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: )PE( انواع کامپاند پایه پلی اتیلن

ــاژ پاییــن و کابل هــا ی  ــرای عایــق کابل هــای ولت ــل شــبکه ای شــدن ب  قاب

)TIX5(خودنگهــدار 

 روکش کابل  هــای قدرت و عایق کابل های مخابراتی

 مقــاوم در برابــر آتــش )HFFR( جهــت عایــق، روکــش و بدینــگ کابل هــای 

قــدرت، کنتــرل و فیبــر نــوری 

www.abharpolymer.com

قدرت ما بر پایه دانش ماست

)PE( تولید کننده انواع کامپاند پلی اتیلن

)PVC( تولید کننده انواع کامپاند پی وی سی

مستربچ و فیلرصنایع خودرو سازی در و پنجره و لوازم خانگی

 جهــت عایــق کابل هــای ابــزار دقیــق، رانــژه، کنتــرل، روکــش کابل های مخابراتــی، 

جــوش و ســاختمانی، روکــش کابل هــای فشــار قــوی بــا   مقاومــت عایقــی بــاال، 

ــا  ــق ب ــه )مطاب ــق 105 درج ــش و عای ــن، روک ــم دود وضدروغ ــای ک روکش ه

ــر( ــات توانی ــی و الزام اســتانداردهای بین الملل

 انواع فیلر، بدینگ و مستربچ )مطابق با استاندارد رال(

 صنایع خودرو سازی

 صنایع ساختمانی و درب و پنجره

آبیاری قطره ای 

تماس با ما:   02181931140
آدرس:  تهران، خیابان خرمشهر، شماره 64

قابل اعتماد و مسئولیت پذیر

w w w . g g p . i r

تماس با ما:   02181931460
آدرس:  تهران، خیابان خرمشهر، شماره 64

 قابــل شــبکه ای شــدن مخصــوص لوله هــای پنــج 

)PEX-AL-PEX(الیــه  ســاختمانی

انتقــال  خطــوط  فــوالدی  لوله هــای  پوشــش   

آب و  گاز  نفــت، 

  لوله های آبیاری قطره ای

سیم و کابل
ــه  ــج الی ــای پن لوله ه
PEX, PERT پوشش لوله های فوالدیســاختمانی 

سیم و کابل
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9
ــران ـ  ــرق ای نهمیــن شــماره نشــریه ســتبران ـ ارگان رســمی ســندیکای صنعــت ب
ــه  ــن برنام ــت. ای ــه اس ــعه پرداخت ــه توس ــن برنام ــای هفتمی ــی دورنم ــه بررس ب
کــه مهمتریــن و موثرتریــن قانــون باالدســتی کشــور در حــوزه اقتصــاد محســوب 
ــدد  ــای متع ــای حوزه ه ــداف و ماموریت ه ــم انداز، اه ــت چش ــرار اس ــود و ق می ش
ــد، در  ــن کن ــور تعیی ــرای کش ــده ب ــال آین ــج س ــی پن ــی را ط ــادی و صنعت اقتص
ــاغ  ــری اب ــوی رهب ــی آن از س ــت های کل ــه سیاس ــود ک ــن می ش ــرایطی تدوی ش
ــای  ــایر نهاد ه ــه و س ــازمان برنام ــتور کار س ــات آن در دس ــن جزئی ــده و تدوی ش

ــرار گرفتــه اســت. مرتبــط ق
ــان تحقــق پذیــری انــدک برنامه هــای توســعه یکــی از جدی تریــن  اگرچــه همچن
نقد هــای مطــرح شــده اســت امــا بــا ایــن حــال فعــاالن اقتصــادی بــه ویــژه در 
ــه سیاســت ها و اهــداف  ــد نســبت ب ــرق نمی توانن ــر ب حوزه هــای زیرســاختی نظی
تدویــن شــده در برنامــه توســعه هفتــم بــی تفــاوت باشــند. از ایــن رو عــاوه بــر 
ــدد  ــای متع ــیون ها و معاونت ه ــب کمیس ــی در قال ــنهادات عملیات ــن پیش تدوی
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 دانش بنیان هــا 
اختصــاص داده شــده اســت. نامگــذاری ســال جــاری بــا عنــوان »تولیــد، 
دانش بنیــان، اشــتغال آفرین« بــه درســتی نشــان داد کــه یکــی از مهمتریــن 
ــه تولیــدات دانش بنیــان ســاخت  ــه توســعه پایــدار، اتــکا ب ابزار هــای دســتیابی ب
داخــل اســت. بــر همیــن اســاس در ایــن بخــش بــه شــکلی اجمالــی مهمتریــن 
فرصت هــای پیــش  روی شــرکت های دانش بنیــان صنعــت بــرق مطــرح و 

ــت. ــده اس ــی ش ــا بررس ــای آن ه چالش ه
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درباره سندیکا

گرفتار در گلوگاه اجرا

تیری که به هدف نمی خورد
پیشنهادات سندیکا برای تدوین برنامه هفتم توسعه

ردپای کمرنگ برق در برنامه هفتم
دغدغه های برقی برنامه هفتم توسعه

بایسته های راهــبردی تدوین برنامه هفتم
نگاهی به اولویت های صنعت برق در برنامه هفتم

اتفاق تازه یا تکرار مکررات
در بنِد بندهای برنامه توسعه

توسعه فناوری های دانش بنیان  در صنعت برق
چشم انداز مبهم شرکت های دانش بنیان  حوزه انرژی

حال و هوای خاکستری دانش بنیان ها

تکرار رتبه +A برای سندیکا
حمایت از ساخت داخل، پیچیدگی ها و چالش ها

سامانه کسب و کار خدمت نوین سندیکا

گسترۀ شعاعی قرارداد

دورنمای یک قانون

صنعت برق در مسیر آینده

برق در آینه دانش

ـــور  ـــه منظ ـــد ب ـــی کن ـــاش م ـــران، ت ـــرق ای ـــت ب ـــندیکای صنع ـــتبران، ارگان س س
ـــژه  ـــه وی ـــرق، ب ـــت ب ـــی صنع ـــش خصوص ـــی بخ ـــای حقیق ـــیل ه ـــی پتانس معرف
ـــی،  ـــی بازرگان ـــرکت های مهندس ـــاوران و ش ـــکاران، مش ـــازندگان، پیمان ـــوزه س در ح
ـــاوه  ـــه ع ـــد. ب ـــان ده ـــش نش ـــن بخ ـــای ای ـــدی ه ـــنی از توانمن ـــر روش تصوی
ــرح  ــدف طـ ــا هـ ــت بـ ــای صنعـ ــا و گلوگاه هـ ــی چالش هـ ــایی و بررسـ شناسـ
ـــرد  ـــاد کان و خ ـــف اقتص ـــای مختل ـــردن زوای ـــن ک ـــف و روش ـــای مختل ـــدگاه ه دی

ـــت. ـــریه اس ـــن نش ـــای ای ـــت ه ـــر سیاس ـــه دیگ ـــم از جمل ـــور ه کش

 صاحب امتیاز:  
 مدیر مسئول:   

 سردبیر: 
شورای سیاست گذاری:

دبیر تحریریه:     
تحریریه: 

مدیر هنری:  
 

مدیر اجرایی:  
سایت: 

 توزیع:   
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لیتوگرافی، چاپ و صحافی:

نشانی:
تلفن:  
فکس: 
سایت:
ایمیل:

سندیکای صنعت برق ایران 
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مهدی مسائلی

پیـــام باقـــری، محمـــد صـــادق جنان صفـــت، جعفـــر جـــوال، مســـعود حجـــت، 
منصـــور ســـعیدی، ســـید علیرضـــا سیاســـی راد، ســـعید مهذب ترابـــی

طیبه السادات میرحسینی
سمیه کاظم زاده، زینب حدادی، پری شاکرین

علی چاشنی گیر

بهارک باقرپور  
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صنعــت بــرق ایــران یکــی از صنایــع پیشــرو در حــوزه ســاخت داخــل تجهیــزات و خدمــات فنــی 
و مهندســی محســوب می شــود و در طــول بیــش از چهــار دهــه پــس از انقــاب در مســیری مثــال 
زدنــی توانســت وابســتگی قابــل توجهــش بــه محصــوالت و دانــش خارجــی را بــه یــک ظرفیــت 
بی نظیــر بــرای ســاخت داخــل و دانــش بومــی تبدیــل کنــد. بــه همیــن دلیــل ایــن صنعــت یکــی از 
اولیــن داعیــه داران خودکفایــی و پرچمــداران صــادرات تجهیــزات و خدمــات فنی و مهندســی اســت. 
ظرفیــت برآمــده از نیــروی انســانی متخصــص، دانــش بومــی و کارخانجــات بــه روز، در مدتــی 
نــه چنــدان طوالنــی نیــاز جــدی کشــور را بــه خارجی هــا از بیــن بــرد و از آن پــس صنعــت بــرق 
اتکایــی مثال زدنــی بــه شــرکت های عمدتــا خصوصــی داخلــی پیــدا کــرد. اگرچــه مفاهیــم کلیــدی 
و ســنتی خودکفایــی در اوج گیــری 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 
ــش هــم نتوانســت ناقــض توانمندی هــا و  ــن چال ــی ای ــن حــال حت ــا ای ــا ب ــه شــود، ام ــرق ارائ ب
پتاســیل های صنعــت بــرق در حــوزه ســاخت تجهیــزات و تولیــد خدمــات فنــی و مهندســی باشــد. 
در ایــن میــان صنعــت بــرق ایــران علیرغــم ظرفیــت غیرقابــل انــکار علمــی و صنعتــی اش، 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 
ــد و  ــردن تولی ــور ک ــش مح ــه و دان ــای خاقان ــوآوری، ایده پردازی ه ــمت ن ــه س ــا ب ــرعت دنی پرس

خدمــات، بســته اســت. 
فرامــوش نکنیــم کــه کشــور های توســعه یافته و صنایــع زیرســاختی و حیاتــی بــزرگ بــا شــتابی 
چشــمگیر بــه ســمت تولیــد محصــوالت دانش بنیــان و پیاده ســازی ایده هــای خاقانــه در 
تولیــدات خــود حرکــت می کننــد. ایــن مهــم، امــا مســتلزم تامیــن منابــع مالــی بــرای تخصیــص بــه 

ــت.  ــعه اس ــق و توس ــای تحقی حوزه ه
بــه گــواه تاریــخ، حرکتــی کــه آمریــکا در ســال های پــس از پایــان جنــگ جهانــی دوم بــه منظــور 
ــه  ــش بودج ــه افزای ــا ب ــرد، بعد ه ــاز ک ــود آغ ــت خ ــوآوری در صنع ــد و ن ــره وری، تولی ــش به افزای
فــدرال بــرای پژوهش هــای بنیــادی در دانشــگاه ها منجــر شــد. در حقیقــت آن هــا بــر ایــن بــاور 
بودنــد کــه وابســتگی در حــوزه پژوهــش بنیــادی حتــی در شــرایطی کــه مهارت هــای مکانیکــی قابل 
توجهــی دارنــد، آن هــا را در رقابــت جهانــی ناتــوان خواهــد کــرد. بــه همیــن دلیــل بــود کــه بنیــاد 
ملــی علــوم بــه عنــوان هماهنگ کننــده بخش هــای گوناگــون دولــت، دانشــگاه ها، بخــش نظامــی 
و صنعــت در ایــن کشــور فعــال و بــه واســطه آن بخشــی منابــع مالــی دولــت فــدرال بــرای افزایــش 
پژوهــش و توســعه در دانشــگاه و صنعــت تخصیــص داده شــد. در قالــب همیــن نظــام ســازمان 
ــن  ــه پژوهــش و توســعه و همچنی ــی ب ــی دولت ــع مال ــا رشــد شــتابان اختصــاص مناب ــه و ب یافت
مشــارکت بازیگــران گوناگــون نظــام پژوهــش و توســعه، ســاختار طــرح ایده هــای دانش محــور در 
صنایــع ایــن کشــور ایجــاد شــد. پــس از آن و در زمانــی کــه ایــن پژوهش هــا، روحیــه جســتجوگری 
علمــی را در صنایــع فعــال کردنــد و بــه ایجــاد نوعــی دگرگونــی بــه ویــژه در مــوج دانش آموختــگان 
مقاطــع مختلــف منجــر شــدند، صاحبــان صنعــت هــم بــا صــرف منابــع مالــی گســترده تر بــرای 

حــوزه پژوهــش، بــه حفــظ ایــن گنجینــه بــزرگ، امــا غیرمتمرکــز کمــک کردنــد. در نهایــت آمریــکا بــه کشــوری 
تبدیــل شــد کــه در بســیاری از حوزه هــا صاحــب ایده هــای نــو، تولیــدات خاقانــه و محصــوالت مانــدگاری شــد. 
دقیقــا بــا اتــکا بــه همیــن تجربــه تاریخــی ارزشــمند، امــروزه دانــش بنیان هــا بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن 
ــف  ــع مختل ــش در صنای ــه روزآوری دان ــده دار ب ــوند و عه ــناخته می ش ــور ها ش ــدار در کش ــعه پای ارکان توس
هســتند. شــاید بــا همیــن رویکــرد ســال ۱۴۰۱ بــه نــام »تولیــد، دانش بنیــان، اشــتغال آفرین« نامگــذاری شــد تــا 
زمینــه بــرای تمرکــز سیاســت های کان کشــور بــر توســعه دانش بنیان هــا فراهــم شــود. در صنعــت بــرق هــم 

بــه عنــوان یکــی از صنایــع Hi Tech ایــن موضــوع از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت. 
بــر ایــن اســاس تمرکــز بــر حمایــت عقایــی، منطقــی و هوشــمندانه از شــرکت ها و محصــوالت دانش بنیــان، 
کمــک بــه تجاری ســازی محصــوالت و همچنیــن جایگزینــی آن هــا بــه جــای کاال هایــی بــا تکنولــوژی قدیمی تــر 
منطقــا بایــد مهمتریــن نتایــج حمایــت از دانش بنیان هــای صنعــت بــرق باشــد. هــر چنــد بــه نظــر می رســد 
ــش،  ــن بخ ــاالن ای ــرای فع ــف ب ــی مختل ــته های حمایت ــی بس ــدد و پیش بین ــتگذاری های متع ــم سیاس علیرغ
ــروش  ــی ف ــص تســهیات، اخــذ مجوز هــا و حت ــددی در حــوزه تخصی ــا چالش هــای متع ــوز هــم آن هــا ب هن
محصــوالت خــود مواجــه هســتند. ایــن موضــوع البتــه بیــش از هــر چیــز ناشــی از عــدم اجــرای صحیــح، فراگیر 

و دقیــق قوانیــن مصــوب در کشــور اســت.
ــه ایــران در اجــرای برنامه هــای توســعه پنــج ســاله، بــه خوبــی مویــد اجــرای ضعیــف قوانیــن  مــرور تجرب
اســت. بــر اســاس بــرآورد مرکــز پژوهش هــای مجلــس شــورای اســامی میانگیــن اجرایــی شــدن برنامه هــای 
توســعه ۵ ســال طــی شــش برنامــه گذشــته کمــی بیشــتر از ۲۵ درصــد بــوده اســت. حــاال کــه همــه بخش هــای 
اجرایــی و اســتراتژیک کشــور درگیــر تدویــن برنامــه هفتــم توســعه هســتند، پیــش از آنکــه نگــران بند هــا و 

محتــوای ایــن قانــون باشــیم، بایــد دغدغــه اجرایــی شــدن آن را داشــته باشــیم. 
ــه توســعه بلندمــدت خــود را نشــان  ــک برنام ــب ی ــی در قال ــران وقت ــه نویســی در ای ــد نادرســت برنام رون
می دهــد و در اجــرا هــم بــه بن بســت می رســد، ابعــاد خســارت بــار بیشــتری بــه ویــژه بــرای اقتصــاد کشــور 
ــه مســائل بحران ســاز  ــج ســاله هــم البت ــر برنامــه توســعه پن دارد. در محتواســازی برنامه هــای باالدســتی نظی
بســیاری وجــود دارد کــه کلیدی تریــن آن تدویــن قوانیــن بــرای انجــام تکالیــف محولــه اســت نــه روشــن کــردن 

مســیر و اهــداف اقتصــاد کشــور در طــول پنــج ســال آتــی. 
ــان عمیــق اســت  ــی چشــم انداز و تدویــن اهــداف چن ــرات ایــن رویکــرد در تعییــن محورهــا، پیش بین تاثی
کــه در نهایــت دســتگاه اجرایــی را بــه ایــن بــاور می رســاند کــه چنیــن برنامــه ای نــه قابــل اجــرا اســت و نــه در 
پیاده ســازی بــه ارقــام پیش بینــی شــده می رســد؛ بنابرایــن آنچــه کــه در خصــوص برنامــه هفتــم و یــا قوانیــن 
و بســته های حمایتــی بــرای حوزه هــای خــاص از جملــه دانش بنیان هــا بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد، تدویــن 
محتــوای منطقــی، قابــل اجــرا و متناســب بــا ظرفیت هــای کشــور اســت. بــه عــاوه دســتگاه های اجرایــی بایــد 
بــه شــکلی قانون مــدار و قابــل رصــد مکلــف بــه پیاده ســازی و اجــرای ایــن قوانیــن باشــند و در نهایــت قــوه 
مقننــه از جایــگاه عالــی نظارتــی خــود بــرای پیگیــری نتایــج و ارزیابــی رونــد اجــرای هــر یــک از ایــن قوانیــن بــه 
درســتی بهــره بگیــرد. چنیــن پروســه ای قطعــا بــه تدویــن قوانیــن موثــر، اجــرای کارآمــد و نتایــج قابــل قبــول در 
کشــور منجــر خواهــد شــد. در غیــر ایــن صــورت مــا در یــک چرخــه معیــوب گرفتــار تدویــن برنامه هــا و قوانینــی 

خواهیــم بــود کــه در نهایــت سرنوشــت مشترکشــان، خــاک خــوردن در بایگانی هاســت 

در  ــار   گرفت
گلــوگاه 
ــرا اج

سردبیرمهدی مسائلی



ــرار  ــاب و ق ــر انق ــوی رهب ــم از س ــه هفت ــی برنام ــت های کل ــاغ سیاس اب
ــی  ــه در دســتور کار دســتگاه های دولت ــن برنام ــات ای ــن جزئی ــن تدوی گرفت
ــه را در  ــن برنام ــن ای ــارکت در تدوی ــب مش ــاره ت ــط، دوب ــای ذیرب و نهاد ه

ــه اوج رســانده اســت. بخــش خصوصــی ب
قطعــا مشــارکت بخــش خصوصــی بــه ویــژه از مســیر اتاق هــای بازرگانــی 
در مرحلــه تدویــن ایــن ســند، می توانــد در تدویــن یــک برنامــه عملیاتــی 
و کارآمــد، گامــی رو بــه جلــو باشــد. بــا ایــن حــال همچنــان تجربــه ایــران 
در تحقــق پذیــری انــدک برنامه هــای توســعه، نبــود نظــارت دقیــق و عــدم 
ــون  ــرای قان ــی در اج ــتگاه های اجرای ــرد دس ــر عملک ــگام و موث ــد بهن رص
برنامــه، مهمتریــن نقــاط ضعفــی اســت کــه طــی ســال ها، اثربخشــی شــش 
برنامــه گذشــته را بــه شــدت کاهــش داده و عمــا دســتگاه های اجرایــی را 

بــه عــدم تعهــد و بــی توجهــی بــه مفــاد ایــن برنامــه عــادت داده اســت.
در پرونــده »دورنمــای یــک قانــون« ابعــاد و زوایــای متعــدد سیاســت های 
کلــی برنامــه هفتــم، ســهم بــرق در ایــران برنامــه، الزامــات جدی توســعه برق 
ــعه  ــته توس ــه گذش ــش برنام ــی ش ــده و آسیب شناس ــال آین ــج س ــی پن ط
بــه ویــژه در حــوزه بــرق، مهمتریــن محور هــای پرونــده اصلــی ایــن شــماره 

نشــریه ســتبران هســتند.
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ــت.  ــوده اس ــام ب ــه ای از ابه ــواره در هال ــم هم ــا ه ــری آن ه تحقق پذی
ــای  ــور و ارزیابی ه ــعه ای کش ــای توس ــابقه برنامه ه ــه س ــی ب نگاه
ــب  ــن مطل ــد ای انجــام شــده توســط برخــی نهاد هــای ذیصــاح موی
ــا  ــق ب ــچ دوره ای، مطاب ــا در هی ــق برنامه ه ــد تحق ــه درص ــت ک اس
ــه  ــت ک ــروری اس ــه در گام اول ض ــت. در نتیج ــوده اس ــارات نب انتظ
فرآینــد برنامه نویســی در کشــور تغییــر کــرده و برنامه هــای بلندمــدت 
ــرای  ــن ب ــای بنیادی ــات و نیاز ه ــن الزام ــای تامی ــر مبن ــادی ب اقتص
توســعه تدویــن شــوند. بــه هــر حــال بایــد پذیرفــت کــه برنامه هــای 
مبتنــی بــر اقتصــاد دســتوری و قیمت هــای تکلیفــی و یارانــه ای، 
ــر  ــد. اگ ــوق ده ــدار س ــعه پای ــمت توس ــه س ــاد را ب ــد اقتص نمی توان
قــرار باشــد برنامــه هفتــم توســعه قابلیــت اجــرا و پیاده ســازی داشــته 
ــر  ــد، تغیی ــرعت ببخش ــور را س ــادی کش ــد اقتص ــد رش ــد و رون باش

ــت. ــن آن الزم اس ــرد در تدوی رویک
در عیــن حــال تنظیــم چنیــن ســندی مســتلزم اخــذ نقطــه نظــرات 
کلیــه ذی نفعــان و دســت اندرکاران اســت کــه از جامعیــت و فراگیــری 
الزم برخــوردار باشــند در غیــر ایــن صــورت میــزان اثرگــذاری برنامه های 
ــتگاه های  ــد دس ــدم تعه ــده و ع ــه ش ــش مواج ــا کاه ــعه ای ب توس
ــتگاه های  ــده دس ــع عم ــال دارد. در واق ــه دنب ــه را ب ــه برنام ــی ب اجرای
مجــری کــه مســئول و موظــف بــه اجــرای برنامــه هســتند، یــا ابزار هــا 
و منابــع الزم را در اختیــار ندارنــد یــا اینکــه اهتمامــی در جهــت اجــرای 
ــه طــور مســتمر رصــد  ــه ب ــه  اجــرای برنام ــد چــرا ک ــه نمی ورزن برنام
ارزیابــی میــزان تحقق پذیــری آن معمــوال در زمــان  نمی شــود و 
مناســب و موثــری صــورت نمی گیــرد و عمومــا ســنجش ســطح 
تحقق پذیــری برنامه هــای توســعه پــس از پایــان دوره اجــرای آن 

ــدارد.  ــرای آن ن ــود اج ــری در بهب ــا تاثی ــه عم ــرد ک ــام می پذی انج
عــدم ارزیابــی بــه موقــع یــک برنامــه در فراینــد اجــرای آن، امــکان 
تشــخیص میــزان پیشــروی و نیــز بررســی عملکــرد دســتگاه ذیربــط در 
ــا  ــوده و تاش ه ــلب نم ــه را س ــال برنام ــدات در قب ــام تعه ــوزه انج ح
ــک  ــذا ی ــذارد ل ــی می گ ــه بی نتیجــه باق ــردن برنام ــی ک ــرای اجرای را ب
ــل  ــتاندارد و قاب ــاختار هایی اس ــه س ــه ب ــر اینک ــاوه ب ــر ع ــه موث برنام
ــز  ــگام را نی ــد بهن ــش و رص ــت پای ــت قابلی ــاز دارد الزم اس ــرا نی اج
ــر  ــف شــده جهــت نظــارت ب داشــته و از یــک بســتر مناســب و تعری

ــد.  ــوردار باش ــری برخ ــتگاه های مج ــرد دس عملک
ــد نظــر  آنچــه ضــرورت دارد در خصــوص برنامه هــای توســعه ای م
ــود  ــع موج ــفاف مناب ــه و ش ــق، واقع گرایان ــی دقی ــرد، ارزیاب ــرار گی ق
ــال  ــت. در ح ــع اس ــن مناب ــا ای ــب ب ــزی متناس ــور و برنامه ری در کش
بــا  را  الزم  نظــر می رســد هدفگذاری هــا همخوانــی  بــه  حاضــر 
ــای  ــا ظرفیت ه ــق ب ــکل منطب ــه ش ــع ب ــد و مناب ــود ندارن ــع موج مناب
حوزه هــای مختلــف تخصیــص داده نمی شــوند کــه همیــن امــر 

ــا اهــداف مــورد انتظــار را در پــی  عــدم تحقــق برنامه هــا در قیــاس ب
ــه  ــود ک ــل می ش ــه ای عم ــه گون ــود ب ــع موج ــص مناب دارد و در تخصی
بخش هایــی از اهــداف پیش بینــی شــده بــه تعویــق می افتنــد. 
ایــن در حالــی اســت کــه کشــور در تمــام حوزه هــا بــه طــور متــوازن 
نیازمنــد توســعه اســت امــا بــه دلیــل کمبــود منابــع مالــی ایــن امــکان 
ــی نگر  ــخه پیچی بخش ــول نس ــرایط محص ــن ش ــود و ای ــم نمی ش فراه
در برنامــه کان اقتصــاد کشــور اســت کــه منجــر بــه توزیــع نامتعــادل 
ــاله،  ــج س ــعه پن ــای توس ــن برنامه ه ــردد. تدوی ــر می گ ــع منج مناب
ــری  ــی، همفک ــای عملیات ــع، فراینده ــاختار جام ــد س ــد نیازمن بی تردی
ــگارش  ــوده و ن ــن حــوزه ب ــان ای ــران و ذینفع ــه بازیگ و مشــارکت هم
ــد. ــب می نمای ــذار را طل ــدگان همــه بخش هــای اثرگ آن حضــور نماین
نهایتــا اســتقرار یــک برنامــه منســجم مبتنــی بــر ظرفیت های کشــور 
ــاخص های  ــود ش ــادی و بهب ــعه اقتص ــه توس ــر ب ــرف منج ــک ط از ی
کســب و کار شــده و از ســوی دیگــر بــه لحــاظ کیفــی توســعه پایــدار و 
خلــق ثــروت را بــه ارمغــان آورده و آثــار و دســتاوردهای بســیار مثبتــی 

را بــرای کشــور و آحــاد مــردم بــه دنبــال خواهــد داشــت. 

