــت ک ــه موض ــوع ب ــا اهمی ــت وج ــود اطاع ــات جام ــع و قاب ــل اعتم ــاد در نظ ــام
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از همیـــن رو آنچـــه در بســـیاری از برنامههـــا ازجملـــه برنامـــه اول ،ســـوم و پنجـــم عمرانـــی

تدویـــن یـــک برنامـــه مطلـــوب ،مســـتلزم شـــناخت و آگاهـــی کافـــی نســـبت بـــه وضـــع و

9

دقیـــق و بـــه هنـــگام ،گاهـــی بـــا اطاعـــات و آمارهـــای متناقـــض مواجـــه اســـت.

برنامـــه هفتـــم توســـعه ،ایـــن ســـؤال در ذهـــن شـــکل میگیـــرد کـــه چـــرا باوجـــود ســـابقه

نبود آمار و اطاعات به هنگام و در دسترس

صفحه

برنامهریـــزی کشـــور مغفـــول مانـــده و کشـــور مـــا عـــاوه بـــر فقـــدان اطاعـــات و آمارهـــای

راهکارهـــای عقانـــی برنامههـــای توســـعه حاکـــم هســـتند و اتفاقـــات خـــارج از برنامـــه بـــه

طوالنـــی در امـــر برنامهریـــزی و صـــرف منابـــع ملـــی فـــراوان در تدویـــن برنامههـــای توســـعه،

دورنمای یک قانون

وظایـــف شـــورای اقتصـــاد بـــه عنـــوان نهـــاد عالـــی نظـــام برنامهریـــزی و نهـــاد ناظـــر بـــر
فرآینـــد اجـــرای برنامههـــای توســـعه اشـــاره کـــرد.

ب) ایرادات مربوط به فرایند برنامهریزی

تدویـــن و تنظیـــم برنامههـــای توســـعه ،فراینـــد بخصوصـــی را طـــی میکنـــد .در کشـــور مـــا

سیاســـتهای کلـــی برنامههـــای توســـعه از ســـوی مقـــام معظـــم رهبـــری پـــس از مشـــورت

بـــا مجمـــع تشـــخیص مصلحـــت نظـــام تهیـــه و بـــه دولـــت بـــه عنـــوان مجـــری برنامههـــای

توســـعه ابـــاغ میشـــود .از ســـوی دیگـــر وزارتخانههـــا و دســـتگاههای دولتـــی نیـــز

نیازهـــا ،برنامههـــا و پیشـــنهادهای خـــود را بـــرای یـــک دوره پنـــج ســـاله تدویـــن کـــرده و
بـــه منظـــور تلفیـــق بـــه ســـازمان مدیریـــت و برنامـــه ریـــزی ارســـال میکننـــد .ایـــن نهـــاد

نیـــز پـــس از تلفیـــق ،آن را بـــرای تصویـــب نهایـــی در اختیـــار مجلـــس شـــورای اســـامی قـــرار
میدهـــد .البتـــه در مجلـــس شـــورای اســـامی نیـــز بخشهـــای مختلـــف برنامـــه ابتـــدا در

کمیســـیونهای تخصصـــی و ســـپس در کمیســـیون تلفیـــق مـــورد بررســـی و بازبینـــی قـــرار

میگیـــرد.

ایـــن فراینـــد کـــه طـــی چرخـــه عظیمـــی شـــامل رهبـــری ،مجمـــع تشـــخیص مصلحـــت،

دولـــت و مجلـــس انجـــام میشـــود ،دارای ضروریاتـــی اســـت کـــه عـــدم رعایـــت آنهـــا ســـبب

ب ــروز برخ ــی از مش ــکات خواه ــد ش ــد .در ادام ــه ب ــه بررس ــی ای ــن آس ــیبها پرداخت ــه ش ــده
اســـت.

صفحه
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 .۱تمرکزگرایـــی در برنامهریـــزی و بـــه مشـــارکت نگرفتـــن تمامـــی ذینفعـــان در فرآینـــد

برنامه ریـــزی

 .۲مداخله قانونی دیدگاههای غیرکارشناسی در فرایند تدوین برنامههای توسعه
 .۳ماحظات مرتبط با زمانبندی فرایند برنامهریزی

تداخل تقویم زمانی برنامهها با تقویم سیاسی کشور

عدم توجه به بسترهای اجتماعی الزم برای اجرای قوانین

واقعی ــت ای ــن اس ــت ک ــه نتای ــج حاص ــل از بررس ــی روال برنامهری ــزی در کش ــور (قب ــل ،حی ــن

 .۴عدم رعایت تقدم و تأخر زمانی در فرآیند تدوین برنامه

و پـــس از برنامهریـــزی) ،حاکـــی از آن اســـت کـــه مـــا در ایـــن حـــوزه بـــا چالشهـــای اساســـی

 .۶نگاه دورهای و عدم استمرار برنامهریزی

و اساســـی ناشـــی از کیفیـــت نظـــام تدبیـــر ازجملـــه در فرآیندهـــای برنامهریـــزی و قانونگـــذاری و

 .۵نگاه بودجهای به برنامه در دستگاهها و بخشها

 .۷فقدان راهبردهای بلندمدت برای نظام برنامهریزی کشور

ج) ایرادات مربوط به محتوای برنامه

از جمل ــه مهمتری ــن ایرادهای ــی ک ــه ب ــه محت ــوای ش ــش برنام ــه پن ــج س ــاله تدوی ــن ش ــده

بـــرای کشـــور وارد اســـت ،میتـــوان بـــه مـــوارد زیـــر اشـــاره کـــرد:
ابهام در نحوه ارتباط اسناد باالدستی و برنامههای میان مدت
تعدد اهداف و عدم اولویتگذاری صحیح در اهداف برنامه

کلی ،تفسیرپذیر و تفصیلی بودن افراطی برخی مواد برنامهها

فقدان یک الگوی روشن و رابطه علی و معلولی صحیح میان اجزای برنامه

در خصـــوص فقـــدان یـــک الگـــوی روشـــن میـــان اجـــزای برنامـــه بایـــد گفـــت کـــه معمـــوال ً

مواجهیـــم .عـــدم تحقـــق اهـــداف پیشبینـــی شـــده در برنامههـــا را میتـــوان بـــه طـــور عمـــده
در س ــاختار مدیری ــت و نظ ــام اجرای ــی برنامهه ــا دانس ــت .عملک ــرد ش ــش برنام ــه توس ــعه بع ــد

از انقـــاب گویـــای ایـــن واقعیـــت اســـت کـــه فرآینـــد برنامهریـــزی "طراحـــی ،تصمیـــم گیـــری،

اج ــرا و نظ ــارت" از شایس ــتگی و توانای ــی کاف ــی برخ ــوردار نیس ــت .فرآین ــد تدوی ــن ت ــا اج ــرای
برنامهه ــای توس ــعه ،ق ــادر ب ــه ایج ــاد پیش ــرفت و توس ــعه پای ــدار نیس ــت و بای ــد ب ــه گون ــهای

جـــدی و قبـــل از تهیـــه و تنظیـــم و تصویـــب برنامههـــا و راهبردهـــا ،مـــورد بازبینـــی و بازســـازی

قـــرار گیـــرد و اجـــزا و عناصـــر انســـانی و ســـازمانی ایـــن فراینـــد در ســـطوح مختلـــف دیوانـــی و
اجرایـــی ،از نظـــر صاحیـــت درک شـــرایط و مســـئولیتهای فـــردی و جمعـــی ،در قبـــال الزامـــات

تحـــول و شـــناخت راهبردهـــا و راهکارهـــا حـــل مســـائل و مشـــکات ،آموزشهـــای جدیـــدی
را کس ــب کنن ــد.

در برنامههـــای توســـعه ،بیـــن بخشهـــا (اقتصـــادی ،اجتماعـــی ،سیاســـی و )...و حتـــی
بیـــن اجـــزای داخلـــی بخشهـــا و زیـــر بخشهـــا ،ارتبـــاط منطقـــی و تکمیـــل کننـــده دیـــده

نمیشـــود کـــه دالیـــل زیـــر را بـــرای ایـــن امـــر میتـــوان برشـــمرد:
تدوین یک ماده قانونی بدون حضور ذینفعان اصلی

همخوانی با برنامههای توسعه قبلی

کمتــر از حــد مــورد انتظــار در زمــان تهیــه و تصویــب برنامههــا بــوده اســت .مثــال مشــخص آنکــه،

عدم توجه به برنامهریزی فضایی و منطقهای در برنامههای توسعه

نبود برنامههای اجرایی و عملیاتی

ابــاغ گردیــد ،نامطلــوب ارزیابــی میشــود ،بلکــه در مقایســه بــا کشــورهای حــوزه ســند چشــمانداز،

د) ایرادات مربوط به اجرای برنامهها

از عملکــرد ضعیــف کشــور حکایــت میکنــد.

میانگیــن  ۴,۱درصــدی رشــد اقتصــادی بــدون نفــت و  ۱,۰درصــدی رشــد اقتصــادی بــا نفــت در دهــه

 ،9۰حکایــت از گرفتــار شــدن کشــور در تلــه رشــد محــدود و نامتناســب بــا اهــداف ســند چشــمانداز

از جملـــه مهمتریـــن مـــواردی کـــه دســـتیابی بـــه اهـــداف پیشبینـــی شـــده در برنامههـــای

برنامههاســـت .بـــه نظـــر میرســـد عوامـــل زیـــر مهمتریـــن اشـــکاالتی اســـت کـــه میتـــوان

طــی ســالهای دهــه  ،9۰همزمــان بــا بازگشــت شــرایط تحریمــی بــه اقتصــاد کشــور و شــدت گرفتــن

توســـعه را دشـــوار و گاهـــا ناممکـــن کـــرده اســـت ،ضعفهـــای جـــدی در اجـــرای ایـــن

در ســالهای  ۱۳9۸ ،۱۳9۷ ،۱۳9۲ ،۱۳9۱و هفــت ماهــه  ۱۳99از رونــد پرتاطــم قیمتهــا در اقتصــاد

بـــرای اجـــرای برنامههـــای پنـــج ســـاله توســـعه متصـــور بـــود:

انتظــارات تورمــی و رونــق ســفته بــازی در بازارهــای ارز ،طــا ،مســکن و ...حکایــت میکنــد .مهمتــر

قابلیتهای اداری ضعیف دولت جهت اجرای برنامههای گسترده

چشــمانداز اقتصــاد کشــور در ســالهای آتــی عــاوه بــر تعمیــق پدیــده رکــود تورمــی در بخــش

آنکــه تــورم دو رقمــی ســطح بــاال در تلفیــق بــا وضعیــت رکــودی اقتصــاد ،گویــای آن اســت کــه

ضعـــف ســـازوکارهای نظارتـــی و ضعـــف و یـــا فقـــدان نظـــارت کارآمـــد ،جـــدی ،ســـریع،

حقیقــی اقتصــاد ،گســترش احتمالــی پدیــده فقــر و ناهنجاریهــای ناشــی از آن در جامعــه اســت.

ابهامات در گزارشهای عملکرد برنامههای توسعه

منفــی  9,۵درصــدی در تشــکیل ســرمایه ثابــت ناخالــص داخلــی طــی دو ســال  ۱۳9۷و  ۱۳9۸بــه ایــن

بـــه هنـــگام و معطـــوف بـــه نتیجـــه در ســـطوح مختلـــف هـــرم نظارتـــی
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شمســی ،نــه تنهــا نســبت بــه ســالهای میانــی دهــه  ۸۰شمســی کــه ســند چشــمانداز بیســت ســاله

(میانگیــن نــرخ رشــد ســاالنه  ۸درصــدی) دارد .ثبــت تورمهــای  ۳۳/۴ ،۲۶/۶ ،۲۸/۶و  ۲۷/۳درصــدی

سرعت و گستردگی تحوالت سیاسی -اقتصادی در کشور

9

ســپری شــدن بیــش از  ۱۷ســال از ابــاغ ســند چشــم انــداز بیســت ســاله ،دســتاوردهای برنامهریــزی

ارزیابــی رونــد متغیرهــای مهــم اقتصــادی و چشــماندازهای حاکــم بــر آن طــی ســالهای دهــه 9۰

فقدان ارتباط منطقی بین جداول کمی و محتوای برنامهها

تابستان  ،1401دوره جدید

فرآینــد تدویــن برنامــه هفتــم توســعه در زمانــی قــرار گرفته اســت کــه اقتصــاد و جامعــه در وضعیتی

عدم توجه به سناریوهای احتمالی در آینده

دولتیزدگی در برنامه

صفحه

 .2شرایط ویژه اقتصاد کشور و برنامه هفتم توسعه

بســیار حســاس بــه ســر میبرنــد .بــه رغــم بیــش از  ۶۰ســال ســابقه برنامهریــزی توســعه در کشــور و

بلندپروازانه بودن اهداف برنامه

دورنمای یک قانون

همچنیــن تــداوم رونــد نزولــی ســرمایهگذاری در ســالهای دهــه  9۰و ثبــت رشــد منفــی  ۳,۱۲و

۲

شرایط ویژه
اقتصاد کشور و
برنامه هفتم توسعه
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معناســت کــه در فضــای پرالتهــاب کشــور انگیــزهای بــرای ســرمایهگذاری وجــود نــدارد و فعالیتهــای

مولــد اقتصــادی در اولویــت قــرار ندارنــد .همچنیــن ،تــداوم رونــد کاهنــده ســرمایهگذاری و رونــد
فزاینــده نــرخ اســتهاک طــی ســالهای دهــه  ،9۰نهایتـ ً
ـا موجــب شــد کــه در ســال  ۱۳9۸بــرای اولیــن

در تاریــخ اقتصــاد کشــور ،اســتهاک ســرمایه از تشــکیل ســرمایه پیشــی بگیــرد و رقــم موجودی ســرمایه

در ایــن ســال نســبت بــه ســال قبــل کاهــش یابــد .در شــرایط حاضــر اقتصــاد کشــور بــا محدودیــت
جــدی و تنگنــای اساســی در کلیدیتریــن عامــل تعیینکننــده ظرفیــت رشــد اقتصــادی کشــور در دهــه
آینــده مواجــه اســت.

از زاویــهای دیگــر ،مقایســه وضعیــت کشــور در شــاخصهای اقتصــادی ،بهداشــتی ،آموزشــی و

رفــاه اجتماعــی بــا کشــورهای ســند چشــم انــداز در ســال  ،۲۰۱9گویــای آن اســت کــه کشــور ایــران

در میــان  ۲۴کشــور حــوزه ســند چشــمانداز ،در جایــگاه  ۲۳ام در نــرخ تــورم ،جایــگاه  ۱۶ام در ضریــب

3

بایستههای
راهبردی تدوین
برنامه هفتم توسعه
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جینــی ،جایــگاه  ۱۸ام در نــرخ بیــکاری ،جایــگاه  ۱۲ام در ســرانه تولیــد ناخالــص داخلــی ،جایــگاه  9ام

شــرایط کنونــی اقتصــاد کشــور و در جهــت ســاماندهی الگــوی برنامهریــزی بــرای دســتیابی بــه
الگــوی مطلــوب و توســعه محــور ،خواســتار "اعمــال مدیریــت تحــول" در برنامــه هفتــم توســعه بــا

در نظــر گرفتــن مجموعــه الزامهــا و بایســتههایی در سیاســتهای کلــی برنامــه هفتــم بــه شــرح

زیــر اســت تــا از ایــن گــذر آینــده اقتصــاد کشــور بــه تکــرار تجربههــای ناموفــق برنامههــای قبلــی
توســعه گرفتــار نشــود:

الف) اصاح نظام تدبیر و برنامهریزی کشور

ب) برقراری تعامل سازنده با نظام بینالملل
ج) ارتقای بهرهوری عوامل تولید در اقتصاد

د) بهرهمندی از ظرفیتهای ایرانیان خارج از کشور

ه) در نظر گرفتن ماحظات منطقهای و آمایش سرزمین

در نــرخ رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی ،جایــگاه  ۱۷ام در نســبت صــادرات بــه تولیــد ناخالــص داخلــی

در این میان دو پیش نیاز اصلی در این مرحله باید مورد توجه قرار گیرد:

ضعیــف و نامتناســب کشــور در تحقــق اهــداف ســند چشــمانداز دارد .همچنیــن ،میانگیــن رتبــه کشــور

سیاســتهای کلــی برنامــه هفتــم نبایــد گســترده و پراکنــده باشــند .درواقــع سیاســتهای کلــی

و جایــگاه  ۲۰ام در درصــد مشــارکت زنــان در نیــروی کار ،قــرار گرفتــه اســت کــه نشــان از عملکــرد

اول -عدم گستردگی و پراکندگی سیاستهای کلی

در شــاخصهای فــوق الذکــر از جایــگاه  ۱۶ام کشــور در میــان  ۲۴کشــور حــوزه ســند چشــم انــداز و

بایــد جهتگیریهــای ســاختاری و الــزامآور را کــه بقــاء و تعالــی کشــور بــه آنهــا بســتگی دارد،

بــه مراتــب یــاد شــده ،تنگناهــا و محدودیتهــای کنونــی ایجــاب میکنــد کــه سیاســتگذاریهای

ملــی ،حمایــت از کار و ســرمایه ایرانــی ،سیاســتهای کلــی اصــاح نظــام اداری و سیاســتهای

ناکامــی کشــور در تحقــق بخشــی بــه هــدف دســتیابی بــه رتبــه اول منطقــه حکایــت میکنــد بــا توجــه

آینــده کشــور بــا هوشــمندی و بــه دور از آزمــون و خطــای مکــرر برگزیــده شــوند تــا فرصتهــای

موجــود بــه تهدیــد مبــدل نگــردد و فرصتهــای بربــاد داده شــده گذشــته ،تــا حــد زیــادی جبــران
شــود .مهمتریــن تنگناهــا و چالشهایــی کــه نظــام برنامــه ریــزی در آســتانه تدویــن برنامــه هفتــم

توســعه بــا آن مواجــه اســت ،عبارتنــد از:

بــه صــورت شــفاف بیــان کنــد .در سیاســتهای کلــی اقتصــاد مقاومتــی ،سیاســتهای کلــی تولیــد

کلــی اصــل  ۴۴قانــون اساســی و  ...راهبردهــای کلــی وجــود دارد؛ لــذا ابــاغ سیاســت کلــی برنامــه

هفتــم در بندهــای متعــدد و گوناگــون ،حاصلــی نخواهــد داشــت جــز تکــرار تجربــه از دســت دادن

فرصتهــا .از ایــن رو بــرای اصــاح وضعیــت ،نخســتین گام ایــن اســت کــه سیاســتهای کلــی

برنامــه هفتــم ســندی بــا تعــداد محــدودی بنــد باشــد کــه در آن بــه طــور مشــخص موضوعاتــی از

الف) وضعیت نامساعد محیط داخلی اقتصاد کشور

قبیــل موضوعــات فــوق تعییــن تکلیــف شــود.

ج) چشم انداز محدودیت منابع ارزی و جهشهای مکرر

دوم -تأکید بر چالش محوری در سیاستهای کلی برنامه

ب) تسلط شرایط تحریمی بر اقتصاد کشور

د) جایگاه نامساعد کشور در بخش انرژی

دورنمای یک قانون

در شــرایط حاضــر پیــش از گذشــته تحــول رویکــرد حاکــم بــر تدویــن برنامههــای توســعه

از برنامــهای تفصیلــی بــه برنامــهای مســئله محــور اهمیــت یافتــه اســت .از ایــن رو ،ضروریســت
سیاســتهای کلــی برنامــه هفتــم توســعه تأکیــد صریــح داشــته باشــند کــه برنامــه هفتــم توســعه
بــه جــای یــک برنامــه کان ،بــه صــورت برنامــهای موضــوع محــور تدویــن شــود .ازایــن رو ،پیشــنهاد

میشــود محورهــای اصلــی زیــر در سیاســتهای کلــی و احــکام برنامــه هفتــم توســعه مــد نظــر

 .3بایستههای راهبردی تدوین برنامه هفتم توسعه

برنامــه هفتــم توســعه آخریــن فرصــت بــرای تحقــق اهــداف ســند چشــمانداز بیســت ســاله اســت

و فرآینــد تدویــن ایــن برنامــه در دوره زمانــی قــرار دارد کــه اقتصــاد و جامعــه در وضعیتــی بســیار
حســاس بــه ســر میبرنــد کــه در تاریــخ معاصــر ایــن مــرز و بــوم کــم ســابقه اســت .از ایــن رو،

ضروریســت فرآینــد تهیــه و تصویــب برنامــه هفتــم توســعه بــه دور از شــتابزدگی و بــر اســاس کار
کارشناســی ،بــا تغییــر و تحــوالت اساســی در نحــوه فکــر دربــاره مأموریتهــای برنامــه و انتظــارات از
آن ،محتــوای برنامــه و نحــوه تهیــه و تصویــب آن متحــول شــود.