شــایان ذکــر اینکــه آنچــه الزمــه فراینــد برنامه نویســی اســت، نظارت 
بــر اجــرا و پایــش برنامــه پــس از پیاده ســازی اســت. بررســی مســتمر 
ــدم  ــل ع ــی دالی ــی و عارضه یاب ــتگاه های اجرای ــرد دس ــق عملک و دقی
ــذاری  ــطح اثرگ ــش س ــار در افزای ــورد انتظ ــج م ــب نتای ــق درکس توفی
ــد  ــزا دارد. رص ــری بس ــادی تاثی ــاخص های اقتص ــود ش ــه و بهب برنام
ــاع از  ــب اط ــتمر و کس ــورت دوره ای و مس ــه ص ــور ب ــای کش برنامه ه
انحرافــات در خــال اجــرای برنامــه اقدامــی ضــروری اســت تــا هــرگاه 
برنامــه از مســیر خــارج شــد، دالیــل و عوامــل بررســی شــده و از ادامــه 
ایــن رونــد جلوگیــری شــود، تنهــا در ایــن صــورت اســت کــه در پایــان 

ــوان انتظــار اثربخشــی بیشــتری داشــت   برنامــه می ت
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ــورها  ــدار کش ــعه پای ــزی در توس ــگاه برنامه ری ــت و جای اهمی
ــه  ــران هــم ســابقه ای دیرین ــه شــده اســت و در ای امــری پذیرفت
دارد. بــا نگاهــی بــه تجــارب کشــورهای توســعه یافتــه می تــوان 
دریافــت کــه هرگونــه پیشــرفت در گــرو برنامه ریزی هــای مبتنــی 
ــزی  ــل برنامه ری ــن دلی ــه همی ــت ب ــت و درس ــر ظرفیت هاس ب
ــی  ــل توجه ــرد قاب ــا عملک ــه عمدت ــورها ک ــته از کش ــن دس در ای
ــه  ــکا ب ــا ات ــق و ب ــیار دقی ــد، بس ــود دارن ــادی خ ــام اقتص در نظ
ــر  ــه عــاوه ب ــدی آن هــا انجــام می شــود ک نقــاط قــوت و توانمن
ــاط  ــش نق ــور پوش ــه منظ ــاختار هایی ب ــاد س ــایی و ایج شناس
ضعــف، بهره گیــری از فرصت هــای پیــش رو را هدفگــذاری کــرده 
ــرای دسترســی بــه  ــاز ب ــزار و منابــع مــورد نی و بســتر قانونــی، اب

ــد.  ــم می کن ــز فراه ــدف را نی ــن ه ای

کشــور مــا، امــا علیرغــم ســابقه دیرینــه برنامه ریزی هــای 
ــه  ــا ک ــن معن ــه ای ــده، ب ــی ش ــی برنامه زدگ ــار نوع ــادی دچ اقتص
برنامه هــای بلندمــدت اقتصــادی از کارکــرد الزم در عمــل بــه 
ــدت  ــای بلندم ــه هدفگذاری ه ــتیابی ب ــت های کان و دس سیاس
ــاظ  ــه لح ــف ب ــه تکلی ــذا اینک ــتند ل ــوردار نیس ــادی برخ اقتص
ــر  ــد صرف نظ ــت می کن ــد، کفای ــده باش ــه ادا ش ــگارش برنام ن
ــد  ــرد، درص ــن رویک ــد و همی ــی باش ــزان اجرای ــه می ــه چ از اینک
ــه  ــکلی ک ــه ش ــش داده ب ــعه ای را کاه ــای توس ــق برنامه ه تحق
ــن حــوزه مشــاهده  ــی در ای ــل قبول ــب مــوارد کارنامــه قاب در غال
ــد ابزارهــا  ــام اجــرا فاق ــن برنامه هــا در مق ــه ای نمی شــود چــرا ک
دســتیابی  و  موثــر  پیاده ســازی  جهــت  الزم  فرآیند هــای  و 
ــزان  ــه می ــن اینک ــتند، ضم ــده هس ــی ش ــداف پیش بین ــه اه ب

که  تیری 
نمی خورد به هدف 

توســعه  برنامه هــای  تدویــن 
نیازمنــد  بی تردیــد  ســاله،  پنــج 
فرایندهــای  جامــع،  ســاختار 
عملیاتــی، همفکــری و مشــارکت 
همــه بازیگــران و ذینفعــان ایــن 
ــور  ــگارش آن حض ــوده و ن ــوزه ب ح
بخش هــای  همــه  نماینــدگان 

می نمایــد. طلــب  را  اثرگــذار 
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پیشــنهادات 
ــندیکا  ســ

بــا توجــه بــه اهمیــت سیاســت ها و جهت گیــری برنامه هــای توســعه  پنــج ســاله در بخش هــای 
زیرســاختی ماننــد صنعــت بــرق، ســندیکای صنعــت بــرق ایــران گزارشــی بــا هــدف ارائــه دیدگاه هــا 

و پیشــنهادات بخــش خصوصــی صنعــت بــرق بــرای تدویــن ایــن برنامــه تنظیــم کــرده اســت. 
در ایــن گــزارش، در ابتــدا سیاســت های حاکــم بــر صنعــت بــرق براســاس برنامــه ششــم توســعه 
و ســایر اســناد باالدســتی، شــامل سیاســت های کلــی اقتصــاد مقاومتــی، قانــون الحــاق برخــی مــواد 
ــی دولــت و ســایر مقــررات و قوانیــن باالدســتی صنعــت  ــه قانــون تنظیــم بخشــی از مقــررات مال ب
ــرمایه گذاری  ــذب س ــامل »ج ــی ش ــای اصل ــت ها در محور ه ــن سیاس ــت. ای ــده اس ــل ش ــرق تحلی ب
خارجــی«، »تأمیــن مالــی از بازار ســرمایه«، »تملــک و واگــذاری دارایی های ســرمایه ای«، »ســاماندهی 
ــه«، »توســعه صــادرات«، »اصــاح  ــواد اولی ــن م ــرق«، »تأمی ــذاری ب ــت«، »قیمت گ بدهی هــای دول
نهــادی« و »سیاســت پولــی« ارزیابــی و تحلیــل شــده اســت. بــا توجــه بــه اطاعــات وضــع موجــود 
ــوان گفــت عمــده اهــداف و سیاســت های برنامــه  ــا سیاســت های باالدســتی، می ت و مقایســه آن ب

ششــم و اســناد باالدســتی در بخــش بــرق محقــق نشــده اســت.

بررسی سیاست های صنعت برق در برنامه ششم توسعه
ــازار ســرمایه، تملــک و واگــذاری  ــی از ب سیاســت           های جــذب ســرمایه گذاری خارجــی، تأمیــن مال
دارایی هــای ســرمایه ای در امــور زیربنایــی صنعــت بــرق و قیمت گــذاری بــرق برخــی از سیاســت هایی 
هســتند کــه در برنامــه ششــم توســعه بــه آنهــا پرداختــه شــده اســت. طبــق بنــد الــف مــاده 4 برنامــه 
ــع  ــز مناب ــرای تجهی ــت های الزم ب ــا و سیاس ــت جهت گیری ه ــروری اس ــعه ض ــم توس ــاله شش پنج س
ــا  ــی خارجــی ت ــع مال ــن مناب ــه تأمی ــه ب ــه از آن جمل ــاز ســرمایه گذاری ایجــاد شــود ک ــی موردنی مال
ــی  ــن مال ــب تأمی ــی در قال ــای خارج ــاری بانک ه ــوط اعتب ــارد دالر از خط ــاالنه 30 میلی ــط س متوس
خارجــی )فاینانــس( خودگــردان بــا اولویــت تأمیــن مالــی اســامی، پانــزده میلیــارد دالر بــه شــکل 
ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی و بیســت میلیــارد دالر قراردادهــای مشــارکتی خارجــی اشــاره  شــده 
اســت. در ایــن مــاده قانونــی اســتفاده دســتگاه های اجرایــی از تســهیات مالــی خارجــی بــا اولویــت 
تأمیــن مالــی اســامی در طــول اجــرای قانــون برنامــه ششــم در قالــب قوانیــن بودجــه ســنواتی مجــاز 

گردیــده اســت.
ــی  ــر طراح ــد ب ــا تأکی ــرمایه ب ــازار س ــعه ب ــه توس ــعه، ب ــم توس ــه شش ــاده 4 برنام ــد )ح( م در بن
ــای  ــام و فرآورده ه ــت خ ــه نف ــرژی و عرض ــازار ان ــعه ب ــی، توس ــی و کاالی ــای مال ــی ابزاره و مهندس
نفتــی در بــورس انــرژی،  اصــاح نهــادی حاکمیــت شــرکتی بــرای شــرکت های عــام و نهادهــای مالــی 

ــت. ــده اس اشاره ش
طبــق بنــد ت مــاده 48 برنامــه ششــم توســعه، الزم اســت کــه وزارت نیــرو در طــول اجــرای برنامــه 
ــرمایه گذاری  ــق س ــگاوات از طری ــزار م ــت وپنج ه ــا بیس ــرق ت ــد ب ــوان تولی ــش ت ــه افزای ــبت ب نس
مؤسســات عمومــی غیردولتــی، تعاونــی و خصوصــی اعــم از داخلــی و خارجــی و یــا منابــع داخلــی 
ــرداری  ــه ســاخت، بهره ب ــداول ســرمایه گذاری ازجمل ــا به صــورت روش هــای مت ــه ی شــرکت های تابع
و تصــرف )BOO( و ســاخت، بهره بــرداری و انتقــال )BOT( اقــدام نمایــد. همچنیــن در مــاده 
ــت  ــا اولوی ــاک ب ــر و پ ــای تجدیدپذی ــهم نیروگاه ه ــت س ــده اس ــف ش ــت مکل ــه، دول ــن برنام ۵۰ ای
ســرمایه گذاری بخــش غیردولتــی )داخلــی و خارجــی( بــا حداکثــر اســتفاده از ظرفیــت داخلــی را تــا 

پایــان اجــرای قانــون برنامــه بــه حداقــل پنــج  درصــد )۵%( ظرفیــت بــرق کشــور برســاند.
ــازار  ــکیل ب ــتای تش ــات الزم را در راس ــه اقدام ــت ک ــده اس ــف ش ــرو مکل ــاده 49 وزارت نی ــق م طب
منطقــه ای و ایجــاد قطــب )هــاب( منطقــه ای بــرق بــه عمــل آورد، به طوری کــه شــبکه بــرق کشــور از 

معاونت پژوهش و برنامه ریزی سندیکای صنعت برق ایران

برای تدوین برنامه هفتم توسعه
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چهارم

سوم

ــه  ــی، تهی ــکاران و مشــاوران دســتگاه های اجرای ــت و پیمان ــط دول ــه  منظــور اصــاح رواب ب
ــردد: ــنهاد می گ ــر پیش ــی های زی ــت خط مش ــا رعای ــور ب ــی کش ــی و اجرای ــام فن ــون نظ قان

ــی تفکیــک  ــی و اجرای ــی در ســاختار نظــام فن ــذاری از بخــش نظارت ــف( بخــش مقررات گ ال
و در فرآینــد تدویــن و تهیــه قانــون، نظــرات بخــش خصوصــی از طریــق تشــکل های صنفــی، 

مهندســی و حرفــه ای و اتــاق بازرگانــی دریافــت شــود. 
ب( شــورایی متشــکل از رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه، معــاون نظــام فنــی و اجرایــی و 
نماینــده منتخــب تشــکل های صنفــی، مهندســی و حرفــه ای جهــت نظــارت بــر تمامــی ارکان 
نظــام فنــی و اجرایــی کشــور در ســازمان برنامــه و بودجــه تشــکیل شــود. احــکام ایــن شــورا 
ــات اداری  ــوان تخلف ــی از آن به عن ــوده و تخط ــرا ب ــی الزم االج ــی و اجرای ــام فن ــرای ارکان نظ ب

ثبــت و رســیدگی شــود. 

ــرژی در  ــرق و ان ــت ب ــای صنع ــازی فناوری ه ــل و بومی س ــاخت داخ ــعه س ــور توس به منظ
شــرکت های دانش بنیــان، وزارت نیــرو مکلــف شــود حداقــل ۳۰ درصــد مبلــغ خریــد کاالی بــا 
مبــدأ خارجــی کــه به طــور مســتقیم و یــا توســط شــرکت های پیمانــکاری در اجــرای طرح هــای 

توســعه ای انجــام می شــود، بــا محصــوالت شــرکت های داخلــی جایگزیــن کنــد.

جهــت جــذب مشــارکت بخــش خصوصــی در توســعه ظرفیت هــای تولیــد و شــبکه انتقــال 
و توزیــع، دولــت از طریــق وزارت نیــرو مکلــف گــردد:

اصالح مقررات نظام فنی و اجرایی

حمایت از توسعه ساخت داخل و دانش بنیان

تأمین مالی طرح های برق و انرژی

 پیشنهاد

 پیشنهاد

 پیشنهاددوم

توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسیاول  پیشنهاد

شــمال، جنــوب، شــرق و غــرب بــه کشــورهای همســایه متصــل شــود.
در بنــد الــف مــاده 39 قانــون برنامــه ششــم توســعه بــه اصــاح قیمــت حامل هــای انــرژی و ســایر 
ــا رعایــت ماحظــات اجتماعــی و اقتصــادی و حفــظ مزیــت نســبی و  کاالهــا و خدمــات یارانــه ای ب
ــا و  ــردن یارانه ه ــد ک ــون هدفمن ــه قان ــا توجــه ب ــان ۱۴۰۰ ب ــا پای ــج ت ــع، به تدری ــرای صنای ــی ب رقابت
اســتفاده از منابــع حاصــل به صــورت هدفمنــد بــرای افزایــش تولیــد، اشــتغال، حمایــت از صــادرات 
غیرنفتــی، بهــره وری، کاهــش شــدت انــرژی و تأمیــن هزینه هــای عملیاتــی و ســرمایه گذاری 

ــت.  ــده اس ــاره  ش ــط اش ــرکت های ذی رب ش
ــی و  ــرگان صنعت ــی از خب ــت و نظرخواه ــش نخس ــده در بخ ــام ش ــی انج ــه ارزیاب ــه ب ــا توج ب
دانشــگاهی، پیشــنهادات ســندیکای صنعــت بــرق ایــران در هفــت محــور اصلــی شــامل »توســعه 
ــت از  ــی«، »حمای ــی و اجرای ــام فن ــررات نظ ــاح مق ــی«، »اص ــی و مهندس ــات فن ــادرات خدم ص
ــاح  ــرژی«، »اص ــرق و ان ــای ب ــی طرح ه ــن مال ــان«، »تأمی ــل و دانش بنی ــاخت داخ ــعه س توس
ســاختار ســازمانی و نظــام تنظیم گــری و آزادســازی تجــارت بــرق«، »توســعه ظرفیــت تولیــد بــرق 

ــت. ــده اس ــه ش ــن و ارائ ــازی« تدوی ــرف و بهینه س ــوی مص ــاح الگ ــا« و » اص تجدیدپذیره
پیشــنهادات ســندیکای صنعــت بــرق ایــران به عنــوان نماینــده بخــش خصوصــی و ســازندگان، 
پیمانــکاران، مشــاوران و تأمین کننــدگان کاال و خدمــات صنعــت بــرق کشــور، جهــت تدویــن قانــون 
ــران در ۷  ــوری اســامی ای ــی و فرهنگــی جمه ــم توســعه اقتصــادی، اجتماع ــه پنج ســاله هفت برنام

محــور کلــی بــه شــرح زیــر ارائــه می شــود:

به منظور توسعه صادرات بخش برق و انرژی، پیشنهاد می گردد:
الــف( بــا هــدف کاهــش هزینه هــای دسترســی بــه اطاعــات بازار هــای صادراتــی و تســهیل 
ورود شــرکت ها، وزارت نیــرو کریــدور حمایــت از صــادرات بخــش بــرق و انــرژی را ایجــاد کنــد. 
ــه شــرکت های  ــر ب ــوارد زی ــه م ــوی از جمل ــادی و معن ــدور، حمایت هــای م ــن کری ــق ای از طری

ــه می شــود: ــده ارائ صادرکنن
- اطاعات بازار های هدف شامل قوانین و مقررات حاکم بر شرکت های صادرکننده

 ارائه آموزش های موردنیاز شرکت ها جهت ورود به بازار های صادراتی
 ارائه کمک هزینه برای دریافت گواهینامه های استاندارد موردنیاز صادرات محصوالت

 معرفــی شــرکت های صادرکننــده از طریــق ایجــاد فهرســت های معتبــر چندزبانــه از 

صادراتــی واجدالشــرایط  شــرکت های 
ــی و  ــز صادرات ــوان جوای ــه  عن ــی ب ــوق گمرک ــوارض و حق ــد حاصــل از ع ب( ۱۰ درصــد درآم

ــد. ــص یاب ــدگان تخصی پوشــش ریســک صادرکنن
ج( یــک درصــد درآمد هــای ارزی حاصــل از صــادرات کاال و خدمــات متعلــق بــه شــرکت های 

دولتــی، صــرف افزایــش ســرمایه صنــدوق توســعه صــادرات گردد.
د( دولــت از طریــق وزارت نیــرو نســبت بــه ایجــاد »بــازار صــادرات بــرق بــا نــرخ مبــادالت 
ــرق  ــد ب ــه ســرمایه گذاران و شــرکت های تولی ــازار را ب ــن ب ــدام و مجــوز تجــارت در ای ارزی« اق
واجدالشــرایط ارائــه کنــد. ارز حاصــل از تجــارت در بــازار صادراتــی متعلــق بــه صادرکننــده بــوده 
و صادرکننــده مجــاز اســت ارز حاصــل از آن را مطابــق ضوابــط بانــک مرکــزی بهره بــرداری کنــد. 
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به منظــور افزایــش ســهم تولیــد بــرق تجدیدپذیــر وزارت نیــرو تــا ۱۰ درصــد 
ســبد عرضــه بــرق کشــور دولــت مکلــف گــردد ترتیبــی اتخــاذ نمایــد کــه: 

الــف( تــا ســقف ۵۰ درصــد ســرمایه مــورد نیــاز ایجــاد نیروگاه هــای 
تجدیدپذیــر از طریــق تســهیات بــدون ســود بانکــی )پرداخــت یارانــه ســود از 

ــود.  ــم ش ــی( فراه ــع عموم ــا مناب ــر ارزی ی ــل ذخای مح
ــدت  ــه م ــی ب ــش خصوص ــر بخ ــای تجدیدپذی ــرمایه گذاران نیروگاه ه ب( س
ــا  ۵ ســال از پرداخــت هــر نــوع مالیــات، عــوارض و حقــوق گمرکــی مرتبــط ب

ــد. ــاف گردن ــر مع ــن نیروگاه هــای تجدیدپذی ــره تأمی زنجی
ــام  ــال تم ــدت ۵ س ــه م ــد ب ــر بتوانن ــای تجدیدپذی ــان نیروگاه ه ج( صاحب
بــرق تولیــدی خــود را از طریــق بــازار بــرق صادراتــی، صــادر و درآمد هــای ارزی 
آن از پرداخــت هــر نــوع مالیــات و حقــوق گمرکــی تــا ۵ ســال معــاف باشــند.

ــه  ــا ک ــرژی، از آنج ــرف ان ــدت مص ــش ش ــازی و کاه ــوص بهینه س در خص
قوانیــن قبلــی ماننــد »قانــون اصــاح الگــوی مصــرف« مصــوب ۱۳۸9 و »مــاده 
ــور«  ــی کش ــام مال ــای نظ ــر و ارتق ــت پذی ــد رقاب ــع تولی ــع موان ــون رف ۱۲ قان
مصــوب ۱۳9۴، محقــق نشــدند، دولــت موظــف اســت آییــن نامه هــای 
اجرایــی، زیرســاخت های نهــادی و منابــع مــورد نیــاز را بــه نحــوی فراهــم آورد 
ــزان دو  ــه می ــرف ب ــع و مص ــال، توزی ــد، انتق ــرق در تولی ــاف ب ــزان ات ــه می ک

ــد.  درصــد ســاالنه کاهــش یاب
ــواد  ــی نشــدن برخــی م ــه اجرای ــا توجــه ب ــردد ب ــن پیشــنهاد می گ همچنی
در برنامه هــای توســعه کــه مســتقیمًا بــر صنعــت بــرق اثرگــذار بوده انــد، ایــن 
مــواد قانونــی ابقــاء، اصــاح و یــا تکمیــل شــده و موانــع قانونــی اجرایی شــدن 

آن مرتفــع گردنــد 

توسعه ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر ها

اصالح الگوی مصرف و بهینه سازی

 پیشنهاد

 پیشنهاد

ششم

هفتم
الــف( دولــت مکلــف گــردد جهــت اصــاح نظــام یارانــه ای بخــش بــرق، ســازوکار 
قیمت گــذاری بــرق را بــه نحــوی اصــاح کنــد کــه قیمــت خرده فروشــی 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 تنظیم  گــری بخــش بــرق و پذیــرش بــی طرفــی ذینفعــان 
تولیــد و عرضــه بــرق، آیین نامــه هیئــت تنظیــم بــازار بــرق به عنــوان نهــاد تنظیم گــری بخــش 
بــرق کــه دارای اســتقال، شــفافیت و پاســخگویی باشــد ، بــه نحــوی اصــاح شــود کــه اعضــای 
ــن  ــال تعیی ــج س ــدت پن ــرای م ــور ب ــم رئیس جمه ــرو و حک ــر نی ــنهاد وزی ــا پیش ــاد ب ــن نه ای
گردیــده و عــزل آن هــا بــا تصویــب شــورای اقتصــاد ممکــن شــود. عضویــت اعضــای ایــن نهــاد 
فقــط بــرای یــک دوره قابــل تمدیــد بــوده و تغییــر اعضــا در هــر دوره حداکثــر مــی توانــد یــک 
ســوم نفــرات را در بربگیــرد. همچنیــن کلیــه مصوبــات و مذاکــرات ایــن نهــاد در دســترس عموم 
بــوده و مصوبــات آن بــرای کلیــه مؤسســات بخــش دولتــی و خصوصــی بخــش بــرق الزم االجــرا 
ــررات  ــر مق ــذاری و تغیی ــوص قیمت گ ــری در خص ــق تصمیم گی ــری ح ــاد دیگ ــچ نه ــد. هی باش

ــت.  ــد داش ــرق را نخواه ــی ب ــی و خرده فروش ــای عمده فروش ــر بازار ه ــم ب حاک
ج( دولــت موظــف گــردد ســاختار حاکــم بــر صنعــت بــرق را بــه نحــوی اصــاح نمایــد کــه 
در پایــان برنامــه هفتــم، تجــارت بــرق اعــم از عمده فروشــی، خرده فروشــی و صــادرات بــرق از 
بخــش نگهــداری تأسیســات شــبکه انتقــال و توزیــع بــرق مســتقل شــده و شــرکت های تابعــه 
و وابســته وزارت نیــرو اعــم از برق هــای منطقــه ای و توزیــع نیــروی بــرق به جــز دریافــت تعرفــه 
ترانزیــت بــرق، حــق تجــارت بــرق را نداشــته باشــند. تجــارت بــرق بــر عهــده مؤسســاتی خواهد 
بــود کــه توســط بخــش خصوصــی و در چهارچــوب ضوابــط هیئــت تنظیــم بــازار باشــد کــه این 

مؤسســات مبتنــی بــر قواعــد بازار هــای رقابتــی فعالیــت می نماینــد. 

اصالح نظام تنظیم گری و آزادسازی تجارت برق  پیشنهاد
پنجم

الــف( بــه ســرمایه گذاران بخــش خصوصــی مجــوز صــادرات بــرق و کســب درآمــد مســتقیم 
ارزی تــا ســقف ۵۰ درصــد ظرفیــت نیروگاه هــای جدیــد ارائــه نمایــد. 

ب( جهــت تأمیــن مالــی طرح هــای نوســازی تأسیســات و شــبکه فرســوده و توســعه صنعــت 
بــرق از طریــق بــازار ســرمایه، صنــدوق پروژه هــا بــا شــرایط زیــر تشــکیل شــوند:

  شــرکت های دولتــی مجازنــد تــا ســقف ۴۰ درصــد از منابــع ایــن صندوق هــا را از 
ــد. ــن کنن ــود تأمی ــه خ ــق ب ــع متعل ــا و مناب دارایی ه

  این صندوق ها از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض معاف هستند.
- ضمانــت بازپرداخــت اصــل ســرمایه گذاری طرح هــای ایــن صندوق هــا کــه مصوبــه 

ــود.  ــد ب ــت خواه ــده دول ــر عه ــند، ب ــاد را دارا می باش ــورای اقتص ش
  شــرکت های تابعــه وزارت نیــرو مجازنــد از طریــق مولدســازی دارایی هــا و امــوال 

ــد. ــارکت کنن ــا مش ــن صندوق ه ــرمایه ای ــن س ــود در تأمی ــد خ ــول راک غیرمنق
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در برنامه هفتم

ــه  ــن برنام ــه تدوی ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــرار دارد، از  ــت ق ــتور کار دول ــم در دس هفت
ــه  ــی ک ــن محور های ــما مهمتری ــدگاه ش دی
ــر  ــد نظ ــد م ــرژی بای ــرق و ان ــوزه ب در ح

ــت؟ ــرد، چیس ــرار گی ق

در تدویــن برنامــه هفتــم توســعه می بایســت بــه ســه محــور اساســی در صنعــت بــرق توجــه ویــژه 
داشــت. پشــتیبانی از رشــد اقتصــادی، افزایــش بهــره وری بخــش بــرق و امنیــت انــرژی. بــا توجــه بــه 
ــن  ــرای رشــد اقتصــادی در ای ــری هدفگــذاری انجــام شــده ب ــام معظــم رهب سیاســت های اباغــی مق
برنامــه، ســاالنه ۸ درصــد تعییــن شــده اســت. دســتیابی بــه ایــن هــدف نیازمنــد ایجــاد زیرســاخت های 
الزم بــرای تامیــن بــرق پایــدار بــرای بخش هــای صنعــت، خدمــات و بازرگانــی اســت تــا امکان دســتیابی 
ــاخت های  ــاد زیرس ــت ایج ــی اس ــد. بدیه ــته باش ــود داش ــده وج ــذاری ش ــادی هدفگ ــد اقتص ــه رش ب
ــات و پتانســیل های  ــه می بایســت الزام ــی اســت ک ــل توجه ــی قاب ــع مال ــن مناب ــد تامی ــور نیازمن مذک
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 
ــای  ــداث ظرفیت ه ــد اح ــر چن ــت. ه ــد داش ــمگیری خواه ــد چش ــرق رش ــرف ب ــرای مص ــا ب و ... تقاض
جدیــد تولیــد در دســتور کار قــرار خواهــد گرفــت، امــا بایــد تاکیــد شــود کــه بخــش قابــل توجهــی از 
ــره وری مصــرف در بخش هــای موجــود  ــا افزایــش به ــی می بایســت ب افزایــش تقاضــای ســال های آت

و مدیریــت تقاضــای بــرق تامیــن شــود.

مهمترین رویکرد های وزارت نیرو در 
خصوص برنامه هفتم توسعه چیست؟

آیــا وزارت نیــرو اصــاح اقتصــاد 
نــرخ  کــردن  واقعــی  و  انــرژی 
ــوان  ــه عن ــرژی را ب ــای ان حامل ه
ــه  ــن برنام ــای ای ــی از محور ه یک

ــرد؟ ــد ک ــال خواه دنب

بــا  بــرق  صنعــت  کــه  آنجــا  از 
مالــی  تامیــن  در  جــدی  چالش هــای 
ــی  ــود نقدینگ ــران کمب ــت و بح ــه اس مواج
کــرده  تضعیــف  را  آن  زیرســاخت های 
ــان و  ــای می ــن راهکار ه ــا تدوی ــت، آی اس
بلندمــدت بــرای تامیــن مالــی و مواجهــه بــا 
ــرق در برنامــه  بحــران نقدینگــی صنعــت ب

پیش بینــی خواهــد شــد؟ هفتــم 

ــه  ــه ب ــی ک ــن ایرادات ــی از مهمتری یک
ســایر برنامه هــای توســعه وارد اســت، 
ــده  ــی ش ــداف پیش بین ــق اه ــدم تحق ع
اســت. وزارت نیــرو تــا چــه حــد در اجرایــی 
کــردن برنامه هــای توســعه توفیــق داشــته 
ــه در  ــن برنام ــدن ای ــی ش ــرای اجرای و ب
آینــده چــه اقداماتــی را بایــد صــورت 

ــد؟ ده

وزارت نیــرو در بخــش بــرق در برنامــه هفتــم، چهــار رویکــرد اساســی را دنبــال خواهــد کــرد کــه عبارتند 
از: اوالً مدیریــت مصــرف و کاهــش شــدت انــرژی بــا تاکیــد بــر اصــاح قیمــت بــرق و قیمــت ســوخت 
نیروگاهــی، تقویــت ســازوکار گواهــی صرفه جویــی ســوخت بــرای احــداث نیروگاه هــای جدیــد در قالــب 
مــاده ۱۲ قانــون رفــع موانــع تولیــد رقابت پذیــر، هوشمندســازی شــبکه انتقــال و توزیــع و ارتقــاء قابلیــت 

ــدگان. ســنجش از راه دور مصرف کنن
ــی و  ــال داخل ــبکه انتق ــعه ش ــا توس ــه ب ــرژی منطق ــاب ان ــه ه ــران ب ــرق ای ــبکه ب ــل ش ــًا تبدی ثانی
ــادرات، واردات  ــای ص ــب قرارداد ه ــایه در قال ــور های همس ــا کش ــی ب ــادالت خارج ــت تب ــش ظرفی افزای
و ترانزیــت بــرق. ثالثــًا ایجــاد تنــوع در منابــع انــرژی بــرق بــا اســتفاده از منابــع انــرژی تجدیدپذیــر و 

قطعــا یکــی از محور هــای مــورد تاکیــد وزارت نیــرو در برنامــه هفتــم توســعه اصــاح اقتصــاد بــرق و تاکیــد بــر 
ایجــاد ســازوکار های شــفاف بــرای تعییــن قیمت هــا 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. 
از ســوی دیگــر مکانیســم های حمایتــی و یارانه هــای اعطایــی صنعــت بــرق می بایســت بــه گونــه ای باشــد کــه 
مصرف کنندگانــی کــه الگــوی مصــرف بــرق را رعایــت می کننــد امــکان بهره منــدی از آن را داشــته باشــند و ســایر 

مصرف کننــدگان بــرق مصرفــی خــود را براســاس قیمــت واقعــی پرداخــت کننــد.
از ســوی دیگــر بــه منظــور توســعه معامــات بــرق بیــن مصرف کننــدگان خــرد وزارت نیــرو بــه دنبــال تقویــت 
ــوان واســطه  ــه عن ــد ب شــرکت های خــرده فروشــی و توســعه معامــات ایشــان اســت. ایــن شــرکت ها می توانن
بیــن مصرف کننــده نهایــی و نیــروگاه عمــل کــرده و بــرق تولیــدی را از بــورس و یــا قرارداد هــای دو جانبــه خریــداری 
ــا تقویــت نقــش و جایــگاه ایــن شــرکت ها و توســعه فعالیــت  ــد. ب ــدگان نهایــی تقســیم کنن و بیــن مصرف کنن
ایشــان، می تــوان امیــدوار بــود تمرکــز شــرکت های توزیــع بــرق کشــور بــر ســیمداری و نگهــداری و توســعه شــبکه 

توزیــع بــوده و وظیفــه بازرگانــی و خریــد و فــروش بــرق بــه شــرکت های خــرده فروشــی واگــذار شــود. 

مهمتریــن برنامــه وزارت نیــرو را می تــوان کاهــش ســهم دولــت در خریــد و فــروش بــرق و ایجــاد زمینــه 
الزم بــرای مبادلــه بــرق بیــن تولیدکننــده و مصرف کننــده )بــه صــورت مســتقیم یــا از طریــق شــرکت های 
خــرده فــروش( دانســت. بــا توجــه بــه آنکــه بخــش عمــده بــرق کشــور توســط نیروگاه هــای خصوصــی 
تولیــد و مصــرف می شــود، بایســتی زمینــه ای 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 مصرف کننــدگان خانگــی و خــاص 
)نظیــر افــراد تحــت پوشــش کمیتــه امــداد و بهزیســتی، بخــش کشــاورزی و ...( همچنــان برقــرار اســت، 
ــف  ــی و بازتعری ــورد بازبین ــم م ــه هفت ــی برنام ــرو ط ــت و وزارت نی ــن دول ــی بی ــازوکار مال ــت س می بایس
ــرق  ــی صنعــت ب ــه صــورت شــفاف در صورت هــای مال ــی ایــن حمایــت ب ــا هزینه هــای مال ــرد ت ــرار گی ق
مشــخص شــود تــا امــکان تســویه حســاب و پرداخــت آن در قالــب قوانیــن و بودجه هــای ســالیانه وجــود 

داشــته باشــد. 

متاســفانه در برنامه هــای توســعه قبلــی بــه بخــش بــرق توجــه الزم نشــده اســت. بــه عنــوان نمونــه در برنامه 
ششــم توســعه صرفــا در دو مــاده ۴۴ و ۴۸ و بــه صــورت کلــی بــه بخــش بــرق اشــاره شــده کــه آن هــم بــه 
صــورت کلــی بــه توســعه ظرفیــت تولیــد و ســازوکار بــورس اختصــاص داشــته، ســایر محور هــا و بخش هــای 
صنعــت بــرق در ایــن برنامه هــا چنــدان مطــرح نشــده اســت. بــر ایــن اســاس ارزیابــی عملکــرد وزارت نیــرو در 
حــوزه برنامه هــای مذکــور نمی توانــد چنــدان دقیــق صــورت گیــرد. امــا محور هــای اشــاره شــده در بخــش فــوق 
در دســتور کار فعلــی وزارت نیــرو قــرار دارد و برنامه هــای اجرایــی آن در حــال تدویــن اســت لــذا می تــوان امیــدوار 
بــود کــه در صــورت درج آن هــا در برنامــه هفتــم توســعه و ایجــاد زمینه هــای قانونــی مــورد نیــاز بــرای برنامه هــا 
و سیاســت های مذکــور، اجرایــی شــدن و دســتیابی بــه اهــداف مدنظــر برنامــه هفتــم دور از دســترس نباشــد  

ذخیره ســازی های انــرژی، افزایــش اســتفاده از مــازوت و ذغــال ســنگ)با حفــظ الزامــات زیســت محیطــی(، توســعه نیروگاه هــای هســته ای و اســتفاده 
از ابزار هایــی نظیــر بــازار کاهــش آالیندگــی )کربــن(. رابعــًا کاهــش تصــدی دولــت بــا توســعه معامــات بــرق در بــورس انــرژی و افزایــش نقــش 
ــرای ورود  ــویقی ب ــازوکار های تش ــاد س ــرق و ایج ــت ب ــرخ ترانزی ــاح ن ــط. اص ــرد و متوس ــطح خ ــرق در س ــات ب ــروش در معام ــرکت های خرده ف ش
بخــش خصوصــی بــه توســعه شــبکه انتقــال، فــوق توزیــع و توزیــع بــه منظــور کاهــش ســهم دولــت در زنجیــره تامیــن بــرق و تمرکــز بــر راهبــری، 

ــت.  ــرق توســط دول ــوری بخش هــای انحصــاری ب نظــارت و رگوالت

ردپای 
کمرنگ
برق

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایرانگفتگو با مصطفی رجبی مشهدی

دولت هــا براســاس سیاســت های کلــی برنامه هــای توســعه، پیش نویــس قانــون  برنامــه توســعه 
ــته،  ــال گذش ــم در س ــه شش ــون برنام ــرای قان ــت اج ــام مهل ــه اتم ــه ب ــا توج ــد. ب ــن می کنن را تدوی
تمدیــد آن در بودجــه 1401 تصویــب شــد تــا دولــت تدویــن برنامــه هفتــم را در دســتور کار قــرار دهــد. 
ــور  ــاب، رئیس جمه ــر انق ــط رهب ــعه توس ــم توس ــه هفت ــی برنام ــت های کل ــاغ سیاس ــال اب ــه دنب ب
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 
ــران  ــرق ای ــا »مصطفــی رجبی مشــهدی«، مدیرعامــل شــرکت مدیریــت شــبکه ب در برنامــه  هفتــم، ب
ــن  ــه گفتگــو نشســته ایم. مت ــم توســعه ب ــرو در خصــوص برنامــه هفت ــاره رویکرد هــای وزارت نی درب

گفتگــو بــه شــرح زیــر اســت:
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میزگرد بررسی برنامه هفتم توسعه
در سندیکا برگزار شد

دغدغه های 
برقـــــــی

برنامه هفتم توسعه 

تدوین و طراحی برنامه های توسعه در 

کشورهای در حال توسعه به منظور مشخص کردن مسیر رشد 

اقتصادی حائز اهمیت بسیاری است و اجرایی شدن این برنامه ها تنها در صورت 

داشتن استراتژی منسجم و اتخاذ سیاست های مناسب، منجر به رشد اقتصادی خواهد شد. 

در ایران برنامه های توسعه به صورت برنامه های میان مدت و برای پنج سال تنظیم می شود. اهداف این 

برنامه  ها از اولین برنامه توسعه ای که از سال 1368 اجرایی 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 برنامه های توسعه با 33 سال سابقه نتوانستند التیام بخش ناکامی های اقتصادی کشور باشند و اقتصاد را به رشد 

مورد نظر برسانند. این روزها تمامی ارکان دولت، مجلس شورای اسامی و سایر نهادهای تصمیم ساز کشور درگیر تدوین 

برنامه هفتم توسعه به عنوان کلیدی ترین سند قانونی باالدستی اقتصاد کشور هستند. از این رو با توجه به میزان تاثیرگذاری 

این قانون در شرایط اقتصادی حوزه های مختلف از جمله صنعت برق و انرژی و همچنین الزامات قانونی و بسترسازی 

حقوقی مورد نیاز این بخش، بررسی ظرفیت ها، فرصت ها 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 متولی زاده« کارشناس خبره صنعت برق، »رضا پدیدار« رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست 

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، »پیام باقری« رئیس هیات مدیره سندیکا و »علیرضا 

اسدی« معاون پژوهش و برنامه ریزی سندیکا برگزار شد، از یک سو به عارضه یابی عدم 

موفقیت برنامه های توسعه به خصوص برنامه ششم توسعه پرداختند و از 
سویی دیگر الزامات الزم برای بررسی تدوین برنامه هفتم را 

مورد بررسی قرار دادند.
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2
برنامه ها 1 تدوین 

ایده آل گرایی رویکرد  با 
ــم  ــا علیرغ ــی دارد ام ــی طوالن ــران قدمت ــی در ای ــه برنامه نویس ــت ک ــوان گف ــته می ت ــه گذش ــی ب ــا نگاه ب
ایــن قدمــت، توفیقــی حاصــل نشــده اســت و بــه قــول برخــی کارشناســان ایــران کشــوری برنامه پذیــر نیســت 
ــه  ــف از جمل ــاع برنامــه رســیده  اســت. نتایــج بررســی های کارشناســی کــه از ســوی مراجــع مختل ــه امتن و ب
فرهنگســتان علــوم در خصــوص تحقــق اهــداف برنامــه توســعه انجــام شــده، نشــان می دهــد کــه متاســفانه 
برنامــه ششــم توســعه در رســیدن بــه اهــداف خــود ناموفــق بــوده و هیچکــدام از اهــداف کمــی آن محقــق 
نشــده اســت، ایده ال گرایــی در برنامه نویســی نیــز یکــی از عواملــی اســت کــه رســیدن بــه همــه اهــداف برنامــه 
را غیرممکــن می ســازد. بررســی ها نشــان داده علیرغــم اجمــاع نخبــگان بــرای کمرنــگ ســاختن نقــش دولــت 
ــه  ــه روز بیشــتر می شــود. هــر چــه از برنامــه اول ب و افزایــش نقــش بخــش خصوصــی، جایــگاه دولــت روزب
ســمت برنامــه ششــم حرکــت کردیــم تعــداد احــکام برنامه هــا بیشــتر و توفیــق و موفقیــت برنامه هــا کمتــر 
شــده اســت. ســندیکای صنعــت بــرق ایــران بــه عنــوان نماینــده بخــش خصوصــی صنعــت بــرق رونــد بررســی 
برنامــه هفتــم توســعه را آغــاز کــرده و در تدویــن ایــن برنامــه نقــش جــدی خواهــد داشــت لــذا عارضه یابــی 
محقــق نشــدن اهــداف برنامــه ششــم توســعه را بررســی کــرده و بــه دنبــال یافتــن پاســخی بــرای ایــن ســوال 
اســت کــه آیــا موانعــی کــه در اجــرای برنامــه ششــم وجــود داشــت، در برنامــه هفتــم نیــز وجــود دارد؟ ســندیکا 
ــارات  ــم و انتظ ــه هفت ــی برنام ــویه های سیاس ــا و س ــن از جهت ه ــی روش ــه تعریف ــال ارائ ــه دنب ــن ب همچنی

صنعــت بــرق از ایــن برنامــه اســت.  

علیرضا اسدی

رضا پدیدار
قوانین تناقض 

اقتصاد برق۳ چالش 

در ایــران رویکــرد مســئوالن تصمیم گیــر بــر ایــن بــوده اســت کــه مــا دارای انرژی هــای نامحــدود هســتیم 
و ایــن یــک فرصــت طایــی بــرای کشــور اســت کــه هــر ناکارآمــدی را می تــوان بــا انــرژی ارزان پوشــش داد. 
امــا وضعیــت اقتصــادی امــروز نشــان می دهــد کــه تصمیمــات گذشــته ای کــه وابســته بــه  عرضــه نفــت و 

انــرژی  در کشــور  بــود، اشــتباه بــوده و از فرصــت انــرژی خــدادادی بــه درســتی بهــره گرفتــه نشــده اســت.
صنعــت بــرق هــم در بخــش دولتــی هــم در بخــش خصوصــی از نظــر فنــی و تخصصــی دارای توانمنــدی 
ــدارد،  مشــکل ایــن صنعــت فقــط و  ــی ن ــه فن ــری اســت و هیــچ مشــکلی در زمین ــل توجــه و انکارناپذی قاب
فقــط مربــوط بــه اقتصــاد اســت. امــروز بــرق عرضــه شــده در ایــران ارزان تریــن بــرق در جهــان اســت. تمــام 
ــع ارزی  ــه مناب ــود ک ــده ب ــن ش ــداری تدوی ــت پول ــود دول ــر وج ــا تفک ــران ب ــی در ای ــعه قبل ــای توس برنامه ه
ــر  ــن تفک ــا از ای ــن خواهــد شــد ام ــت تامی ــروش نف ــع طرح هــای توســعه از محــل ف ــن مناب ــرای تامی آن ب
ــا  نتیجــه درســتی کــه بــه رشــد اقتصــادی کشــور کمــک کنــد، حاصــل نشــد. در ســال های اخیــر هــم کــه ب
تحریم هــای ظالمانــه مواجــه شــده ایم و منابــع درآمــدی دولــت از محــل فــروش نفــت کاهــش پیــدا کــرده، 
ــرق تخصیــص داده نشــده اســت. بنابرایــن  ــرای طرح هــای توســعه صنعــت ب ــع عمومــی ب ــچ منب عمــا هی
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 طرح هــای 
صنعــت بــرق و ســرمایه گذاری در ایــن صنعــت منابــع در نظــر گرفتــه نشــده اســت. در برنامــه ششــم توســعه 
افزایــش تولیــد تــا 25 هــزار مــگاوات و افزایــش ســهم تجدیدپذیرهــا تــا 5 درصــد پیش بینــی شــده بــود کــه 
بدلیــل عــدم تخصیــص منابــع الزم هیچکــدام از ایــن اهــداف محقــق نشــده اســت. بــا توجــه بــه ایــن شــرایط 
ــرژی  ــد از سیاســت های ان ــل، بای ــر آسیب شناســی برنامه هــای قب ــم توســعه عــاوه ب ــن برنامــه هفت در تدوی

دنیــا و مســیری کــه آنهــا حرکــت می کننــد، الگــو بــرداری و اســتفاده کنیــم. 

محمدحسن متولی زاده

ــن،  ــض در قوانی ــن تناق ــکاری دارد و ای ــض آش ــور تناق ــرژی در کش ــی ان ــا و دیپلماس ــت ها، برنامه ه سیاس
مقــررات و رویکردهــای دولــت و مجلــس در حــوزه انــرژی بــه چشــم می خــورد، 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، ســرمایه گذاری، دیپلماســی اقتصــادی و انــرژی واکاوی شــود 
ــرار  ــرق را مــورد بررســی ق ــرژی و ب ــزی در حــوزه ان و از ســوی دیگــر بایســتی نقــاط ضعــف و قــوت برنامه ری
دهیــم. صنعــت بــرق و انــرژی علیرغــم داشــتن متخصصــان، نخبــگان و مدیــران کارآمــد روزهــای ســختی را 
ــع مواجــه  ــود مناب ــا کمب ــرای توســعه و اجــرای طرح هــای نیمــه تمــام و توســعه ب پشــت ســر می گــذارد و ب
اســت. عــدم ســرمایه گذاری 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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برنامه زدگیتوسعه گرفتار۴ در   

بیماری مهلک
واسطه گری  

ــد.  ــی ش ــد آن اجرای ــط 30 درص ــه فق ــت ک ــا 72 اس ــال های 68 ت ــه س ــوط ب ــعه مرب ــه توس ــن برنام اولی
ــذا  ــد ل ــرا کن ــتی اج ــه سیاس ــد چ ــت بای ــت نمی دانس ــود و دول ــده ب ــن نش ــه ای تدوی ــال 73 برنام ــرای س ب

رضا پدیدار
بحران قیمت6

برق واقعی  غیر 

فعــاالن بخــش خصوصــی ایده هایــی 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 پژوهش هــای اتــاق بازرگانــی ایــران 
در گزارشــی ترکیــب ســبد مدیریــت اقتصــادی کشــور را بررســی کــرده اســت. براســاس نتیجــه ایــن گــزارش در 
ترکیــب مــورد نظــر ســهم دولــت 41 درصــد، ســهم صندوق هــای بازنشســتگی 21 درصــد، ســهم خصولتی هــا 
23 درصــد، ســهم بخــش خصوصــی 13 درصــد و ســهم تعاونی هــا 2 درصــد اســت. ســهم بخــش خصوصــی 
در ســبد مدیریــت اقتصــادی کشــور در حالــی 13 درصــد اســت کــه ایــن بخــش 57 درصــد تــوان عملیاتــی و 
اجرایــی دارد. )شــایان ذکــر اســت ایــن آخریــن آمــار مســتندی اســت کــه در اختیــار بــوده و مربــوط بــه ســال  
1399 اســت(. متاســفانه اقتصــاد مــا دچــار بیمــاری مهلــک واســطه گری اســت و تــا ایــن واســطه گری از بیــن 
نــرود، هیچکــدام از تا ش هــای مــا بــه نتیجــه ای نخواهــد رســید، بعــد از برنامــه ســوم کارهــای واگــذار شــده 
ــرارداد  ــر ق ــا 45 درصــد ه ــه 35 ت ــه طــوری ک ــق واســطه ها انجــام می شــود ب ــه بخــش خصوصــی از طری ب

ــود. ــطه ها می ش ــب واس نصی
کمیســیون های انــرژی اتاق هــای ایــران و تهــران بــا برگــزاری نشســت های مشــترک و بررســی کارشناســی 
مســائل حــوزه بــرق و انــرژی، بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه رهایــی از وضعیــت موجــود منــوط بــه تجدیدنظــر 
در نظــام بودجه ریــزی اســت، دولــت بایــد شــجاعانه در ســرمایه گذاری حــوزه بــرق و انــرژی تجدیدنظــر کنــد. 
براســاس بــرآورد مــا میــزان ســرمایه گذاری در برنامــه هفتــم توســعه بــرای رشــد 8  درصــد مربــوط بــه بخــش 
خصوصــی، در حــوزه نفــت، گاز، پاالیــش و پتروشــیمی 250 میلیــارد دالر و در حــوزه بــرق 120 میلیــارد دالر برآورد 
شــده اســت کــه 35 میلیــارد دالر بــرای نگهداشــت و 85 میلیــارد دالر بــرای توســعه بــرق اســت. تمــام ایــن 
برآوردهــا طبــق آمــار و اطاعــات دریافتــی از ســندیکا و انجمــن انرژی هــای تجدیدپذیــر انجــام شــده اســت. 

پارلمــان بخــش خصوصــی عــدم توفیــق در برنامه هــای ششــم و موانــع موجــود در اجــرای ایــن برنامــه را 
اســتخراج کــرده کــه نشــانگر عــدم بهره گیــری از پتانســیل و ظرفیــت بخــش خصوصــی در حــوزه بــرق و انــرژی 
ــن  ــه بی ــد ک ــان می ده ــرژی نش ــرق و ان ــوزه ب ــای ح ــی در برنامه ریزی ه ــل عقب ماندگ ــه ها و عل ــت. ریش اس
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. 