بــا توجــه بــه شــرایط دشــوار حاکــم بــر اقتصــاد کشــور ،اتــاق ایــران بــه عنــوان نماینــده بخــش

خصوصــی و مشــاور قــوای ســه گانــه ،بــر اســاس آسیبشناســی انجــام شــده و بــا در نظــر گرفتــن

قــرار گیــرد:

بازیابی نقش و جایگاه اقتصادی کشور در زنجیره ارزش

تقویت بنیه تولیدی کشور با تأکید بر تولیدات صادرات محور
کارآمدشدن جدی دولت

مبارزه جدی با فساد در شئون مختلف زندگی اقتصادی و اجتماعی کشور

امیــد مــیرود ،نقطــه شــروع بازســازی اقتصــاد کشــور بــا پیگیــری رویکــرد "اعمــال مدیریــت

تحــول" در برنامــه هفتــم توســعه و بــا در نظــر گرفتــن مجموعــه الزامهــا و بایســتههای اشــاره

شــده در سیاســتهای کلــی برنامــه نمــود یابــد .در برنامــه هفتــم توســعه حاکمیــت بایــد حقــوق

حاکمیتــی خــود را بــه روشــنی ســاماندهی کنــد و مســیر زندگــی اقتصــادی را بــه ســمت و ســویی
بکشــاند کــه تحقــق آرمانهــای درازمــدت را ممکــن ســازد

صفحه
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پرونده

پرونده

تدویــن برنامــه هفتــم توســعه در

شــده حــدود  ۱۴۷تومــان بــوده اســت.

باهــم مبادلــه کننــد و دولــت صرفــا

شــده و بــا ابــاغ سیاســتهای کلــی

در برنامــه ســوم توســعه ،صنعــت بــرق بــه

ترانزیــت بــرق بپــردازد.

صنعــت بــرق از مدتهــا پیــش آغــاز
برنامــه هفتــم از ســوی مقــام معظــم

رهبــری عم ـاً در فــاز عملیاتــی قــرار گرفتــه

اســت .در ایــن گــزارش ســعی بــر آن اســت

کــه رویکردهــای کلــی صنعــت در تدویــن
برنامــه هفتــم تبییــن شــود.
قطعــا

آسیبشناســی

برنامههــای

قبلــی مــا را بــه ســمت تدویــن بهتــر

برنامــه هفتــم رهنمــون میســازد .بــرای

اینکــه بحــث دارای چارچــوب مشــخصی

باشــد و از پراکندهگویــی پرهیــز شــود در
ادامــه مطالــب خــودم را در هفــت محــور
طبقهبنــدی کــردهام کــه همــراه بــا یــک
نــگاه آسیبشناســانه بــه برنامههــای
قبلــی توســعه ارائــه میکنــم.

اقتصاد برق
نصرتاهلل عباسزاده مدیرکل دفتر بودجه و توسعه سرمایهگذاری توانیر

نگاهی به اولویت هــای صنعت برق

در برنامه هفتم

بــه آحــاد مــردم جامعــه ایــن اســت کــه
در برنامــه هفتــم توســعه بــه قیمتهــای

نســبی انــرژی توجــه جــدی شــود.

آزادسازی در قیاس با خصوصیسازی
در صنعت برق

محــور دوم بحــث کــه بیارتبــاط بــا

محــور اول نیســت ،مقایســه و مقابلــه
آزادســازی و خصوصیســازی اســت.

در برنامههــای پنــج ســاله قبلــی
بویــژه از برنامــه چهــارم ،در جــدال

بیــن خصوصیســازی و آزادســازی،

خصوصیســازی همیشــه غالــب بــود؛

رونــد مصــرف انــرژی اســتفاده کــرد.

دســتگاههای متولــی در ایــن امــر بایــد در

برنامــه هفتــم مدنظــر قــرار گیــرد.

سبد بهینه انرژی کشور

بــه اعتقــاد نویســنده یکــی از

اولویتهــای اصلــی در برنامــه هفتــم

میکنــد ،قیمــت واقعــی ( )Realبــرق اســت.

نشــده بلکــه بالعکــس بــا سیاســتهای

متناســب بــا ســطح عمومــی قیمتهــا

خصوصیســازی در صنعــت بــرق

از آنجــا کــه هزینههــای تامیــن بــرق تقریبــا
افزایــش مییابــد و درآمدهــای صنعــت بــرق

اقتصــاد بــرق را بــه خوبــی منعکــس میکنــد.

آنچــه کامــا مبرهــن اســت ایــن اســت کــه

همــواره در طــول برنامههــای توســعه بعــد

تقریبــا بــه یــک بحــران تبدیــل شــده

مشــاوران ،ســازندگان تجهیــزات و
نظــام بانکــی و تقریبــا همیــن انــدازه

هــم مطالبــات صنعــت بــرق از دولــت

بــرق نزولــی بــوده بــه نحویکــه در ابتــدای
 1400حــدود  702تومــان و در ســال گذشــته

ذهنیتهــای تصمیمگیــران بــود کــه

در محــور دوم بحــث شــد .رویــه معمــول
تصمیمســازان وزارت نیــرو در بــدو ورود

بــرق بــه تولیدکننــدگان ،پیمانــکاران،

دیگــر قابــل ادامــه دادن نیســت و در

حســب آخریــن گزارشهــای حسابرســی

تحقــق آن مغفــول مانــده بــود کــه آنهــم

دقیــق بــر نحــوه تحصیــل و تامیــن منابــع

از انقــاب بــه جــز برنامــه ســوم (بطــور

انقــاب ایــن شــاخص بــه قیمتهــای ســال

در برنامــه ششــم هــم ایــن مهــم مــورد

اســت کــه ماحصــل آن در حــال حاضــر

بابــت مابهالتفــاوت قیمــت تمــام

دقیــق ســالهای  74تــا  ،)83قیمــت واقعــی

ســبد انــرژی کشــور بــا تاکیــد بــر

بــه هــر موضوعــی بــه شــکلی اســت کــه

حــدود  9۳همــت بدهــی صنعــت

گرفــت ،ســرمایهگذاری کافــی در ایــن

دیگــر از اولویتهــای اصلــی صنعــت

و البتــه لــزوم همافزایــی و هماهنگــی

بصــورت کلــی برگرفتــه از سیاســتها و

تثبیــت قیمتهــا از ســال  ۱۳۸۳رونــد

ســالهای اخیــر هــم بواســطه مســائلی

اســتانداردگذاری تجهیــزات و لــوازم برقــی

آنچــه کــه نبــض اقتصــاد بــرق را بیــش از
بقیــه شــاخصها بــه خوبــی منعکــس

از کانشــهرها از عمــر بســیار باالیــی

خصــوص انجــام نشــده و ایــن شــبکهها

آن ،نــه تنهــا ایــن سیاســت از ســمت
تصمیمگیــران کان کشــور حمایــت

شــبکههای بــرق بویــژه در برخــی

غیرقیمتــی نیــز بــرای جهتدهــی بــه

توجــه بــود ولــی ابزارهــا و پیشنیازهــای

صنعــت بــرق نیــز اســت ،بســیار مهــم اســت.

مقاومسازی و نوسازی شبکه

کــه در محــور اول مــورد بحــث قــرار

اشــاره شــد ،حتمــا بایــد از ابزارهــای

منشــا و مبــدا ســایر مســائل و مشــکات

بــرق تاکیــد شــده اســت و همزمــان بــا

پیــش تمرکــز کــرد.

در کنــار ابزارهــای قیمتــی کــه در بــاال

خریدهــای تضمینــی در بخــش تولیــد

بــر خصوصیســازی در صنعــت بــرق و

توســعه پــاک ( )CDMو ...بایــد بیــش از

برخــوردار و بســیار شــکننده هســتند و در

انرژیهــای تجدیدپذیــر باشــد .البتــه

بحــث اقتصــاد بــرق از ایــن جهــت کــه

قیمــت واقعــی بــرق بــه تنهایــی نبــض
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اســت .الزمــه تــداوم برقرســانی مطلــوب

بــه نحویکــه از برنامــه چهــارم همــواره

فــروش بــرق تعدیــل میشــود لــذا شــاخص

9

لحــاظ اقتصــادی وضعیــت مناســبی داشــته

سیاســتهای مدیریــت مصــرف و
کنتــرل شــدت انــرژی

بایــد توجــه جــدی بــه متنوعســازی

متناســب بــا قیمــت بــرق یــا تعرفههــای

صفحه

بنابرایــن در طــول ســالیان گذشــته تنهــا

بــه مقرراتگــذاری و امــور مربــوط بــه
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ابتــدا بــا هیجــان بــاال و بــدون تمرکــز

بیــش از حــد پربــار شــدهاند .یکــی

بــرق در برنامــه هفتــم و الیحــه بودجــه
ســال آینــده بــدون شــک مقاومســازی و

نوســازی شــبکههای فرســوده بــرق اســت.

تامین مالی ابرپروژهها

رابطــه گسســته صنعــت بــرق بــا

صنــدوق توســعه ملــی بایــد بازســازی

شــود تــا بتــوان از منابــع آن صنــدوق در
کنــار ظرفیــت بــازار ســرمایه بــرای تامیــن
مالــی پروژههــا اســتفاده کــرد .شــنیدهها
حاکــی از ایــن اســت کــه در برنامــه

هفتــم اساســنامه صنــدوق توســعه ملــی

مــورد بازنگــری قــرار خواهــد گرفــت کــه
امیدواریــم بــا ایــن اقــدام ،ســرمایهگذاری
و مشــارکت صنــدوق توســعه ملــی در

طرحهــا و پروژههــای صنعــت بــرق
تســهیل شــود.

پایــدار بــرای تــداوم موضــوع ،مجموعــه

توسعه صادرات برق

شــدت بدهــکار ســرمایهگذاران میکننــد.

نفــت و گاز یکــی از آرمانهــای

شــرکتها و ســازمانهای تابعــه را بــه
در برنامــه هفتــم بــه موضــوع توســعه

سالهاســت کــه جلوگیــری از خامفروشــی

برنامهریــزان اقتصــادی کشــور اســت.

شــده و تکلیفــی اســت .ایــن رویــه

انرژیهــای تجدیدپذیــر و مهمتــر از آن بــه

توســعه صــادرات و مبــادالت برونمــرزی

برنامــه هفتــم بایــد مســیر آزادســازی

خودگــردان در کنــار اســتفاده از ابزارهایــی

موضــوع میتوانــد مزیتهــای زیــادی

اعتبــار کربــن ( ،)Carbon Creditمکانیــزم

باشــد

را همــوار کنیــم تــا مصرفکننــدگان و

تولیدکننــدگان بــرق بــه طــور مســتقیم

نحــوه تعریــف ایــن پروژههــا بــه صــورت
ماننــد گواهــی صرفهجویــی ســوخت،

بــرق بــه واســطه ویژگیهــای ژئوپلیتیکــی

را بــرای توســعه کشــور بــه دنبــال داشــته

صفحه

تابستان  ،1401دوره جدید

تابستان  ،1401دوره جدید

37 9

دورنمای یک قانون

پرونده

پرونده

اتفاق تازه

سیاســتهای کلــی برنامــه هفتــم توســعه

شــهریور ســال جــاری بــا اولویــت پیشــرفت

اقتصــادی تــوأم بــا عدالــت بــه منظــور اجــرای
بنــد یــک اصــل  ۱۱۰قانــون اساســی ابــاغ شــد.

سیاســتهای کلــی ایــن برنامــه در هفــت

«فرهنگــی و اجتماعــی»« ،علمــی ،فنــاوری و
آموزشــی»« ،سیاســی و سیاســت خارجــی»،
«دفاعــی و امنیتــی»« ،اداری ،حقوقــی و
قضایــی» و در  ۲۶بنــد تصویــب شــده اســت.
در اولیــن ســرفصل سیاســتهای کلــی

برنامــه هفتــم بــا عنــوان «اقتصــادی» ضمــن

تاکیــد بــر پیشــرفت اقتصــادی تــوأم بــا

عدالــت ،نــرخ رشــد اقتصــادی متوســط ۸

درصــد بــا تأکیــد بــر افزایــش بهــرهوری کل
عوامــل تولیــد از جملــه منابع انســانی ،ســرمایه

و  ...در نظــر گرفتــه شــده اســت .همچنیــن
ایجــاد ثبــات در ســطح عمومــی قیمتهــا و

نــرخ ارز ،تکرقمــی کــردن تورم،جهتدهــی
بــه نقدینگــی و اعتبــارات بانکــی بــه ســمت

فعالیتهــای مولــد و جذابیتزدایــی از

فعالیتهــای غیرمولــد بــه عنــوان یکــی دیگــر
از سیاســتهای کلــی برنامــه هفتــم تعییــن
شــده اســت.

همچنیــن بــه منظور اصــاح ســاختار بودجه،

احصــاء و شفافســازی بدهیهــا و تعهــدات

عمومــی دولــت و مدیریــت و تأدیــه بدهیهــا،

واقعــی کــردن منابــع و مدیریت مصــارف دولت
و اجتنــاب از کســر بودجــه و همچنیــن تعییــن

تکلیــف طرحهــای عمرانــی نیمــه تمــام بــا
واگــذاری از طریــق مشــارکت دادن بخشهــای
خصوصــی و عمومــی غیردولتــی در طرحهــای
عمرانــی انتفاعــی در کنــار شفافســازی و

ضابطهمنــد کــردن درآمدهــا و هزینههــای

شــرکت نفــت و ســایر شــرکتهای دولتــی

یا

نظــام جامــع تامیــن اجتماعــی هــم از دیگــر

ششــم بــه درســتی نشــان میدهــد کــه

ایجــاد تحــول در نظــام مالیاتــی و اســتقرار
محورهــای مطروحــه در ســرفصل اقتصــادی

سیاســتهای کلــی برنامــه هفتــم هســتند.

سیاســتهای کلــی برنامــه هفتــم در حــوزه

سیاســتهای کلــی برنامههــای پنــج ســاله

ارزیابــی شــد».

آسیبشناســی نظــام برنامهریــزی کشــور

کلــی برنامــه در شــش دوره گذشــته نشــان

تحقــق تنهــا  ۳۰درصــد از اهــداف برنامــه

و میــزان تحقــق آنهــا در هــر برنامــه و

برنامههــای توســعه ســاختار مناســبی

مــورد بررســی قــرار گرفــت .در ارزیابــی نهایــی

میدهــد کــه در برنامــه دوم و ســوم توســعه

توســعه گذشــته کمتــر از ۳۵درصــد تحقــق

اســت .از برنامــه چهــارم و پنجــم راهبردهــای

بــرای اجرایــی شــدن ندارنــد و نمیتواننــد
زمینهســاز دســتیابی بــه اهــداف پیشبینــی

مشــخص شــد هــر یــک از شــش برنامــه

«علمــی ،فنــاوری و آموزشــی» بــرای پنــج

شــده باشــند ،مهمتــر آنکــه ظاهــرا هیــچ

شــبکه ملــی اطاعــات و روزآمدســازی و ارتقــاء

بــاالی ایــن برنامههــا را نــدارد.

شــتاب پیشــرفت و نــوآوری علمــی و فنــاوری

پــس از ابــاغ سیاســتهای کلــی آغــاز شــده،

نــه تنهــا در تحقــق اهــداف سیاســتها نــاکام

و نظــارت عالــی بــر اجــرا تهیــه شــود و یــا

انحــراف پیــدا کردهانــد».

ســال آینــده کشــور ضمــن تکمیــل و توســعه

نظــام آموزشــی و پژوهشــی کشــور ،افزایــش
و تجاریســازی آنهــا بــه ویــژه در حوزههــای

اطاعــات و ارتباطــات و زیســت فنــاوری و

ارگانــی و مســئولی هــم انتظــار تحققپذیــری
برنامــه هفتــم توســعه هــم کــه تهیــه آن

یــا بایــد بــا تغییــرات جــدی در نحــوه تدویــن

ریزفنــاوری و انرژیهــای نــو و تجدیدپذیــر را

سرنوشــت محتومــش تحققپذیــری انــدک

در سیاســتهای اقتصــادی برنامــه هفتــم،

برنامــه ششــم توســعه ۱۶فروردیــن  9۶بــه

هدفگــذاری کــرده اســت.

تکرار مکررات

ســرفصل «اقتصــادی»« ،امــور زیربنایــی»،

در بودجــه در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت.

در آن را در اختیــار دارنــد.

مشــابه بــا  ۶برنامــه گذشــته خواهــد بــود.

اساســا از کلیــد واژه بــرق بــه عنــوان یکــی

تصویــب مجلــس رســیده و در همــان روزابــاغ

نامــی بــرده نشــده اســت .اگرچــه انرژیهــای

برنامــه ،کشــور بــه رشــد  ۸درصــدی دســت

از زیرســاختهای مهــم و حیاتــی توســعه

نــو و تجدیدپذیــر در قالــب یکــی از محورهــا

شــد .قــرار بــود در طــول مــدت اجــرای ایــن
یابــد ،امــا دیــوان محاســبات اعــام کــرد کــه

مــورد تاکیــد و توجــه قــرار گرفتــه ،امــا اشــاره

متوســط رشــد در ســالهای اجــرای برنامــه،

انگاشــت .ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه

براســاس گــزارش دیــوان محاســبات،

کمرنــگ بــه حــوزه انــرژی را نمیتــوان نادیــده

در حــوزه انــرژی موضوعاتــی ماننــد کاهــش
خامفروشــی نفــت و گاز بــا توســعه زنجیــره

تنهــا  ۰.۷۶درصــد بــوده اســت .همچنیــن

هدفگــذاری قانونگــذار در برنامــه ششــم

در  ۳۰درصــد بــه طــور کامــل محقــق شــده،

ارزش ایــن صنعــت و افزایــش ظرفیــت

در  ۲۲درصــد احــکام محقــق نشــده و در ۴۸

بشــکه در روز و نیــز «کاهــش شــدت مصــرف

اســت .البتــه ســیدمحمد حســینی معــاون

بــا رعایــت بنــد هفتــم سیاســتهای کلــی

تاکیــد کــرده کــه «برنامــه هفتــم توســعه بــه

پتروپاالیشــگاهی کشــور بــه حداقــل ۳میلیــون

انــرژی بــه میــزان متوســط ســاالنه ده درصــد
اصــاح الگــوی مصــرف» بــه تصویــب مجمــع

تشــخیص مصلحــت نظــام رســیده اســت.

دورنمای یک قانون

درصــد احــکام بخشــی از آنهــا محقــق شــده
پارلمانــی رئیــس جمهــور در گفتگــو بــا ایســنا

سرنوشــت برنامــه ششــم مبتــا نخواهد شــد».
در همیــن راســتا دبیــر کمیســیون مشــترک

یافتهانــد؛ بنابرایــن ایــن برنامههــا بــه

ارزیابیهــای صــورت گرفتــه از سیاســتهای

بیشــتر اهــداف و جهتگیریهــا تعییــن شــده
مبنایــی هــم وارد سیاســتها میشــوند .بــه

صــورت امــور محــور یعنــی امــور اقتصــادی،

عبــارت دیگــر ،چــون اهــداف و جهتگیریهــا

بــدون اولویــت مشــخص تدویــن شــدهاند و

میشــوند تــا مکمــل جهتگیریهــا شــوند

سیاســی ،اجتماعــی و ...بــه صــورت جامــع و

بودهانــد ،بلکــه از اهــداف سیاســتها نیــز
ایــن مقــام مســئول همچنیــن از

کاهــش تعــداد پیشــنهادهای رســیده از
هــر یــک از شــش برنامه توســعه گذشــته

کمتــر از ۳۵درصــد تحقــق یافتهانــد؛

عملــی نشــد ،راهبردهــای مبنایــی اضافــه
بــا ایــن حــال طــی همیــن برنامههــای

توســعه راهبردهــای اجرایــی هــم ورود پیــدا
میکننــد تــا نقــش تکمیلکننــده راهبردهــای
مبنایــی را ایفــا کننــد .بــا وجــود ایــن تغییــر

رویکردهــا در تدویــن برنامههــای توســعه
میانگیــن تحقــق برنامههــای اول تــا ششــم
توســعه بــه  ۳۵درصــد نرســیده اســت.

دبیــر کمیســیون مشــترک سیاســتهای

بنابرایــن ایــن برنامههــا بــه صــورت امــور

کلــی برنامــه هفتــم مجمــع تشــخیص

اجتماعــی و ...بــه صــورت جامــع و بــدون

چالــش اساســی در تدویــن برنامــه هفتــم مــد

تنهــا در تحقــق اهــداف سیاســتها نــاکام

نــرخ بیــکاری ،چالشهــای زیســتمحیطی و

محــور یعنــی امــور اقتصــادی ،سیاســی،

مصلحــت نظــام خاطرنشــان کــرده کــه ۱۸

اولویــت مشــخص تدویــن شــدهاند و نــه

نظــر قــرار گرفتــه کــه تــداوم رکــود ،افزایــش

بودهانــد ،بلکــه از اهــداف سیاســتها نیــز

 ...بخشــی از ایــن چالشهــا هســتند.

انحــراف پیــدا کردهانــد.