مــا در صنعــت بــرق توانمنــدی فنــی باالیــی داریــم و امــروز تمــام کارهــای فنــی و مهندســی ایــن صنعــت در 
داخــل کشــور انجــام می شــود در حالــی کــه در ابتــدای انقــاب کوچکتریــن کارهــای صنعــت بــرق را مشــاوران 
و پیمانــکاران خارجــی انجــام می دادنــد. امــروز تنهــا مســئله، اقتصــاد صنعــت بــرق اســت کــه اگــر اصــاح 

محمدحسن متولی زاده

پیام باقری

ــر کســی پوشــیده نیســت و عــدم توفیــق در  ــرای اداره کشــور و توســعه اقتصــاد ب ضــرورت برنامه ریــزی ب
ــا در  ــزی و اجــرای آن اســت. م ــوع برنامه ری محقــق شــدن اهــداف هــر برنامــه ای نشــان دهنده اشــکال در ن
ــع دچــار برنامه زدگــی شــده ایم.  ــن مواجــه هســتیم و در واق ــزی و قوانی ــورم در برنامه ری ــم و ت ــا تراک ــران ب ای
ــی برنامه هــای باالدســتی و  ــه حت ــت ک ــوان دریاف ــرد برنامه هــای گذشــته می ت ــق و عملک ــا بررســی مصادی ب
قوانیــن هــم در تناقــض بــوده و در برخــی مــوارد مزاحــم یکدیگــر هســتند. در مقابــل امــا برنامه هــای خــوب و 
مترقــی هــم داریــم کــه بــه انــدازه ظرفیت شــان بــه آنهــا بهــا داده نشــده اســت مثــا اگــر برنامه هــای حــوزه 
ــد و توســعه اقتصــادی عملیاتــی می شــد، امــروز شــاهد پیشــرفت های قابــل توجهــی در اقتصــاد  تولیــد مول
بودیــم. اجــرای ناموفــق شــش برنامــه توســعه در کشــور ضــرورت تغییــر پارادایــم برنامه نویســی را بیــش از 
پیــش مشــخص می کنــد، تدویــن برنامــه صرفــا نبایــد بــرای رفــع تکلیــف نوشــته شــود بلکــه برنامه نویســی 
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 عــده ای محــدود بــرای کل ذینفعــان و بازیگــران 
ــی از  ــای نفت ــه درآمده ــتگی ب ــی و وابس ــتوری و دولت ــاد دس ــت. اقتص ــت نیس ــد، درس ــخه پیچی کنن نس
عارضه هــای برنامه هــای قبلــی اســت و تــا ایــن رویکــرد تغییــر پیــدا نکنــد، تدویــن برنامــه توســعه در مســیر 

درســتی نخواهــد بــود و منجــر بــه رشــد اقتصــادی نخواهــد شــد.
ــه در  ــت، برنام ــه اس ــرای برنام ــتمر اج ــد مس ــی، رص ــم برنامه نویس ــر پارادای ــد از تغیی ــه بع ــن نکت مهمتری
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 30 درصــد از آن اجرایــی شــده اســت، در واقــع 
ــزی و برنامه نویســی  عــدم نظــارت و پایــش برنامــه در زمــان اجــرا، یکــی از نقــاط ضعــف سیســتم برنامه ری

در کشــور اســت. 
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7 شــود منجــر بــه توســعه صنعــت بــرق خواهــد شــد. طــی ســال های اجــرای برنامــه ششــم توســعه 
ــه  ــروش رفت ــه ف ــور ب ــرق  در کش ــرژی ب ــاعت ان ــووات س ــارد کیل ــالی 300 میلی ــط س ــور متوس ــه ط ب
اســت، ایــن فــروش بــا نــرخ 2 تــا 4 دهــم ســنت بــوده اســت  ایــن درحالــی اســت کــه متوســط نــرخ 
جهانــی آن حــدود 10 ســنت اســت در واقــع درآمــد مــا از محــل فــروش انــرژی بــرق  در مقایســه بــا 
ســایر کشــورها یــک ســی ام بــوده کــه ایــن درآمــد کفــاف هزینه هــای صنعــت بــرق را نــداده اســت. 
هزینــه و درآمدهــای صنعــت بــرق تــا ســال 83 کــه قانــون تثبیــت قیمت هــا در مجلــس هفتــم بــه 
تصویــب رســید، باهــم انطبــاق داشــت، از ایــن ســال بــه بعــد شــیب درآمدهــای صنعــت بــرق مایــم 
و هزینه هــای ایــن صنعــت حالــت صعــودی بــه خــود گرفــت و شــکاف درآمد-هزینــه در صنعــت بــرق 

شــروع شــد کــه ایــن شــکاف بــا اعمــال تحریم هــای علیــه ایــران شــدت گرفــت. 
قیمــت فــروش بــرق همیــن امــروز نســبت بــه  قیمــت ثابــت ابتــدای انقــاب یــک دهــم قیمــت 
ــت  ــرمایه گذاری در صنع ــرای س ــع ب ــص مناب ــدم تخصی ــه و ع ــد و هزین ــکاف درآم ــت. ش ــی اس واقع
ــت  ــد صنع ــر درآم ــت. اگ ــرده اس ــف ک ــت را متوق ــن صنع ــازی در ای ــرمایه گذاری و بهینه س ــرق، س ب
ــل نمی شــد.  ــه بحــران تبدی ــت آن ب ــروز وضعی ــود، ام ــرق واقعــی و پاســخگوی هزینه هایــش می ب ب
مــا بارهــا در کمیســیون های دولــت و مجلــس دربــاره آینــده صنعــت بــرق هشــدار داده بودیــم امــا 
ــا  ــه چراغ ه ــا ک ــد فع ــد و می گفتن ــاره می کردن ــه اش ــا در جلس ــه چراغ ه ــده( ب ــا خن ــا )ب ــه آنه هم
روشــن اســت. بخــش خصوصــی صنعــت بــرق در تمــام ایــن ســال ها و بــا 60 هــزار 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 
ــدون حضــور بخــش  ــه اجــرای برنامه هــا ب ــل شــد چــرا ک ــا نقــش قائ ــرای آنه و در برنامه ریزی هــا ب

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 هزینه هاســت. امــروز شــکاف بیــن تولیــد و مصــرف 
ــرمایه گذاری  ــد س ــه نیازمن ــر اینک ــاوه ب ــود ع ــن کمب ــن ای ــه تامی ــت ک ــگاوات اس ــزار م ــدود 18 ه ح
ــرژی در  ــودن ان ــه ارزان ب ــا توجــه ب ــز هســت. ب ــر از محدودیت هــای حــوزه ســوخت نی اســت، متاث
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 مانع زدایــی 
از صنعــت بــرق هــم در صــورت اجــرا می توانــد شــیب تنــد مصــرف را اصــاح کنــد و مقدمــه ای باشــد 

بــرای خــروج صنعــت بــرق از بحــران.
ــرق  ــت ب ــای صنع ــوان درآمده ــا می ت ــرف آنه ــزان مص ــترکان و می ــته بندی مش ــا دس ــن ب بنابرای
ــه مــردم وارد نشــود  ــا هــم شــوک شــدیدی ب ــه افزایــش داد ت ــه پل ــه ب را بــه صــورت تدریجــی و پل
ــه باشــد و در  ــد هــاب منطق ــران بتوان ــه ای ــی شــود ک ــه فرصت ــل ب ــرژی کشــور تبدی ــوان ان و هــم ت
تامیــن انــرژی کشــورهای منطقــه نقش آفرینــی کنــد. تمامــی آنچــه در بودجــه درخصــوص صنعــت 
ــع و مصــارف آن اصــا مشــخص نیســت. در برنامــه ششــم  ــرق آورده شــده، تکلیــف اســت و مناب ب
توســعه افزایــش ظرفیــت تــا 25 هــزار مــگاوات و ســهم 5 درصــدی تجدیدپذیرهــا بــا اولویــت بخــش 
خصوصــی فقــط بــه عنــوان یــک تکلیــف آورده شــده در حالــی کــه منابــع آن روشــن نشــده بــود. 

تغییر  ضرورت 
برنامه نویســی الگوی 

ــی انجــام می شــود و رســیدن  ــه هــدف متعال ــرای نیــل ب برنامه ریــزی و سیاســت گذاری در هــر مســیری ب
بــه ایــن هــدف جــز بــا حکمرانــی خــوب محقــق نخواهــد شــد کــه ایــن حکمرانــی شــاخص هایی دارد کــه 
ــا مطالعــه تجربــه کشــورهای موفــق می تــوان بــه ایــن شــاخص ها دســت  محــدود بــه اقتصــاد نیســت و ب
ــر  ــه ای تغیی ــه گون ــم برنامه هــا را ب ــا داری ــر بن ــم، اگ ــدا کــرد. مــا امــروز در مســیر درســتی حرکــت نمی کنی پی
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 
بودجه ریــزی مصــارف برمبنــای منابــع تعریــف نمی شــود بلکــه ابتــدا مصــارف را لیســت کــرده و ســپس منابــع 
را بــا مصــارف تطبیــق می دهیــم در حالــی کــه درصــد تحقــق منابــع تعییــن شــده در بودجــه مشــخص نبــوده 
و نســبی اســت. مــا بــه صــورت موروثــی در بودجه نویســی بــا کســری مواجــه هســتیم و شــکاف بیــن منابــع 

و مصــارف قابــل توجــه اســت لــذا پارادایــم بودجه نویســی بایــد اصــاح شــود. 
درخصــوص اجــرای برنامه هــا بایــد بــه چنــد نکتــه توجــه کنیــم، اول اینکــه تعهــدی بــه اجــرای برنامه هــا در 
کشــور وجــود ندارد.شــواهد و قرائــن نشــان می دهــد کــه فقــط 30 درصــد برنامــه ششــم محقــق شــده اســت 
امــا کســی پاســخگوی اجــرا نشــدن 70 درصــد آن نیســت. ریشــه ایــن عــدم تعهــد بــه برنامه زدگــی 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 
ــات را  ــد مطالب ــون و بدهی هــا، شــیب تن ــا بازپرداخــت دی ــد و ب ــدام کن ــه بدهی هــا اق ــرای تادی مشــخص ب

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 5 هــزار مــگاوات بــرق، منابــع چطــور بایــد تســهیم شــود تــا برنامــه عملیاتــی 
ــای  ــدی، فعالیت ه ــدم اولویت بن ــا و ع ــی برنامه ه ــای عملیات ــه ابزاره ــردن ب ــه نک ــفانه توج ــود. متاس ش

اقتصــادی صنعــت بــرق را دچــار مشــکل کــرده اســت.
ــرد. در  ــی خواهــد ک ــن شــده را چــه کســی عملیات ــه برنامــه تدوی ــد مشــخص شــود ک ــدم ســوم بای در ق
ــش  ــه بخ ــا ب ــور م ــه در کش ــی ک ــت در حال ــعه اس ــور توس ــی موت ــش خصوص ــعه یافته بخ ــورهای توس کش
خصوصــی بــا ایــن همــه تــوان و ظرفیــت توجــه نمی شــود و ســهمی در توســعه بــرای آن قائــل نیســتند. امــروز 
در کنــار بخــش خصوصــی ســازوکاری بــرای تاســیس شــرکت هایی ایجــاد شــده اســت کــه یــا مــورد حمایــت 
دولــت هســتند و یــا منســوب بــه دولــت و بخــش خصوصــی در رقابــت بــا ایــن شــرکت ها از حیــز انتفــاع 
ــدان  ــد در می ــی بای ــش خصوص ــعه، بخ ــای توس ــیدن برنامه ه ــور رس ــه ظه ــه منص ــرای ب ــود. ب ــارج می ش خ

پیام باقری
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نهادهای8 تعدد 
 تصمیم گیر 

تمــام شــدن مهلــت اجــرای برنامــه ششــم و عــدم تدویــن برنامــه هفتــم تــا بــه امــروز، شــکافی ایجــاد کرده 
کــه بــرای کشــور و اقتصــاد فاجعــه اســت. جهت گیــری مــا در زمینــه تدویــن برنامه هــا بایــد از بنیــان تغییــر 
کنــد و ایــن تغییــر نیازمنــد شــناختی درســت از وضعیــت موجــود اســت. ســندیکای صنعــت بــرق ایــران بــه 
ــت موجــود  ــای انعــکاس وضعی ــام نم ــه تم ــد آیین ــرق می توان ــده بخــش خصوصــی صنعــت ب ــوان نماین عن
باشــد. تعــدد نهادهــای تصمیم گیــر در حــوزه بــرق، تولیــد و توزیــع، نظــام تصمیم گیــری و نظــام آینده نگــری 
ــد مشــخص شــود. ســهم مشــارکت  ــر بای ــف نهادهــای تصمیم گی ــذا تکلی ــرار داده اســت ل ــر ق را تحــت تاثی
بخــش خصوصــی در برنامه ریــزی، اجــرا و بهره بــرداری از صنعــت بــرق مشــخص نیســت، صنعــت بــرق بــرای 
عبــور از بحــران بایــد بخــش خصوصــی را در برنامه ریزی هــا مشــارکت دهــد و ســهم ایــن مشــارکت در برنامــه 
بایــد بــه طــور دقیــق مشــخص باشــد. در جلســه بــا نماینــدگان مجلــس یکــی از علــل مهــم در خاموشــی های 
اخیــر، نبــودن نظــام رگوالتــوری و نظــارت مســتقیم بــر بنگاه هــای اقتصــادی عنــوان شــد کــه در فراینــد تولیــد 
انــرژی حضــور دارنــد. صنایــع انــرژی یــک ضــرورت جــدی بــرای توســعه پایــدار کشــور اســت امــا این ضــرورت 
فرامــوش شــده اســت، اســتفاده از تــوان بالقــوه بخــش خصوصــی در حــوزه انــرژی و بــرق، مهمتریــن راهــکار 
ــرای  ــد ب ــران بای ــاق ای ــرژی ات ــران و کمیســیون ان ــرق ای ــور از بحــران اســت. ســندیکای صنعــت ب ــرای عب ب
ــزی، ســرمایه گذاری و اجــرای طرح هــای  ــد برنامه ری ــه طــور مســتقیم در فراین مشــارکت بخــش خصوصــی ب
توســعه ای 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. 

محمدحسن متولی زاده

طبــق بررســی های انجــام شــده توســط آژانــس بین المللــی انــرژی، در حــال حاضــر  ســهم بــرق از ســبد انــرژی دنیــا 20 درصــد اســت کــه 
تــا ســی ســال آینــده بــه 50 درصــد افزایــش پیــدا خواهــد کــرد پــس روزبــه روز بــر اهمیــت بــرق در دنیــا افــزوده می شــود. بهینه ســازی و 
افزایــش بهــره وری 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 می توانــد مســتقیما در آنهــا ورود پیــدا کــرده و اشــتغال زایی کنــد. در موضــوع 
بهــره وری نیــز گاهــی بــا مبالــغ بســیارکم هــم می تــوان اقدامــی انجــام داد کــه توجیــه اقتصــادی دارد. مــا بایــد بــرای حــل مشــکات 
ــنه  ــی از پاش ــا یک ــوع تجدیدپذیره ــم. موض ــرج دهی ــه خ ــل ب ــکار عم ــم و ابت ــز بگذاری ــنی روی می ــفاف و روش ــخه ش ــرق نس ــت ب صنع
آشــیل هایی اســت کــه بــرای توســعه آن بایــد تمرکــز داشــته باشــیم و محدودیت هــای ســوخت را رفــع کنیــم در واقــع ســاختار انــرژی 
نیــز بایــد اصــاح شــود. در برنامــه ششــم بــرای تجدیدپذیرهــا ســهم 5 درصــدی 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.  

فرابخشی 10 برقنگاه  برنامه های حوزه  به 

همانطــور کــه پیشــتر نیــز اشــاره شــد برنامه هــای توســعه بایــد بــه ســمت حکمرانــی خــوب حرکــت کننــد، 
ایــن حکمرانــی خــوب اســت کــه منجــر بــه توســعه رفــاه و نهایتــا توســعه پایــدار می شــود. اقتصــاد نامتجانس 
دولتــی بایــد تبدیــل بــه اقتصــادی توانمنــد و قدرتمنــد شــود کــه مبتنی بــر نظــام عرضــه و تقاضاســت. پارادایم 
ــرای  ــد. ب ــزوده باش ــروت و ارزش اف ــق ث ــال خل ــه دنب ــرده و ب ــدا ک ــر پی ــد تغیی ــی بای ــر کیف ــا از نظ برنامه ه
برنامــه هفتــم طــوری بایــد برنامه ریــزی کــرد کــه انگیــزه اجرایــی باالیــی داشــته و متضمــن تعهــد و احســاس 
ــمت  ــه س ــه و ب ــه گرفت ــی فاصل ــرد بخش ــد از رویک ــرژی بای ــرق و ان ــوزه ب ــای ح ــد. برنامه ه ــئولیت باش مس
ــی  ــع رویکــرد فرابخشــی متضمــن عملیات ــی شــود. در واق ــه گفتمــان مل ــل ب ــد و تبدی فرابخشــی حرکــت کن

شــدن حکمرانــی خــوب اســت. 
در تســهیم و تخصیــص منابــع مزیــت رقابتــی بایــد در نظــر گرفتــه شــود، اقتصــاد مــا انــرژی محــور اســت و 
مزیت هایــی دارد کــه درســت از آنهــا بهره بــرداری نشــده اســت لــذا تمرکــز برنامــه بایــد بــر مزیت هــا باشــد. 
برنامــه هفتــم توســعه بایــد ناظــر بــر تقویــت نقــاط ضعــف برنامه هــای گذشــته و توجــه بــه فرصت هــا باشــد. 
اقتصــاد صنعــت بــرق تکلیفــی و دســتوری اســت لــذا بخــش خصوصــی رغبتــی بــرای ســرمایه گذاری نــدارد 
ــذا بایــد زمینــه ســرمایه گذاری  و عــدم ســرمایه گذاری در ایــن صنعــت تهدیــدی جــدی محســوب می شــود ل

مطمئــن را بــرای ســرمایه گذاران فراهــم کــرد  

پیام باقری

رضا پدیدار

عمــل حضــور داشــته باشــد. در فراینــد برنامه نویســی همــه بازیگــران بایــد مشــارکت داده شــوند و برنامه هــا 
بایــد متناســب بــا ابزارهــای اجرایــی باشــد.

ــوت  ــان را دع ــام ذینفع ــرد و تم ــاد ک ــروه ایج ــم کارگ ــه شش ــرفصل های برنام ــا س ــب ب ــرو متناس وزارت نی
کــرده بــود تــا احــکام برنامــه ششــم در جلســات کارشناســی و بــا حضــور همــه بازیگــران بررســی شــود. نتیجــه 
بررســی های انجــام شــده نیــز بــه صــورت جمع بنــدی نقطــه نظــرات همــه ذینفعــان در اختیــار ســازمان برنامــه 
و بودجــه قــرار داده شــد. بهتــر بــود دربــاه برنامــه هفتــم نیــز چنیــن اقدامــی صــورت می گرفــت و ســازمان 
ــاختی ترین  ــرای زیرس ــدود ب ــده ای مح ــط ع ــه فق ــت. اینک ــارکت پذیری می داش ــگاه مش ــه ن ــه و بودج برنام
ــل  ــی حاص ــد، توفیق ــزی کنن ــا برنامه ری ــات و ابزاره ــع، امکان ــه مناب ــه ب ــدون توج ــم ب ــور آن ه ــت کش صنع

تمرکز بر9نخواهــد شــد.  لزوم 
بهینه سازی مصرف
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تدوین برنامه هفتم توسعه

بایسته های
 راهــبردی

مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران

مرکــز پژوهش هــای اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی ایــران در میانه هــای ســال ۱۳۹۹ 
ــکاری  ــا هم ــی ب ــش خصوص ــورتی بخ ــازوی مش ــوان ب ــه عن ــعه ب ــم توس ــه هفت ــن برنام ــتانه تدوی و در آس
ــی  ــت های کل ــن سیاس ــردی تدوی ــته های راهب ــزارش »بایس ــه گ ــه تهی ــدام ب ــی، اق ــیون های تخصص کمیس
ــاد  ــژه اقتص ــرایط وی ــی و ش ــعه قبل ــای توس ــی برنامه ه ــه آسیب شناس ــی ب ــا نگاه ــعه ب ــم توس ــه هفت برنام
ــورد  ــه در ســال ۱۴۰۰ م ــن برنام ــد تدوی ــی شــدن رون ــل طوالن ــه دلی ــزارش ب ــن گ ــه ای ــود ک ــرده ب کشــور« ک
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 ۱۴۰۲ بــه طول 
خواهــد انجامیــد، امــا بــه نظــر می رســد محور هــای گــزارش پژوهشــی اتــاق ایــران بــه عنــوان راهبرد هایــی 
کان و اساســی همچنــان می توانــد در محور هــای اصلــی برنامــه هفتــم بــه منظــور بازگردانــدن اقتصــاد بــه 

ریــل توســعه و رونــق مــورد توجــه قــرار گیــرد. 
در بخــش اول ایــن گــزارش، بــه آسیب شناســی عملکــرد شــش برنامــه توســعه پــس از انقــاب پرداختــه 
شــده اســت، بازخوانــی تجربه هــای گذشــته گویــای ایــن واقعیــت اســت کــه فرآینــد برنامه ریــزی "طراحــی، 
تصمیم گیــری، 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 می برنــد کــه 
در تاریــخ معاصــر ایــن مــرز و بــوم کــم ســابقه بــوده اســت. در ســومین بخــش گــزارش مرکــز پژوهش هــای 
اتــاق ایــران بــا اســتناد بــه آسیب شناســی برنامه هــای 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 مأموریت هــای برنامــه و انتظــارات از آن، محتــوای برنامــه و 

نحــوه تهیــه و تصویــب آن متحــول شــود. 
در ایــن نگاشــت بــه گزیــده ای از گــزارش مرکــز پژوهش هــای اتــاق ایــران در خصــوص باید هــا و 

ــت. ــده اس ــه ش ــم پرداخت ــه هفت ــن برنام ــت در تدوی ــای دول نباید ه

مقدمه
ـــه  ـــا ک ـــا بدانج ـــد ت ـــا می کنن ـــع ایف ـــرفت جوام ـــی در پیش ـــش مهم ـــعه نق ـــای توس برنامه ه
مـــروری بـــر تجربـــه کشـــور های توســـعه یافتـــه، گویـــای آن اســـت کـــه یکـــی از الزام هـــای 
ـــکات  ـــارغ از مش ـــا ف ـــت ت ـــدار اس ـــد و پای ـــجم، هدفمن ـــزی منس ـــعه، برنامه ری ـــه توس ـــتیابی ب دس
ـــعه  ـــه توس ـــل ب ـــرای نی ـــب ب ـــتر مناس ـــا، بس ـــر دولت ه ـــن تغیی ـــیه ای و همچنی ـــی و حاش سیاس
ایجـــاد شـــود و مجـــال تغییـــر در ســـاختار های اقتصـــادی فراهـــم آیـــد. بـــه عنـــوان مثـــال، 
ـــق آن در  ـــرای تحق ـــاش ب ـــق و ت ـــزی دقی ـــه برنامه ری ـــکا ب ـــا ات ـــال ب ـــدت ۳۰ س ـــن در م ـــور چی کش
ـــور  ـــت نوظه ـــت صنع ـــت از هف ـــژه دول ـــت وی ـــی، حمای ـــای علم ـــعه ظرفیت ه ـــوزه توس ـــه ح س
ـــر،  ـــور فقی ـــک کش ـــت از ی ـــرژی توانس ـــل و ان ـــل ونق ـــاخت های حم ـــاد زیرس ـــردی و ایج و راهب

ـــود.  ـــل ش ـــا تبدی ـــادی دنی ـــدرت اقتص ـــن ق ـــه دومی ـــف ب ـــده و ضعی عقب مان
ــابقه  ــال سـ ــش از ۶۰ سـ ــم بیـ ــه رغـ ــران، بـ ــورمان ایـ ــه کشـ ــت کـ ــی اسـ ــن در حالـ ایـ

مقدمه
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ـــود  ـــا وج ـــرار دارد و ب ـــعه ق ـــال توس ـــور های درح ـــره کش ـــان در زم ـــعه، همچن ـــزی توس برنامه ری
ــای  ــن هزینه هـ ــی و تأمیـ ــری و اجرایـ ــازی، تصمیم گیـ ــف تصمیم سـ ــع مختلـ ــام مراجـ اهتمـ
سرشـــار ایـــن برنامه هـــا، نتایـــج حاصلـــه رضایت بخـــش نبـــوده و بـــا اهـــداف پیش بینـــی 
شـــده در برنامه هـــا تناســـبی نـــدارد و فاصلـــه تاریخـــی کشـــور بـــا کشـــور های پیشـــرفته و 
ـــن  ـــتانه تدوی ـــال در آس ـــت. ح ـــه اس ـــش نیافت ـــدان کاه ـــی چن ـــای مل ـــداف و آرمان ه ـــی اه حت
برنامـــه هفتـــم توســـعه، ایـــن ســـؤال در ذهـــن شـــکل می گیـــرد کـــه چـــرا باوجـــود ســـابقه 
ـــعه،  ـــای توس ـــن برنامه ه ـــراوان در تدوی ـــی ف ـــع مل ـــرف مناب ـــزی و ص ـــر برنامه ری ـــی در ام طوالن
ـــم؟  ـــه بوده ای ـــا مواج ـــودن آن ه ـــش نب ـــا و اثربخ ـــدن برنامه ه ـــرا نش ـــل اج ـــا معض ـــواره ب هم
ـــم  ـــعه قرارداری ـــم توس ـــه هفت ـــن برنام ـــتانه تدوی ـــون در آس ـــم اکن ـــه ه ـــه آنک ـــت ب ـــا عنای ب
ـــور  ـــت مح ـــه و اولوی ـــور، واقع بینان ـــاله مح ـــه مس ـــک برنام ـــن ی ـــه تدوی ـــه اینک ـــه ب ـــا توج و ب
ـــوم، نقـــش  ـــر ســـر مفه ـــزان و سیاســـتگذاران ب ـــگان، برنامه ری ـــاع نخب ـــی و اجم ـــاق مل ـــد وف نیازمن
ـــرد  ـــه در حـــل وفصـــل مســـائل و مشـــکات پیـــش رو اســـت، ضـــرورت دارد رویک ـــت برنام و اهمی
ـــی  ـــرد و آسیب شناس ـــرار گی ـــی ق ـــکاش و بررس ـــورد کن ـــور م ـــزی کش ـــام برنامه ری ـــر نظ ـــم ب حاک
ـــه  ـــعه ب ـــم توس ـــه هفت ـــی برنام ـــت های کل ـــده، سیاس ـــل ش ـــای حاص ـــاس درس ه ـــا براس ـــود ت ش
ـــه  ـــود ک ـــن ش ـــن و تعیی ـــه ای تدوی ـــه گون ـــه ب ـــکام برنام ـــه و اح ـــن الیح ـــه راه تدوی ـــوان نقش عن
ـــاز  ـــه، بسترس ـــرای برنام ـــن و اج ـــازوکار های تدوی ـــاختار ها و س ـــی در س ـــوالت اساس ـــاد تح ـــا ایج ب
ـــاه  ـــت رف ـــمگیر در وضعی ـــود چش ـــد، بهب ـــی در تولی ـــش آفرین ـــر جه ـــی نظی ـــداف مهم ـــق اه تحق
و معیشـــت خانوار هـــا و ثبـــات بخشـــی بـــه اقتصـــاد کشـــور شـــود و از ایـــن گـــذر الزامـــات 

ـــد.  ـــم آی ـــعه فراه ـــه توس ـــل ب ـــه ای نی پای

1. آسیب شناسی برنامه های توسعه کشور 
ــا چنـــد  بـــه منظـــور اینکـــه آسیب شناســـی برنامه هـــای توســـعه محـــدود بـــه یـــک یـ
حـــوزه نشـــود و بـــا نگاهـــی همه جانبـــه بـــه اهـــم موانـــع پیـــش روی برنامه هـــای توســـعه 
پرداختـــه شـــود، اهـــداف پیش بینـــی شـــده در برنامه هـــای توســـعه کشـــور بایـــد، در چهـــار 
ـــور،  ـــعه کش ـــای توس ـــر برنامه ه ـــم ب ـــی حاک ـــرایط محیط ـــه ش ـــوط ب ـــرادات مرب ـــامل ای ـــطح ش س
ـــرادات  ـــه و ای ـــوای برنام ـــه محت ـــوط ب ـــرادات مرب ـــزی، ای ـــد برنامه ری ـــه فراین ـــوط ب ـــرادات مرب ای
ـــر  ـــه اخی ـــه در ده ـــت ک ـــه اینجاس ـــد. نکت ـــرار گیرن ـــی ق ـــورد بررس ـــه م ـــرای برنام ـــه اج ـــوط ب مرب
ـــرای  ـــا ب ـــت بخش ه ـــاله و رقاب ـــج س ـــه پن ـــص بودج ـــه تخصی ـــه مثاب ـــزی را ب ـــوم برنامه ری مفه
ـــورت  ـــه ص ـــه ب ـــو برنام ـــر، از یکس ـــن ام ـــرو ای ـــه پی ـــد ک ـــر گرفته ان ـــتر در نظ ـــع بیش ـــذ مناب اخ
انبوهـــی از ارقـــام و اعـــداد درآمـــده و از ســـوی دیگـــر حفـــظ ســـازگاری بیـــن اجـــزا و انبـــوه 

ـــت.  ـــوده اس ـــن ب ـــی غیرممک ـــوار و حت ـــیار دش ـــات، بس اطاع

الف( ایرادات مربوط به شرایط محیطی حاکم بر برنامه های توسعه کشور 
 نبود آمار و اطاعات به هنگام و در دسترس 

ـــع و  ـــه وض ـــبت ب ـــی نس ـــی کاف ـــناخت و آگاه ـــتلزم ش ـــوب، مس ـــه مطل ـــک برنام ـــن ی تدوی
ـــردد.  ـــل می گ ـــام حاص ـــار و ارق ـــی آم ـــق بررس ـــم از طری ـــن مه ـــه ای ـــت ک ـــود اس ـــرایط موج ش
ـــاد در نظـــام  ـــل اعتم ـــع و قاب ـــات جام ـــت وجـــود اطاع ـــا اهمی ـــه موضـــوع ب ـــن در حالیســـت ک ای

آسیب شناسی 1
برنامه های 

توسعه کشور 

برنامه ریـــزی کشـــور مغفـــول مانـــده و کشـــور مـــا عـــاوه بـــر فقـــدان اطاعـــات و آمار هـــای 
ـــت. ـــه اس ـــض مواج ـــای متناق ـــات و آمار ه ـــا اطاع ـــی ب ـــگام، گاه ـــه هن ـــق و ب دقی

 ساختار سیاسی و اجتماعی کشور 

و  ابزار هـــا  سیاســـت ها،  بـــر  معمـــوالً  سیاســـی  رهنمود هـــای  و  جهت گیری هـــا 
راهکار هـــای عقانـــی برنامه هـــای توســـعه حاکـــم هســـتند و اتفاقـــات خـــارج از برنامـــه بـــه 

شـــدت برنامه هـــای توســـعه را تحت الشـــعاع قـــرار داده انـــد.
ـــی  ـــم عمران ـــوم و پنج ـــه اول، س ـــه برنام ـــا ازجمل ـــیاری از برنامه ه ـــه در بس ـــن رو آنچ از همی
)پیـــش از انقـــاب( و اول، دوم و ســـوم توســـعه )بعـــد از انقـــاب( در عمـــل اتفـــاق افتـــاده، 
یـــا در برنامه هـــا پیش بینـــی نشـــده و یـــا بـــا اهـــداف در نظـــر گرفتـــه شـــده در برنامه هـــا 

ـــت.  ـــته اس ـــی نداش همخوان
 ناهماهنگی های قانونی در خصوص برنامه ریزی 

مجموعـــه قوانیـــن و مقـــررات حاکـــم بـــر برنامه ریـــزی توســـعه در ایـــران فاقـــد انطبـــاق و 
انســـجام الزم اســـت کـــه گاه بـــا همپوشـــانی، تناقـــض و گاه بـــا خأل هـــای قانونـــی روبـــرو 
اســـت. ازجملـــه کاســـتی های قانونـــی برنامه ریـــزی توســـعه در کشـــور می تـــوان بـــه 
ـــح  ـــر لوای ـــورد تغیی ـــامی در م ـــورای اس ـــس ش ـــی مجل ـــل قانون ـــدوده عم ـــودن مح ـــخص نب مش
ــا و  ــارکت بخش هـ ــازوکار قانونـــی جلـــب مشـ برنامه هـــای توســـعه، نامشـــخص بـــودن سـ
مناطـــق در تدویـــن برنامه هـــای توســـعه و فقـــدان ســـازوکار قانونـــی بـــرای نحـــوه تعامـــل 
کارشناســـان نظـــام برنامه ریـــزی بـــا سیاســـتگذاران در مجمـــع تشـــخیص مصلحـــت نظـــام، 
مجلـــس شـــورای اســـامی و شـــورای عالـــی امنیـــت ملـــی در مســـیر تدویـــن سیاســـت های 
ـــرح  ـــا و ش ـــب اعض ـــدی در ترکی ـــایی های ج ـــود نارس ـــعه، وج ـــای توس ـــح برنامه ه ـــی و لوای کل
وظایـــف شـــورای اقتصـــاد بـــه عنـــوان نهـــاد عالـــی نظـــام برنامه ریـــزی و نهـــاد ناظـــر بـــر 

فرآینـــد اجـــرای برنامه هـــای توســـعه اشـــاره کـــرد.

ب( ایرادات مربوط به فرایند برنامه ریزی 
ـــا  ـــور م ـــد. در کش ـــی می کن ـــی را ط ـــد بخصوص ـــعه، فراین ـــای توس ـــم برنامه ه ـــن و تنظی تدوی
سیاســـت های کلـــی برنامه هـــای توســـعه از ســـوی مقـــام معظـــم رهبـــری پـــس از مشـــورت 
ـــای  ـــری برنامه ه ـــوان مج ـــه عن ـــت ب ـــه دول ـــه و ب ـــام تهی ـــت نظ ـــخیص مصلح ـــع تش ـــا مجم ب
توســـعه ابـــاغ می شـــود. از ســـوی دیگـــر وزارتخانه هـــا و دســـتگاه های دولتـــی نیـــز 
نیازهـــا، برنامه هـــا و پیشـــنهاد های خـــود را بـــرای یـــک دوره پنـــج ســـاله تدویـــن کـــرده و 
بـــه منظـــور تلفیـــق بـــه ســـازمان مدیریـــت و برنامـــه ریـــزی ارســـال می کننـــد. ایـــن نهـــاد 
ـــرار  ـــامی ق ـــورای اس ـــس ش ـــار مجل ـــی در اختی ـــب نهای ـــرای تصوی ـــق، آن را ب ـــس از تلفی ـــز پ نی
می دهـــد. البتـــه در مجلـــس شـــورای اســـامی نیـــز بخش هـــای مختلـــف برنامـــه ابتـــدا در 
کمیســـیون های تخصصـــی و ســـپس در کمیســـیون تلفیـــق مـــورد بررســـی و بازبینـــی قـــرار 

می گیـــرد. 
ایـــن فراینـــد کـــه طـــی چرخـــه عظیمـــی شـــامل رهبـــری، مجمـــع تشـــخیص مصلحـــت، 
ـــبب  ـــا س ـــت آن ه ـــدم رعای ـــه ع ـــت ک ـــی اس ـــود، دارای ضروریات ـــام می ش ـــس انج ـــت و مجل دول
ـــده  ـــه ش ـــیب ها پرداخت ـــن آس ـــی ای ـــه بررس ـــه ب ـــد. در ادام ـــد ش ـــکات خواه ـــی از مش ـــروز برخ ب

ـــت.  اس
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ــد  ــان در فرآینـ ــی ذینفعـ ــن تمامـ ــارکت نگرفتـ ــه مشـ ــزی و بـ ــی در برنامه ریـ ۱.  تمرکزگرایـ
برنامه ریـــزی 

۲.  مداخله قانونی دیدگاه های غیرکارشناسی در فرایند تدوین برنامه های توسعه 
۳.  ماحظات مرتبط با زمان بندی فرایند برنامه ریزی 

۴.  عدم رعایت تقدم و تأخر زمانی در فرآیند تدوین برنامه 
۵.  نگاه بودجه ای به برنامه در دستگاه ها و بخش ها 

۶.  نگاه دوره ای و عدم استمرار برنامه ریزی 
۷.  فقدان راهبرد های بلندمدت برای نظام برنامه ریزی کشور 

ج( ایرادات مربوط به محتوای برنامه
ـــده  ـــن ش ـــاله تدوی ـــج س ـــه پن ـــش برنام ـــوای ش ـــه محت ـــه ب ـــی ک ـــن ایراد های ـــه مهمتری از جمل

ـــرد: ـــاره ک ـــر اش ـــوارد زی ـــه م ـــوان ب ـــت، می ت ـــور وارد اس ـــرای کش ب
  ابهام در نحوه ارتباط اسناد باالدستی و برنامه های میان مدت 

  تعدد اهداف و عدم اولویت گذاری صحیح در اهداف برنامه 
  کلی، تفسیرپذیر و تفصیلی بودن افراطی برخی مواد برنامه ها 

  فقدان یک الگوی روشن و رابطه علی و معلولی صحیح میان اجزای برنامه 
ـــوالً  ـــه معم ـــت ک ـــد گف ـــه بای ـــزای برنام ـــان اج ـــن می ـــوی روش ـــک الگ ـــدان ی ـــوص فق در خص
ــی  ــی و...( و حتـ ــی، سیاسـ ــادی، اجتماعـ ــا )اقتصـ ــن بخش هـ ــعه، بیـ ــای توسـ در برنامه هـ
ـــده  ـــده دی ـــل کنن ـــی و تکمی ـــاط منطق ـــا، ارتب ـــر بخش ه ـــا و زی ـــی بخش ه ـــزای داخل ـــن اج بی

نمی شـــود کـــه دالیـــل زیـــر را بـــرای ایـــن امـــر می تـــوان برشـــمرد: 
  تدوین یک ماده قانونی بدون حضور ذینفعان اصلی

  عدم توجه به سناریو های احتمالی در آینده 
  بلندپروازانه بودن اهداف برنامه 

  همخوانی با برنامه های توسعه قبلی 
  عدم توجه به برنامه ریزی فضایی و منطقه ای در برنامه های توسعه

  دولتی زدگی در برنامه 
  نبود برنامه های اجرایی و عملیاتی 

  فقدان ارتباط منطقی بین جداول کمی و محتوای برنامه ها 

د( ایرادات مربوط به اجرای برنامه ها 
ـــای  ـــده در برنامه ه ـــی ش ـــداف پیش بین ـــه اه ـــتیابی ب ـــه دس ـــواردی ک ـــن م ـــه مهمتری از جمل
ــن  ــرای ایـ ــدی در اجـ ــای جـ ــت، ضعف هـ ــرده اسـ ــن کـ ــا ناممکـ ــوار و گا هـ ــعه را دشـ توسـ
برنامه هاســـت. بـــه نظـــر می رســـد عوامـــل زیـــر مهمتریـــن اشـــکاالتی اســـت کـــه می تـــوان 

بـــرای اجـــرای برنامه هـــای پنـــج ســـاله توســـعه متصـــور بـــود:
  سرعت و گستردگی تحوالت سیاسی- اقتصادی در کشور 

  قابلیت های اداری ضعیف دولت جهت اجرای برنامه های گسترده 
ـــریع،  ـــدی، س ـــد، ج ـــارت کارآم ـــدان نظ ـــا فق ـــف و ی ـــی و ضع ـــازوکار های نظارت ـــف س   ضع

ـــی ـــرم نظارت ـــف ه ـــطوح مختل ـــه در س ـــه نتیج ـــوف ب ـــگام و معط ـــه هن ب
  ابهامات در گزارش های عملکرد برنامه های توسعه 

شرایط ویژه ۲
اقتصاد کشور و 

برنامه هفتم توسعه 

2. شرایط ویژه اقتصاد کشور و برنامه هفتم توسعه 
فرآینــد تدویــن برنامــه هفتــم توســعه در زمانــی قــرار گرفته اســت کــه اقتصــاد و جامعــه در وضعیتی 
بســیار حســاس بــه ســر می برنــد. بــه رغــم بیــش از ۶۰ ســال ســابقه برنامه ریــزی توســعه در کشــور و 
ســپری شــدن بیــش از ۱۷ ســال از ابــاغ ســند چشــم انــداز بیســت ســاله، دســتاورد های برنامه ریــزی 
کمتــر از حــد مــورد انتظــار در زمــان تهیــه و تصویــب برنامه هــا بــوده اســت. مثــال مشــخص آنکــه، 
ــه 9۰  ــال های ده ــی س ــر آن ط ــم ب ــم انداز های حاک ــادی و چش ــم اقتص ــای مه ــد متغیر ه ــی رون ارزیاب
شمســی، نــه تنهــا نســبت بــه ســال های میانــی دهــه ۸۰ شمســی کــه ســند چشــم انداز بیســت ســاله 
ابــاغ گردیــد، نامطلــوب ارزیابــی می شــود، بلکــه در مقایســه بــا کشــور های حــوزه ســند چشــم انداز، 

از عملکــرد ضعیــف کشــور حکایــت می کنــد. 
میانگیــن ۴,۱ درصــدی رشــد اقتصــادی بــدون نفــت و ۱,۰ درصــدی رشــد اقتصــادی بــا نفــت در دهــه 
9۰، حکایــت از گرفتــار شــدن کشــور در تلــه رشــد محــدود و نامتناســب بــا اهــداف ســند چشــم انداز 
)میانگیــن نــرخ رشــد ســاالنه ۸ درصــدی( دارد. ثبــت تورم هــای ۲۸/۶، ۲۶/۶، ۳۳/۴ و ۲۷/۳ درصــدی 
ــاد  ــا در اقتص ــم قیمت ه ــد پرتاط ــه ۱۳99 از رون ــت ماه ــال های ۱۳9۱، ۱۳9۲، ۱۳9۷، ۱۳9۸ و هف در س
طــی ســال های دهــه 9۰، همزمــان بــا بازگشــت شــرایط تحریمــی بــه اقتصــاد کشــور و شــدت گرفتــن 
ــازی در بازار هــای ارز، طــا، مســکن و... حکایــت می کنــد. مهمتــر  انتظــارات تورمــی و رونــق ســفته ب
ــه  ــت ک ــای آن اس ــاد، گوی ــودی اقتص ــت رک ــا وضعی ــق ب ــاال در تلفی ــطح ب ــی س ــورم دو رقم ــه ت آنک
ــش  ــی در بخ ــود تورم ــده رک ــق پدی ــر تعمی ــاوه ب ــی ع ــال های آت ــور در س ــاد کش ــم انداز اقتص چش
ــی پدیــده فقــر و ناهنجاری هــای ناشــی از آن در جامعــه اســت.  حقیقــی اقتصــاد، گســترش احتمال

ــی ۳,۱۲ و  ــد منف ــت رش ــه 9۰ و ثب ــال های ده ــرمایه گذاری در س ــی س ــد نزول ــداوم رون ــن ت همچنی
منفــی 9,۵ درصــدی در تشــکیل ســرمایه ثابــت ناخالــص داخلــی طــی دو ســال ۱۳9۷ و ۱۳9۸ بــه ایــن 

  تداخل تقویم زمانی برنامه ها با تقویم سیاسی کشور 
  عدم توجه به بستر های اجتماعی الزم برای اجرای قوانین 

ـــن  ـــل، حی ـــور )قب ـــزی در کش ـــی روال برنامه ری ـــل از بررس ـــج حاص ـــه نتای ـــت ک ـــن اس ـــت ای واقعی
ـــی  ـــای اساس ـــا چالش ه ـــوزه ب ـــن ح ـــا در ای ـــه م ـــت ک ـــی از آن اس ـــزی(، حاک ـــس از برنامه ری و پ
ـــده  ـــور عم ـــه ط ـــوان ب ـــا را می ت ـــده در برنامه ه ـــی ش ـــداف پیش بین ـــق اه ـــدم تحق ـــم. ع مواجهی
ـــذاری و  ـــزی و قانونگ ـــای برنامه ری ـــه در فرآیند ه ـــر ازجمل ـــام تدبی ـــت نظ ـــی از کیفی ـــی ناش و اساس
ـــد  ـــعه بع ـــه توس ـــش برنام ـــرد ش ـــت. عملک ـــا دانس ـــی برنامه ه ـــام اجرای ـــت و نظ ـــاختار مدیری در س
ـــری،  ـــم گی ـــی، تصمی ـــزی "طراح ـــد برنامه ری ـــه فرآین ـــت ک ـــت اس ـــن واقعی ـــای ای ـــاب گوی از انق
ـــرای  ـــا اج ـــن ت ـــد تدوی ـــت. فرآین ـــوردار نیس ـــی برخ ـــی کاف ـــتگی و توانای ـــارت" از شایس ـــرا و نظ اج
ـــه ای  ـــه گون ـــد ب ـــت و بای ـــدار نیس ـــعه پای ـــرفت و توس ـــاد پیش ـــه ایج ـــادر ب ـــعه، ق ـــای توس برنامه ه
ـــازی  ـــی و بازس ـــورد بازبین ـــا، م ـــا و راهبرده ـــب برنامه ه ـــم و تصوی ـــه و تنظی ـــل از تهی ـــدی و قب ج
ـــی و  ـــف دیوان ـــطوح مختل ـــد در س ـــن فراین ـــازمانی ای ـــانی و س ـــر انس ـــزا و عناص ـــرد و اج ـــرار گی ق
ـــات  ـــال الزام ـــی، در قب ـــردی و جمع ـــئولیت های ف ـــرایط و مس ـــت درک ش ـــر صاحی ـــی، از نظ اجرای
تحـــول و شـــناخت راهبرد هـــا و راهکار هـــا حـــل مســـائل و مشـــکات، آموزش هـــای جدیـــدی 

ـــد. ـــب کنن را کس
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بایسته های 3
راهبردی تدوین 

برنامه هفتم توسعه

3. بایسته های راهبردی تدوین برنامه هفتم توسعه
برنامــه هفتــم توســعه آخریــن فرصــت بــرای تحقــق اهــداف ســند چشــم انداز بیســت ســاله اســت 
ــرار دارد کــه اقتصــاد و جامعــه در وضعیتــی بســیار  ــی ق ــد تدویــن ایــن برنامــه در دوره زمان و فرآین
ــن رو،  ــت. از ای ــابقه اس ــم س ــوم ک ــرز و ب ــن م ــر ای ــخ معاص ــه در تاری ــد ک ــر می برن ــه س ــاس ب حس
ــر اســاس کار  ــه دور از شــتابزدگی و ب ــه و تصویــب برنامــه هفتــم توســعه ب ــد تهی ضروریســت فرآین
کارشناســی، بــا تغییــر و تحــوالت اساســی در نحــوه فکــر دربــاره مأموریت هــای 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 آسیب شناســی انجــام شــده و بــا در نظــر گرفتــن 

ــه  ــتیابی ب ــرای دس ــزی ب ــوی برنامه ری ــاماندهی الگ ــت س ــور و در جه ــاد کش ــی اقتص ــرایط کنون ش
الگــوی مطلــوب و توســعه محــور، خواســتار "اعمــال مدیریــت تحــول" در برنامــه هفتــم توســعه بــا 
ــرح  ــه ش ــم ب ــه هفت ــی برنام ــت های کل ــته هایی در سیاس ــا و بایس ــه الزام ه ــن مجموع ــر گرفت در نظ
زیــر اســت تــا از ایــن گــذر آینــده اقتصــاد کشــور بــه تکــرار تجربه هــای ناموفــق برنامه هــای قبلــی 

توســعه گرفتــار نشــود: 
الف(  اصاح نظام تدبیر و برنامه ریزی کشور 

ب(   برقراری تعامل سازنده با نظام بین الملل 
ج(   ارتقای بهره وری عوامل تولید در اقتصاد 

د(   بهره مندی از ظرفیت های ایرانیان خارج از کشور 
ه(   در نظر گرفتن ماحظات منطقه ای و آمایش سرزمین 

در این میان دو پیش نیاز اصلی در این مرحله باید مورد توجه قرار گیرد:
اول- عدم گستردگی و پراکندگی سیاست های کلی 

سیاســت های کلــی برنامــه هفتــم نبایــد گســترده و پراکنــده باشــند. درواقــع سیاســت های کلــی 
ــتگی دارد،  ــا بس ــه آن ه ــور ب ــی کش ــاء و تعال ــه بق ــزام آور را ک ــاختاری و ال ــای س ــد جهت گیری ه بای
بــه صــورت شــفاف بیــان کنــد. در سیاســت های کلــی اقتصــاد مقاومتــی، سیاســت های کلــی تولیــد 
ــت های  ــام اداری و سیاس ــاح نظ ــی اص ــت های کل ــی، سیاس ــرمایه ایران ــت از کار و س ــی، حمای مل
کلــی اصــل ۴۴ قانــون اساســی و ... راهبرد هــای کلــی وجــود دارد؛ لــذا ابــاغ سیاســت کلــی برنامــه 
هفتــم در بند هــای متعــدد و گوناگــون، حاصلــی نخواهــد داشــت جــز تکــرار تجربــه از دســت دادن 
ــی  ــت های کل ــه سیاس ــت ک ــن اس ــتین گام ای ــت، نخس ــاح وضعی ــرای اص ــن رو ب ــا. از ای فرصت ه
برنامــه هفتــم ســندی بــا تعــداد محــدودی بنــد باشــد کــه در آن بــه طــور مشــخص موضوعاتــی از 

قبیــل موضوعــات فــوق تعییــن تکلیــف شــود. 

دوم- تأکید بر چالش محوری در سیاست های کلی برنامه 
ــعه  ــای توس ــن برنامه ه ــر تدوی ــم ب ــرد حاک ــول رویک ــته تح ــش از گذش ــر پی ــرایط حاض در ش
ــت  ــن رو، ضروریس ــت. از ای ــه اس ــت یافت ــور اهمی ــئله مح ــه ای مس ــه برنام ــی ب ــه ای تفصیل از برنام
سیاســت های کلــی برنامــه هفتــم توســعه تأکیــد صریــح داشــته باشــند کــه برنامــه هفتــم توســعه 
بــه جــای یــک برنامــه کان، بــه صــورت برنامــه ای  موضــوع محــور تدویــن شــود. ازایــن رو، پیشــنهاد 
ــر  ــد نظ ــعه م ــم توس ــه هفت ــکام برنام ــی و اح ــت های کل ــر در سیاس ــی زی ــای اصل ــود محور ه می ش

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
ــت  ــال مدیری ــرد "اعم ــری رویک ــا پیگی ــور ب ــاد کش ــازی اقتص ــروع بازس ــه ش ــی رود، نقط ــد م امی
ــاره  ــته های اش ــا و بایس ــه الزام ه ــن مجموع ــر گرفت ــا در نظ ــعه و ب ــم توس ــه هفت ــول" در برنام تح
ــد حقــوق  ــم توســعه حاکمیــت بای ــد. در برنامــه هفت ــی برنامــه نمــود یاب شــده در سیاســت های کل
ــه ســمت و ســویی  ــد و مســیر زندگــی اقتصــادی را ب ــه روشــنی ســاماندهی کن حاکمیتــی خــود را ب

ــازد   ــن س ــدت را ممک ــای درازم ــق آرمان ه ــه تحق ــاند ک بکش

معناســت کــه در فضــای پرالتهــاب کشــور انگیــزه ای بــرای ســرمایه گذاری وجــود نــدارد و فعالیت هــای 
ــد  ــرمایه گذاری و رون ــده س ــد کاهن ــداوم رون ــن، ت ــد. همچنی ــرار ندارن ــت ق ــادی در اولوی ــد اقتص مول
فزاینــده نــرخ اســتهاک طــی ســال های دهــه 9۰، نهایتــًا موجــب شــد کــه در ســال ۱۳9۸ بــرای 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 کلیدی تریــن عامــل تعیین کننــده ظرفیــت رشــد اقتصــادی کشــور در دهــه 

آینــده مواجــه اســت. 
ــی و  ــتی، آموزش ــادی، بهداش ــاخص های اقتص ــور در ش ــت کش ــه وضعی ــر، مقایس ــه ای دیگ از زاوی
ــداز در ســال ۲۰۱9، گویــای آن اســت کــه کشــور ایــران  ــا کشــور های ســند چشــم ان رفــاه اجتماعــی ب
در میــان ۲۴ کشــور حــوزه ســند چشــم انداز، در جایــگاه ۲۳ ام در نــرخ تــورم، جایــگاه ۱۶ ام در ضریــب 
جینــی، جایــگاه ۱۸ ام در نــرخ بیــکاری، جایــگاه ۱۲ ام در ســرانه تولیــد ناخالــص داخلــی، جایــگاه 9 ام 
در نــرخ رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی، جایــگاه ۱۷ ام در نســبت صــادرات بــه تولیــد ناخالــص داخلــی 
ــرد  ــان از عملک ــه نش ــت ک ــه اس ــرار گرفت ــروی کار، ق ــان در نی ــارکت زن ــد مش ــگاه ۲۰ ام در درص و جای
ضعیــف و نامتناســب کشــور در تحقــق اهــداف ســند چشــم انداز دارد. همچنیــن، میانگیــن رتبــه کشــور 
ــداز و  ــان ۲۴ کشــور حــوزه ســند چشــم ان ــگاه ۱۶ ام کشــور در می ــر از جای ــوق الذک در شــاخص های ف
ناکامــی کشــور در تحقــق بخشــی بــه هــدف دســتیابی بــه رتبــه اول منطقــه حکایــت می کنــد بــا توجــه 
ــتگذاری های  ــه سیاس ــد ک ــاب می کن ــی ایج ــای کنون ــا و محدودیت ه ــده، تنگنا ه ــاد ش ــب ی ــه مرات ب
ــای  ــا فرصت ه ــوند ت ــده ش ــرر برگزی ــای مک ــون و خط ــه دور از آزم ــمندی و ب ــا هوش ــور ب ــده کش آین
ــران  ــادی جب ــا حــد زی ــاد داده شــده گذشــته، ت ــدل نگــردد و فرصت هــای برب ــد مب ــه تهدی موجــود ب
شــود. مهمتریــن تنگنا هــا و چالش هایــی کــه نظــام برنامــه ریــزی در آســتانه تدویــن برنامــه هفتــم 

توســعه بــا آن مواجــه اســت، عبارتنــد از:
الف( وضعیت نامساعد محیط داخلی اقتصاد کشور

ب(  تسلط شرایط تحریمی بر اقتصاد کشور 
ج(  چشم انداز محدودیت منابع ارزی و جهش های مکرر 

د(   جایگاه نامساعد کشور در بخش انرژی 
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برق ــای صنعت  اولویت ه به  نگاهی 
برنامه هفتم در 

مدیرکل دفتر بودجه و توسعه سرمایه گذاری توانیرنصرت اهلل عباس زاده

در  توســعه  هفتــم  برنامــه  تدویــن 
آغــاز  از مدت هــا پیــش  بــرق  صنعــت 
کلــی  ابــاغ سیاســت های  بــا  و  شــده 
از ســوی مقــام معظــم  برنامــه هفتــم 
رهبــری عمــاً در فــاز عملیاتــی قــرار گرفتــه 
اســت. در ایــن گــزارش ســعی بــر آن اســت 
ــن  ــت در تدوی ــی صنع ــای کل ــه رویکرده ک

ــود. ــن ش ــم تبیی ــه هفت برنام
برنامه هــای  آسیب شناســی  قطعــا 
قبلــی مــا را بــه ســمت تدویــن بهتــر 
ــرای  ــازد. ب ــون می س ــم رهنم ــه هفت برنام
ــخصی  ــوب مش ــث دارای چارچ ــه بح اینک
باشــد و از پراکنده گویــی پرهیــز شــود در 
ــور  ــت مح ــودم را در هف ــب خ ــه مطال ادام
ــک  ــا ی ــراه ب ــه هم ــرده ام ک ــدی ک طبقه بن
برنامه هــای  بــه  آسیب شناســانه  نــگاه 

قبلــی توســعه ارائــه می کنــم.