کمیســیونهای تخصصــی از  ۳۲۰بنــد

سیاســتی بــه  ۴۵بنــد خبــر داده و اذعــان

کارآمــدی و اثرگــذاری برنامــه هفتــم بــدون

تردیــد پیــش از تعییــن جزئیــات ،بررســی در

مجلــس و تصویــب و ابــاغ نهایــی آن قابــل
ارزیابــی نخواهــد بــود ،امــا امیــد آن مــیرود که

کــرده بــود کــه «علــت کاهــش تعــداد ایــن

بــا آگاهــی دولــت و نهادهــای مرتبــط نســبت

گذشــته بــوده اســت .در واقــع سرنوشــت

ایــن قانــون بــا جزئیاتــی قابــل پیادهســازی و

سیاســتها ارزیابــی جامــع از  ۶برنامــه توســعه

بــه تحققپذیــری انــدک  ۶برنامــه گذشــته،

برنامههــای ادوار گذشــته ،چــراغ راه کســانی

رصــد دقیــق تدویــن و ســاختارهای نظارتــی

توســعه را نوشــتند .بــا شــکلگیری کارگروهــی؛

ایجــاد شــود در غیــر ایــن صــورت رونــد زیانبــار

در نگاهــی کلــی بایــد پذیرفــت کــه شــش

سیاســتهای کلــی برنامــه هفتــم مجمــع

بســیار محــدودی داشــتهاند ،در حقیقــت

روزنامــه دنیــای اقتصــاد در خصــوص فرآینــد

اجــرای برنامههــای گذشــته ،میــزان اثربخشــی

«ابتــدا چالشهــای پیــش روی کشــور توســط

نظــام در اجــرای اصــل  ۴۴قانــون اساســی،

ادامــه خواهــد یافــت و آســیبها و مخاطــرات

سیاســتهای مبتنــی بــر رشــد نــرخ جمعیــت

را متضــرر خواهــد کــرد

برنامــه توســعه گذشــته شــانس تحقــق پذیری

پیــش از آنکــه بــه محورهــا و سیاســتهای
کلــی برنامــه توجــه شــود ،بایــد دیــد کــه

دســتگاههای اجرایــی ،اراده ،ابــزار و منابــع الزم

بــرای دســتیابی بــه اهــداف پیشبینــی شــده

تشــخیص مصلحــت نظــام ،در گفتگــو بــا

تدویــن ایــن برنامــه عنــوان کــرده بــود کــه
کمیســیونها و کارگروههــای تخصصــی

بحــث و بررســی شــد .ســپس آسیبشناســی

شــد کــه سیاســتهای کلــی برنامــه هفتــم

آنهــا و میــزان تطبیــق بــا سیاســتهای کلــی
سیاســتهای اقتصــاد مقاومتــی و حتــی

موثــری بــرای پیگیــری اجــرای برنامــه هفتــم

اقدامــات بخشــی بــدون اتــکا بــه یــک برنامــه
بلندمــدت توســعه محــور همچنــان در کشــور

ناشــی از آن همــه اقشــار و بخشهــای جامعــه

سمیه کاظم زاده دهکردی کارشناس روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران
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پرونده

پرونده

در ِ
بند
بندهای
برنامه توسعه

از ابتــدای پیــروزی انقــاب اســامی تاکنــون شــش برنامــه توســعه تدویــن شــده و هفتمیــن آن هــم همیــن چندوقــت پیــش بــه ســران ســه قــوه،
رئیــس مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام و رئیــس ســتاد کل نیروهــای مســلح ابــاغ شــده اســت .برنامههایــی کــه بــه بــاور کارشناســان ضــرورت
وجودیشــان را اگرچــه نمیشــود انــکار کــرد امــا برخــی ایــرادات و اشــکالهایی بــه آنهــا وارد اســت کــه باعــث شــده کارایــی چندانــی نداشــته باشــند.
درهرکــدام از ایــن برنامههــا نگاهــی بــه حــوزه انــرژی و صنعــت بــرق وجــود داشــته و بایدهایــی انگاشــته شــده کــه اگــر رعایــت میشــدند شــرایط
را از نظــر بگذرانیــم و ببنیــم تــا کجــا توانســتهایم بــر تــن ایــن بندهــا و مــوارد جامــه عمــل بپوشــانیم.

بــا پیــروزی انقــاب اســامی و پــس از آن جنــگ تحمیلــی ،در

عمــل برنامههــای اقتصــادی و توســعهای ایــران دچــار گسســت

اقتصــادی کشــور را بــه همــراه داشــت و جنــگ نیــز اولویــت

مشــکات در اجــرای برنامــه اول ،تــا ســال  ۱۳۷۴تصویــب و

توســعه بــرای ســالهای  ۱۳۶۲ـ  ۱۳۶۶تهیــه شــد .ایــن برنامــه

یکــی ،دو ســال برنامــهای در دســت اجــرا نداشــت.

و رخــوت شــد ،زیــرا انقــاب دگرگونــی کامــل ســاختارهای
نخســت بــه شــمار میرفــت .نخســتین برنامــهی پیشــنهادی

در شــهریور ۱۳۶۱بــه تصویــب شــورای اقتصــاد و در تیرمــاه ۱۳۶۲
بــه تصویــب هیــات دولــت رســید ،امــا هرگــز بــه تصویــب

اجـــرای برنامـــه دوم توســـعه بـــه تـــأخیر افتــاد و عمـاً کشــور
مهمتریــن نکاتــی کــه دربرنامــه اول توســعه درحــوزه انــرژی

مطــرح شــد ،تخفیــف عــوارض در امــور عمرانــی و خدمــات

مجلــس شــورای اســامی نرســید و اجرایــی نشــد تــا اینکــه
دورهی ســازندگی اولیــن برنامــهی پنــج ســالهی توســعه تاییــد

افزایــش ضریــب بهرهبــرداری ،ضریــب بــار و راندمــان حرارتــی

پــس از پایــان جنــگ تحمیلــی در ســال  ،۱۳۶۸همزمــان بــا
شــد و بــه اجــرا در آمــد.

بهبــود بهرهبــرداری از تاسیســات صنعــت بــرق کشــور از طریــق
نیروگاههــا و کاهــش تلفــات انــرژی در شــبکههای انتقــال

راهبــرد برنامــه اول بــا عنــوان برنامــه ســازندگی ،آزادســازی

و توزیــع و سیاســتگذاری در زمینــه مصــرف بهینــه انــرژی و

ســرمایهگذاری دولتــی خســارتهای جنــگ تحمیلــی را جبــران

و نفــت و رعایــت دقیــق اولویتهــای بخــش انــرژی (بــرق،

اقتصــادی تعییــن شــد .ایــن برنامــه بــه دنبــال آن بــود تــا بــا

صرفهجویــی در ســوخت و انــرژی ،توســط وزارتخانههــای نیــرو

کنــد و بهرهبــرداری حداکثــری را از ظرفیتهــای موجــود در

نفــت و گاز) توســط وزارتخانههــای صنعتــی و بازرگانــی در

ایجــاد رشــد اقتصــادی مثبــت ،بازســازی زیرســاختهای کشــور،

برنامــه توســعه بعــد از انقــاب بــود.

کشــور انجــام دهــد و در نهایــت رشــد مناســبی را ایجــاد کنــد.
تامیــن نیازهــای ضــروری ،بازســازی و راهانــدازی ظرفیتهــای
تولیــدی و زیربنایــی کــه بــه علــت جنــگ متحمــل خســارتهای

و آمــوزش از مهمتریــن اهــداف ایــن برنامــه بــود.

مهمتریــن سیاســتهای مــورد توجــه ایــن برنامــه تقویــت

کاهــش نــرخ بیــکاری و در برخــی زمینههــای اجتماعــی موفــق

بــود امــا در زمینــه خصوصیســازی و کاهــش نقــش دولــت

ناموفــق بــود و در ســالهای پایانــی برنامــه اول ،تــورم افزایــش
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پایــان برنامــه اول توســعه در ســـال  ۱۳۷۲بـــا توجـــه بـــه ایجاد

عمومــی از قبیــل :آب بهــا ،بــرق ،تلفــن ،گاز بــود .همچنیــن

کاهــش تصــدی دولــت عنــوان شــد .ایــن برنامــه اگــر چــه در

9

بســیاری یافــت .ناگفتــه نمانــد کــه ایــن برنامــه توانســـت بـــه

رشـــد متوســط ســاالنه  ۵۲/۷درصــد در ســال دســت یابــد .بــا

پــول ملــی ،کاهــش هزینههــای دولــت ،حــذف انحصــار و

صفحه

مقدمه

نیــرو و انــرژی مخصوصــا بــرق گونــهای دیگــر بــود .در ایــن گــزارش بنــا داریــم مهمتریــن نــکات حــوزه صنعــت بــرق در شــش برنامــه توســعه گذشــته

بســیاری شــده بــود و همچنیــن ارتقــای کمــی و کیفــی فرهنــگ

پری شاکرین روزنامهنگار

دورنمای یک قانون

مــورد وســایل و تجهیــزات مصرفکننــدگان انــرژی در اولیــن
درهمیــن حــال در مــورد رشــد ســاالنه بخشهــای مختلــف

در مقاطــع ( )۱۳۷۲-۱۳۶۸در بخــش آب و بــرق و گاز  9/۱درصــد

بــرآورد شــده و اهــداف مربــوط بــه بخــش آب و بــرق و گاز
بــا توجــه بــه ارتبــاط متقابــل رشــد ایــن بخــش بــا ســایر

بخشهــای اقتصــادی بــه خصــوص کشــاورزی و صنعــت و
همچنیــن تامیــن نیازهــای مصرفــی کشــور تعییــن شــده بــود.

همچنیــن ســهم ارزش افــزوده بخشهــای مختلــف اقتصــادی

در تولیــد ناخالــص داخلــی در ســال  ۱۳۷۲در بخــش آب و بــرق و
گاز معــادل  ۲/۸درصــد ،پیشبینــی شــده بــود.

برنامه اول توسعه
صفحه

تابستان  ،1401دوره جدید

تابستان  ،1401دوره جدید
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دورنمای یک قانون

پرونده

پرونده

برنامــه دوم توســعه اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی کــه

منظــور کاهــش مصــرف انــرژی آنهــا در ســاعات اوج مصــرف

هزینــه بــرق ،گاز ،تلفــن ،آب و فاضــاب و نیــز متناســب

نیــروگاه و تولیــد بــرق و تضمیــن خریــد بــرق از آنهــا

براســاس برنامهریــزی جامــع اقتصــادی و اســتراتژی برنامــه،

دیگــری بــود کــه مــد نظــر قــرار گرفــت .درهمیــن حــال تنظیــم

(در مقایســه بــا بخشهــای غیــر تولیــدی) ،کمیتــهای

بــود .همچنیــن دولــت مکلــف شــد بــه منظــور ترغیــب

بــرای اجــرا در مـــدت  ۵ســال ( )۱۳۷۴-۱۳۷۸تهیــه شــده بــود،
رشــد و توســعه پایـــدار ،حمایـــت از صنایــع داخلــی و کاهــش

وابســتگی بــه درآمــد نفــت بــا هــدف رشـــد ســـاالنه برنامـــه

 ۱/۵درصـــد در طـــول برنامــه پیشبینــی شــده بــود( .ســازمان

برنامــه و بودجــه )۱۳۷۴ ،امــا در حقیقــت ادامهدهنــده همــان

بــرق و انــرژی و برقــراری انضبــاط اجتماعــی هــم از نــکات مهــم
برنامــه فصلــی کار کارخانجــات و صنایــع توســط وزارتخانههــای

کــردن نرخهــای ترجیحــی در جهــت حمایــت از تولیــد

متشــکل از نماینــدگان وزارتخانههــای متولــی امــور

مربــوط بــه نحــوی کــه مصــرف بــرق انــرژی درماههــای دارای
و تســهیل در اجــرای طرحهــای زیــر بنایــی تولیــد و انتقــال

از اشــتراک و نــرخ نهادههــا) را متناســب بــا هــدف فــوق

بــرق را تعییــن واعــام کنــد.

حداکثــر مصــرف کاهــش یابــد .همچنیــن بــه منظــور تســریع

وبودجــه ،همــه ســاله ضوابــط تعییــن نــرخ فــروش (اعــم

برنامــه اول توســعه بــا همــان اهــداف بــود .ایــن برنامــه
بــه عنــوان مهمتریــن اهــداف اقتصــادی خــود بیــان کــرد و خط

توانیــر و ســازمان بــرق ایــران و ســازمان آب و بــرق خوزســتان

وزارت نفــت و وزارت نیــرو قیمــت فــروش داخلــی

انجــام هزینههــای ســرمایهای طرحهــای شــرکتهای مذکــور

بنزیــن ،نفــت گاز و نفــت کــوره) را در لوایــح بودجــه

مالــی ،اشــتغالزایی ،مهــار فشــارهای معیشــتی و اصــاح نظــام

قیمتهــا را در پیــش گرفــت.

در بودجههــای ســنواتی شــرکتهای بــرق منطقــهای و

بــا تصویــب مجمــع عمومــی شــرکتهای یــاد شــده جهــت

حاملهــای انــرژی (بــرق ،گاز طبیعــی ،نفتســفید،

بــرق ،بهمنظــور ترغیــب ســایر مؤسســات داخلــی بــه

داخلــی بــه تولیــد هــر چــه بیشــتر نیــروی بــرق ،نــرخ تضمینــی

و میعانــات گازی و بــرق حســب مــورد بــه عنــوان درآمــد

تعییــن و اعــام کنــد.

شــرکت توانیــر تلقــی شــده و بــه مصــرف ارزی هزینــه

برنامههــای کشــور موفقتــر عمــل کــرد و توانســت بــه

بــر تعرفههــای مصــرف آب ،بــرق وگاز انجــام شــود امــا بــه

بــا همــه ایــن اوصــاف و بــا توجــه بــه اهــداف تعییــن شــده،

عملیــات جــاری (شــامل واردات فرآوردههــای نفتــی و گاز

فــروش هرکیلــو وات ســاعت برقــی طــی ســالهای  ۱۳۷۴تــا
 ۱۳۷۸ســاالنه نســبت بــه ســال مــا قبــل بطــور متوســط بیســت

بودجــه تعییــن و اعــام کنــد.

ایــن برنامــه در پایــان دوره نتوانســت بــه رشــد اقتصــادی ۵.۱

کــه پیــش بینــی شــده بــود دســت پیــدا کنــد و در زمینــهی
بیــکاری نیــز موفــق عمــل نکــرد .در برابــر ،ایــن برنامه توانســت

درصــد افزایــش یابــد و حــق انشــعابات و قیمــت فــروش

نقــش بخــش خصوصــی را در اقتصــاد ایــران پررنگتــر کنــد.

برنامــه دوم برابــر قیمتهــای ســال  ۱۳۷۲باشــد.

افزایــش نقدینگــی ،نــرخ تــورم بــه  ۲برابــر نــرخ پیــش بینــی

هرکیلــووات ســاعت بــرق مصرفــی درامــور کشــاورزی درطــول
تنظیــم ســاعات کار اصنــاف توســط وزارت بازرگانــی بــه

در حــوزهی مالــی نیــز بــه علــت نــرخ ســاالنه  ۲۵درصــدی

برنامه دوم توسعه

شــدهی  ۱۳.۲درصــدی در برنامــه افزایــش یافــت.

برنامــه ســوم توســعه از ســال  ۱۳۷9آغــاز شــد و

طبیعــی) و اجــرای طرحهــای ســرمایهای مصــوب مجلــس

شــورای اســامی برســد.

توســط وزارتخانههــای ذیربــط بهنحــوی کــه مصــرف

هســتند ،کاهــش پیــدا کنــد هــم از دیگــر نکاتــی بــود کــه

در ایــن برنامــه بــه آن توجــه شــد .حمایــت از احــداث

ایــن برنامــه یکسانســازی نــرخ ارز ،حــذف موانــع

در تســریع رونــد خصوصیســازی ،کاســتن از یارانههــای

برنامه سوم توسعه
نــاکام مانــد.

مــورد توجــه دولــت واقــع نشــد و حتــی ســازمان

ســریع اقتصــادی پیشبینــی شــد .ســپس بــا برقــراری

عنــوان هــدف تعییــن شــد .در ایــن برنامــه هــم نــکات

اقتصــادی و اجتماعــی و تســهیل ســرمایهگذاری بــود.

ضمــن اینکــه تــورم ســاالنه بــه ســطح  ۱۴.۱رســید کــه

برنامــه چهــارم در اواخــر دولــت اصاحــات یعنــی

براســاس برنامههــای دولــت اصاحــات نوشــته شــده

شــده بــود ماننــد اینکــه در جهــت منطقــی کــردن

افزایــش  ۱۰درصــدی ســرمایه گــذاری دســت یابــد.

داناییمحــور در تعامــل بــا اقتصــاد جهانــی بــود .در

اصــاح ســاختاری اقتصــاد و تقویــت بخــش خصوصــی

اصاحــی و قابــل توجهــی درحــوزه بــرق و انــرژی مطــرح

رشــد اقتصــادی مناســب بیــش از  ۶درصــدی در کنــار

بــرق و انــرژی در ماههایــی کــه دارایحداکثــر مصــرف

برنامــه و بودجــه کــه متولــی اصلــی برنامهریــزی

اقتصــاد رقابتــی بــه همــراه اصاحــات در زیرســاختهای

بــه هــر روی برنامــهی ســوم توســعه بــه نســبت دیگــر

انــرژی ،کاهــش مقــررات زدایــی و برچیــدن انحصارهــا

مــیداد .البتــه در ایــن برنامــه برخــی حقــوق اجتماعــی
شــهروندان و تقویــت فضــای سیاســی داخلــی نیــز بــه

تضمینــی خریــد بــرق را تــا پایــان ســال اول برنامهچهــارم

تنظیــم برنامــه فصلــی ســاعات کار کارخانههــا و صنایــع

بــا نــگاه اجتماعــی -اقتصــادی در داخــل و سیاســت

حرکــت بــرای حــذف یارانــهی انــرژی را مــورد تاکیــد قــرار

از مدیریــت و نظــارت وزارت نیــرو ،شــرایط و قیمتهــای

 ۱.۸کمتــر از برآوردهــای برنامــه بــود؛ گرچــه ایــن برنامــه

حســاب ذخیــرهی ارزی ،اصــاح نظــام قیمتهــا و نیــز

را دنبــال میکــرد .رویکــرد ایــن برنامــه ،توســعهی
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غیــر تعرفــهای ،تاســیس بانکهــای خصوصــی ،ایجــاد

کــه درآمــد حاصــل از صــادرات فرآوردههــای نفتــی ،گاز

در ســال  ۱۳۸۴بــه تصویــب رســید و البتــه کــه چنــدان

تنشزدایــی در روابــط بینالملــل اهدافــی همچــون

9

تولیــد هرچــه بیشــتر نیــروی بــرق از نیروگاههــای خــارج

اختصــاص یابــد .نکتــه مهــم دیگــری کــه مطــرح شــد ایــن بود

خریــد بــرق تولیــدی آنهــا را بــا هماهنگــی ســازمان برنامــه و

بــه وزارت نیــرو اجــازه داده شــد کــه )۱ :نــرخ متوســط قیمــت

کــه دولــت مکلــف اســت بــا حفــظ مســئولیت تأمیــن

ســنواتی بــه مجلــس ارائــه کنــد .همچنیــن قــرار شــد

شــرکت ملــی نفــت ایــران و شــرکت ملــی گاز ایــران و

مربــوط بــه مشــترکین کــم مصــرف ثابــت بمانــد .هــم چنیــن

خصوصیســازی در صنعــت بــرق نکتــه مهــم دیگــری

بــه دولــت اجــازه داده شــد کــه براســاس پیشــنهاد

نکاتــی کــه درحــوزه انــرژی و صنعــت بــرق درایــن برنامــه

گونــهای باشــد کــه ضمــن افزایــش قیمــت میانگیــن ،نــرخ

نیــرو ،همهســاله شــرایط و قیمتهــای تضمینــی خریــد

بــود کــه در برنامــه ســوم بــه آن اشــاره شــده و آمــده بــود

کــه وزارت نیــرو موظــف اســت جهــت ترغیــب ســایر موسســات

مــد نظــر قــرار گرفتــه بــود ایــن بــود کــه نــرخ تصاعــدی

ســایر مؤسســات داخلــی بــه تولیــد هرچــه بیشــتر نیــروی

تولیــدی و زیربنایــی (حســب مــورد) و ســازمان برنامــه

نیــرو اجــازه داده شــد تمــام ســود ویــژه مربــوط بــه عملکــرد

مشــیهایی همچــون تشــویق صــادرات ،توجــه بــه بازارهــای

هــم نکتــه مهــم دیگــری بــود کــه دربــارهاش توصیه شــده

بــرق از نیروگاههــای خــارج از مدیریــت و نظــارت وزارت

تهیــه و بــه شــورای اقتصــاد پیشــنهاد کنــد.

عدالــت اجتماعــی ،افزایــش بهــرهوری و کاهــش وابســتگی را

صفحه

دورنمای یک قانون

توســعهای کشــور بــود ،منحــل شــد .ایــن برنامــه تمامــا

فصــل اول ایــن برنامــه بســترهای مناســب بــرای رشــد
رابطــه بــا اقتصــاد جهانــی قــرار بــود کــه خصوصیســازی

و رقابتپذیــری در اقتصــاد داخــل شــکل بگیــرد .ایــن
برنامــه نــگاه ویــژهای نیــز بــه مقولــه علــم و پژوهــش

برنامه چهارم توســعه

بــود و اصلیتریــن وجهــش نیــز رشــد اقتصــاد ملــی

داشــت و شــاید بــرای نخســتین بــار در برنامههــای

صفحه

تابستان  ،1401دوره جدید

تابستان  ،1401دوره جدید
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دورنمای یک قانون

پرونده

پرونده

امــا پــس از تمدیــد یــک ســاله قانــون برنامــه

توســعه ایــران صحبــت از توســعه علمــی میشــد.