اقتصاد برق
ــه  ــت ک ــن جه ــرق از ای ــاد ب ــث اقتص بح
ــکات  ــائل و مش ــایر مس ــدا س ــا و مب منش
صنعــت بــرق نیــز اســت، بســیار مهــم اســت. 
ــش از  ــرق را بی ــاد ب ــض اقتص ــه نب ــه ک آنچ
منعکــس  خوبــی  بــه  شــاخص ها  بقیــه 
می کنــد، قیمــت واقعــی )Real( بــرق اســت. 
از آنجــا کــه هزینه هــای تامیــن بــرق تقریبــا 
متناســب بــا ســطح عمومــی قیمت هــا 
افزایــش می یابــد و درآمدهــای صنعــت بــرق 
ــای  ــا تعرفه ه ــرق ی ــت ب ــا قیم ــب ب متناس
فــروش بــرق تعدیــل می شــود لــذا شــاخص 
قیمــت واقعــی بــرق بــه تنهایــی نبــض 
اقتصــاد بــرق را بــه خوبــی منعکــس می کنــد. 
آنچــه کامــا مبرهــن اســت ایــن اســت کــه 
ــد  ــعه بع ــای توس ــول برنامه ه ــواره در ط هم
از انقــاب بــه جــز برنامــه ســوم )بطــور 
دقیــق ســال های 74 تــا 83(، قیمــت واقعــی 
ــدای  ــه در ابت ــه نحویک ــوده ب ــی ب ــرق نزول ب
انقــاب ایــن شــاخص بــه قیمت هــای ســال 
ــته  ــال گذش ــان و در س ــدود 702 توم 1400 ح
حســب آخریــن گزارش هــای حسابرســی 

شــده حــدود ۱۴۷ تومــان بــوده اســت. 
ــا  ــته تنه ــالیان گذش ــول س ــن در ط بنابرای
در برنامــه ســوم توســعه، صنعــت بــرق بــه 
لحــاظ اقتصــادی وضعیــت مناســبی داشــته 
ــوب  ــانی مطل ــداوم برق رس ــه ت ــت. الزم اس
ــه  ــت ک ــن اس ــه ای ــردم جامع ــاد م ــه آح ب
ــای  ــه قیمت ه ــعه ب ــم توس ــه هفت در برنام

ــود. ــدی ش ــه ج ــرژی توج ــبی ان نس

آزادسازی در قیاس با خصوصی سازی 
در صنعت برق

ــا  ــاط ب ــه بی ارتب محــور دوم بحــث ک
ــه  ــه و مقابل ــت، مقایس ــور اول نیس مح
اســت.  آزادســازی و خصوصی ســازی 
قبلــی  ســاله  پنــج  برنامه هــای  در 
جــدال  در  چهــارم،  برنامــه  از  بویــژه 
آزادســازی،  و  خصوصی ســازی  بیــن 
ــود؛  ــب ب ــه غال ــازی همیش خصوصی س
ــواره  ــارم هم ــه چه ــه از برنام ــه نحویک ب
ــرق و  ــت ب ــازی در صنع ــر خصوصی س ب
ــد  ــش تولی ــی در بخ ــای تضمین خریده
بــرق تاکیــد شــده اســت و همزمــان بــا 
ــمت  ــت از س ــن سیاس ــا ای ــه تنه آن، ن
حمایــت  کشــور  کان  تصمیم گیــران 
نشــده بلکــه بالعکــس بــا سیاســت های 
ــد  ــال ۱۳۸۳ رون ــا از س ــت قیمت ه تثبی
بــرق  صنعــت  در  خصوصی ســازی 
ــده  ــل ش ــران تبدی ــک بح ــه ی ــا ب تقریب
اســت کــه ماحصــل آن در حــال حاضــر 
صنعــت  بدهــی  همــت   9۳ حــدود 
بــرق بــه تولیدکننــدگان، پیمانــکاران، 
و  تجهیــزات  ســازندگان  مشــاوران، 
ــدازه  ــن ان ــا همی ــی و تقریب ــام بانک نظ
ــت  ــرق از دول ــت ب ــات صنع ــم مطالب ه
تمــام  قیمــت  مابه التفــاوت  بابــت 
ــه  ــن روی ــت.  ای ــی اس ــده و تکلیف ش
ــت و در  ــه دادن نیس ــل ادام ــر قاب دیگ
ــازی  ــیر آزادس ــد مس ــم بای ــه هفت برنام
ــدگان و  ــا مصرف کنن ــم ت ــوار کنی را هم
ــه طــور مســتقیم  ــرق ب ــدگان ب تولیدکنن

باهــم مبادلــه کننــد و دولــت صرفــا 
ــه  ــوط ب ــور مرب ــذاری و ام ــه مقررات گ ب

ــردازد.  ــرق بپ ــت ب ترانزی

 سیاســت های مدیریــت مصــرف و 
ــرژی ــدت ان ــرل ش کنت

ــاال  ــه در ب ــی ک ــای قیمت ــار ابزاره در کن
اشــاره شــد، حتمــا بایــد از ابزارهــای 
غیرقیمتــی نیــز بــرای جهت دهــی بــه 
کــرد.  اســتفاده  انــرژی  رونــد مصــرف 
ــی  ــوازم برق ــزات و ل اســتانداردگذاری تجهی
و البتــه لــزوم هم افزایــی و هماهنگــی 
دســتگاه های متولــی در ایــن امــر بایــد در 

ــرد.  ــرار گی ــر ق ــم مدنظ ــه هفت برنام

سبد بهینه انرژی کشور
از  یکــی  نویســنده  اعتقــاد  بــه 
برنامــه هفتــم  در  اصلــی  اولویت هــای 
متنوع ســازی  بــه  جــدی  توجــه  بایــد 
بــر  تاکیــد  بــا  کشــور  انــرژی  ســبد 
البتــه  باشــد.  تجدیدپذیــر  انرژی هــای 
ــورد  ــم م ــن مه ــم ای ــم ه ــه شش در برنام
ــی ابزارهــا و پیش نیازهــای  ــود ول توجــه ب
ــه آنهــم  ــود ک ــده ب تحقــق آن مغفــول مان
بصــورت کلــی برگرفتــه از سیاســت ها و 
کــه  بــود  تصمیم گیــران  ذهنیت هــای 
ــه معمــول  در محــور دوم بحــث شــد. روی
تصمیم ســازان وزارت نیــرو در بــدو ورود 
ــه شــکلی اســت کــه  ــه هــر موضوعــی ب ب
ــز  ــدون تمرک ــاال و ب ــان ب ــا هیج ــدا ب ابت
دقیــق بــر نحــوه تحصیــل و تامیــن منابــع 
ــه  ــوع، مجموع ــداوم موض ــرای ت ــدار ب پای
شــرکت ها و ســازمان های تابعــه را بــه 
ــد.  ــرمایه گذاران می کنن ــکار س ــدت بده ش
ــه موضــوع توســعه  ــم ب ــه هفت در برنام
انرژی هــای تجدیدپذیــر و مهمتــر از آن بــه 
ــه صــورت  نحــوه تعریــف ایــن پروژه هــا ب
ــی  ــار اســتفاده از ابزارهای ــردان در کن خودگ
ســوخت،  صرفه جویــی  گواهــی  ماننــد 
اعتبــار کربــن )Carbon Credit(، مکانیــزم 

ــش از  ــد بی ــاک )CDM( و... بای ــعه پ توس
پیــش تمرکــز کــرد.

 مقاوم سازی و نوسازی شبکه 
برخــی  در  بویــژه  بــرق  شــبکه های 
باالیــی  بســیار  عمــر  از  کانشــهرها  از 
ــتند و در  ــکننده هس ــیار ش ــوردار و بس برخ
ــائلی  ــطه مس ــم بواس ــر ه ــال های اخی س
کــه در محــور اول مــورد بحــث قــرار 
ایــن  در  کافــی  ســرمایه گذاری  گرفــت، 
ــبکه ها  ــن ش ــده و ای ــام نش ــوص انج خص
یکــی  شــده اند.  پربــار  حــد  از  بیــش 
صنعــت  اصلــی  اولویت هــای  از  دیگــر 
ــه  ــه بودج ــم و الیح ــه هفت ــرق در برنام ب
ــازی و  ــک مقاوم س ــدون ش ــده ب ــال آین س
نوســازی شــبکه های فرســوده بــرق اســت.

تامین مالی ابرپروژه ها
بــا  بــرق  صنعــت  گسســته  رابطــه 
صنــدوق توســعه ملــی بایــد بازســازی 
ــدوق در  ــع آن صن ــوان از مناب ــا بت ــود ت ش
کنــار ظرفیــت بــازار ســرمایه بــرای تامیــن 
ــنیده ها  ــرد. ش ــتفاده ک ــا اس ــی پروژه ه مال
برنامــه  در  کــه  اســت  ایــن  از  حاکــی 
ــی  ــعه مل ــدوق توس ــنامه صن ــم اساس هفت
ــه  ــت ک ــد گرف ــرار خواه ــری ق ــورد بازنگ م
ــا ایــن اقــدام، ســرمایه گذاری  امیدواریــم ب
و مشــارکت صنــدوق توســعه ملــی در 
بــرق  صنعــت  پروژه هــای  و  طرح هــا 

ــود. ــهیل ش تس

توسعه صادرات برق 
سالهاســت کــه جلوگیــری از خام فروشــی 
آرمان هــای  از  یکــی  گاز  و  نفــت 
اســت.  کشــور  اقتصــادی  برنامه ریــزان 
ــرزی  ــادالت برون م ــادرات و مب ــعه ص توس
بــرق بــه واســطه ویژگی هــای ژئوپلیتیکــی 
موضــوع می توانــد مزیت هــای زیــادی 
را بــرای توســعه کشــور بــه دنبــال داشــته 

ــد   باش
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ــعه  ــم توس ــه هفت ــی برنام ــت های کل سیاس
ــرفت  ــت پیش ــا اولوی ــاری ب ــال ج ــهریور س ش
اقتصــادی تــوأم بــا عدالــت بــه منظــور اجــرای 
بنــد یــک اصــل ۱۱۰ قانــون اساســی ابــاغ شــد. 
سیاســت های کلــی ایــن برنامــه در هفــت 
زیربنایــی«،  »امــور  »اقتصــادی«،  ســرفصل 
ــاوری و  ــی، فن ــی«، »علم ــی و اجتماع »فرهنگ
ــی«،  ــت خارج ــی و سیاس ــی«، »سیاس آموزش
و  حقوقــی  »اداری،  امنیتــی«،  و  »دفاعــی 
ــب شــده اســت. ــد تصوی ــی« و در ۲۶ بن قضای
کلــی  اولیــن ســرفصل سیاســت های  در 
ــوان »اقتصــادی« ضمــن  ــا عن ــم ب برنامــه هفت
تاکیــد بــر پیشــرفت اقتصــادی تــوأم بــا 
عدالــت، نــرخ رشــد اقتصــادی متوســط ۸ 
ــره وری کل  ــش به ــر افزای ــد ب ــا تأکی ــد ب درص
عوامــل تولیــد از جملــه منابع انســانی، ســرمایه 
ــن  ــت. همچنی ــده اس ــه ش ــر گرفت و ... در نظ
ــا و  ــی قیمت ه ــطح عموم ــات در س ــاد ثب ایج
نــرخ ارز، تک رقمــی کــردن تورم،جهت دهــی 
ــمت  ــه س ــی ب ــارات بانک ــی و اعتب ــه نقدینگ ب
از  جذابیت زدایــی  و  مولــد  فعالیت هــای 
فعالیت هــای غیرمولــد بــه عنــوان یکــی دیگــر 
ــن  ــم تعیی ــه هفت ــی برنام ــت های کل از سیاس

ــت. ــده اس ش
همچنیــن بــه منظور اصــاح ســاختار بودجه، 
ــدات  ــا و تعه ــازی بدهی ه ــاء و شفاف س احص
عمومــی دولــت و مدیریــت و تأدیــه بدهی هــا، 
واقعــی کــردن منابــع و مدیریت مصــارف دولت 
و اجتنــاب از کســر بودجــه و همچنیــن تعییــن 
ــا  ــام ب ــه تم ــی نیم ــای عمران ــف طرح ه تکلی
واگــذاری از طریــق مشــارکت دادن بخش هــای 
ــی در طرح هــای  خصوصــی و عمومــی غیردولت
و  شفاف ســازی  کنــار  در  انتفاعــی  عمرانــی 
ضابطه منــد کــردن درآمد هــا و هزینه هــای 
شــرکت نفــت و ســایر شــرکت های دولتــی 

ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــتور کار ق ــه در دس در بودج
ــتقرار  ــی و اس ــام مالیات ــول در نظ ــاد تح ایج
ــر  ــم از دیگ ــی ه ــن اجتماع ــع تامی ــام جام نظ
ــادی  ــرفصل اقتص ــه در س ــای مطروح محور ه

ــتند. ــم هس ــه هفت ــی برنام ــت های کل سیاس
سیاســت های کلــی برنامــه هفتــم در حــوزه 
»علمــی، فنــاوری و آموزشــی« بــرای پنــج 
ــل و توســعه  ــن تکمی ــده کشــور ضم ســال آین
شــبکه ملــی اطاعــات و روزآمدســازی و ارتقــاء 
ــش  ــور، افزای ــی کش ــی و پژوهش ــام آموزش نظ
ــاوری  ــوآوری علمــی و فن شــتاب پیشــرفت و ن
ــژه در حوزه هــای  ــه وی و تجاری ســازی آن هــا ب
اطاعــات و ارتباطــات و زیســت فنــاوری و 
ــر را  ــو و تجدیدپذی ــای ن ــاوری و انرژی ه ریزفن

ــت.  ــرده اس ــذاری ک هدفگ
ــم،  ــه هفت ــادی برنام ــت های اقتص در سیاس
ــی  ــوان یک ــه عن ــرق ب ــد واژه ب ــا از کلی اساس
توســعه  و حیاتــی  زیرســاخت های مهــم  از 
نامــی بــرده نشــده اســت. اگرچــه انرژی هــای 
ــا  ــی از محور ه ــب یک ــر در قال ــو و تجدیدپذی ن
مــورد تاکیــد و توجــه قــرار گرفتــه، امــا اشــاره 
کمرنــگ بــه حــوزه انــرژی را نمی تــوان نادیــده 
انگاشــت. ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه 
ــش  ــد کاه ــی مانن ــرژی موضوعات ــوزه ان در ح
ــره  ــعه زنجی ــا توس ــت و گاز ب ــی نف خام فروش
ظرفیــت  افزایــش  و  صنعــت  ایــن  ارزش 
پتروپاالیشــگاهی کشــور بــه حداقــل ۳میلیــون 
ــز »کاهــش شــدت مصــرف  بشــکه در روز و نی
ــزان متوســط ســاالنه ده درصــد  ــه می ــرژی ب ان
ــی  ــت های کل ــم سیاس ــد هفت ــت بن ــا رعای ب
اصــاح الگــوی مصــرف« بــه تصویــب مجمــع 

ــت. ــیده اس ــام رس ــت نظ ــخیص مصلح تش
ــد پذیرفــت کــه شــش  ــی بای در نگاهــی کل
برنامــه توســعه گذشــته شــانس تحقــق پذیری 
حقیقــت  در  داشــته اند،  محــدودی  بســیار 
ــت های  ــا و سیاس ــه محور ه ــه ب ــش از آنک پی
ــه  ــد ک ــد دی ــود، بای ــه ش ــه توج ــی برنام کل
دســتگاه های اجرایــی، اراده، ابــزار و منابــع الزم 
بــرای دســتیابی بــه اهــداف پیش بینــی شــده 

ــد.  ــار دارن در آن را در اختی
ــه  ــداف برنام ــد از اه ــا ۳۰ درص ــق تنه تحق
ششــم بــه درســتی نشــان می دهــد کــه 
مناســبی  ســاختار  توســعه  برنامه هــای 
بــرای اجرایــی شــدن ندارنــد و نمی تواننــد 
ــی  ــداف پیش بین ــه اه ــتیابی ب ــاز دس زمینه س
شــده باشــند، مهمتــر آنکــه ظاهــرا هیــچ 
ــری  ــار تحقق پذی ــم انتظ ــئولی ه ــی و مس ارگان

بــاالی ایــن برنامه هــا را نــدارد. 
ــه آن  ــه تهی ــم ک ــعه ه ــم توس ــه هفت برنام
پــس از ابــاغ سیاســت های کلــی آغــاز شــده، 
یــا بایــد بــا تغییــرات جــدی در نحــوه تدویــن 
ــا  ــود و ی ــه ش ــرا تهی ــر اج ــی ب ــارت عال و نظ
سرنوشــت محتومــش تحقق پذیــری انــدک 

ــود.  ــد ب ــته خواه ــه گذش ــا ۶ برنام ــابه ب مش
ــه  ــن 9۶ ب ــعه۱۶ فروردی ــم توس ــه شش برنام
تصویــب مجلــس رســیده و در همــان روزابــاغ 
ــن  ــرای ای ــدت اج ــول م ــود در ط ــرار ب ــد. ق ش
ــت  ــدی دس ــد ۸ درص ــه رش ــور ب ــه، کش برنام
ــه  ــرد ک ــوان محاســبات اعــام ک ــا دی ــد، ام یاب
ــه،  ــرای برنام ــال های اج ــد در س ــط رش متوس
تنهــا ۰.۷۶ درصــد بــوده اســت. همچنیــن 
محاســبات،  دیــوان  گــزارش  براســاس 
برنامــه ششــم  در  قانون گــذار  هدف گــذاری 
ــده،  ــق ش ــل محق ــور کام ــه ط ــد ب در ۳۰ درص
ــده و در ۴۸  ــق نش ــکام محق ــد اح در ۲۲ درص
درصــد احــکام بخشــی از آن هــا محقــق شــده 
اســت. البتــه ســیدمحمد حســینی معــاون 
ــا ایســنا  ــی رئیــس جمهــور در گفتگــو ب پارلمان
ــه  ــم توســعه ب ــه »برنامــه هفت ــرده ک ــد ک تاکی
سرنوشــت برنامــه ششــم مبتــا نخواهد شــد.« 
در همیــن راســتا دبیــر کمیســیون مشــترک 
سیاســت های کلــی برنامــه هفتــم مجمــع 
تشــخیص مصلحــت نظــام، در گفتگــو بــا 
ــد  ــوص فرآین ــاد در خص ــای اقتص ــه دنی روزنام
ــه  ــود ک ــرده ب ــوان ک ــه عن ــن برنام ــن ای تدوی
»ابتــدا چالش هــای پیــش روی کشــور توســط 
تخصصــی  کار گروه هــای  و  کمیســیون ها 
بحــث و بررســی شــد. ســپس آسیب شناســی 

ــاله  ــج س ــای پن ــی برنامه ه ــت های کل سیاس
برنامــه و  و میــزان تحقــق آن هــا در هــر 
کشــور  برنامه ریــزی  نظــام  آسیب شناســی 
مــورد بررســی قــرار گرفــت. در ارزیابــی نهایــی 
مشــخص شــد هــر یــک از شــش برنامــه 
ــق  ــد تحق ــر از ۳۵درص ــته کمت ــعه گذش توس
بــه  برنامه هــا  ایــن  بنابرایــن  یافته انــد؛ 
ــادی،  ــور اقتص ــی ام ــور یعن ــور مح ــورت ام ص
ــع و  ــورت جام ــه ص ــی و... ب ــی، اجتماع سیاس
ــده اند و  ــن ش ــخص تدوی ــت مش ــدون اولوی ب
نــه تنهــا در تحقــق اهــداف سیاســت ها نــاکام 
بوده انــد، بلکــه از اهــداف سیاســت ها نیــز 

انحــراف پیــدا کرده انــد.« 
از  همچنیــن  مســئول  مقــام  ایــن 
از  رســیده  پیشــنهاد های  تعــداد  کاهــش 

بنــد   ۳۲۰ از  تخصصــی  کمیســیون های 
سیاســتی بــه ۴۵ بنــد خبــر داده و اذعــان 
ــن  ــداد ای ــش تع ــت کاه ــه »عل ــود ک ــرده ب ک
سیاســت ها ارزیابــی جامــع از ۶ برنامــه توســعه 
گذشــته بــوده اســت. در واقــع سرنوشــت 
ــانی  ــراغ راه کس ــته، چ ــای ادوار گذش برنامه ه
ــم  ــه هفت ــی برنام ــت های کل ــه سیاس ــد ک ش
توســعه را نوشــتند. بــا شــکل گیری کارگروهــی؛ 
اجــرای برنامه هــای گذشــته، میــزان اثربخشــی 
آن هــا و میــزان تطبیــق بــا سیاســت های کلــی 
ــی،  ــون اساس ــل ۴۴ قان ــرای اص ــام در اج نظ
حتــی  و  مقاومتــی  اقتصــاد  سیاســت های 
سیاســت های مبتنــی بــر رشــد نــرخ جمعیــت 

ــد.« ــی ش ارزیاب
ارزیابی هــای صــورت گرفتــه از سیاســت های 
ــان  ــته نش ــش دوره گذش ــه در ش ــی برنام کل
ــعه  ــوم توس ــه دوم و س ــه در برنام ــد ک می ده
بیشــتر اهــداف و جهت گیر ی هــا تعییــن شــده 
ــارم و پنجــم راهبرد هــای  ــه چه اســت. از برنام
ــه  ــوند. ب ــت ها می ش ــم وارد سیاس ــی ه مبنای
ــارت دیگــر، چــون اهــداف و جهت گیری هــا  عب
عملــی نشــد، راهبرد هــای مبنایــی اضافــه 
می شــوند تــا مکمــل جهت گیری هــا شــوند 
برنامه هــای  ایــن حــال طــی همیــن  بــا 
ــدا  ــم ورود پی ــی ه ــای اجرای ــعه راهبرد ه توس
ــای  ــده راهبرد ه ــش تکمیل کنن ــا نق ــد ت می کنن
ــر  ــن تغیی ــود ای ــا وج ــد. ب ــا کنن ــی را ایف مبنای
توســعه  برنامه هــای  تدویــن  در  رویکرد هــا 
ــم  ــا شش ــای اول ت ــق برنامه ه ــن تحق میانگی

ــت.  ــیده اس ــد نرس ــه ۳۵ درص ــعه ب توس
دبیــر کمیســیون مشــترک سیاســت های 
تشــخیص  مجمــع  هفتــم  برنامــه  کلــی 
مصلحــت نظــام خاطرنشــان کــرده کــه ۱۸ 
چالــش اساســی در تدویــن برنامــه هفتــم مــد 
ــش  ــود، افزای ــداوم رک ــه ت ــه ک ــرار گرفت ــر ق نظ
ــت محیطی و  ــای زیس ــکاری، چالش ه ــرخ بی ن

... بخشــی از ایــن چالش هــا هســتند.
کارآمــدی و اثرگــذاری برنامــه هفتــم بــدون 
ــی در  ــات، بررس ــن جزئی ــش از تعیی ــد پی تردی
ــل  ــی آن قاب ــاغ نهای ــب و اب ــس و تصوی مجل
ارزیابــی نخواهــد بــود، امــا امیــد آن مــی رود که 
بــا آگاهــی دولــت و نهاد هــای مرتبــط نســبت 
ــته،  ــه گذش ــدک ۶ برنام ــری ان ــه تحقق پذی ب
ــل پیاده ســازی و  ــی قاب ــا جزئیات ــون ب ایــن قان
ــی  ــاختار های نظارت ــن و س ــق تدوی ــد دقی رص
ــم  ــه هفت ــری اجــرای برنام ــرای پیگی ــری ب موث
ایجــاد شــود در غیــر ایــن صــورت رونــد زیانبــار 
اقدامــات بخشــی بــدون اتــکا بــه یــک برنامــه 
ــور  ــان در کش ــور همچن ــعه مح ــدت توس بلندم
ادامــه خواهــد یافــت و آســیب ها و مخاطــرات 
ناشــی از آن همــه اقشــار و بخش هــای جامعــه 

را متضــرر خواهــد کــرد  

تازهیا
ق 
تفا
ا

هــر یــک از شــش برنامه توســعه گذشــته 
یافته انــد؛  تحقــق  ۳۵درصــد  از  کمتــر 
ــه صــورت امــور  بنابرایــن ایــن برنامه هــا ب
ــی،  ــادی، سیاس ــور اقتص ــی ام ــور یعن مح
ــدون  ــه صــورت جامــع و ب اجتماعــی و... ب
ــه  ــن شــده اند و ن ــت مشــخص تدوی اولوی
تنهــا در تحقــق اهــداف سیاســت ها نــاکام 
ــز  ــد، بلکــه از اهــداف سیاســت ها نی بوده ان

ــد. ــدا کرده ان ــراف پی انح

ت
تکرار  مکررا
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بندهای
توسعه برنامه 

روزنامه نگارپری شاکرین

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 نیرو هــای مســلح ابــاغ شــده اســت. برنامه هایــی کــه بــه بــاور کارشناســان ضــرورت 
وجودی شــان را اگرچــه نمی شــود انــکار کــرد امــا برخــی ایــرادات و اشــکال هایی بــه آنهــا وارد اســت کــه باعــث شــده کارایــی چندانــی نداشــته باشــند. 
درهرکــدام از ایــن برنامه هــا نگاهــی بــه حــوزه انــرژی و صنعــت بــرق وجــود داشــته و باید هایــی انگاشــته شــده کــه اگــر رعایــت می شــدند شــرایط 
نیــرو و انــرژی مخصوصــا بــرق گونــه ای دیگــر بــود. در ایــن گــزارش بنــا داریــم مهم تریــن نــکات حــوزه صنعــت بــرق در شــش برنامــه توســعه گذشــته 

را از نظــر بگذرانیــم و ببنیــم تــا کجــا توانســته ایم بــر تــن ایــن بند هــا و مــوارد جامــه عمــل بپوشــانیم.