درحــوزه انــرژی و نیــروی بــرق طــی بنــد الــف مــاده  ۲۵برنامــه چهــارم توســعه دولــت موظــف شــده بــود حداقلدهدرصــد ()%۱۰

از انجــام فعالیــت مربــوط بــه تولیــد و توزیــع بــرق را بــا حفــظ مســئولیت خــود در تأمیــن بــرق بهنحــوی کــه موجــب انحصــار در

بخــش غیردولتــی نشــود و اســتمرار ارائــه خدمــات فوقالذکــر تضمیــن شــود بهاشــخاص حقیقــی و حقوقــی داخلــی واگــذار کنــد.

دربنــد ب ایــن مــاده هــم بــاز بــه نوعــی بــر خصوصیســازی بــرق تاکیــد شــده و آمــده بــود کــه :دولــت مکلــف اســت بــا حفــظ

مســؤولیت تأمیــن بــرق ،بهمنظــور ترغیــب سایرمؤسســات داخلــی بــه تولیــد هرچــه بیشــتر نیــروی بــرق از نیروگاههــای خــارج

از مدیریــت و نظــارت وزارت نیــرو ،شــرایط و قیمتهــای تضمینــی خریــد بــرق را تــا پایــان ســال اول برنامهچهــارم تعییــن و اعــام
کنــد .درنهایــت در انتهــای زمــان اجــرای ایــن برنامــه متوســط رشــد کشــور از میــزان  ۷.۴درصــد پیــش بینــی شــده کمتــر بــود.

پنجــم توســعه؛ دولــت یازدهــم کــه عاقــه چندانــی بــه
نظــام برنامهریــزی متمرکــز نداشــت نخســتین برنامــه

بــرای وزارت نیــرو بــود و براســاس مــاده  ۶۱ســهم

توســعهای خــود را بــه مجلــس ارائــه کــرد؛ در واقــع

تــا ۱۴۰۰ایــران تدویــن شــده بــود ،بــه منظــور دســتیابی

درحــال حاضــر حــدود  ۰.۳۲درصــد اســت.

جینــی  ۲9درصــد در ســال پایانــی برنامــه ارائــه شــد.

منطقــه ســخن میگفــت کــه وضعیــت ناامــن و کاهــش

برنامــه ششــم توســعه کــه بــرای بیــن ســالهای ۱۳9۶
بــه رشــد اقتصــادی متوســط ســالیانه  9درصــد و ضریــب

درصــد میرســید حــال آن کــه براســاس آمــار ایــن رقــم
مــاده  ۶۰نیــز حاکــی از لــزوم تبدیــل ایــران بــه هــاب

بررســی مــواد مرتبــط بــا وزارت نیــرو در ششــمین

قیمــت نفــت بــه نظــر ســنگی برســرراه ایــن مســئله

ایــن بــود کــه موضوعاتــی نظیــر خصوصیســازی،

ششــم توســعه بــه پایــان راه خــود رســید کــه براســاس

مقابلــه بــا بحــران کمآبــی ،ارتقــای نظــام بهرهبــرداری

شــد .بــه ایــن ترتیــب ســرانجام در شــرایطی برنامــه
گــزارش دیــوان محاســبات مــواردی همچــون افزایــش

امــا برنامــه پنــج ســاله پنجــم کــه در ســال ۱۳9۰

تولیــدى از منابــع انرژىهــاى نــو و انرژىهــاى پــاک و

آب آشــامیدنی ،توســعه شــبکه فاضــاب ،مدیریــت و

ماهــوی بــا برنامههــای پیــش از خــود داشــت .هــدف

در تعییــن قیمــت خریــد بــرق ایــن نیروگاههــا عــاوه

قیمــت آب و بــرق ،افزایــش بازدهــی نیروگاهها ،تشــکیل

تجدیدپذیــر و پــاک درحــوزه انــرژی و صنعــت بــرق

اصلــی ایــن برنامــه پیــاده کــردن الگــوی اســامی -ایرانــی

نیروگاههــاى خــارج از مدیریــت وزارت نیــرو اقــدام کنــد.

بهرهبــرداری مناســب از تاالبهــای کشــور ،افزایــش

بــر هزینههــاى تبدیــل انــرژى (در بــازار رقابتــى شــبکه

هــاب منطقــهای بــرق ،افزایــش ســهم نیروگاههــای

صادراتــى ســوخت مصــرف نشــده نیــز بــر اســاس ترکیــب

اســتانها و واگــذاری تصدیگــری آنهــا بــه بخــش

(هــاب) منطقــهای بــرق ،افزایــش ســهم نیروگاههــای

جامــه عمــل نپوشــید.

تجدیدپذیــر و تجمیــع امــور تولیــد و انتقــال بــرق در

چنیــن اســت کــه میتــوان گفــت اگرچــه همــه

ســوخت مصرفــى نیروگاههــاى حرارتــى و لحــاظ راندمــان

خصوصــی اصلیتریــن راهبردهــای حــوزه آب و بــرق

مدعــی ارائــه بهتریــن برنامــه بودهانــد و در برابــر ،بــه

اســت بــه منظــور تنــوع در عرضــه انــرژى ســازى بهینــه

در بودجههــاى ســاالنه بــه تولیدکننــدگان ایــن گونــه انــرژى

مصوبــه کلیــات برنامه ششــم توســعه براســاس حداقل

بــرای شــناخت علتهــای شکســت و آسیبشناســی

توســعه بــود .برنامــهای کــه بــرای نخســتین بــار توســط
ســازمان برنامــه و بودجــه کارشناســی نشــده و دســتپخت

خــود دولــت بــود.

در قانــون برنامــه پنجــم درخصــوص بخش انــرژی آمده

ســازى تولیــد و افزایــش راندمــان نیروگاههــا ،کاهــش

سراســرى  -بازاربــرق) متوســط ســاالنه ارزش وارداتــى یــا

مــورد تأییــد دولــت ،از محــل اعتبــارات یارانه انــرژى منظور
قابــل پرداخــت بــود.

کشــور در ســالهای آتــی را تشــکیل مــیداد.

 ۱۳مــاده بــه صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم وزارت نیــرو

دســت انــدرکاران برنامهریــزی در هــر برنامــه توســعه

اجــرای برنامههــای پیشــین انتقــاد وارد کردهانــد امــا

برنامههــای پیشــین اقدامــی صــورت نگرفتــه تــا در

اتــاف و توســعه تولیــد همزمــان بــرق و حــرارت ،وزارت

درهمیــن حــال بــه منظــور تشــویق و ترغیــب بخــش

و شــرکتهای زیرمجموعــه آن را درگیــر میکــرد .مــواد

برنامههــای بعــد ایــن مشــکل رفــع شــود.

یــا در دســت اجــرا ،نســبت بــه پرداخــت یارانــه خریــد

کــه از انــرژى تجدیدپذیــر و یــا بازیافــت حــرارت اســتفاده

مــردم و واگــذاری مالکیــت و کاهــش نقــش تصدیگــری

داخــل کشــور بــر رونــد اجــرا و پیگیــری برنامههــا

و ظرفیتهــاى تولیــد بــرق مشــترکین از طریــق عقــد

از محیــط زیســت بــه میزانــى کــه ســازمان محیــط

نیــز خصوصیســازیهای انجــام شــده در بخــش آب از

بســیاری از روندهــای اجــرای برنامههــای توســعه

همچنیــن مــاده  ۴9برنامــه ششــم بــه دولــت اجــازه

بــرای اجــرای آنهــا خبــری نیســت .برهمیــن اســاس

شــود ،پرداخــت خواهــد شــد .براســاس تبصــرهای هــم

شــرایط مناطــق گرمســیر و سردســیر در فصــول گــرم

هنــوز هــم مســائلی همچــون کاهــش اتــکا بــه درآمــد

جهــت اســتفاده در شــبکه سراســرى بــرق فراهــم کننــد و

حاملهــای انــرژی بــه اســتثنای گاز را تغییــر دهــد و

تجدیدپذیــر ،تبدیــل شــدن بــه هــاب منطقــه و  ...هنــوز

بــرق بــه قیمــت تمــام شــده خــود برســد و ایــن موضوع

نیســت ،گویــی ایــن برنامههــا بندهایــی هســتند تنهــا

نیــرو موظــف اســت از محــل فــروش نیروگاههــا موجــود
بــرق از تولیدکننــدگان بــرق پراکنــده بــا مقیــاس کوچــک

خصوصــى بــه ســرمایه گــذارى در زمینــه نیروگاههایــى

مىکننــد ،بابــت عــدم انتشــار آالیندههــا و حفاظــت

 ۲۴و  ۲۵قانــون برنامــه ششــم بر برونســپاری ،مشــارکت

دولــت تاکیــد داشــت و بحــث واگــذاری نیروگاههــا و

قــرارداد بلندمــدت و همچنیــن تبدیــل تــا  ۱۲۰۰۰مــگاوات

زیســت تعییــن و اعــام مىکنــد بــه ازاى هــر کیلــووات

پیــشروان درایــن مقولــه میگنجیدنــد.

تبصــرهای در ج شــده بــود مبنــی بــر اینکــه درصــورت

در بودجــه ســاالنه بــه همیــن منظــور پیشبینــى مــى

مــیداد کــه تــا پایــان ســال  ۱۴۰۰و بــا در نظــر گرفتــن

موجــود خــود بــه ســیکل ترکیبــى ،وزارت نیــرو مجــاز

مقــرر شــده بــود کــه تســهیات الزم را بــراى نیروگاههــا

نســبت بــه پرداخــت یارانــه بــه آنهــا اقــدام کنــد.

سیاســتهاى تشــویقى بــراى توســعه نیروگاههــاى بــا

نیــروگاه گازى بــه ســیکل ترکیبــى اقــدام کنــد .همچنیــن

تمایــل بخــش غیردولتــى بــه تبدیــل نیروگاههــاى گازى

اســت از محــل منابــع موضــوع بنــد «الــف» ایــن مــاده
همیــن طــور مقــرر شــده بــود بــا تصویــب دولــت

نســبت بــه انعقــاد قراردادهــاى خریــد تضمینــى بــرق

ســاعت بــرق تولیــدى از محــل اعتبــارى کــه هــر ســاله

مقیــاس کوچــک تولیــد توســط بخــش غیردولتــى تنظیــم

و اعــام شــود.

برنامه پنجم توســعه
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هــم از مهمتریــن ســرفصلهای برنامــه ششــم توســعه

تــوان تولیــد بــرق تــا  ۲۵هــزار مــگاوات ،ایجــاد قطــب

تصویــب و تــا پایــان ســال  9۴اجــرا شــد تفاوتهــای

9

توجــه بــه افزایــش ســهم نیروگاههــای تجدیدپذیــر

نیروگاههــای تجدیدپذیــر تــا پایــان برنامــه بایــد بــه ۵

برنامــه توســعه پــس از پیــروزی انقــاب نشــاندهنده

صفحه

دورنمای یک قانون

و ســرد و بــا رعایــت ماحظــات اجتماعــی ،قیمــت

همیــن موجــب امیــدواری شــده بــود کــه تعرفــه آب و
ســبب بهبــود وضعیــت اقتصــادی ایــن وزارتخانــه

قابــل توجــه بــوده و متاســفانه بــا تغییــر دولتهــا

کــم اثــر میشــود یــا اینکــه دیگــر از قاطعیــت الزم
بــا گذشــت شــش برنامــه و ورود بــه هفتمیــن آنهــا
نفتــی ،افزایــش خصوصیســازی ،تقویــت انرژیهــای

آمــال و آرزو بــه شــمار مــیرود و خبــری از تحقــق آن
بــرای تاکیــد و نــه اجــرا

برنامه ششــم توسعه

بدهــکار شــود ،گرچــه بــه نظــر هنــوز دربرهمــان پاشــنه

قدیمــی میچرخــد.

ضمــن آن کــه تاثیرگــذاری تحــوالت سیاســی

صفحه

تابستان  ،1401دوره جدید

تابستان  ،1401دوره جدید
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ســال  ۱۴۰۱بــه نــام ســال «تولیــد ،دانشبنیــان،
اشــتغال آفریــن» نامگــذاری شــده اســت تــا تکلیــف

سیاســتهای کلــی کشــور بــرای ســال جــاری

مشــخص شــود .بــر اســاس رونــد و روال مرســوم
از همــان ابتــدای ســال عمــده آییننامههــا،
دســتورالعملها و قوانیــن بــا محوریــت حمایــت از

شــرکتهای دانــش بنیــان تدویــن و ابــاغ شــد.

توســعه تولیــدات دانــش محــور و افزایــش ســطح
اتــکای اقتصــاد کشــور بــه شــرکتهای دانشبنیــان
بــه منظــور ارتقــای دانش فنــی تولیــدات و همچنین

صـــــنعتبرق
توســعه پایــدار متکــی بــر نــوآوری ،خاقیــت و
دســتاوردهای علمــی و تجاریســازی محصــوالت

فناورانــه مهمتریــن اهدافــی اســت کــه در نامگــذاری

ســال جــاری دنبــال میشــود.

بــا ایــن حــال بــه نظــر میرســد هنــوز هــم
شــرکتهای دانشبنیــان در حوزههــای متعــدد

بــه ویــژه بوروکراســیهای حاکــم در اســتفاده از
حمایتهــای تعریــف شــده بــا مشــکات متعــددی

مواجــه هســتند.

شــیوههای صــدور گواهینامههــا و مجوزهــای

مربــوط بــه دانشبنیانهــا ،مســیر طوالنــی
ایــن مجموعههــا بــرای اخــذ تســهیات بانکــی

و دشــواریهای متعــدد پیــش روی آنهــا بــرای
تجاریســازی محصــوالت فناورانــه ،مســئلههایی
هســتند کــه بــه نظــر میرســد توســعه تولیــد

دانشبنیــان در کشــور مســتلزم چارهاندیشــی
بــرای آنهاســت.

درمسیـر
آینده

دانش بنیان ها

نگاه ویژه

صنعت برق در مسیر آینده

صنعت برق در مسیر آینده

توسعه
فناوری های دانش بنیان
در صنعت برق
اگرچــه طــی ســالهای اخیــر بحــث اقتصــاد دانــش بنیــان در ادبیــات اقتصــادی ایــران
نقشــی پررنــگ یافتــه و از حمایتهــای مســتمر مســئولین ارشــد کشــور نیــز برخوردارشــده

موضــوع باشــد.

از اصــول اولیــه علــم اقتصــاد تناســب عرضــه و تقاضــا اســت .عرضــه

جایــی صــورت میگیــرد کــه تقاضــا وجــود داشــته باشــد .چنانچــه
دانــش تولیــد شــده منجــر بــه تولیــد محصــول و یــا خدمتــی شــود

کــه نیــاز بــازار نباشــد و یــا قابــل رقابــت در بــازار نباشــد ،طبیعــی اســت

کــه قابــل عرضــه و یــا بعبارتــی قابــل تجــاری ســازی و اشــتغالآفرینی

نباشــد .بــه عبارتــی مــا بــا دو دســته از تولیــد دانــش مواجــه هســتیم:

مهیــا نیســت و یــا محصــوالت تولیــدی ،قابلیــت رقابــت در بــازار را

بینالمللــی مواجــه هســتیم ،اکثــر کاالهــای وارداتــی فاقــد گارانتــی و

دارنــد.

و یــا میتوانــد باشــد ،امــا یــا بــازار هنــوز بــرای جــذب ایــن کاالهــا

نداشــته و ســرمایهگذاری آنهــا بــا ریســک بــاال و در مواقــع زیــادی
بــدون توجیــه اســت.

متاســفانه

سیاســتهای

بعضــا متناقــض در ایجــاد و

انرژیهــای تجدیدپذیــر ،نتوانســته

نیــز فاقــد ســرمایهگذار گردیــده

میکنــد کــه در آن بــر اســاس دادههــای هــر کشــور ،وضعیــت نــوآوری

اســت؛ امــا در ایــران ایــن فاصلــه بــه شــکل معنــاداری ،بســیار زیاد اســت؛

خواهــد بــود ،فلــذا الزم اســت در ایــن خصــوص بــه دو مقولــه بپردازیم:

ژاپــن و انگلیــس نزدیــک میشــود و از نظــر نفــوذ و بهکارگیــری دانــش

در صنعــت بــرق ایــران هســتند و بدلیــل عــدم بالفعــل شــدن ایــن

نکتــه مهــم دقیقــا همینجاســت :بررســی چرایــی فاصلــه عمیــق بیــن

مربوطــه را نیافتهانــد .مثــال بــارز ایــن بازارهــا ،صنعــت انرژیهــای

 ۱۱۷اســت .ایــن در حالــی اســت کــه در کشــوری ماننــد آمریــکا رتبــه

تولیــد دانــش  ۳و رتبــه بهکارگیــری دانــش ۱۷ ،اســت .یــا در کشــوری

مثــل ژاپــن رتبــه تولیــد دانــش  ۱۱و رتبــه بهکارگیــری دانــش ۳ ،اســت.
همانطــور کــه بررســی جــداول ایــن گــزارش نشــان میدهــد ،در بیشــتر
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آزمایشــگاهها محبــوس ماندهانــد

ســازمان جهانــی مالکیــت فکــری ( )WIPOکــه ایــران نیــز عضــو آن

ایــن ســازمان ،رتبــه ایــران در تولیــد دانــش  ۱۴و در بهکارگیــری دانــش

صفحه

و در حــد نمونــه اولیــه و در

کشــورها ،بیــن تولیــد و بهکارگیــری دانــش فاصلــه زیــادی وجــود نــدارد

شــاخص در فهرســت  ۱۳۲کشــور اعــام میکنــد .در گــزارش ســال ۲۰۲۱

9

برندهــای معتبــر و شــناخته شــده بینالمللــی وجــود دارد)

مشــابه وارداتــی( .در حــال حاضــر کــه بــا تحریمهــای ظالمانــه
خدمــات پــس از فــروش رســمی میباشــند)

انتظــار قیمــت بســیار پایینتــر از نمونههــای مشــابه وارداتــی.

ســنگین گردیــده و حجــم مناقصــات و تقاضاهــای مرتبــط کاهــش
یافتــه ،طبیعتــا حجــم تولیــد محصــوالت دانشبنیــان مــورد نیــاز نیــز

در حــدی نیســت کــه بتوانــد بــا افزایــش تیــراژ تولیــد ،بــا قیمتهــای
پاییــن قابــل عرضــه گــردد)

•انتظــار شــرایط پرداخــت اعتبــاری در مقایســه بــا خریدهــای نقــدی

نمونههــای مشــابه خارجــی( .در حــال حاضــر کــه تحریمهــا شــرایط

بــاز کــردن  LCو خریدهــای اعتبــاری را بســیار محــدود نمــوده ،اکثــر
کاالهــای وارداتــی بصــورت خریــد نقــدی تامیــن میشــوند)
و دالیل دیگری که در حوصله این مجال نمیگنجد.

وقتــی ســخن از حمایــت صنایــع دانشبنیــان و توســعه

فناوریهــای دانشبنیــان مطــرح میشــود ،بازنگــری در چرایــی

عــدم تبدیــل دانــش بــه محصــول و یــا عــدم ورود محســوس و
جــدی محصــوالت دانشبنیــان بــه بازارهــا الزامــی خواهــد بــود.

در ایــن گفتــار تمرکــز بــر دســته دوم تولیــدات علمــی فوقالذکــر

ایــن حمایتهــا میتوانــد در اتخــاذ تصمیمهــای جــدی و باثبــات

 .۱محصــوالت دانشبنیانــی کــه مــورد نیــاز بازارهــای بالقــوه

راهانــدازی آنهــا ،بــازار محصــوالت مرتبــط دانشبنیــان و اشــتغالآفرین

بازارهــا ،ایــن محصــوالت نیــز قابلیــت عرضــه و رقابــت در بازارهــای

تولیــد دانــش و بــه کارگیــری دانــش در ایــران .شــاید انتخــاب شــعار

تجدیدپذیــر اســت .متاســفانه سیاســتهای بعضــا متناقــض در

دانــش بنیــان ،اشــتغال آفریــن" مطــرح شــده ،نیــز مویــد اهمیــت همیــن

حضــور جــدی و دامنــهدار در ایــن بازارهــا جــذب نمایــد و بــه تبــع آن

محــوری ســال  ۱۴۰۱کــه توســط مقــام معظــم رهبــری بــا عنــوان "تولیــد،

اســتانداردهای بینالمللــی( .گاهــا در تســت محصــوالت دانشبنیــان

(در شــرایط فعلــی کــه اقتصــاد صنعــت بــرق دچــار ناتــرازی و بدهــی

محصــوالت دانشبنیــان وابســته

بــه کشــورهایی ماننــد نیجریــه و اوگانــدا شــباهت پیــدا میکنــد.

انتظــار کیفیــت باالتــر از نمونههــای مشــابه خارجــی و

ب) تولیــدات علمــی کــه اگــر چــه محصــوالت آنهــا نیــاز بــازار بــوده

جــذب نمایــد و بــه تبــع آن

را در آن کشــور اندازهگیــری کــرده و رتبــه کشــورها را بــر اســاس ایــن

کــرده اســت .اهــم ایــن دالئــل عبارتنــد از:

انتظــار گارانتیهــای طوالنــی مــدت نســبت بــه نمونههــای

جــدی و دامنــهدار در ایــن بازارهــا

بهنحویکــه از نظــر تولیــد دانــش بــه کشــورهای توســعهیافته ماننــد

و ســرمایهگذاری روی آنهــا را بــا ریســک و مخاطــرات زیــادی همــراه

بایگانــی میشــوند و فقــط کاربــرد ارائــه بصــورت مقــاالت علمــی را

راهکارهــای رشــد و توســعه فناوریهــای دانــش بنیــان در صنعــت بــرق.

اســت ،هــر ســال گزارشــی بــا عنــوان «شــاخص جهانــی نــوآوری» منتشــر

 .۲محصــوالت دانشبنیانــی کــه اگرچــه بازارهــای بالفعلــی دارنــد،

امــا بدالیــل زیــادی در رقابــت بــا محصــوالت وارداتــی موفــق نیســتند

داخلــی ،انتظــار نتایجــی فراتــر از نتایــج محصــوالت مشــابه بــا

و موسســات تحقیقاتــی تولیــد و در ویترینهــا و پســتوهای آنهــا

ســرمایهگذاران را بــرای حضــور

و در اغلــب آنهــا ،رتبــه بهکارگیــری دانــش بــه رتبــه تولیــد دانــش نزدیــک

حــد نمونــه اولیــه و در آزمایشــگاهها محبــوس ماندهانــد.

الــف) تولیــد دانشهایــی کــه نیــاز بــازار نیســت و در پژوهشــکدهها

راهانــدازی بازارهــای صنعــت

سعید سالمی عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران

محصــوالت دانشبنیــان وابســته نیــز فاقــد ســرمایهگذار گردیــده و در

ســختگیریهای بســیار زیــاد در تســتها و پیادهســازی

اســت ،لیکــن جایــگاه آن در صنعــت کشــور هنــوز بــا آنچــه کــه بایــد باشــد ،اختــاف
معنــاداری دارد .در ایــن مجــال نگاهــی خواهیــم داشــت بــه چرایــی ایــن موضــوع و

نگاه ویژه

دانش بنیان ها

ایجــاد و راهانــدازی ایــن بازارهــا ،نتوانســته ســرمایهگذاران را بــرای

در بالفعــل نمــودن بازارهــای ارزنــده و بالقــوهای باشــد کــه بــه تبــع
را هــم رونــق خواهــد بخشــید .همچنیــن در حــوزه بازارهــای فعــال،
ایــن حمایتهــای میتوانــد از جنــس معقــول نمــودن شــرایط عرضــه

و رقابــت ایــن محصــوالت در مواجهــه بــا نمونههــای وارداتــی آنهــا

باشــد ،تــا تولیدکننــده دانشبنیــان قــدرت تولیــد اولیــه را کســب

نمــوده و از محــل درآمــد و تجربــه حاصلــه بتوانــد تــوان و محصــول

خویــش را ارتقــا داده و بــه ســطح انتظــارات بــازار برســاند
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دانش بنیان ها

نگاه ویژه

صنعت برق در مسیر آینده

مبهم

صنعت برق در مسیر آینده

گواهیهــای اســتاندارد فنــی را کــه بــر اســاس ویژگیهــای محصــوالت جهانــی تدویــن شــده اســت بــه دلیــل

در ســالجاری بــا طــرح شــعار «ســال تولیــد؛ دانشبنیــان و اشــتغالآفرین» موضــوع دانشبنیانهــا بــا

هزینههــای بــاال و عــدم دسترســی در داخــل ،اخــذ کننــد .در نتیجــه شــرکتهای دانشبنیــان و نوپــای داخلــی

شــدت و وســعت بیشــتری وارد فضــای گفتوگــوی عمومــی و سیاســتگذاری کشــور شــده اســت و هــر یــک از

بــر اســاس مقــررات حاکــم کــه بــه نظــر منطقــی اســت ،امــکان ورود بــه بــازار بــزرگ ایــن صنعــت را ندارنــد .ایــن در

دســتگاههای اجرایــی و دولتــی بــرای تحقــق ایــن شــعار ،سیاســتهایی تدویــن خواهنــد کــرد .امــا ســوالی

حالــی اســت کــه رقابــت بــا محصــوالت شــرکتهای تــراز اول ،نیازمنــد ریســکپذیری ســمت تقاضــای محصــوالت

کــه بــرای فعــاالن حــوزه نــوآوری و صنعــت بــرق و در نهایــت انــرژی کشــور مطــرح بــوده ،ایــن اســت کــه آیــا

دانشبنیــان یعنــی شــرکتهای تابعــه وزارت نیــرو بــرای بهکارگیــری محصــوالت فناورانــه در چارچــوب ظرفیتهــای

«بوروکراســی وزارت نیــرو» میتوانــد «زیســتبوم نــوآوری» در بخــش نیــرو را بــه گونــهای ســامان دهــد کــه

فنــی و اقتصــادی کشــور بــوده اســت .از آنجــا کــه  9۰درصــد بــازار محصــوالت ایــن بخــش محــدود بــه شــرکتهای

شــرکتهای دانشبنیــان در ایــن بخــش جهــش یابنــد؟ بنابــر دالیلــی کــه در ادامــه ایــن نوشــتار طــرح خواهــد

وزارت نیــرو بــوده ،عمــا ایــن شــرکتها نمیتواننــد از ســد نظــام فنــی  -بازرگانــی شــرکتهای دولتــی بــرای

شــد ،بــه نظــر نمیرســد چشــمانداز روشــنی بــرای توســعه دانشبنیانهــای بخــش انــرژی در پیــش رو باشــد.

تجاریســازی محصــوالت خــود بگذرنــد و در حــد ســاخت نمونههــای آزمایشــگاهی و غیرصنعتــی باقــی میماننــد.

پیچیدگی نوآوری
در بخش
برق و انرژی

ناکارآمدی
نظامحکمرانی
وزارت نیرو

حــدود  ۸۰هــزار میلیــارد تومــان بدهــی انباشــته دارد و بــا کمبــود بــرق و خاموشــیهای سیســتماتیک مواجــه

نوآوری مالی

مقــررات و رویههــای حاکــم بــر نظــام خریــد ایــن شــرکتها بــه نحــوی اســت کــه تمامــی خطــرات بهکارگیــری
محصــوالت بــر عهــده عرضهکننــدگان اســت و بهدلیــل شــکاف رقابتــی بیــن شــرکتهای ایرانــی و چندملیتــی

و رهبــری بازارهــای جهانــی ،ایــن مجموعههــا نمیتواننــد رویههــای مبتنــی بــر کنترلهــای پیشــین ،یعنــی
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و ریســکی اســت ،نیازمنــد ابزارهــای مالــی نوینــی در نظــام تامیــن مالــی بــوده کــه فضــای مناســب بــرای پوشــش
ریســکهای ســرمایهگذاری را فراهــم کنــد و ایــن مهــم ،تنهــا بــا «نــوآوری مالــی» در ایجــاد ابزارهــای مالــی ماننــد

در واقــع نظــام تامیــن مالــی متکــی بــر ارائــه وام و تســهیات غیرریســکی باعــث میشــود ســرمایههای بخــش

خصوصــی بــرای خلــق فناوریهــای پرریســک و ســرمایهبر وارد نشــوند و بســیاری از محصــوالت و فناوریهــای مــورد
نیــاز بهرغــم وجــود بــازار قابــل قبــول ،توســعه پیــدا نکننــد.

اســت .بنابرایــن ایــن نظــام بوروکراتیــک بــرای ســاماندهی اقتصــاد مبتنــی بــر دانــش کــه نیازمنــد بســیج نظــام

از مشــخصههای اصلــی ایــن شــرکتهای وابســته نیــز «ریســکگریزی» اســت .در نتیجــه ایــن ریســکگریزی،

از آنجــا کــه ســرمایهگذاری در توســعه فناوریهــای جدیــد و خلــق محصــوالت دانشبنیــان دارای ماهیــت جســورانه

در بخــش نیــرو بهطــور خــاص فاقــد ظرفیتهــای حقوقــی بــرای توســعه ایــن ابزارهــا و بــه کارگیــری آنهــا اســت.

راهــکار سیاســتی مقبــول کــه بتوانــد اجمــاع دســتگاههای اداری و حاکمیتــی کشــور را شــامل شــود ناتــوان بــوده

بــازار صنعــت بــرق و انــرژی از طریــق شــرکتهای دولتــی تابعــه و وابســته وزارت نیــرو بــه گــردش درمیآیــد و

ایــن در حالــی اســت کــه در ســاختارهای فعلــی و نظــام حاکــم بــر اداره ایــن نهادهــا ،امــکان دسترســی ارزان و

قراردادهــای اختیــار معاملــه فنــاوری ممکــن اســت .در حــال حاضــر ،زیســت بــوم نــوآوری کشــور در ســطح کان و

کنــد؟ از همیــن رو دســتگاه بوروکراتیــک وزارت نیــرو نشــان داده کــه در حــل مســائل چنــد دهــه گذشــته از ارائــه

ریسکگریزی
شرکتهای تابعه
و وابسته وزارت نیرو

نیازمنــد تحقیــق و توســعه مشــترک بخــش دولتــی و بخــش خصوصــی در یــک بســتر حقوقــی انعطافپذیــر اســت.

نوآورانــه یــا شــکل نمیگیرنــد یــا تــوان رقابــت بــا محصــوالت فناورانــه شــرکتهای بینالمللــی را نخواهنــد داشــت.

میتوانــد مســائل پیچیدهتــری ماننــد جایگزینــی اقتصــاد محصولمحــور را بــا اقتصــاد دانشبنیــان راهبــری

یکــی از پیشنیازهــا و الزامــات ایجــاد اقتصــاد دانشبنیــان در بخــش بــرق و انــرژی ،ریســکپذیری زنجیــره

نهادهایــی ماننــد پژوهشــگاه نیــرو دسترســی ارزان و ســریع داشــته باشــند .در واقــع توســعه اقتصــاد دانشبنیــان

متکــی بــه فناوریهــای خارجــی و در ســطح تولیــد و مونتــاژ در داخــل رشــد میکننــد و شــرکتهای بــا فنــاوری

اســت .در واقــع نظــام بوروکراتیکــی کــه نتوانســته حیاتیتریــن مســاله ایــن صنعــت یعنــی نظــام مدیریــت بــازار

ارزش و نظــام مالــی حاکــم بــر شــرکتهای ســمت تقاضــا اســت .ایــن درحالــی اســت کــه جریــان اصلــی مالــی

نهادهــای تحقیقاتــی ملــی و عمومــی اســت ،بــه نحــوی کــه ایــن شــرکتها بتواننــد بــه تجهیــزات آزمایشــگاهی

شــرکتهای دانشبنیــان و هســتههای فنــاور کوچــک ،بــه رغــم برخــورداری از منابــع انســانی نخبــه و در تــراز

بــرق را بهرغــم در اختیــار داشــتن اختیــارات تــام ناشــی از قانــون ســازمان بــرق (مصــوب  )۱۳۴۶برطــرف کنــد ،آیــا

نهــادی پیچیدهتــر اســت ،آمادگــی الزم را نــدارد.

تامیــن آنهــا بــرای شــرکتهای فنــاور نوپــا و دانشبنیــان عمومــا غیراقتصــادی و دشــوار اســت ،نیازمنــد حمایــت

اســتانداردهای جهانــی ،نمیتواننــد بســیاری از فناوریهــای مــورد نیــاز را توســعه دهنــد .در نتیجــه شــرکتهای

علیرضا اسدی معاون پژوهش و برنامهریزی سندیکای صنعت برق ایران

نهــادی صنعــت بــرق ماننــد نظــام رگوالتــوری و قیمتگــذاری بــرق را برطــرف کنــد .بــه نحــوی کــه ایــن صنعــت

نــوآوری و توســعه فنــاوری در بخــش بــرق و انــرژی بهدلیــل نیــاز بــه تجهیــزات آزمایشــگاهی گرانقیمــت کــه

ســریع بــه تجهیــزات آزمایشــگاهی بــرای انجــام پروژههــای تحقیــق و توســعه مشــترک وجــود نــدارد .در نتیجــه

چشمانداز مبهم شرکتهای دانشبنیان حوزه انرژی

حــدود دو دهــه و طــی ســه برنامــه توســعه و تغییــر ســه وزیــر ،وزارت نیــرو هنــوز نتوانســته مهمتریــن مســائل

نگاه ویژه

دانش بنیان ها

اقتصاد یارانهای
برق و انرژی

بــا توجــه بــه نظــام اقتصــادی بخــش بــرق کــه حجــم زیــادی یارانــه پنهــان را بــه مصرفکننــدگان پرداخــت میکنــد

عمــا بســیاری از فناوریهــای بهینهســازی در بخشهــای مختلــف ،غیراقتصــادی اســت و تــا زمانــی کــه اقتصــاد کان

بخــش بــرق و انــرژی اصــاح نشــود و قیمتهــا بــه ســطح اقتصــاد بــدون حمایــت دولتــی نرســد ،ســرمایهگذاری در
توســعه فنــاوری در بیشــتر حوزههــا غیراقتصــادی بــوده و امــکان تامیــن مالــی آنهــا از بــازار بانکــی و ســرمایهای کشــور

وجــود نــدارد و از آنجــا کــه چشــماندازی بــرای بهبــود اصــاح اقتصــاد حــوزه انــرژی دیــده نمیشــود ،نمیتــوان
انتظــار داشــت رونــق چشــمگیری در بخــش توســعه فناوریهــای ایــن بخــش دیــده شــود.

همچنیــن نبایــد فرامــوش کــرد کــه در حــال حاضــر حــدود  ۳۰۰شــرکت دانشبنیــان در حــوزه بــرق و انــرژی فعــال

هســتند و حــدود  ۴۰۰شــرکت صنعتــی نیــز در ایــن بخــش محصــوالت فناورانــه تولیــد میکننــد ایــن در حالــی اســت

کــه در بخــش بــرق و انــرژی ســاالنه بهطــور متوســط حــدود ۱ /۵میلیــارد دالر تجهیــزات فناورانــه وارد میشــود

صفحه
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نگاه ویژه

صنعت برق در مسیر آینده

صنعت برق در مسیر آینده

نامگــذاری ســال  ۱۴۰۱بــه نــام «تولیــد ،دانشبنیــان و

و ارتقــاء نــوآوری و خاقیــت در تولیــدات ســاخت داخــل

الزم بــه ذکــر اســت کــه ســایر حوزههــا و دســتهبندیهایی

صــورت گرفتــه ،میتوانــد نقطــه عطــف فعالیــت شــرکتهای

دانشبنیــان در همــه حوزههــا باشــد .چــرا کــه تجربــه نشــان
داده ،سیاســتها و رویکردهــای کلــی دســتگاههای اجرایــی

بــرای یــک ســال معمــوال براســاس نامگذاریهــای صــورت
گرفتــه ،تعییــن میشــوند.

در طــول شــش مــاه گذشــته عمــده نهادهــا و ســازمانهای

دولتــی تصمیمــات و سیاســتهای خــود را بــر توســعه

خاکستری

دانشبنیانها

دانشبنیانهــا متمرکــز کردهانــد ،امــا قطعــا ارزیابــی میــزان
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نویــن و ظهــور ایدههــای نوآورانــه در آنهــا نفــوذ کــرده ماننــد

ایدههــا و طرحهایــی در حــوزه نفــت و گاز ،عمــران ،حمــل و

نقــل ،بــرق ،آب و هــوا ،معــدن کشــاورزی ،انرژیهــای هســتهای
و تجدیدپذیــر و  ...هــم میتوانــد بــه زمــره محصــوالت
دانشبنیــان بپیونــدد.

در ایــن میــان بــرق و الکترونیــک ،فوتونیــک و مخابــرات

یکــی از  9حــوزه فنــاوری اســت و در حــال حاضــر بــر اســاس

کــرد عمــده فرصتهــای ایجــاد شــده بــرای شــرکتهای

نیــرو و شــرکت توانیــر بــه منظــور حمایــت ســازمان یافتــه از

کــه در ایــن مجــال نمیگنجــد .در ایــن نگاشــت تــاش خواهیــم
دانشبنیــان صنعــت بــرق را بررســی کــرده و امتیازاتــی کــه بــرای

فعــاالن ایــن حــوزه پیشبینــی شــده را مــرور کنیــم .پیــش از

آن ،امــا نبایــد ایــن مســاله را از نظــر دور داشــت کــه جایــگاه

ایــران در شــاخص جهانــی نــوآوری اگرچــه در طــول ســالهای

اخیــر رو بــه بهبــود بــوده ،امــا همچنــان قابــل قبــول نیســت.
براســاس آمارهــای موجــود ،ایــران در ســال  ۲۰۲۱رتبــه  ۶۰را در
حــوزه نــوآوری کســب کــرده کــه نســبت بــه جایگاهــش در ســال

 ۲۰۱۴ارتقــاء قابــل توجهــی داشــته اســت.

دانشبنیانهــا در ایــران عمــر چنــدان طوالنــی ندارنــد ،امــا

توانســتهاند در طــول بیــش از یــک دهــه اخیــر کــه از رویــش

ایــن نهــال نوپــا در اقتصــاد و صنعــت کشــور میگــذرد ،توســعه

شــرکت دانشبنیــان در ایــن حــوزه ثبــت شــده اســت .وزارت

محصــوالت و خدمــات نــوآور و دانــش بنیــان اعتباراتــی را از محل
بنــد «ز» تبصــره ( )۱۵قانــون بودجــه  ۱۴۰۰و بنــد «ط» تبصــره ()۱۵

قانــون بودجــه  ۱۴۰۱پیشبینــی کــرده کــه مشــمول شــرکتهایی
اســت کــه در حوزههــای زیــر فعالیــت میکننــد:
 .۱بهینهسازی و مدیریت مصرف انرژی

 .۲افزایــش راندمــان و ارتقــاء واحدهــای نیروگاههــای

حرارتــی

 .۳بهینهسازی شبکههای تولید و انتقال برق

 .۴توسعه مولدهای تولید پراکنده و تجدیدپذیر

بــر اســاس ایــن بنــد وزارت نیــرو مکلــف شــده بخشــی از منابــع

حاصــل از افزایــش بهــای بــرق برخــی از صنایــع بــزرگ را تــا ســقف

کمــی گســتردهای را رقــم بزننــد ،بــه نحــوی کــه امــروز بیــش از

 ۱۳هــزار میلیــارد ریــال صــرف اعطــای تســهیات خطرپذیــر بــه

محصــوالت فناورانــه خــود را روانــه بــازار کردهانــد.

حــوزه اصــاح الگــوی مصــرف انــرژی تخصیــص دهــد.

 ۷هــزار و  ۳۱۲شــرکت دانشبنیــان در کشــور فعالیــت کــرده و

شــرکتهای دانــش بنیــان صنعــت بــرق و شــرکتهای فعــال در

حوزههــای پیشبینــی شــده بــرای دانشبنیانهــا شــامل

همچنیــن طبــق آییننامــه حمایــت از تولیــد دانشبنیــان و

صنعــت ،محیــط زیســت ،فنــاوری نانــو از جملــه کاالهــا و مــواد

مســئولیت حمایــت ،معرفــی و زمینهســازی بــرای حضــور

 9حــوزه فنــاوری در حوزههــای زیســتی ،پزشــکی ،کشــاورزی،

اپتیــک و فوتونیــک و مــواد ،قطعــات و ســامانههای وابســته
بــه آن ،مــواد پیشــرفته صنعتــی ،ســاختمانی و  ...از جملــه

فلــزات ،پلیمرهــا ،کامپوزیتهــا و ســرامیکها ،محصــوالت و

میکروالکترونیکهــا ،قطعــات کنترلــی ،مدارهــا ،ســختافزار
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کــه کاال و یــا خدمــات در آن ســهمی نداشــته ،امــا فناوریهــای

اثربخشــی ایــن اقدامــات نیــاز بــه بررســیهای دقیقتــری دارد

پیشــرفته و همچنیــن محصــوالت الکترونیکــی و کنترلــی از جملــه

صفحه

جملــه پرنــده هــا ،ماهوارههــا و  ...را نیــز افــزود.

آمــار معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری بیــش از ۱۶۳۰

تجهیــزات پیشــرفته ســاخت ،تولیــد و آزمایشــگاهی و داروهــای

روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران

نگاه ویژه

محصــوالت مرتبــط بــا حــوزه مهندســی پزشــکی ،هــوا فضــا از

اشــتغالآفرین» کــه بــه منظــور توســعه تولیــد دانــش محــور

حال و هوای

دانش بنیان ها

کامپیوتــری و  ...اســت .البتــه بــه ایــن فهرســت بایــد نرمافزارهــا
و برنامههایــی در حــوزه فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات و

فنــاور و اشــتغالآفرین در صنعــت آب و بــرق ،ایــن وزارتخانــه
شــرکتهای دانــش بنیــان و فنــاور مرتبــط بــا صنعــت آب و بــرق

در بازارهــای خارجــی را بــا همــکاری معاونــت و وزارت صمــت و

ســازمان برنامــه بودجــه کشــور عهــدهدار شــده اســت.