توسعه اول  برنامه 

بــا پیــروزی انقــاب اســامی و پــس از آن جنــگ تحمیلــی، در 
عمــل برنامه هــای اقتصــادی و توســعه ای ایــران دچــار گسســت 
ــاختار های  ــل س ــی کام ــاب دگرگون ــرا انق ــد، زی ــوت ش و رخ
ــت  ــز اولوی ــگ نی ــت و جن ــراه داش ــه هم ــور را ب ــادی کش اقتص
ــنهادی  ــه ی پیش ــتین برنام ــت. نخس ــمار می رف ــه ش ــت ب نخس
ــرای ســال های ۱۳۶۲ ـ ۱۳۶۶ تهیــه شــد. ایــن برنامــه  توســعه ب
در شــهریور۱۳۶۱ بــه تصویــب شــورای اقتصــاد و در تیرمــاه ۱۳۶۲ 
ــب  ــه تصوی ــز ب ــا هرگ ــید، ام ــت رس ــات دول ــب هی ــه تصوی ب
ــه  ــا اینک ــد ت ــی نش ــید و اجرای ــامی نرس ــورای اس ــس ش مجل
ــا  ــان ب ــال ۱۳۶۸، همزم ــی در س ــگ تحمیل ــان جن ــس از پای پ
دوره ی ســازندگی اولیــن برنامــه ی پنــج ســاله ی توســعه تاییــد 

ــه اجــرا در آمــد. شــد و ب
ــوان برنامــه  ســازندگی، آزادســازی  ــا عن ــرد برنامــه  اول ب راهب
اقتصــادی تعییــن شــد. ایــن برنامــه بــه دنبــال آن بــود تــا بــا 
ــران  ــی را جب ســرمایه گذاری دولتــی خســارت های جنــگ تحمیل
کنــد و بهره بــرداری حداکثــری را از ظرفیت هــای موجــود در 
کشــور انجــام دهــد و در نهایــت رشــد مناســبی را ایجــاد کنــد. 
ایجــاد رشــد اقتصــادی مثبــت، بازســازی زیرســاخت های کشــور، 
ــدازی ظرفیت هــای  ــن نیاز هــای ضــروری، بازســازی و راه ان تامی
تولیــدی و زیربنایــی کــه بــه علــت جنــگ متحمــل خســارت های 
بســیاری شــده بــود و همچنیــن ارتقــای کمــی و کیفــی فرهنــگ 

و آمــوزش از مهمتریــن اهــداف ایــن برنامــه بــود. 
ــت  ــه تقوی ــن برنام ــورد توجــه ای ــن سیاســت های م مهمتری
ــار و  ــذف انحص ــت، ح ــای دول ــش هزینه ه ــی، کاه ــول مل پ
کاهــش تصــدی دولــت عنــوان شــد. ایــن برنامــه اگــر چــه در 
کاهــش نــرخ بیــکاری و در برخــی زمینه هــای اجتماعــی موفــق 
ــت  ــش دول ــش نق ــازی و کاه ــه  خصوصی س ــا در زمین ــود ام ب
ناموفــق بــود و در ســال های پایانــی برنامــه  اول، تــورم افزایــش 

بســیاری یافــت. ناگفتــه نمانــد کــه ایــن برنامــه توانســـت بـــه 
رشـــد متوســط ســاالنه ۵۲/۷ درصــد در ســال دســت یابــد. بــا 
پایــان برنامــه اول توســعه در ســـال ۱۳۷۲ بـــا توجـــه بـــه ایجاد 
ــب و  ــال ۱۳۷۴ تصوی ــا س ــه اول، ت ــرای برنام ــکات در اج مش
اجـــرای برنامـــه دوم توســـعه بـــه تـــأخیر افتــاد و عمــاً کشــور 

یکــی، دو ســال برنامــه ای در دســت اجــرا نداشــت. 
ــرژی  مهم تریــن نکاتــی کــه دربرنامــه اول توســعه درحــوزه ان
ــات  ــی و خدم ــور عمران ــوارض در ام ــف ع ــد، تخفی ــرح ش مط
ــن  ــود. همچنی ــن، گاز ب ــرق، تلف ــا، ب ــل: آب به ــی از قبی عموم
بهبــود بهره بــرداری از تاسیســات صنعــت بــرق کشــور از طریــق 
افزایــش ضریــب بهره بــرداری، ضریــب بــار  و راندمــان حرارتــی 
نیروگاه هــا و کاهــش تلفــات انــرژی در شــبکه های انتقــال 
ــرژی و  ــه ان ــرف بهین ــه  مص ــتگذاری در زمین ــع و سیاس و توزی
صرفه جویــی در ســوخت و انــرژی، توســط وزارتخانه هــای نیــرو 
ــرق،  ــرژی )ب ــش ان ــای بخ ــق  اولویت ه ــت دقی ــت و رعای و نف
نفــت و گاز( توســط وزارتخانه هــای صنعتــی و بازرگانــی در 
ــن  ــرژی در اولی ــدگان ان ــزات مصرف کنن ــایل و  تجهی ــورد وس م

ــود.  برنامــه توســعه بعــد از انقــاب ب
درهمیــن حــال در مــورد رشــد ســاالنه بخش هــای مختلــف 
در مقاطــع )۱۳۶۸-۱۳۷۲( در بخــش آب و بــرق و گاز 9/۱ درصــد 
ــرق و گاز  ــش آب و ب ــه بخ ــوط ب ــداف مرب ــده و اه ــرآورد ش ب
ــایر  ــا س ــش ب ــن بخ ــد ای ــل رش ــاط متقاب ــه ارتب ــه ب ــا توج ب
ــت و  ــاورزی و صنع ــوص کش ــه خص ــادی ب ــای اقتص بخش ه
همچنیــن تامیــن نیاز هــای مصرفــی کشــور تعییــن شــده بــود. 
ــف اقتصــادی  ــزوده بخش هــای مختل همچنیــن ســهم ارزش اف
در تولیــد ناخالــص داخلــی در ســال ۱۳۷۲ در بخــش آب و بــرق و 

ــود.  ــده ب ــی ش ــد، پیش بین ــادل ۲/۸ درص گاز مع

بنِد مقدمهدر 
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برنامــه  ســوم توســعه از ســال ۱۳۷9 آغــاز شــد و 
ــت  ــل و سیاس ــادی در داخ ــی- اقتص ــگاه اجتماع ــا ن ب
تنش زدایــی در روابــط بین الملــل اهدافــی همچــون 
اصــاح ســاختاری اقتصــاد و تقویــت بخــش خصوصــی 
را دنبــال می کــرد. رویکــرد ایــن برنامــه، توســعه ی 
اقتصــاد رقابتــی بــه همــراه اصاحــات در زیرســاخت های 
ــود.  ــرمایه گذاری ب ــهیل س ــی و تس ــادی و اجتماع اقتص
ایــن برنامــه یکسان ســازی نــرخ ارز، حــذف موانــع 

ــاد  ــی، ایج ــای خصوص ــیس بانک ه ــه ای، تاس ــر تعرف غی
ــز  ــا و نی ــره ی ارزی، اصــاح نظــام قیمت ه حســاب ذخی
حرکــت بــرای حــذف یارانــه ی انــرژی را مــورد تاکیــد قــرار 
مــی داد. البتــه در ایــن برنامــه برخــی حقــوق اجتماعــی 
ــه  ــز ب ــی نی شــهروندان و تقویــت فضــای سیاســی داخل
عنــوان هــدف تعییــن شــد. در ایــن برنامــه هــم نــکات 
اصاحــی و قابــل توجهــی درحــوزه بــرق و انــرژی مطــرح 
شــده بــود ماننــد اینکــه در جهــت منطقــی کــردن 

ــه  ــی ک ــی و فرهنگ ــادی، اجتماع ــعه اقتص ــه دوم توس برنام
بــرای اجــرا در مـــدت ۵ ســال )۱۳۷۸-۱۳۷۴( تهیــه شــده بــود، 
ــه،  ــتراتژی برنام ــادی و اس ــع اقتص ــزی جام ــاس برنامه ری براس
رشــد و توســعه پایـــدار، حمایـــت از صنایــع داخلــی و کاهــش 
وابســتگی بــه درآمــد نفــت بــا هــدف رشـــد ســـاالنه برنامـــه 
۱/۵ درصـــد در طـــول برنامــه پیش بینــی شــده بــود. )ســازمان 
برنامــه و بودجــه، ۱۳۷۴( امــا در حقیقــت ادامه دهنــده همــان 
ــه  ــن برنام ــود. ای ــداف ب ــان اه ــا هم ــعه ب ــه اول توس برنام
ــت اجتماعــی، افزایــش بهــره وری و کاهــش وابســتگی را  عدال
بــه عنــوان مهمتریــن اهــداف اقتصــادی خــود بیــان کــرد و خط 
ــه بازار هــای  مشــی هایی همچــون تشــویق صــادرات، توجــه ب
مالــی، اشــتغالزایی، مهــار فشــار های معیشــتی و اصــاح نظــام 

ــت.  ــش گرف ــا را در پی قیمت ه
ــن برنامــه  ــرق درای ــرژی و صنعــت ب ــه درحــوزه ان ــی ک نکات
ــدی  ــرخ تصاع ــه ن ــود ک ــن ب ــود ای ــه ب ــرار گرفت ــر ق ــد نظ م
ــه  ــا ب ــود ام ــام ش ــرق وگاز انج ــرف آب، ب ــای مص ــر تعرفه ه ب
ــرخ  ــن، ن ــت میانگی ــش قیم ــن افزای ــه ضم ــد ک ــه ای باش گون
مربــوط بــه مشــترکین کــم مصــرف ثابــت بمانــد. هــم چنیــن 
بــه وزارت نیــرو اجــازه داده شــد کــه: ۱( نــرخ متوســط قیمــت 
ــا  ــی طــی ســال های ۱۳۷۴ ت ــو وات ســاعت برق ــروش هرکیل ف
۱۳۷۸ ســاالنه نســبت بــه ســال مــا قبــل بطــور متوســط بیســت 
ــروش  ــت ف ــعابات و قیم ــق انش ــد و ح ــش یاب ــد افزای درص
هرکیلــووات ســاعت بــرق مصرفــی درامــور کشــاورزی درطــول 

ــد. ــال ۱۳۷۲ باش ــای س ــر قیمت ه ــه دوم براب برنام
تنظیــم ســاعات کار اصنــاف توســط وزارت بازرگانــی بــه 

منظــور کاهــش مصــرف انــرژی آن هــا در ســاعات اوج مصــرف 
بــرق و انــرژی  و برقــراری انضبــاط اجتماعــی هــم از نــکات مهــم 
دیگــری بــود کــه مــد نظــر قــرار گرفــت. درهمیــن حــال تنظیــم 
برنامــه فصلــی کار کارخانجــات و صنایــع توســط وزارتخانه هــای 
مربــوط بــه نحــوی کــه مصــرف بــرق انــرژی درماه هــای دارای 
حداکثــر مصــرف کاهــش یابــد. همچنیــن بــه منظــور تســریع 
ــال  ــد و انتق ــی تولی ــر بنای ــای زی ــرای طرح ه ــهیل در اج و تس
ــه عملکــرد  ــوط ب ــژه مرب ــرو اجــازه داده شــد تمــام ســود وی نی
و  منطقــه ای  بــرق  شــرکت های  ســنواتی  بودجه هــای  در 
توانیــر و ســازمان بــرق ایــران و ســازمان آب و بــرق خوزســتان 
ــت  ــده جه ــاد ش ــرکت های ی ــی ش ــع عموم ــب مجم ــا تصوی ب
ــور  انجــام هزینه هــای ســرمایه ای طرح هــای شــرکت های مذک
اختصــاص یابــد. نکتــه مهــم دیگــری کــه مطــرح شــد ایــن بود 
کــه وزارت نیــرو موظــف اســت جهــت ترغیــب ســایر موسســات 
داخلــی بــه تولیــد هــر چــه بیشــتر نیــروی بــرق، نــرخ تضمینــی 
خریــد بــرق تولیــدی آن هــا را بــا هماهنگــی ســازمان برنامــه و 

بودجــه تعییــن و اعــام کنــد. 
بــا همــه ایــن اوصــاف و بــا توجــه بــه اهــداف تعییــن شــده، 
ایــن برنامــه در پایــان دوره نتوانســت بــه رشــد اقتصــادی ۵.۱ 
ــه ی  ــد و در زمین ــدا کن ــود دســت پی ــی شــده ب ــه پیــش بین ک
بیــکاری نیــز موفــق عمــل نکــرد. در برابــر، ایــن برنامه توانســت 
ــد.  ــر کن ــران پررنگ ت نقــش بخــش خصوصــی را در اقتصــاد ای
ــدی  ــاالنه ۲۵ درص ــرخ س ــت ن ــه عل ــز ب ــی نی ــوزه ی مال در ح
افزایــش نقدینگــی، نــرخ تــورم بــه ۲ برابــر نــرخ پیــش بینــی 

توسعهشــده ی ۱۳.۲ درصــدی در برنامــه افزایــش یافــت.  برنامه سوم  توسعه دوم  برنامه 

هزینــه بــرق، گاز، تلفــن، آب و فاضــاب و نیــز متناســب 
ــد  ــت از تولی ــت حمای ــی در جه ــای ترجیح ــردن نرخ ه ک
ــه ای  ــدی(، کمیت ــر تولی ــای غی ــا بخش ه ــه ب )در  مقایس
متشــکل از نماینــدگان وزارتخانه هــای متولــی امــور 
ــه  ــازمان برنام ــورد( و س ــب م ــی )حس ــدی و زیربنای تولی
وبودجــه، همــه ســاله ضوابــط تعییــن نــرخ فــروش )اعــم 
از اشــتراک و نــرخ نهاده هــا( را متناســب بــا هــدف فــوق 

ــد. ــه شــورای اقتصــاد پیشــنهاد کن ــه و ب تهی
ــنهاد  ــاس پیش ــه براس ــد ک ــازه داده ش ــت اج ــه دول ب
داخلــی  فــروش  قیمــت  نیــرو  وزارت  و  نفــت  وزارت 
گاز طبیعــی، نفت ســفید،  )بــرق،  انــرژی  حامل هــای 
ــه  ــح بودج ــوره( را در لوای ــت ک ــت گاز و نف ــن، نف بنزی
ــد  ــرار ش ــن ق ــد. همچنی ــه کن ــس ارائ ــه مجل ــنواتی ب س
ــی، گاز  ــای نفت ــادرات فرآورده ه ــل از ص ــد حاص ــه درآم ک
و میعانــات گازی و بــرق حســب مــورد بــه عنــوان درآمــد 
ــران و  ــی  گاز ای ــرکت مل ــران و ش ــت ای ــی نف ــرکت مل ش
ــه  ــرف ارزی هزین ــه مص ــده و ب ــی ش ــر تلق ــرکت توانی ش
عملیــات جــاری )شــامل واردات فرآورده هــای نفتــی و گاز 
طبیعــی( و اجــرای طرحهــای  ســرمایه ای مصــوب مجلــس 

ــد. ــامی برس ــورای اس ش
تنظیــم برنامــه فصلــی ســاعات کار کارخانه هــا و صنایــع 
ــرف  ــه مص ــوی ک ــط به نح ــای ذی رب ــط وزارتخانه ه توس
ــرف  ــر مص ــه دارای حداکث ــی ک ــرژی در ماه های ــرق و ان ب
هســتند، کاهــش پیــدا کنــد هــم از دیگــر نکاتــی بــود کــه 
ــداث  ــت از اح ــد. حمای ــه ش ــه آن توج ــه ب ــن برنام در ای

ــا  ــرق از آن ه ــد ب ــن خری ــرق و تضمی ــد ب ــروگاه و تولی نی
هــم نکتــه مهــم دیگــری بــود کــه دربــاره اش توصیه شــده 
بــود. همچنیــن دولــت مکلــف شــد بــه منظــور ترغیــب 
ســایر مؤسســات داخلــی بــه تولیــد هرچــه بیشــتر نیــروی 
ــت و نظــارت وزارت  ــرق از نیروگاه هــای خــارج از مدیری ب
ــد  ــی خری ــرو، همه ســاله شــرایط و قیمت هــای تضمین نی

بــرق را تعییــن واعــام کنــد.
ــه مهــم دیگــری  ــرق نکت  خصوصی ســازی در صنعــت ب
بــود کــه در برنامــه ســوم بــه آن اشــاره شــده و آمــده بــود 
ــن  ــا حفــظ مســئولیت تأمی ــف اســت ب ــت مکل ــه دول ک
ــه  ــی ب ــات داخل ــایر مؤسس ــب س ــور ترغی ــرق، به منظ ب
تولیــد هرچــه بیشــتر نیــروی بــرق از نیروگاه هــای خــارج 
از مدیریــت و نظــارت وزارت نیــرو، شــرایط و قیمت هــای 
تضمینــی خریــد بــرق را تــا پایــان ســال اول برنامه چهــارم 

تعییــن و اعــام کنــد.
بــه هــر روی برنامــه ی ســوم توســعه بــه نســبت دیگــر 
ــه  ــرد و توانســت ب ــل ک ــر عم برنامه هــای کشــور موفق ت
ــار  ــدی در کن ــش از ۶ درص ــب بی ــادی مناس ــد اقتص رش
افزایــش ۱۰ درصــدی ســرمایه گــذاری دســت یابــد. 
ــه  ــه ســطح ۱۴.۱ رســید ک ــورم ســاالنه ب ــه ت ــن اینک ضم
۱.۸ کمتــر از برآورد هــای برنامــه بــود؛ گرچــه ایــن برنامــه 
در تســریع رونــد خصوصی ســازی، کاســتن از یارانه هــای 
ــدن انحصار هــا  ــی و برچی ــررات زدای ــرژی، کاهــش مق ان

نــاکام مانــد. 

برنامــه چهــارم در اواخــر دولــت اصاحــات یعنــی 
ــدان  ــه چن ــه ک ــید و البت ــب رس ــه تصوی ــال ۱۳۸۴ ب در س
مــورد توجــه دولــت واقــع نشــد و حتــی ســازمان 
برنامه ریــزی  اصلــی  متولــی  کــه  بودجــه  و  برنامــه 
توســعه ای کشــور بــود، منحــل شــد. ایــن برنامــه تمامــا 
ــده  ــته ش ــات نوش ــت اصاح ــای دول ــاس برنامه ه براس
ــی  ــاد مل ــد اقتص ــز رش ــش نی ــن وجه ــود و اصلی تری ب

دانایی محــور در تعامــل بــا اقتصــاد جهانــی بــود. در 
ــرای رشــد  ــن برنامــه بســتر های مناســب ب فصــل اول ای
ــراری  ــا برق ــپس ب ــد. س ــی ش ــادی پیش بین ــریع اقتص س
رابطــه بــا اقتصــاد جهانــی قــرار بــود کــه خصوصی ســازی 
ــن  ــرد.  ای ــکل بگی ــل ش ــاد داخ ــری در اقتص و رقابت پذی
ــش  ــم و پژوه ــه عل ــه مقول ــز ب ــژه  ای نی ــگاه وی ــه ن برنام
داشــت و شــاید بــرای نخســتین بــار در برنامه هــای 

توســعه برنامه چهارم 
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امــا برنامــه پنــج ســاله پنجــم کــه در ســال ۱۳9۰ 
ــای  ــد تفاوت ه ــرا ش ــال 9۴ اج ــان س ــا پای ــب و ت تصوی
ــدف  ــت. ه ــود داش ــش از خ ــای پی ــا برنامه ه ــوی ب ماه
اصلــی ایــن برنامــه پیــاده کــردن الگــوی اســامی- ایرانــی 
توســعه بــود. برنامــه  ای کــه بــرای نخســتین بــار توســط 
ســازمان برنامــه و بودجــه کارشناســی نشــده و دســتپخت 

ــود. ــت ب خــود دول
در قانــون برنامــه پنجــم درخصــوص بخش انــرژی آمده 
ــه  ــرژى ســازى بهین ــوع در عرضــه ان ــه منظــور تن اســت ب
ــش  ــا، کاه ــان نیروگاه ه ــش راندم ــد و افزای ــازى تولی س
ــرق و حــرارت، وزارت  ــان ب ــد همزم ــاف و توســعه تولی ات
نیــرو موظــف اســت از محــل فــروش نیروگاه هــا موجــود 
ــد  ــه خری ــت یاران ــه پرداخ ــبت ب ــرا، نس ــت اج ــا در دس ی
بــرق از تولیدکننــدگان بــرق پراکنــده بــا مقیــاس کوچــک 
ــد  ــق عق ــترکین از طری ــرق مش ــد ب ــاى تولی و ظرفیت ه
قــرارداد بلندمــدت و همچنیــن تبدیــل تــا ۱۲۰۰۰ مــگاوات 
نیــروگاه گازى بــه ســیکل ترکیبــى اقــدام کنــد. همچنیــن 
ــورت  ــه درص ــر اینک ــی ب ــود مبن ــده ب ــره ای در ج ش تبص
ــاى گازى  ــل نیروگاه ه ــه تبدی ــى ب ــش غیردولت ــل بخ تمای
ــاز  ــرو مج ــى، وزارت نی ــیکل ترکیب ــه س ــود ب ــود خ موج
ــف« ایــن مــاده  ــد »ال ــع موضــوع بن اســت از محــل مناب

ــد.  ــه آن هــا اقــدام کن ــه ب ــه پرداخــت یاران نســبت ب
ــت  ــب دول ــا تصوی ــود ب ــده ب ــرر ش ــور مق ــن ط همی
ــرق  ــى ب ــد تضمین ــاى خری ــاد قرارداده ــه انعق ــبت ب نس

ــاک و  ــاى پ ــو و انرژى ه ــاى ن ــع انرژى ه ــدى از مناب تولی
ــد.  ــدام کن ــرو اق ــت وزارت نی ــارج از مدیری ــاى خ نیروگاه ه
ــاوه  ــا ع ــن نیروگاه ه ــرق ای ــد ب ــت خری ــن قیم در تعیی
ــبکه  ــى ش ــازار رقابت ــرژى )در ب ــل ان ــاى تبدی ــر هزینه ه ب
ــا  ــى ی ــرق( متوســط ســاالنه ارزش واردات سراســرى - بازارب
صادراتــى ســوخت مصــرف نشــده نیــز بــر اســاس ترکیــب 
ســوخت مصرفــى نیروگاه هــاى حرارتــى و لحــاظ راندمــان 
مــورد تأییــد دولــت، از محــل اعتبــارات یارانه انــرژى منظور 
در بودجه هــاى ســاالنه بــه تولیدکننــدگان ایــن گونــه انــرژى 

ــود.  قابــل پرداخــت ب
درهمیــن حــال بــه منظــور تشــویق و ترغیــب بخــش 
ــى  ــه نیروگاه های ــذارى در زمین ــرمایه گ ــه س ــى ب خصوص
کــه از انــرژى تجدیدپذیــر و یــا بازیافــت حــرارت اســتفاده 
مى کننــد، بابــت عــدم انتشــار آالینده هــا و حفاظــت 
از محیــط زیســت بــه میزانــى کــه ســازمان محیــط 
ــووات  ــه ازاى هــر کیل ــد ب ــام مى کن ــن و اع زیســت تعیی
ــاله  ــر س ــه ه ــارى ک ــل اعتب ــدى از مح ــرق تولی ــاعت ب س
ــى  ــى م ــور پیش بین ــن منظ ــه همی ــاالنه ب ــه س در بودج
ــم  ــره ای ه ــاس تبص ــد. براس ــد ش ــت خواه ــود، پرداخ ش
ــا  ــراى نیروگاه ه ــهیات الزم را ب ــه تس ــود ک ــده ب ــرر ش مق
جهــت اســتفاده در شــبکه سراســرى بــرق فراهــم کننــد و 
ــا  ــاى ب ــعه نیروگاه ه ــراى توس ــویقى ب ــت هاى تش سیاس
مقیــاس کوچــک تولیــد توســط بخــش غیردولتــى تنظیــم 