ضمــن اینکــه بــر مبنــای مــاده  ۸ایــن آییــن نامــه وزارت نیــرو

مکلــف شــده در راســتای تخصیــص بهینــه تســهیات خطرپذیــر

موضــوع بخشــی از بنــد (ط) تبصــره ( )۱۵قانــون بودجــه ســال

 ۱۴۰۱تــا ســقف  ۲۶هــزار میلیــارد ریــال بــه شــرکتهای دانــش

بنیــان و فنــاور صنعــت بــرق و شــرکتهای فعــال درحــوزه

صفحه
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صنعت برق در مسیر آینده

صنعت برق در مسیر آینده

نگاه ویژه

دانش بنیان ها

اصــاح الگــوی مصــرف انــرژی تخصیــص داده و در همیــن

شــرح ذیــل را در حــوزه کنتــرل و پایــش خوردگــی در صنعــت

بــرق ایــران بــا تاکیــد بــر اینکــه جریــان اصلــی مالــی بــازار

بهجــای ســپرده  ۳۵درصــدی» و در نهایــت «اســتفاده از نظــرات

جمهــور ،پژوهشــگاه نیــرو ،ســاتبا ،توانیــر و ســازمان برنامــه و

ایــده ،تحقیــق و توســعه و تجــاری ســازی محصــوالت و خدمــات

وابســته وزارت نیــرو بــه گــردش درمیآیــد و از مشــخصههای

تدویــن آییــن نامههــای قانــون جهــش تولیــد دانشبنیــان»

بــر اســاس ایــن آییــن نامــه ،اجــرای طرحهــای پیشــران در

ترویــج و آمــوزش ،آگاهســازی تغییــرات فــنآوری و بــازار و

ایــن حوزههــا میتــوان بــه توســعه بهینهســازی آب ،بــرق و

آزمایشــگاهی ،همــکاری پژوهشــی مشــترک و پوشــش ریســک

راســتا کارگروهــی را بــا ترکیــب معاونــت علمــی و فنــاوری رییس

بودجــه کشــور و بــا مســئولیت معاونــت تشــکیل دهــد.

 ۱۲حــوزه در دســتور کار وزارت نیــرو قــرار گرفتــه اســت .از جملــه
ارتقــای شــاخصهای محیــط زیســتی در صنایــع کشــاورزی و

ســاختمان ،ارتقــای بهــرهوری در صنایــع کشــاورزی و ســاختمان،
ارتقــای بهــرهوری در تولیــد ،انتقــال و توزیــع آب و بــرق،

افزایــش امنیــت و تــابآوری صنعــت آب و بــرق ،بومیســازی

بــرق و انــرژی برنامهریــزی شــده شــامل مســألهیابی و توســعه

صنعــت بــرق و انــرژی از طریــق شــرکتهای دولتــی تابعــه و

دانشبنیــان و فناورانــه اســت .پژوهشــگاه نیــرو عــاوه بــر

اصلــی ایــن شــرکتهای وابســته نیــز «ریســکگریزی» اســت،

تامیــن پژوهشــگر ،در حــوزه تحقیــق و توســعه ،ارائــه خدمــات

و رویههــای حاکــم بــر نظــام خریــد ایــن شــرکتها بــه

عنــوان کــرده کــه «در نتیجــه ایــن ریســکگریزی ،مقــررات
نحــوی اســت کــه تمامــی خطــرات بهکارگیــری محصــوالت

فنــاوری ،تشــخیص دانشبنیــان بــودن یــا نبــودن شــرکتها بــا

تحقیقــات را نیــز در دســتور کار دارد .ایــن نهــاد همچنیــن در
تامیــن مالــی ،خدمــات بازارســازی و حمایــت از صــادرات ،بــه

جهانــی ،ایــن مجموعههــا نمیتواننــد رویههــای مبتنــی بــر

تجاریســازی محصــوالت و خدمــات دانــش بنیــان و فناورانــه

بیــن شــرکتهای ایرانــی و چندملیتــی و رهبــری بازارهــای

اســاس مقــررات حاکــم کــه بــه نظــر منطقــی اســت ،امــکان ورود

حــوزه مطــرح میشــود.

بــرق و دادهکاوی آمــار و اطاعــات مبتنــی بــر هــوش مصنوعــی

اواخــر مــرداد مــاه ســال جــاری در روزنامــه دنیــای اقتصــاد بــه

بــه بــازار بــزرگ ایــن صنعــت را ندارنــد».

همچنیــن کاهــش تلفــات تولیــد ،انتقــال و توزیــع در صنعــت

نشــر رســیده ،از حمایــت  ۷هــزار میلیــارد تومانــی از شــرکتهای

اشــاره کــرد.

آب و بــرق ،انرژیهــای تجدیدپذیــر و زنجیــره ارزش آن،

دانــش بنیــان صنعــت بــرق خبــر داده و عنــوان کــرده بــود« :در

ذخیرهســازی انــرژی در مقیاسهــای بــزرگ و کوچــک ،توســعه

راســتای تحقــق شــعار «تولیــد؛ دانشبنیــان و اشــتغال آفریــن»

و خدمــات در حوزههــای آب و بــرق ،بومیســازی و تکمیــل

توانیــر بــرای کمــک بــه تولیــد محصــوالت (کاال و خدمــت)

تبــادالت انــرژی بــا کشــورهای همســایه و توســعه صــادرات کاال
حلقههــای مفقــوده زنجیــره ارزش انرژیهــای تجدیدپذیــر

و فناوریهــای مربــوط بــه پنلهــای خورشــیدی بــا ســاز

و کار خریــد تضمینــی و هوشمندســازی صنعــت آب و بــرق از
دیگــر محورهــای مطروحــه بــرای طرحهــای پیشــران حــوزه

در ســال  ،۱۴۰۱برنامــه ویــژهای بــا حمایــت وزارت نیــرو و شــرکت

دانشبنیــان شــرکتهای صنعــت بــرق و شــرکتهای فعــال

در حــوزه اصــاح الگــوی مصــرف تــدارک دیــده شــده اســت .بــر
همیــن اســاس ،مبلــغ  ۷هــزار میلیــارد ریــال منابع توســط وزارت

نیــرو و شــرکت توانیــر بــرای اعطــای تســهیات بــه شــرکتهای

ایــن حــوزه دانســتهاند.

بــه دلیــل هزینههــای بــاال و عــدم دسترســی در داخــل ،اخــذ

را بــرای دانــش بنیانهــا دارد کــه در ایــن خصــوص معــاون

و توســعه ســامانههای بومــی پایــش و مدیریــت آب و بــرق

تعییــن محصــوالت دانشبنیــان را از دیگــر چالشهــای عدیــده

نــوآوری و شــکوفایی هــم از جملــه مســائلی اســت کــه از ســوی

کننــد .در نتیجــه شــرکتهای دانشبنیــان و نوپــای داخلــی بــر

تســهیات و تجاریســازی ایــن صنــدوق در مصاحبــهای کــه

معیارهــای ســلیقهای و نبــود معیارهــای شــفاف و علمــی بــرای

کنترلهــای پیشــین ،یعنــی گواهیهــای اســتاندارد فنــی را کــه

و خودکفایــی ،توســعه اســتفاده از هــوش مصنوعــی در صنعــت
آب و بــرق ،هوشمندســازی ســنجش دادههــای صنعــت آب و

پذیــرش شــرکتهای دانشبنیــان در ســامانه معاونــت علمــی و

مشــکات ناشــی از فضــای بوروکراتیــک حاکــم بــر معاونــت

کمــک میکنــد.

صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی هــم خدمــات مختــص بــه خود

خاصــه کــرد.

در ایــن میــان فعــاالن حــوزه دانشبنیــان هــم کنــدی رونــد

بــر عهــده عرضهکننــدگان اســت و بهدلیــل شــکاف رقابتــی

قالــب طــرح مذکــور از مســیر استانداردســازی ،ارائــه خدمــات

بخشخصوصــی در تصمیمگیریهــا و بهطــور مشــخص در

بــر اســاس ویژگیهــای محصــوالت جهانــی تدویــن شــده اســت

علمــی و فنــاوری و گاهــا عــدم پاســخگویی صندوقهــای

شــرکتهای دانــش بنیــان بــه عنــوان گرفتاریهــای ایــن

در همیــن راســتا رئیــس مجمــع تشــکلهای دانشبنیــان

در یکــی از گفتگوهایــش عنــوان کــرده بــود کــه «متاســفانه

متاســفانه فضــای کســب و کار در

فضــای کســب و کار در کشــور فضــای مناســبی نیســت؛ موانــع و

و مشــکات بســیار زیــادی بــرای

رتبــه مــا در فضــای کســب و کار در دنیــا رتبــه مناســبی نیســت

مــا در فضــای کســب و کار در دنیــا رتبــه

شــرکتهای دانشبنیــان و اســتارتاپها شــاید بیشــتر هــم

بــرای همــه شــرکتها وجــود دارد،

دارنــد و بایــد ســریع فعالیــت خــود را انجــام دهنــد و شــاید

کشــور فضــای مناســبی نیســت؛ موانــع

مشــکات بســیار زیــادی بــرای فعــاالن اقتصــادی وجــود دارد و

فعــاالن اقتصــادی وجــود دارد و رتبــه

کــه ایــن مشــکات بــرای همــه شــرکتها وجــود دارد ،امــا بــرای

مناســبی نیســت کــه ایــن مشــکات

باشــد! بــه خاطــر اینکــه ایــن شــرکتها ایدههــای نوآورانــهای

امــا بــرای شــرکتهای دانشبنیــان و

"زمــان" عامــل شکســت آنهــا باشــد .از ایــن رو فضــای کســب

اســتارتاپها شــاید بیشــتر هــم باشــد

نیــرو در آییــن نامــه حمایــت از تولیــد دانشبنیــان ،فنــاور و

دانشبنیــان صنعــت بــرق در اختیــار صنــدوق نــوآوری و

در پژوهشــگاه نیــرو هــم بــه عنــوان یکــی از نهادهــای متولــی

حمایتــی را در پنــج ســرفصل «تکمیــل و ارتقــای محصــوالت

در حقیقــت شــرکتهای دانشبنیــان علیرغــم تمــام

بســتههای حمایتــی متعــددی تدویــن شــده کــه طــرح "توســعه

دانشبنیــان»« ،تامیــن ســرمایه در گــردش مــورد نیــاز تولیــد

بــا مــوج بزرگــی از مشــکات مواجهنــد کــه بــر اســاس اعــام

نامگــذاری ســالها اگــر چــه تمرکــز سیاســتگذاری را بــر

از آنهاســت .ایــن طــرح بــا هــدف جهتدهــی امکانــات و

محصــوالت» و «توســعه فعالیتهــای شــتابدهی و مراکــز

شــامل «ارائــه تســهیات بــرای بیمــه کارکنــان شــرکتهای

عمــده ایــن سیاســتها در اجــرا بــه بــن بســت میرســند

فعــال در تولیــد و ارائــه محصــوالت و خدمــات دانشبنیــان و

بــا وجــود همــه فرصتهــای پیشبینــی شــده ،امــا

تخصصــی بــرای ارزیابــی شــرکتهای دانشبنیــان کــه توســط

پیشنیــاز ایجــاد اقتصــاد دانشبنیــان در بخــش بــرق و انــرژی،

«ایجــاد کریــدور ســبز واردات بــرای مــواد اولیــه شــرکتهای

در ســمت تقاضــا اســت .روزنامــه دنیــای اقتصــاد در یادداشــتی

جمهــور»« ،کوتاهکــردن زمــان فرآینــد تاییــد گواهــی ثبــت

اشــتغالآفرین در صنعــت آب و بــرق اســت.

توســعه محصــوالت و شــرکتهای دانشبنیــان در صنعــت بــرق

فناوریهــای کنتــرل و پایــش خوردگــی در صنعــت بــرق" یکــی
توانمندیهــای موجــود و رفــع نیازهــای واقعــی شــرکتهای

شــکوفایی قــرار گرفتــه اســت و ایــن صنــدوق برنامههــای
دانشبنیــان»« ،توســعه زیرســاختهای تولیــد محصــوالت

محصــوالت دانشبنیــان»« ،تحریــک تقاضــا و توســعه بــازار
نــوآوری» تــدارک دیــده اســت».

نوآورانــه در صنعــت بــرق و انــرژی در حــوزه کنتــرل و پایــش

نمیتــوان ایــن مســاله را از نظــر دور داشــت کــه اصلیتریــن

متناســب بــا اولویتهــا و مزیتهــای نســبی کشــور تدویــن و

ریســکپذیری زنجیــره ارزش و نظــام مالــی حاکــم بــر شــرکتها

خوردگــی و حمایــت هوشــمندانه و هــدفدار از نوآوریهــای
پیادهســازی شــده اســت.

مجموعــهای از اقدامــات حمایتــی را در قالــب بســتههایی بــه

صفحه

54

9

بــه نقــل از معــاون پژوهــش و برنامهریــزی ســندیکای صنعــت

فرصتهــا ،تســهیات و حمایتهــای تعریــف شــده ،همچنــان
اتــاق بازرگانــی تهــران میتــوان آنهــا را در پنــج محــور

دانــش بنیــان نــوع یــک»« ،اســتفاده از ظرفیــت تشــکلهای
معاونــت علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــوری صــورت میگیــرد»،

دانشبنیــان پــس از تاییــد معاونــت علمــی و فنــاوری رئیــس

آمــاری در بانــک مرکــزی و اســتفاده از ابزارهــای مــاده  ۷گمرکــی

و کار کشــور ،مجوزهــا و دســتورالعملها بایــد ســاده شــده و
تصمیمگیریهــای شــبانهای بــدون درنظــر گرفتــن نظــر فعــاالن

اقتصــادی صــورت میگیــرد ،متوقــف شــود».

واقعیــت ایــن اســت کــه طبــق تجربــه ســالهای گذشــته،

موضوعــات توســعه محــور کان تســهیل میکنــد ،امــا متاســفانه

و فاقــد کارایــی الزم بــرای اثربخشــیهای مســتمر و طوالنــی
مــدت هســتند .بــه همیــن دلیــل قوانیــن ،آییــن نامههــا

و دســتورالعملهای موثــر و کارآمــد هــم در نــگاه مقطعــی و
بخشــی دســتگاههای اجرایــی تضعیــف شــده و کارکردهــای

خــود را از دســت میدهنــد .در نهایــت بــاز هــم هزینــه ایــن

اقدامــات مقطعــی ،کوتــاه مــدت و غیرمســتمر بــر دوش بخــش
خصوصــی خواهــد بــود

صفحه
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درباره
A+

A+

A+

A+

A+
A+

A+
A+
A+

A+
A+

سندیکا

A+

درباره سندیکا

درباره سندیکا

تکرار رتبه
+

A

برای سندیکا
چراسندیکا بهترین ماند؟

ســندیکای صنعــت بــرق ایــران در آخریــن ارزیابــی اتــاق بازرگانــی ،صنایــع،
معــادن و کشــاورزی ایــران بــرای ســومین ســال متوالــی بــه عنــوان برتریــن
تشــکل اقتصــادی کشــور برگزیــده و رتبــه  A+را کســب کــرد .واقعیــت ایــن
اســت کــه بررســی رونــد ایــن ارزیابــی و شــاخصهای رتبهبنــدی اتــاق ،مســیر
تشــکلها را بــرای افزایــش ضریــب نفــوذ و اثربخشــی در سیاســتهای کان
مرتبــط بــا حــوزه فعالیتشــان همــوار کــرده و روشهــای پیریــزی فعالیــت
اثربخــش را بــرای آنهــا روشــنتر میکنــد.

صفحه

58

9

A+

بــر همیــن اســاس میتــوان گفــت کــه ارزیابــی تشــکلهای اقتصــادی یکــی از نخســتین الزامــات تعییــن

رویکــرد ســازمانهای باالدســتی نظیــر اتــاق بازرگانــی ایــران در تعامــل بــا تشــکلها بــه شــمار میآیــد.
طراحــی یــک مــدل اســتاندارد کــه امــکان ارزشــیابی جامــع و متناســب بــا ابعــاد مختلــف مدیریــت تشــکلها

را فراهــم آورد ،پیششــرط اجــرای طــرح رتبهبنــدی تشــکلهای اقتصــادی ایــران محســوب میشــود.

ازایــنرو ارزیابــی هدفمنــد و قاعدهمنــد تشــکلهای کســبوکار نیازمنــد بهرهگیــری از یــک چارچــوب

نظــری اســتاندارد و اســتناد بــه الگویــی قابــل توســعه بــه منظــور تعییــن مولفههــای اصلــی ،شــاخصها

و در نهایــت تعریــف شــاخصهای ارزیابــی اســت .یکــی از جامعتریــن مدلهــای مفهومــی موجــود کــه

از قابلیــت تبییــن و تشــریح محورهــای کلیــدی و ماموریتهــای اصلــی ســازمانهای میانجــی از جملــه
تشــکلهای اقتصــادی برخــوردار اســت ،مــدل اشــمیتر و اســتریک اســت کــه بهخوبــی بیانگــر ماهیــت

کارکــردی ایــن دســته از سازمانهاســت .برمبنــای مــدل مذکــور تشــکل کســبوکار و عضــو محــور بایــد

بهگونــهای عمــل کنــد کــه عــاوه بــر اینکــه بهمنظــور تامیــن منابــع مــورد نیــاز و پایــداری ســازمانی خدمــات
ویــژهای بــه اعضــا ارائــه کنــد ،بایــد بتوانــد مشــوقهای قانعکننــدهای بــه نهادهــای حاکمیتــی بــا تاکیــد بــر
ســازمانهای دولتــی ارائــه کنــد تــا قابلیــت اعمــال نفــوذ و تاثیرگــذاری بــر تصمیمــات و سیاســتهای کان

دولتــی را داشــته باشــد .ایــن منطــق مبادلــه در مــدل مذکــور در دو وجــه «منطــق عضویــت» و «منطــق نفوذ»

قابــل تحلیــل اســت موفقیــت در تحقــق ایــن اهــداف ،وابســته بــه برخــورداری از نوعــی «عقانیــت اداری» و

«عقانیــت نمایندگــی» اســت.

بــر ایــن اســاس ســازمانهای کارفرمایــی غیردولتــی بهمنظــور ایفــای موثــر نقــش میانجیگــری بیــن

دولــت و بخــش خصوصــی  ،پایــداری ســازمانی و تــداوم عملکــرد متــوازن ،بایــد ماموریتهــای خــود را در
حوزههــای کلیدی«حکمرانــی»« ،عضویــت»« ،خدمــات»« ،تنظیمگــری» و «تاثیرگــذاری بــر سیاســتها»

تعریــف کــرده و تمامــی سیاســتها و برنامههــای اجرایــی را معطــوف بــه تحقــق ایــن ماموریتهــا کننــد.
در مــدل ارزیابــی ،تشــکلها بــر اســاس نتایــج نهایــی تشــکلهای عضــو اتــاق ایــران در شــش دســته

اصلــی ،ســطحبندی میشــوند.
سطحبندی تشکلهای اقتصادی

تعریف

A+

دارای جایگاه «مرجعیت دانشی» در حوزه کاری مربوطه

A

دارای بلوغ سازمانی و جایگاه تثبیت شده در صنعت

B

دارای دبیرخانه حرفهای و برخوردار از فرآیندهای سازمانی تعریفشده

C

برخوردار از ساختارهای اولیه و نیازمند بهبود فرآیندها

D

نیازمند اصاحات اساسی جهت ایجاد ساختار تشکلی

(Not Rated )NR

هنوز از الزامات اولیه فعالیتهای تشکلی ،برخوردار نیستند

صفحه
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درباره سندیکا

A+

درباره سندیکا

A+

وضعیت سندیکا در مولفه تاثیرگذاری بر سیاستها

سرشــت اصلــی شــکلگیری تشــکلهای اقتصــادی و صنفــی تاثیرگــذاری بــر فرآینــد سیاســتگذاری

کشــور اســت .باوجــود گذشــت بیــش از  100ســال از شــکلگیری انجمنهــا و تشــکلهای اقتصــادی در شــکل
مــدرن ،همچنــان تشــکلهای اقتصــادی بخــش خصوصــی تاثیرگــذاری ممتــازی بــر فرآینــد سیاســتگذاری

وضعیت سندیکا در مولفههای اصلی ارزیابی

همانطور که در جدول زیر مشاهده میشود ،رتبه سندیکا در پنج مولفه حکمرانی ،عضویت ،خدمات،

تاثیرگذاری بر سیاستها ،تنظیمگری بر اساس ارزیابی اتاق بازرگانی ایران  A+است.
مولفه
حکمرانی
عضویت

بسیار خوب

خدمات

عالی

تاثیرگذاری بر سیاست

عالی

تنظیم گری

مگــر بــا طــرح مشــکات ،ضرورتهــا ،موانــع و وضعیــت بنگاههــا در شــاخههای مختلــف کســبوکار در

عرصــه عمومــی .مادامیکــه نیازهــا و خواســتههای فرهنگــی ،اجتماعــی ،اقتصــادی و  ...شــاخههای مختلــف

کســبوکار در گســتره عمومــی و در منظــر سیاســتگذاران قــرار نگیــرد و اهمیــت آنهــا مــورد پذیــرش اکثریــت

وضعیت
عالی

کان و ملــی ندارنــد .کســب جایــگاه موثــر در طراحــی و تصویــب و اجــرای سیاســتها ممکــن نیســت

قــرار نگیــرد در دســتور کار سیاســتگذاران نیــز نخواهــد بــود و یــا بهســختی و بــا هزینههــای بســیار بــاال قــرار

میگیــرد .مولفــه تاثیرگــذاری بــر سیاســتها دارای هفــت معیــار «کســب کرســی در نهادهــای تصمیمگیــری

و حاکمیتــی»« ،شناســایی و ارتبــاط بــا ســایر  NGOهــا و نهادهــا»« ،ارتبــاط بــا دولــت»« ،ارتبــاط بــا مجلــس

شــورای اســامی»« ،ارتبــاط بــا رســانه»« ،تــاش بــرای اصــاح آئیننامههــا /بخشنامههــا و یــا قانــون» و
«نقــش و مشــارکت تشــکل در تشــکلهای باالدســتی» ،اســت کــه وضعیــت ســندیکا در ایــن مولفــه «عالــی»
ارزیابیشــده اســت.

بسیار خوب

رتبه

معیارها
کسب کرسی در نهادهای تصمیمگیری و حاکمیتی

A+

شناسایی و ارتباط با سایر  NGOو نهادها

عالی
بسیار خوب
خوب
نیازمند اصاح

وضعیت
عالی
بسیار خوب

ارتباط با دولت

عالی

ارتباط با مجلس شورای اسامی

عالی

ارتباط با رسانه

عالی

تاش برای اصاح آئیننامه /بخشنامه و یا قانون

عالی

نقش و مشارکت تشکل در تشکلهای باالدستی

عالی

برآیند

عالی

وضعیت سندیکا در مولفه عضویت

قــدرت و نفــوذ تشــکلهای اقتصــادی و کارفرمایــی در عرضــه سیاســتگذاری نســبت قابلتوجهــی

بــا تعــداد اعضــا و کیفیــت آنــان دارد .هرچــه تعــداد اعضــا باالتــر حــوزه و دامنــه نفــوذ تشــکل بیشــتر
عضویت

حکمرانی

خدمات

تاثیرگذاری بر سیاست

تنظیم گری

میشــود .لــذا تعــداد اعضــا مبنــای مشــروعیت و قدرتیابــی تشــکلهای اقتصــادی محســوب میشــود.

مولفــه عضویــت دارای هفــت معیــار «میــزان مشــارکت شــرکتهای بــزرگ صنعــت در تشــکل»« ،ســازوکار

نظرســنجی مســتمر از اعضــا»« ،ارزیابــی داخلــی و دســتهبندی اعضــا»« ،نســبت اعضــای دارای کارت بــهکل

اعضــا»« ،رونــد تغییــر تعــداد اعضــا»« ،تهیــه پکیــج معرفــی و راهنمــای عضویــت در تشــکل» و «میــزان
پوشــش و عضویــت تعــداد فعالیــن صنعــت» اســت کــه وضعیــت ســندیکا در ایــن مولفــه «بســیار خــوب»
ارزیابیشــده اســت.

صفحه
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A+

درباره سندیکا

درباره سندیکا

معیارها

وضعیت

میزان مشارکت شرکتهای بزرگ صنعت در تشکل

عالی

سازوکار نظرسنجی مستمر از اعضا

عالی

ارزیابی داخلی و دستهبندی اعضا

عالی

نسبت اعضای دارای کارت بهکل اعضا

مطلوب

روند تغییر تعداد اعضا

عالی

تهیه پکیج معرفی و راهنمای عضویت در تشکل

عالی

میزان پوشش و عضویت تعداد فعالین صنعت

بسیار خوب

برآیند

بسیار خوب

وضعیت سندیکا در مولفه حکمرانی

مولفــه حکمرانــی دارای یــازده معیــار «سیســتم و روش تامیــن مالــی تشــکل»« ،مجمــع عمومــی و

اساســنامه»« ،مدیریــت و منابــع انســانی»« ،کمیتههــا و کمیســیونها»« ،ارتبــاط بــا اعضــا»« ،روابــط

عمومــی»« ،بانکهــای اطاعاتــی»« ،فنــاوری و اطاعــات»« ،مســئولیت اجتماعــی»« ،برنامهریــزی و

اســتراتژی» و «ســاختار ســازمانی و زیرســاخت» اســت کــه وضعیــت ســندیکا در ایــن مولفــه «عالــی» ارزیابــی
شــده اســت.

معیارها

صفحه

وضعیت

سیستم و روش تامین مالی تشکل

بسیار خوب

مجمع عمومی و اساسنامه

بسیار خوب

مدیریت و منابع انسانی

عالی

کمیتهها و کمیسیونها

عالی

ارتباط با اعضا

عالی

روابط عمومی

عالی

بانکهای اطاعاتی

عالی

فناوری و اطاعات

عالی

مسئولیت اجتماعی

عالی

برنامهریزی و استراتژی

عالی

ساختار سازمانی و زیرساخت

عالی

برآیند

عالی

62

9

A+

وضعیت سندیکا در مولفه خدمات

آنچــه تشــکلها پیــش از ورود بــه بحــث خدمــات بایــد بــدان توجــه نماینــد ارتبــاط معنــاداری اســت کــه

بیــن خدمــات و خروجــی اصلــی تشــکلها یعنــی تاثیرگــذاری بــر دولتهــا و سیاســتگذاریها وجــود دارد
و ســرمایهگذاری در حــوزه خدمــات و ایجــاد زیرســاختهای الزم ،زمینهســاز ورود ســه منبــع قــدرت اعــم

از پــول ،نیــروی انســانی ماهــر و جــذب اعضــای بیشــتر بــه تشکلهاســت .بنابرایــن ارائــه خدمــات اســاس
رشــد و توســعه تشــکلها میباشــد .مولفــه خدمــات دارای هفــت معیــار «خدمــات آموزشــی»« ،خدمــات
پژوهشــی»« ،خدمــات مشــاورهای و فنــی ،مهندســی»« ،خدمــات نمایشــگاهی ،همایــش و پاویــون»،

«جذب/اعــزام هیــات تجــاری و تاثیرگــذاری بــر کشــور بازارهــای هــدف»« ،خدمات زیرســاختی» و «گســتردگی

جغرافیایــی» ،اســت کــه وضعیــت ســندیکا در ایــن مولفــه «عالــی» ارزیابیشــده اســت.
معیارها

وضعیت

خدمات آموزشی

عالی

خدمات پژوهشی

عالی

خدمات مشاورهای و فنی ،مهندسی

عالی

خدمات نمایشگاهی ،همایش و پاویون

عالی

جذب /اعزام هیات تجاری و تاثیرگذاری بر کشور بازارهای هدف

عالی

خدمات زیرساختی

عالی

گستردگی جغرافیایی

عالی

برآیند

عالی

وضعیت سندیکا در مولفه تنظیمگری

ایفــای نقــش تنظیمگــری و جهتدهــی بــه مطالبــات بخــش خصوصــی در راســتای پیادهســازی

سیاســتهای کان دولــت ،یکــی از ماموریــت هــای اصلــی تشکلهاســت .انجــام وظایــف مرتبــط بــا ایــن

حــوزه نقشــی تعیینکننــده در ارتبــاط و تعامــل بــا دولتهــا خواهــد داشــت .مولفــه تنظیمگــری دارای

ســه معیــار «مرجــع بــودن تشــکل در ارزیابــی کیفــی بنگاههــا»« ،مرجــع بــودن اســتعام از ســمت نهادهــای
مرتبــط خارجــی» و «مرجــع بــودن اســتعام از ســمت نهادهــای داخلــی» اســت کــه وضعیــت ســندیکا در ایــن

مولفــه «بســیار خــوب» ارزیابــی شــده اســت.
معیارها
مرجع بودن تشکل در ارزیابی کیفی بنگاهها

مرجع بودن استعام از سمت نهادهای مرتبط خارجی
مرجع بودن استعام از سمت نهادهای داخلی
برآیند

وضعیت
عالی
نیازمند اصاح
عالی
بسیار خوب

صفحه

تابستان  ،1401دوره جدید

تابستان  ،1401دوره جدید
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درباره سندیکا

درباره سندیکا

حمایــت از ســاخت داخــل در طــول بیــش از چهــار دهــه پــس از

داخــل از مســیر ســندیکا انجــام میشــود و ایــن تشــکل نقطــه نظــرات

و اقتصــاد کشــور دنبــال شــده و در ایــن حــوزه قوانیــن ،آییننامههــا و

وزارت صمــت و ســازمانهای زیرمجموعــه آن در کلیــه اســتانهای کشــور

انقــاب ،همــواره بــه عنــوان یکــی از سیاســتهای کلیــدی حــوزه صنعــت

مصوبــات متعــددی ابــاغ و اجرایــی شــده اســت .در ایــن میــان قانــون

حداکثــر اســتفاده از تــوان تولیــدی و خدماتــی کشــور و حمایــت از کاالی
ایرانــی یکــی از مهمتریــن و موثرتریــن قوانینــی اســت کــه بــرای محافظت

از ظرفیتهــای ســازندگان داخلــی پیادهســازی شــده و بــر اســاس آن

واردات کاالهایــی کــه مشــابه آن در داخــل کشــور ســاخته میشــود،

پیچیدگیها
و
چالشها

ممنــوع اعــام شــده اســت.

تخصصــی و فنــی خــود را در خصــوص اســتعامهای ســاخت داخــل بــه
اعــام میکنــد.

در ایــن میــان نکتــهای کــه نبایــد از نظــر دور داشــت ایــن اســت کــه

موضــوع ممنوعیــت واردات از دو مســیر مختلــف دنبــال میشــود .مســیر

اول مربــوط بــه مصوبــه هیــات وزیــران اســت کــه هــر نــوع تغییــری در
آن نیازمنــد بررســی و تصویــب مجــدد ایــن هیــات اســت .در کنــار ایــن

مصوبــه ،وزارت صمــت نیــز ممنوعیتهــای مرتبــط بــا واردات تجهیــزات

قانــون مذکــور از ســال  1398بطــور جــدی بــرای حمایــت از ســازندگان

و کاالهایــی را کــه مشــابه ســاخت داخــل دارنــد ،بــه صــورت مســتقل

منحصــر بــه فــرد صنعــت بــرق موجــب شــده اســت کــه اجــرای ایــن

فنــی ایــن وزارتخانــه دنبــال میشــود ،بــه ایــن ترتیــب کــه یــک کــد

تجهیــزات صنعــت بــرق نیــز مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه امــا ویژگیهــای

تدویــن و ابــاغ میکنــد .ایــن اقــدام بــه طــور معمــول از طریــق کارتابــل

قانــون در ســالهای اخیــر رضایتمنــدی مناســب را در میــان صاحبــان

تعرفــه بــه کارتابــل فنــی ارجــاع داده میشــود و تصمیمگیــری نهایــی بــر

صنعــت پیچیدگیهــای گســترده ای دارد و بــر خــاف دیگــر صنایــع،

ســندیکای صنعــت بــرق صــورت میگیــرد.

ایــن صنعــت بوجــود نیــاورد چــرا کــه تجهیــزات مــورد اســتفاده در ایــن
صــدور حکمــی کلــی در خصــوص وضعیــت ســاخت داخــل یــک طیــف

از تجهیــزات ،پروژههــای ملــی را بــا چالــش مواجــه میکنــد .ایــن
پیچیدگــی عمدتــا ناشــی از تفــاوت جزئیــات مشــخصات فنــی هــر دســته
از محصــوالت اســت .بطوریکــه تنــوع و کمیــت در حــوزه مشــخصات فنی،

اســاس نتیجــه اســتعامهای انجــام شــده از مراجــع مــورد وثــوق نظیــر
یکــی دیگــر از اقدامــات ســندیکای صنعــت بــرق ایــران ،شناســایی و

احصــاء فهرســت تجهیزاتــی اســت کــه بــا مشــخصات فنــی متعــدد بــه

تعــداد قابــل توجهــی ثبــت ســفارش و وارد میشــوند .مــا تــاش کردیــم
آمــار مربــوط بــه واردات ایــن دســت از تجهیــزات را احصــا و اطاعــات

صــرف نظــر از کیفیــت موجــب میشــود قضــاوت در خصــوص اســتفاده

مربــوط آنهــا را تجمیــع کنیــم .در نهایــت بــر اســاس ایــن آمــار و اطاعــات

بــه همیــن دلیــل اســت کــه حمایــت از ســاخت داخــل در صنعــت بــرق

عمدتــا فاقــد پیچیدگیهــای خــاص فنــی هســتند ،بــه ســرمایهگذاری و

واردات یــک کاال بــه توقــف پروژههــای زیرســاختی ملــی منجــر نشــود و

در نگاهــی کلــی بایــد گفــت کــه ســندیکای صنعــت بــرق ایــران

از آنهــا در پروژههــا چالشبرانگیــز باشــد.

بایــد بــه شــکلی انعطافپذیــر انجــام شــود ،بــه نحــوی کــه جلوگیــری از

تــاش شــده اســت ســازندگان انــواع مشــابه ایــن نــوع تجهیــزات کــه
تولیــد آن ترغیــب شــوند.

یــا آزاد کــردن واردات آن تضعیــف و یــا افــول ســازندگان داخلــی را بــه

همــواره حمایــت از تجهیزاتــی کــه بــا کیفیــت و کمیــت کافــی در داخــل

مشــخصات فنــی تجهیــزات خــاص هــر پــروژه بــه شــکل دقیــق بررســی و

ارکان اساســی ســندیکا کــه شــامل کمیســیون حمایــت از ســاخت داخــل

دنبــال نداشــته باشــد .از ایــن رو شــاید بهتریــن راه حــل ایــن اســت کــه
بــا توانمنــدی ســاخت داخــل تطبیــق داده شــود و در نهایــت تصمیمگیــری

تولیــد میشــود را در دســتور کار داشــته و ایــن موضــوع در ســاختار و
و کمیســیون تخصصــی ســازندگان تجهیــزات اســت ،کامــا هویداســت.

در خصــوص تامیــن تجهیــزات آن از داخــل یــا واردات صــورت گیــرد.

بــا توجــه بــه ایــن مهــم ،ســندیکا همــواره موضــوع حمایــت از ســاخت

مشــخصات فنــی منــدرج در اســناد مناقصــه بــه شــکلی تعییــن میشــود

میکنــد در کنــار ایــن اقدامــات بــه منظــور جلوگیــری از توقــف پروژههــای

البتــه نبایــد از ایــن مســاله هــم چشــم پوشــید کــه در برخــی از پروژههــا

داخــل را بــه عنــوان یکــی از رویکردهــای اصلــی خــود دنبــال کــرده و تاش

کــه امــکان تامیــن آنهــا در داخــل وجــود نداشــته و دســت کارفرمــا بــرای

ملــی بــه همــراه وزارت صمــت و بــه عنــوان یکــی از مراجــع مــورد تاییــد

از ایــن مســیر راه را بــرای واردات برخــی از تجهیــزات همــوار میکننــد.

ســاخت داخــل و نیازهــای وارداتــی کشــور بــه طــور دقیــق اعــام کنــد.

واردات آن تجهیــزات بــاز باشــد .درحقیقــت بعضــی از کارفرمایــان دولتــی

حمایت از ساخت داخل

A+

ایــن وزارتخانــه ،نظــرات تخصصــی خــود را جهــت تعییــن وضعیــت

در همیــن راســتا و بــه منظــور ســازماندهی حمایــت از ســازندگان

در پایــان ذکــر ایــن نکتــه هــم ضــروری اســت کــه ســندیکا تشــکیل

نیســت ،ســندیکای صنعــت بــرق تعامــل ســازندهای را بــا وزارت صمــت

ماشــینآالت و تجهیــزات وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت بــه شــکل

داخلــی و تســهیل رونــد واردات تجهیزاتــی کــه در داخــل کشــور موجــود
شــکل داده اســت .بطوریکــه بــا تاشهــا و پیگیریهــای صــورت

گرفتــه در حــال حاضــر بخــش قابــل توجهــی از اســتعامات ســاخت

اتــاق مشــترک بــا وزارت صمــت را مطابــق بــا دســتور معــاون صنایــع
جــدی دنبــال میکنــد تــا از ایــن مســیر مشــکات شــرکتهای عضــو بــه

شــکلی ســازمان یافتــه و مــدون دنبــال شــود

علی تبیانیان معاون فنی و امور کمیسیونها و کمیتههای سندیکای صنعت برق ایران
صفحه
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صنعــت بــرق ،مطالبــات معــوق شــرکتها از
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چنــد قاعدتــا ایــن روش هــم مشــمول معایــب و نقــاط ضعفــی اســت،

کارفرمایــان دولتــی و خصوصــی اســت ،در ایــن
اســت ،امــا موضوعــی کــه کمتــر مــورد توجــه

صنعــت بــرق بــه ویــژه در حــوزه قراردادهــا تنهــا بــا اصــاح قراردادهــا،

از ایــن رو بــه جــرات میتــوان گفــت کــه فعــاالن صنعــت بــرق

مســائل تکــراری مطروحــه ،عامــل بــروز ایــن

رایزنیهــای ســازمان یافتــه دنبــال کــرد .امــا آنچــه کــه نســبت بــه

پرداخــت بــه موقــع مطالبــات ،خســارات دیرکــرد و مســائلی از ایــن

میــان اگرچــه ابعــاد بحــران بســیار گســترده

قــرار میگیــرد ،دالیلــی اســت کــه فراتــر از
چالــش محســوب میشــوند.

بــا ایــن وجــود بایــد پذیرفــت کــه نیمــی از چالشهــای فعــاالن

مذاکــره و پیگیــری مســتمر قابــل حــل اســت و میتــوان آن را در قالــب
قراردادهــای جــاری اهمیــت بیشــتری دارد ،مســاله انعقــاد بهینهتــر

بــه عبــارت ســادهتر ،الزم اســت پــس از

قراردادهــای آتــی بــه منظــور جلوگیــری از اســتمرار چالشهــای فعلــی

کارفرمایــان بــه ســازندگان ،پیمانــکاران،

تعهــدات طرفیــن در قالــب ســاختارهای تکــراری و رویههــای اداری

ســالها تــداوم مســاله بدهیهــای معــوق
مشــاوران و تامینکننــدگان ،ایــن ســوال را
مطــرح کنیــم کــه آیــا ریشــه ایــن بدهیهــا

تنهــا کســری بودجــه صنعــت بــرق اســت؟
مطمئنــا پاســخ ایــن ســوال منفــی اســت .چــرا

خــود را بــه تعویــق بیندازنــد .در حقیقــت بــه
نظــر میرســد اســتفاده از شــیوههای قدیمــی

دریافــت و پرداخــت یکــی از عواملــی اســت
کــه در نهایــت منجــر بــه تعویــق در پرداخــت
از ســوی کارفرمــا میشــود .از ایــن رو اصــاح
ایــن شــیوههای ســنتی احتمــاال میتوانــد تــا

نکتــه کلیــدی دیگــری کــه نبایــد از نظــر دور داشــت ایــن اســت کــه

اصــاح امــور و نظــم بخشــیدن تدویــن شــده و نبایــد کارکــردی دســت

نیســت .چــرا کــه حجــم قابــل توجــه اطاعــات و فعالیتهــای امــروز

البتــه منظــور از قوانیــن فقــط آن دســته از قواعــدی کــه قانونگــذار

ضربالمثــل قدیمــی اســت کــه "روز از نــو روزی از نــو".

شــباهتی نــدارد .قاعدتــا ســرعت و ســهولت دسترســی بــه اطاعــات و
نیازمندیهــا بــه تناســب پیشــرفت تکنولــوژی بیشــتر شــده ،هــر چنــد

قطعــا ایــن دسترســی آســان هــم عامــل بــروز مســائل و مشــکات
جدیــدی اســت کــه گاه بــرای حــل و فصــل آنهــا ناگزیــر بــه صــرف
زمــان و هزینــه بیشــتری هســتیم.

بــه عنــوان مثــال حجــم کارهــای متعــددی کــه امــروز یــک صنعتگــر

در حــوزه کاری خــود بــا آن مواجــه اســت ،نســبت بــه گذشــته بســیار
گســتردهتر اســت بــا ایــن وجــود امــروز ایــن امــکان ایجــاد شــده تــا

بــوده و پیادهســازی آن در طوالنــی مــدت

امــور خدماتــی در حوزههــای مختلــف یــا اصطاحــا "کاغذبازیهــای

بــه بیــان ســاده بایــد گفــت کــه حتــی اگــر

و پاگیــر در حــوزه اقتصــاد داشــته باشــند.

اصلــی یعنــی قــوه مقننــه یــک کشــور وضــع میکنــد ،نیســت ،بلکــه

بخشــنامهها ،دســتورالعملها و آییننامههــای داخلــی ســازمان،

شــرکت یــا موسســهها را نیــز در بــر میگیــرد و بــا اصــاح هــر یــک از
ایــن مــوارد میتــوان تــا حــدی راه را بــرای پیشــبرد اهــداف کســب و
کارهــا همــوار کــرد.

در همیــن راســتا ســامانه کســب و کار ســندیکای صنعــت بــرق ایــران

ایــن امــکان را بــرای شــرکتها فراهــم کــرده تــا در ســایه مشــاورههای
آنایــن حقوقــی ،عــاوه بــر پیگیــری مشــکات خــود در حوزههــای

متعــدد مرتبــط بــا موضوعــات حقوقــی و قضایــی ،اطاعــات خــود را در
ایــن حوزههــا بــه روز کننــد .ایــن ســامانه زمینــه دسترســی بــه اطاعــات

فاصلــه گرفتــه و بــه جــای صــرف ســاعاتی روتیــن از روز بــرای انجــام
اداری" و برگــزاری جلســات ،برنامههــای روزمــره شــخصی و کاری

باورهــا و تصــورات نادرســتی نســبت بــه دادگســتری نداشــته باشــند.

تــا فعــاالن صنعــت بــرق بــه صــرف گفتههــا و شــنیدههای عامیانــه،

خــود را متناســب بــا امکانــات روزآمــد و تکنولوژیهــای در دســترس

فرامــوش نکنیــم کــه گاهــی مســائل بــه ظاهــر پیچیــده حقوقــی تنهــا

فرامــوش نکنیــم کــه پــس از شــیوع ویــروس کرونــا ،بســیاری از

یــک مشــکل حــاد تبدیــل میشــوند ،در حالــی کــه بــا یــک مشــورت یــا

فــردی و گروهــی در قالــب ارتبــاط از راه دور الکترونیکــی تبدیــل شــد و

کــردن یــک پرونــده دیگــر بــه دادگســتری ،بــا خســارت کمتــر یــا بــا

ایــن تغییــر اساســی اگرچــه در ابتــدا بســیار دشــوار و پیچیــده بــه نظــر

در وقــت ،موضــوع را فیصلــه داد و ســندیکای صنعــت بــرق ایــران ایــن

صرفهجویــی در زمــان و هزینــه بــه آن توجــه نمیشــد ،امــا در نهایــت

همــه شــرکتهای عضــو خــود فراهــم کــرده اســت

در ابتــدای کار تغییــرات جزئــی و بنیادیــن در
صنعــت بــرق کلیــد زده شــود ،بــاز هــم

زمانبندیهــا و نحــوه فعالیتهــا تغییــر کــرد و عمــده ارتباطــات

و تطابــق آن بــا عــرف مــورد پذیــرش فعــاالن

شــیوههای فعالیــت در همــه حوزههــا بــه شــکلی منعطــف تغییــر کــرد.

مشــخص خواهــد شــد و تاثیــرات ایــن تحوالت

میرســید و حتــی تــا پیــش از شــیوع کرونــا بــه عنــوان روشــی بــرای

در یــک پروســه کوتــاه مــدت قابــل لمــس

اصلیتریــن راه ،اصــاح قوانیــن و مقــررات اســت .قوانیــن بــه منظــور

موثــق حقوقــی را بــرای شــرکتهای عضــو ســندیکا فراهــم میکنــد

تغییــر دهنــد.

شــیوههای دریافــت و پرداخــت پروژههــای

اداری پیچیدگیهــای خــاص خــود را دارنــد و در برخــی مــوارد گرفتــار

حاصــل نخواهــد شــد و اســتمرار ایــن رونــد مصــداق بــارز همــان

حــدی بــه حــل ایــن مســاله کمــک کنــد ،هــر

امکانپذیــر باشــد.

بــر تکنولــوژی باشــند.

انجــام بهینــه امــور در چنیــن ســاختارهایی اســت .بــه نظــر میرســد

صاحبــان کســب و کار از روندهــای معمــول سیســتم اداری ســنتی

چنــد بــه نظــر میرســد ایــن اقــدام زمانبــر

دســت مواجهنــد ،بایــد بــه فکــر اســتفاده از راهبردهــای نویــن مبتنــی

ســنتی و معمــوال خســتهکننده ادامــه یابــد ،در بهبــود شــرایط پیشــرفتی

دســت هــم داده تــا فعــاالن طیفهــای مختلف
مالــی کــرده کــه ناگزیــر شــدهاند پروژههــای

در شــرایطی کــه بــا چالشهــا و بحرانهــای متعــددی نظیــر عــدم

فســاد هــم میشــوند ،مســاله اصلــی یافتــن شــیوههای جدیــد بــرای

صنعتگــران بــرق ،بــه هیــچ عنــوان بــا آنچــه در گذشــته رخ مــیداد،

صنایــع برقــی را بــه نحــوی دچــار کمبــود منابــع

کارهــا در زمــان همهگیــری ویــروس کرونــا کمــک کنــد.

و تکــرار آنهــا در آینــده اســت .بــدون تردیــد تــا زمانــی کــه تمــام

کــه در اســتمرار یــک بحــران فراگیــر ماننــد
انباشــت بدهیهــا ،عوامــل بســیار دســت بــه

امــا بــه عنــوان یــک راهــکار جدیــد توانســت بــه ســازماندهی کســب و

ایــن حقیقــت غیــر قابــل انکار اســت کــه در همــه جوامع ســاختارهای

در شــرایط کنونــی شــیوههای متــداول اداری ،پاســخگوی مســائل امــروز

ایــن صنعــت ،مشــمول یــک مــدت زمــان

صفحه

و تحریمهــای بینالمللــی هــم بــه مشــکات ایــن حــوزه دامــن زده و

بــه یــک روال عــادی در ارتباطــات کاری و شــخصی افــراد بــدل شــد ،هــر

حــل مســائل قــراردادی را دشــوارتر کــرده اســت.

اثربخشــی ایــن تغییــرات در قراردادهــای جدید

متین وکیلی مدیر سامانه کسب و کار سندیکای صنعت برق ایران ،عضو کانون وکای دادگستری

نخواهــد بــود .ضمــن اینکــه قطعــا چالشهــای ناشــی از محدودیتهــا

A+

بــه دلیــل کمبــود اطاعــات یــا عــدم بهــرهوری از یــک متخصــص ،بــه
پــرس و جــوی ســاده ،قبــل از اقــدام قضایــی ،میتــوان بــدون اضافــه
احقــاق حقــوق کامــل خــود و از همــه مهمتــر بــا صرفهجویــی بیشــتر

امــکان را در بخــش مشــاورههای حقوقــی ســامانه کســب و کار بــرای

صفحه

تابستان  ،1401دوره جدید

تابستان  ،1401دوره جدید
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برق
انعـــکاس مقـــاالت تخصصـــی در نشـــریات ،روشـــی مناســـب و

موث ــر ب ــرای ب ــه اش ــتراک گذاش ــتن دانش ــی اس ــت ک ــه م ــی توان ــد
ع ــاوه ب ــر افزای ــش آگاه ــی مخاطب ــان ،زمین ــه را ب ــرای ب ــهروزآوری
اطاعـــات مربـــوط بـــه هـــر حـــوزه فراهـــم کنـــد .در ایـــن میـــان

نشـــریات تخصصـــی بـــه ویـــژه نشـــریات تشـــکل هـــای اقتصـــادی

مجـــال مناســـب و ارزشـــمندی بـــرای انعـــکاس دیـــدگاه هـــای
کارشناســـان و صاحبنظـــران حوزههـــای مختلـــف در خصـــوص

موضوع ــات تخصص ــی اس ــت ک ــه ش ــاید اطاع ــات دقی ــق و قاب ــل

اتکایـــی در مـــورد آنهـــا در دســـترس نباشـــد.

از ایـــن رو در ایـــن شـــماره از نشـــریه ســـتبران ،یـــک مقالـــه بـــا

موضـــوع تخصصـــی حقوقـــی گنجانـــده شـــده اســـت.

در آیینه

دانش

برق در آینه دانش

گسترۀ
شعاعی
قرارداد

مقاالت

مقاالت

برق در آینه دانش

قواعد آمره و شروط در حکم شروط تبانی

(بخش دوم)

شروط صریح
نگارۀ شمارۀ  -2دامنۀ قرارداد ذیل حقوق عمومی

حمید حسینزاده رئیس کمیسیون حقوقی و قراردادهای سندیکای صنعت برق ایران

برخــاف محیــط حقــوق خصوصــی کــه مبتنــی بــر اصالهاالباحــه اســت ،نفــوذ حقوقــی عمــل مأمــور دولــت (در معنــای عــامّ ) در قراردادهــای ذیــل
ّ
تحقــق ّ
صحــت عمــل مســتخدم
ی چهــار گام اســتنادی ،اســتداللی ،انضباطــی و احتیاطــی اســت .از ایــنرو ،در راســتای
حقــوق عمومــی ،مســتلزم طـ ّ

داخــل در عقــد و قابــل اســتناد بــرای طرفیــن عقــد مینمایــد .لیکــن ،گســترۀ شــعاعی قــرارداد ذیــل حقــوق عمومــی ،از حیــث مــوارد مالــی تــا زمانــی

رو بــا امعاننظــر بــه اینکــه ،قوانیــن و مقـ ّررات آمــرۀ مالــی و محاســباتی (نظیــر قانــون برنامــه و بودجــه ،قانــون محاســبات عمومــی ،قانــون تنظیــم

غیــر از آنچــه بــه صراحــت در قوانیــن و مقـ ّررات آمــره ،شــروط در حکــم شــروط تبانــی و یــا در متــن قــرارداد آمــده باشــد را ندارنــد .5ناگفتــه نمانــد
مطابــق قاعــده« ،اثبــات شــیء نفــی مــا عــداء نمیکنــد» ،فقــدان حـ ّ
ـق مطالبــۀ مالــی موصــوف در محیــط اداری ،نافــی اســتحقاق ذاتــی نیســت .بــه

دولــت در گام نخســت ،گســترۀ شــعاعی قــرارداد ذیــل حقــوق عمومــی ،بایســتی در حــدود نــص (یــا مســتند بــه حکــم قانــون) ،تبییــن گــردد .از ایــن

بخشــی از مقـ ّررات ملــی دولــت ،قوایــن بودجــۀ ســنواتی و  ،)...قراردادهــای ذیــل حقــوق عمومــی را ،بــا ســاختار بودجــهای و یــا بــه تعبیــری در «قــاب

بودجــه» تعریــف میکننــد ،بــه قیــد ّ
مقدمــات حکمــت ،ناگزیــر از تقییــد و تفکیــک شــروط مالــی و غیرمالــی قراردادهــای ذیــل حقــوق عمومــی در
تبییــن گســترۀ شــعاعی ایــن قراردادهــا هســتیم.

در باب شروط غیر مالی

مخصــص قواعــد پیشگفتــه باشــد و
نیــک میدانیــم ،اصــل بــر حاکمیــت قواعــد حقــوق خصوصــی اســت؛ مگــر آنکــه قواعــد حقــوق عمومــی،
ِّ

مضیــق نماینــد .از ایــن رو ،تــا حکــم محدودکننــدهای پیرامــون شــروط غیــر مالــی ،در قوانیــن مشــاهده نشــود ،گســترۀ
دایــرۀ شــمول آن را محــدود و
ّ

شــعاعی قــرارداد ذیــل حقــوق عمومــی نیــز ،مطابــق نــگارۀ شــمارۀ یــک علیاالصــول تمــام شــروط مصـ ّرح و غیرمصـ ّر ح غیــر مالــی را در بــر میگیــرد.1

ـی قــرارداد ذیــل حقــوق عمومــی را ،بــا رجــوع بــه
ایــن بــدان معناســت کــه دســتگاه اجرایــی و طــرف قــرارداد وی ،میتواننــد ســکوت مــوارد غیرمالـ ِ

قواعــد آمــره ،شــروط در حکــم شــروط تبانــی ،ارتــکازات عقلــی و شــروط ضمنــی ،در محیــط اداره و قبــل از رجــوع بــه مرجــع قضایــی و یــا داوری ،جبــران
و تفســیر نماینــد.2

در باب شروط مالی

همانطــور کــه پیشتــر بیــان شــد ،قــرارداد ذیــل حقــوق عمومــی ،بــا شــاخص و ســنگ محــک «بودجــه» 3تعریــف و ردیابــی میشــود .از ایــنرو،

گســترۀ شــعاعی قــرارداد در قــاب بودجــه و خــارج از قــاب بودجــه ،متفــاوت اســت .بــه عبــارت دیگــر ،گســترۀ شــعاعی قــرارداد ذیــل حقــوق عمومــی
در محیــط اداره (دســتگاه اجرایــی) ،بــا گســترۀ شــعاعی همــان قــرارداد در مرجــع قضایــی و یــا داوری ،متفــاوت اســت .دلیــل ایــن امــر ،وجــه تمایــز
ماهیــت زایــش تعهــد مالــی در حقــوق خصوصــی (بــه مجـ ّرد انعقــاد قــرارداد) 4و حقــوق عمومــی (بــه مجـ ّرد انجــام قــرارداد)  ،همچنیــن لــزوم وجــود
ّ

بیــان دیگــر ،در اســتحقاق طــرف معاملــه از بــاب ارتــکازات و شــروط ضمنــی در عالــم ثبــوت ،تردیــدی نیســت ،لیکــن محیــط اداری ،مانــع مطالبــۀ
آن میگــردد .لــذا بــا گــذر از محیــط اداری بــه قضایــی و یــا داوری ،مطابــق قاعــدۀ «اذا زال المانــع عــاد الممنــوع» و زوال مانــع ،حـ ّ
ـق مطالبــه بــرای
ذیحــق ،مســتقر میگــردد .در واقــع در محیــط اداره ،اعمــال نظــارت ذیحســاب بــر پرداختهــا ،بــر مبنــای دیــن یــا منابــع تعهــد در حقــوق عمومــی

(شــروط صریــح قــرارداد منبعــث از قوانیــن و مقـ ّررات دولتــی) اســت ،نــه بــر مبنــای منابــع تعهــد ذیــل حقــوق خصوصــی (ارتــکازات و شــروط ضمنی).6

بــه بیــان ســادهتر ،ذیحســاب ،بــه درســتی و موافــق قوانیــن آمــره ،قــرارداد ذیــل حقــوق عمومــی را در قــاب بودجــه (و بــه عنــوان یــک بخشــنامۀ
مالــی) ،نــه در قــاب قواعــد عمومــی (بــه عنــوان یــک قــرارداد تمــام عیــار)ّ ،
تلقــی مینمایــد.
بــا توضیحــات فــوق ،گســترۀ شــعاعی قــرارداد ذیــل حقــوق عمومــی از حیــث مــوارد مالــی ،مطابــق نــگارۀ شــمارۀ دو ،محــدود بــه قوانیــن و مقـ ّررات
آمــرۀ مرتبــط بــا قــرارداد ،شــروط در حکــم شــروط تبانــی و شــروط مصـ ّرح قــرارداد اســت و طرفیــن حـ ّ
ـق اســتناد بــه ارتــکازات و شــروط ضمنــی را در
محیــط اداره ندارنــد.

بدیهــی اســت بــا گــذر از محیــط اداری بــه محیــط قضایــی و یــا داوری ،گســترۀ شــعاعی قــرارداد ذیــل محیــط عمومــی از حیــث مالــی نیــز ،وســعت

یافتــه و ارتــکازات و شــروط ضمنــی را نیــز در بــر میگیــرد؛ فلــذا قاضــی و یــا داور میتواننــد تعهــدات مالــی منبعــث از ارتــکازات و شــروط ضمنــی را
بــه نفــع ذیحــق ،مــورد لحــوق حکــم قــرار دهنــد اگــر چــه ،در قــراردادی شــرط صریحــی ناظــر بــه آن امــر مالــی ،نبــوده و ذیحــق نیــز ،حـ ّ
ـق مطالبۀ آن

را در محیــط اداره نداشــته اســت .احــکام صــادر شــده از مراجــع قانونــی و ذیصــاح ،موضــوع «بنــد ج» ذیــل «مــاده  »19قانــون محاســبات عمومــی،

مو ّیــد همیــن امــر اســت و احــدی از افــراد آن ،ناظــر بــه مــوارد مالــی اســت کــه متــن قــرارداد در رابطــه بــا پرداخــت ،ســاکت و قابلیــت پرداخــت در

محیــط اداره فراهــم نبــوده ،لیکــن مرجــع رســیدگی بــر اســاس مبانــی گســترۀ شــعاعی قــراردادَ ،دیــن را شناســایی و حکــم بــه پرداخــت آن ،صــادر

نمــوده اســت .بــرای نمونــه ،میتــوان بــه ســکوت شــرط خســارت تأخیــر در تأدیــه در شــرایط عمومــی پیمــان رایــج (نشــریۀ  )4311اشــاره کــرد کــه در

جــواز قانونــی درج تعهــد در قــرارداد اســت.
نتیجتـ ً
ـا ،گســترۀ شــعاعی قــرارداد ذیــل حقــوق خصوصــی ،در بــر گیرنــدۀ تعهــدات مالــی ناشــی از ارتــکازات عقلــی و شــروط ضمنــی اســت و آنهــا را

 .1نظــر بــه وجــود فرآینــد ارجــاع بــا رویکــرد کارکــردی (نــه ســلیقهای) و علیاالصــول ،بــه عنــوان عقــدی مســتقل در قراردادهــای ذیــل حقــوق عمومــی ،شــروط منــدرج در اســناد فرآینــد ارجــاع،

کــه بــا رعایــت مقــررات منعقــد شــده باشــد؛ ج .احــکام صــادر شــده از مراجــع قانونــی و ذیصــاح؛ د .پیوســتن بــه قراردادهــای بینالمللــی و عضویــت در ســازمانها یــا مجامــع بینالمللــی

ـتقل الحــق (پیمــان) اســت.
شــروط در حکــم شــروط تبانــی (نــه شــروط تبانــی) عقــدِ مسـ ِ
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کــه جریــان عقــد ،محصــور در محیــط اداره اســت و طرفیــن بــه مرجــع قضایــی و یــا داوری رجــوع ننمودهانــد ،محــدود بــه قواعــد آمــره ،شــروط در
حکــم شــروط تبانــی و شــروط صریــح اســت .بــه عبــارت دیگــر ،طرفیــن قــرارداد ذیــل حقــوق عمومــی ،در محیــط اداره ،اساسـ ً
ـا حـ ِّ
ـق مطالبــه مالــی

میســر نیســت؛ ولــی بــه
محیــط اداری ،قابلیــت مطالبــۀ آن از ســوی طــرف قــرارداد نســبت بــه دســتگاه اجرایــی و مــاال ً ثبــت ســند مالــی آن در اداره
ّ

 .2ســلب و اســقاط حـ ّ
ـاد اســناد فرآینــد اجــرا (پیمــان) و مفـ ّ
ـق اســتناد بــه توافقــات پیــش از عقــد در حقــوق عمومــی ،ســالبه بأنتفــاء موضــوع اســت؛ چــه اینکــه در تعــارض میــان مفـ ّ
ـاد اســناد

صفحه

ناظر به موارد مالی و در محیط اداری

کـ ّرات ،از ســوی ذیحــق در مرجــع قضایــی و یــا داوری ،مطالبــه شــده و مــورد لحــوق حکــم ،قــرار گرفتــه اســت

بــا اجــازه قانــون.
 .5بــه عنــوان نمونــه« ،مــاده  »28قانــون محاســبات عمومــی ،اشــعار مــیدارد پیــش پرداخــت عبــارت اســت از پرداختــی کــه از محــل اعتبــارات مربــوط بــر اســاس احــکام و قراردادهــا طبــق مقررات

ّ
فرآینــد ارجــاع (مناقصــه) ذیــل حقــوق عمومــی ،توافــق مقـ ّ
موخــر)  -یعنــی مفـ ّ
ـاد اســناد فرآینــد ارجــاع  -بــه عنــوان شــرط در حکــم شــرط تبانــی یــا بنایــی ،مــاک عمــل اســت.
ـدم (نــه

پیــش از انجــام تعهــد صورتمیگیــرد .از بــاب دفــع دخــل مقـ ّ
ـدر ،بیــان میشــود کــه خصوصیتــی از حیــث مســتند بــودن پرداخــت بــه احــکام و قراردادهــای مــأذون از مقـ ّررات بــرای موضــوع

« .3بنــد  »5ذیــل «مــاده  »1قانــون برنامــه و بودجــه :بودجــه عمومــی دولــت  -منظــور بودجــهای اســت کــه در آن بــرای اجــرای برنامــه ســاالنه منابــع مالــی الزم پیشبینــی و اعتبــارات جــاری و

پیشپرداخــت نیســت کــه قابلیــت تسـ ّر ی بــه ســایر پرداختهــا در ســاختار دولتــی را نداشــته باشــد.

عمرانیدســتگاههای اجرایــی تعییــن میشــود.

« .6مــاده  »90قانــون محاســبات عمومــی :اعمــال نظــارت مالــی بــر مخــارج وزارتخانههــا و مؤسســات دولتــی و شــرکتهای دولتــی از نظــر انطبــاق پرداختهــا بــا مقــ ّررات ایــن قانــون و

« .4مــاده  »19قانــون محاســبات عمومــی :تعهــد از نظــر ایــن قانــون عبــارت اســت از ایجــاد دیــن بــر ذمــه دولــت ناشــی از :الــف .تحویــل کاال یــا انجــام دادن خدمــت؛ ب .اجــرای قراردادهایــی

ســایرقوانین و مقــررات راجــع بــه هــر نــوع خــرج ،بــه عهــده وزارت امــور اقتصــاد و دارایــی اســت.
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دورنمای یک قانون

پرونده

خیـــر مقــــدم به
اعضای جدید
به گزارش واحد عضویت
سندیکای صنعت برق ایران با پیوستن

1۴

شرکت جدید در سه ماهه دوم سال 1401
به خانواده سندیکا ،تعداد اعضای
این تشکل به

608

عضو رسید.

صفحه
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تابستان  ،1401دوره جدید

• بهین رهاورد پاسارگاد
• بهین انرژی صنعت مهام شرق منطقه آزاد چابهار
• بازرگانی اطلس سرام کویر
• تعمیرات انتقال برق بوتیا نیرو استان کرمان
• ثمین سیم سپاهان
• سامان برق سپهران

• تجهیزات سیستم زمین
• ایران پاتین

• تولیدی آمیزههای پلیمری ابهر
• خراسان پیچ جلیل
• مهندسی گرد آسیا
• سندروس صنعت

• فروزان انرژی نوین آروین
• خدمات برق صنعتی کاسپین مدار

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ﮐﺎﺑﻞ اﺑﻬﺮ؛

ﭘﯿﺸﺮو در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﯿﻢ و ﮐﺎﺑﻞ اﯾﺮان
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