ــام شــود. و اع

توســعه پنجم  توسعهبرنامه  برنامه ششــم 

امــا پــس از تمدیــد یــک ســاله قانــون برنامــه 
پنجــم توســعه؛ دولــت یازدهــم کــه عاقــه چندانــی بــه 
ــه  ــتین برنام ــت نخس ــز نداش ــزی متمرک ــام برنامه ری نظ
ــع  ــرد؛ در واق ــه ک ــس ارائ ــه مجل ــود را ب ــعه ای خ توس
ــرای بیــن ســال های ۱۳9۶  ــه ب برنامــه ششــم توســعه ک
تــا۱۴۰۰ ایــران تدویــن شــده بــود، بــه منظــور دســتیابی 
بــه رشــد اقتصــادی متوســط ســالیانه 9 درصــد و ضریــب 
ــه شــد.  ــه ارائ ــی برنام ــی ۲9 درصــد در ســال پایان جین

ــمین  ــرو در شش ــا وزارت نی ــط ب ــواد مرتب ــی م بررس
ــان دهنده  ــاب نش ــروزی انق ــس از پی ــعه پ ــه توس برنام
ایــن بــود کــه موضوعاتــی نظیــر خصوصی ســازی، 
ــرداری  ــام بهره ب ــای نظ ــی، ارتق ــران کم آب ــا بح ــه ب مقابل
ــت و  ــاب، مدیری ــبکه فاض ــعه ش ــامیدنی، توس آب آش
بهره بــرداری مناســب از تاالب هــای کشــور، افزایــش 
قیمــت آب و بــرق، افزایــش بازدهــی نیروگاه ها، تشــکیل 
ــای  ــهم نیروگاه ه ــش س ــرق، افزای ــه ای ب ــاب منطق ه
ــرق در  ــال ب ــد و انتق ــور تولی ــع ام ــر و تجمی تجدیدپذی
ــش  ــه بخ ــا ب ــری آن ه ــذاری تصدی گ ــتان ها و واگ اس
ــرق  ــوزه آب و ب ــای ح ــن راهبرد ه ــی اصلی تری خصوص

ــی داد. ــکیل م ــی را تش ــال های آت ــور در س کش
مصوبــه کلیــات برنامه ششــم توســعه براســاس حداقل 
۱۳ مــاده بــه صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم وزارت نیــرو 
ــواد  ــرد.  م ــر می ک ــه آن را درگی و شــرکت های زیرمجموع
۲۴ و ۲۵ قانــون برنامــه ششــم بر برون ســپاری، مشــارکت 
مــردم و واگــذاری مالکیــت و کاهــش نقــش تصدی گــری 
ــا و  ــذاری نیروگاه ه ــث واگ ــت و بح ــد داش ــت تاکی دول
ــز خصوصی ســازی های انجــام شــده در بخــش آب از  نی

پیــش روان درایــن مقولــه می گنجیدنــد. 
همچنیــن مــاده ۴9 برنامــه ششــم بــه دولــت اجــازه 
ــا در نظــر گرفتــن  ــان ســال ۱۴۰۰ و ب ــا پای مــی داد کــه ت
ــرم  ــول گ ــیر در فص ــیر و سردس ــق گرمس ــرایط مناط ش
و ســرد و بــا رعایــت ماحظــات اجتماعــی، قیمــت 
ــد و  ــر ده ــتثنای گاز را تغیی ــه اس ــرژی ب ــای ان حامل ه
همیــن موجــب امیــدواری شــده بــود کــه تعرفــه آب و 
بــرق بــه قیمــت تمــام شــده خــود برســد و ایــن موضوع 
ســبب بهبــود وضعیــت اقتصــادی ایــن وزارتخانــه 
بدهــکار شــود، گرچــه بــه نظــر هنــوز دربرهمــان پاشــنه 

قدیمــی می چرخــد.

ــر  ــای تجدیدپذی ــهم نیروگاه ه ــش س ــه افزای ــه ب توج
ــعه  ــم توس ــه شش ــرفصل های برنام ــن س ــم از مهم تری ه
بــرای وزارت نیــرو بــود و براســاس مــاده ۶۱ ســهم 
ــه ۵  ــا پایــان برنامــه بایــد ب ــر ت نیروگاه هــای تجدیدپذی
درصــد می رســید حــال آن کــه براســاس آمــار ایــن رقــم 

درحــال حاضــر حــدود ۰.۳۲ درصــد اســت. 
مــاده ۶۰ نیــز حاکــی از لــزوم تبدیــل ایــران بــه هــاب 
منطقــه ســخن می گفــت کــه وضعیــت ناامــن و کاهــش 
ــئله  ــن مس ــرراه ای ــنگی برس ــر س ــه نظ ــت ب ــت نف قیم
ــه  ــرایطی برنام ــرانجام در ش ــب س ــن ترتی ــه ای ــد. ب ش
ششــم توســعه بــه پایــان راه خــود رســید کــه براســاس 
ــوان محاســبات مــواردی همچــون افزایــش  ــزارش دی گ
تــوان تولیــد بــرق تــا ۲۵ هــزار مــگاوات، ایجــاد قطــب 
ــای  ــهم نیروگاه ه ــش س ــرق، افزای ــه ای ب ــاب( منطق )ه
ــرق  ــت ب ــرژی و صنع ــوزه ان ــاک درح ــر و پ تجدیدپذی

جامــه عمــل نپوشــید. 
ــه   ــه هم ــت اگرچ ــوان گف ــه می ت ــت ک ــن اس چنی
ــعه  ــه  توس ــر برنام ــزی در ه ــدرکاران برنامه ری ــت ان دس
ــه  ــر، ب ــد و در براب ــه بوده ان ــن برنام ــه بهتری ــی ارائ مدع
ــا  ــد ام ــاد وارد کرده ان ــین انتق ــای پیش ــرای برنامه ه اج
ــی  ــت و آسیب شناس ــای شکس ــناخت علت ه ــرای ش ب
ــا در  ــه ت ــورت نگرفت ــی ص ــین اقدام ــای پیش برنامه ه

ــود.  ــع ش ــکل رف ــن مش ــد ای ــای بع برنامه ه
سیاســی  تحــوالت  تاثیرگــذاری  کــه  آن  ضمــن 
داخــل کشــور بــر رونــد اجــرا و پیگیــری برنامه هــا 
ــا  ــر دولت ه ــا تغیی ــفانه ب ــوده و متاس ــه ب ــل توج قاب
توســعه  برنامه هــای  اجــرای  روند هــای  از  بســیاری 
ــت الزم  ــر از قاطعی ــه دیگ ــا اینک ــود ی ــر می ش ــم اث ک
ــری نیســت.  برهمیــن اســاس  ــرای اجــرای آن هــا خب ب
ــا  ــن آن ه ــه هفتمی ــه و ورود ب ــا گذشــت شــش برنام ب
هنــوز هــم مســائلی همچــون کاهــش اتــکا بــه درآمــد 
ــای  ــت انرژی ه ــازی، تقوی ــش خصوصی س ــی، افزای نفت
تجدیدپذیــر، تبدیــل شــدن بــه هــاب منطقــه و ... هنــوز 
ــق آن  ــری از تحق ــی رود و خب ــمار م ــه ش ــال و آرزو  ب آم
نیســت، گویــی ایــن برنامه هــا بند هایــی هســتند تنهــا 

ــرا   ــه اج ــد و ن ــرای تاکی ب

ــد. ــی می ش ــعه علم ــت از توس ــران صحب ــعه ای توس
درحــوزه انــرژی و نیــروی بــرق طــی بنــد الــف مــاده ۲۵ برنامــه چهــارم توســعه دولــت موظــف شــده بــود حداقل ده درصــد )%۱۰( 
از انجــام فعالیــت مربــوط بــه تولیــد و توزیــع بــرق را بــا حفــظ مســئولیت خــود  در تأمیــن بــرق به  نحــوی کــه موجــب انحصــار در 
بخــش غیردولتــی نشــود و اســتمرار ارائــه  خدمــات فوق الذکــر تضمیــن شــود به اشــخاص حقیقــی و حقوقــی داخلــی واگــذار کنــد.

دربنــد ب ایــن مــاده هــم بــاز بــه نوعــی بــر خصوصی ســازی بــرق تاکیــد شــده و آمــده بــود کــه: دولــت مکلــف اســت بــا حفــظ 
مســؤولیت تأمیــن بــرق، به منظــور 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 برنامه چهــارم تعییــن و اعــام 

کنــد. درنهایــت در انتهــای زمــان اجــرای ایــن برنامــه متوســط رشــد کشــور از میــزان ۷.۴ درصــد پیــش بینــی شــده کمتــر بــود.



ــان، ∞ ــد، دانش بنی ــال »تولی ــام س ــه ن ــال ۱۴۰۱ ب س
اشــتغال آفریــن« نامگــذاری شــده اســت تــا تکلیــف 
سیاســت های کلــی کشــور بــرای ســال جــاری 
ــوم  ــد و روال مرس ــاس رون ــر اس ــود. ب ــخص ش مش
آیین نامه هــا،  عمــده  ســال  ابتــدای  همــان  از 
ــا محوریــت حمایــت از  دســتورالعمل ها و قوانیــن ب
ــد. ــاغ ش ــن و اب ــان تدوی ــش بنی ــرکت های دان ش
توســعه تولیــدات دانــش محــور و افزایــش ســطح 
اتــکای اقتصــاد کشــور بــه شــرکت های دانش بنیــان 
بــه منظــور ارتقــای دانش فنــی تولیــدات و همچنین 
ــت و  ــوآوری، خاقی ــر ن ــی ب ــدار متک ــعه پای توس
ــوالت  ــازی محص ــی و تجاری س ــتاورد های علم دس
فناورانــه مهمتریــن اهدافــی اســت کــه در نامگــذاری 

ــود. ــال می ش ــاری دنب ــال ج س

بــا ایــن حــال بــه نظــر می رســد هنــوز هــم 
شــرکت های دانش بنیــان در حوزه هــای متعــدد 
بــه ویــژه بوروکراســی های حاکــم در اســتفاده از 
حمایت هــای تعریــف شــده بــا مشــکات متعــددی 

ــتند. ــه هس مواج
مجوز هــای  و  گواهینامه هــا  صــدور  شــیوه های 
طوالنــی  مســیر  دانش بنیان هــا،  بــه  مربــوط 
ــی  ــهیات بانک ــذ تس ــرای اخ ــا ب ــن مجموعه ه ای
ــرای  ــا ب ــش روی آن ه ــدد پی ــواری های متع و دش
تجاری ســازی محصــوالت فناورانــه، مســئله هایی 
ــد  ــعه تولی ــد توس ــر می رس ــه نظ ــه ب ــتند ک هس
چاره اندیشــی  مســتلزم  کشــور  در  دانش بنیــان 

ــت. ــرای آنهاس ب

در مسیـر
آینده 

صـــــنعت برق
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توسعه 
بنیان  دانش  فناوری های 
برق در صنعت 

عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایرانسعید سالمی

ــو آن  ــز عض ــران نی ــه ای ــری )WIPO( ک ــت فک ــی مالکی ــازمان جهان س
اســت، هــر ســال گزارشــی بــا عنــوان »شــاخص جهانــی نــوآوری« منتشــر 
ــوآوری  ــت ن ــر اســاس داده هــای هــر کشــور، وضعی ــه در آن ب ــد ک می کن
ــن  ــاس ای ــر اس ــور ها را ب ــه کش ــرده و رتب ــری ک ــور اندازه گی را در آن کش
ــال ۲۰۲۱  ــزارش س ــد. در گ ــام می کن ــور اع ــت ۱۳۲ کش ــاخص در فهرس ش
ــش  ــری دان ــش ۱۴ و در به کارگی ــد دان ــران در تولی ــه ای ــن ســازمان، رتب ای
ــه  ــکا رتب ــد آمری ــوری مانن ــه در کش ــت ک ــی اس ــن در حال ــت. ای ۱۱۷ اس
ــوری  ــا در کش ــت. ی ــش، ۱۷ اس ــری دان ــه به کارگی ــش ۳ و رتب ــد دان تولی
ــری دانــش، ۳ اســت.  ــه به کارگی ــد دانــش ۱۱ و رتب ــه تولی ــن رتب ــل ژاپ مث
همان طــور کــه بررســی جــداول ایــن گــزارش نشــان می دهــد، در بیشــتر 

کشــورها، بیــن تولیــد و به کارگیــری دانــش فاصلــه زیــادی وجــود نــدارد 
و در اغلــب آنهــا، رتبــه به کارگیــری دانــش بــه رتبــه تولیــد دانــش نزدیــک 
اســت؛ امــا در ایــران ایــن فاصلــه بــه شــکل معنــاداری، بســیار زیاد اســت؛ 
ــد  ــعه یافته مانن ــور های توس ــه کش ــش ب ــد دان ــر تولی ــه از نظ به نحوی ک
ــری دانــش  ژاپــن و انگلیــس نزدیــک می شــود و از نظــر نفــوذ و به کارگی

ــد.  ــدا می کن ــباهت پی ــدا ش ــه و اوگان ــد نیجری ــور هایی مانن ــه کش ب
نکتــه مهــم دقیقــا همینجاســت: بررســی چرایــی فاصلــه عمیــق بیــن 
ــعار  ــاب ش ــاید انتخ ــران. ش ــش در ای ــری دان ــه کارگی ــش و ب ــد دان تولی
محــوری ســال ۱۴۰۱ کــه توســط مقــام معظــم رهبــری بــا عنــوان "تولیــد، 
دانــش بنیــان، اشــتغال آفریــن" مطــرح شــده، نیــز مویــد اهمیــت همیــن 

موضــوع باشــد. 
از اصــول اولیــه علــم اقتصــاد تناســب عرضــه و تقاضــا اســت. عرضــه 
ــه  ــد. چنانچ ــته باش ــود داش ــا وج ــه تقاض ــرد ک ــورت می گی ــی ص جای
ــا خدمتــی شــود  ــه تولیــد محصــول و ی دانــش تولیــد شــده منجــر ب
کــه نیــاز بــازار نباشــد و یــا قابــل رقابــت در بــازار نباشــد، طبیعــی اســت 
کــه قابــل عرضــه و یــا بعبارتــی قابــل تجــاری ســازی و اشــتغال آفرینی 
نباشــد. بــه عبارتــی مــا بــا دو دســته از تولیــد دانــش مواجــه هســتیم:
الــف( تولیــد دانش هایــی کــه نیــاز بــازار نیســت و در پژوهشــکده ها 
ــا  ــتو های آن ه ــا و پس ــد و در ویترین ه ــی تولی ــات تحقیقات و موسس
ــی را  ــاالت علم ــورت مق ــه بص ــرد ارائ ــط کارب ــوند و فق ــی می ش بایگان

دارنــد.
ب( تولیــدات علمــی کــه اگــر چــه محصــوالت آن هــا نیــاز بــازار بــوده 
ــن کاال هــا  ــرای جــذب ای ــوز ب ــازار هن ــا ب ــا ی ــد باشــد، ام ــا می توان و ی
ــازار را  ــت در ب ــت رقاب ــدی، قابلی ــوالت تولی ــا محص ــت و ی ــا نیس مهی
ــادی  ــع زی ــاال و در مواق ــک ب ــا ریس ــا ب ــرمایه گذاری آن ه ــته و س نداش

بــدون توجیــه اســت. 

ــر  ــی فوق الذک ــدات علم ــته دوم تولی ــر دس ــز ب ــار تمرک ــن گفت در ای
خواهــد بــود، فلــذا الزم اســت در ایــن خصــوص بــه دو مقولــه بپردازیم:
۱. محصــوالت دانش بنیانــی کــه مــورد نیــاز بازار هــای بالقــوه 
ــن  ــدن ای ــل ش ــدم بالفع ــل ع ــتند و بدلی ــران هس ــرق ای ــت ب در صنع
ــت در بازار هــای  ــت عرضــه و رقاب ــز قابلی ــن محصــوالت نی بازارهــا، ای
ــای  ــت انرژی ه ــا، صنع ــن بازاره ــارز ای ــال ب ــد. مث ــه را نیافته ان مربوط
تجدیدپذیــر اســت. متاســفانه سیاســت های بعضــا متناقــض در 
ــرای  ــرمایه گذاران را ب ــته س ــا، نتوانس ــن بازاره ــدازی ای ــاد و راه ان ایج
حضــور جــدی و دامنــه دار در ایــن بازار هــا جــذب نمایــد و بــه تبــع آن 

محصــوالت دانش بنیــان وابســته نیــز فاقــد ســرمایه گذار گردیــده و در 
ــد. ــوس مانده ان ــگاه ها محب ــه و در آزمایش ــه اولی ــد نمون ح

ــد،  ــی دارن ــه اگرچــه بازار هــای بالفعل ــی ک ۲. محصــوالت دانش بنیان
امــا بدالیــل زیــادی در رقابــت بــا محصــوالت وارداتــی موفــق نیســتند 
و ســرمایه گذاری روی آن هــا را بــا ریســک و مخاطــرات زیــادی همــراه 

کــرده اســت. اهــم ایــن دالئــل عبارتنــد از:
و  خارجــی  مشــابه  نمونه هــای  از  باالتــر  کیفیــت  انتظــار    
پیاده ســازی  و  تســت ها  در  زیــاد  بســیار  ســخت گیری های 
ــان  ــی. )گا هــا در تســت محصــوالت دانش بنی اســتاندارد های بین الملل
داخلــی، انتظــار نتایجــی فراتــر از نتایــج محصــوالت مشــابه بــا 

دارد( وجــود  بین المللــی  شــده  شــناخته  و  معتبــر  برند هــای 
  انتظــار گارانتی هــای طوالنــی مــدت نســبت بــه نمونه هــای 
مشــابه وارداتــی. )در حــال حاضــر کــه بــا تحریم هــای ظالمانــه 
بین المللــی مواجــه هســتیم، اکثــر کاال هــای وارداتــی فاقــد گارانتــی و 

ــند( ــمی می باش ــروش رس ــس از ف ــات پ خدم
ــی.  ــابه واردات ــای مش ــر از نمونه ه ــیار پایین ت ــت بس ــار قیم   انتظ
)در شــرایط فعلــی کــه اقتصــاد صنعــت بــرق دچــار ناتــرازی و بدهــی 
ــش  ــط کاه ــای مرتب ــات و تقاضا ه ــم مناقص ــده و حج ــنگین گردی س
یافتــه، طبیعتــا حجــم تولیــد محصــوالت دانش بنیــان مــورد نیــاز نیــز 
در حــدی نیســت کــه بتوانــد بــا افزایــش تیــراژ تولیــد، بــا قیمت هــای 

پاییــن قابــل عرضــه گــردد(
•انتظــار شــرایط پرداخــت اعتبــاری در مقایســه بــا خرید هــای نقــدی 
ــا شــرایط  ــه تحریم ه نمونه هــای مشــابه خارجــی. )در حــال حاضــر ک
ــر  ــاری را بســیار محــدود نمــوده، اکث ــاز کــردن LC و خرید هــای اعتب ب

کاال هــای وارداتــی بصــورت خریــد نقــدی تامیــن می شــوند(
  و دالیل دیگری که در حوصله این مجال نمی گنجد. 

توســعه  و  دانش بنیــان  صنایــع  حمایــت  از  ســخن  وقتــی 
بازنگــری در چرایــی  فناوری هــای دانش بنیــان مطــرح می شــود، 
ــوس و  ــدم ورود محس ــا ع ــول و ی ــه محص ــش ب ــل دان ــدم تبدی ع
ــود.  ــد ب ــی خواه ــا الزام ــه بازار ه ــان ب ــوالت دانش بنی ــدی محص ج
ــات  ــدی و باثب ــای ج ــاذ تصمیم ه ــد در اتخ ــا می توان ــن حمایت ه ای
ــع  ــه تب ــه ب ــد ک ــوه ای باش ــده و بالق ــای ارزن ــودن بازار ه ــل نم در بالفع
راه انــدازی آنهــا، بــازار محصــوالت مرتبــط دانش بنیــان و اشــتغال آفرین 
ــال،  ــن در حــوزه بازار هــای فع ــق خواهــد بخشــید. همچنی را هــم رون
ایــن حمایت هــای می توانــد از جنــس معقــول نمــودن شــرایط عرضــه 
ــا نمونه هــای وارداتــی آن هــا  و رقابــت ایــن محصــوالت در مواجهــه ب
ــب  ــه را کس ــد اولی ــدرت تولی ــان ق ــده دانش بنی ــا تولیدکنن ــد، ت باش
ــوان و محصــول  ــد ت ــه بتوان ــه حاصل نمــوده و از محــل درآمــد و تجرب

ــاند   ــازار برس ــارات ب ــطح انتظ ــه س ــا داده و ب ــش را ارتق خوی

سیاســت های  متاســفانه 
و  ایجــاد  در  متناقــض  بعضــا 
صنعــت  بازارهــای  راه انــدازی 
انرژی هــای تجدیدپذیــر، نتوانســته 
حضــور  بــرای  را  ســرمایه گذاران 
ــا  ــن بازار ه ــه دار در ای ــدی و دامن ج
آن  تبــع  بــه  و  نمایــد  جــذب 
ــته  ــان وابس ــوالت دانش بنی محص
نیــز فاقــد ســرمایه گذار گردیــده 
در  و  اولیــه  نمونــه  حــد  در  و 
ــد ــوس مانده ان ــگاه ها محب آزمایش

اگرچــه طــی ســال های اخیــر بحــث اقتصــاد دانــش بنیــان در ادبیــات اقتصــادی ایــران 
نقشــی پررنــگ یافتــه و از حمایت هــای مســتمر مســئولین ارشــد کشــور نیــز برخوردارشــده 
ــاف  ــد باشــد، اخت ــه بای ــا آنچــه ک ــوز ب ــگاه آن در صنعــت کشــور هن ــن جای اســت، لیک
ــوع و  ــن موض ــی ای ــه چرای ــت ب ــم داش ــی خواهی ــال نگاه ــن مج ــاداری دارد. در ای معن

ــرق.  ــت ب ــان در صنع ــش بنی ــای دان ــعه فناوری ه ــد و توس ــای رش راهکار ه
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 حــدود دو دهــه و  طــی ســه برنامــه توســعه و تغییــر ســه وزیــر، وزارت نیــرو هنــوز نتوانســته مهم تریــن مســائل 
نهــادی صنعــت بــرق ماننــد نظــام رگوالتــوری و قیمت گــذاری بــرق را برطــرف کنــد. بــه نحــوی کــه ایــن صنعــت 
ــرق و خاموشــی های سیســتماتیک مواجــه  ــود ب ــا کمب ــان بدهــی انباشــته دارد و ب ــارد توم حــدود ۸۰ هــزار میلی
اســت. در واقــع نظــام بوروکراتیکــی کــه نتوانســته حیاتی تریــن مســاله ایــن صنعــت یعنــی نظــام مدیریــت بــازار 
بــرق را به رغــم در اختیــار داشــتن اختیــارات تــام ناشــی از قانــون ســازمان بــرق )مصــوب ۱۳۴۶( برطــرف کنــد، آیــا 
ــری  ــان راهب ــاد دانش بنی ــا  اقتص ــور را ب ــاد محصول مح ــی اقتص ــد جایگزین ــری مانن ــائل پیچیده ت ــد مس می توان
کنــد؟ از همیــن رو دســتگاه بوروکراتیــک وزارت نیــرو نشــان داده  کــه در حــل مســائل چنــد دهــه گذشــته از ارائــه  
راهــکار سیاســتی مقبــول کــه بتوانــد اجمــاع دســتگاه های اداری و حاکمیتــی کشــور را شــامل شــود ناتــوان بــوده 
اســت. بنابرایــن ایــن نظــام بوروکراتیــک بــرای ســاماندهی اقتصــاد مبتنــی بــر دانــش کــه نیازمنــد بســیج نظــام 

ــدارد. ــر اســت، آمادگــی الزم را ن نهــادی پیچیده ت

ــره  ــرژی، ریســک پذیری زنجی ــرق و ان ــان در بخــش ب ــات ایجــاد اقتصــاد دانش بنی  یکــی از پیش نیازهــا و الزام
ارزش و نظــام مالــی حاکــم بــر شــرکت های ســمت تقاضــا اســت. ایــن درحالــی اســت کــه جریــان اصلــی مالــی 
ــه گــردش در می آیــد و  ــرژی از طریــق شــرکت های دولتــی تابعــه و وابســته وزارت نیــرو ب ــازار صنعــت بــرق و ان ب
ــک گریزی،  ــن ریس ــه ای ــت. در نتیج ــک گریزی« اس ــز »ریس ــته نی ــرکت های وابس ــن ش ــی ای ــخصه های اصل از مش
مقــررات و رویه هــای حاکــم بــر نظــام خریــد ایــن شــرکت ها بــه نحــوی اســت کــه تمامــی  خطــرات به کارگیــری 
ــی  ــی و چندملیت ــرکت های ایران ــن ش ــی بی ــکاف رقابت ــل ش ــت و به دلی ــدگان اس ــده عرضه کنن ــر عه ــوالت ب محص
ــی  ــین ، یعن ــای پیش ــر کنترل ه ــی ب ــای مبتن ــد رویه ه ــا نمی توانن ــن مجموعه ه ــی، ای ــای جهان ــری بازاره و رهب

ــل  ــه  دلی ــت ب ــده اس ــن ش ــی تدوی ــوالت جهان ــای محص ــاس ویژگی ه ــر اس ــه ب ــی را ک ــتاندارد فن ــای اس گواهی ه
ــی  ــای داخل ــان و نوپ ــرکت های دانش بنی ــه ش ــد.  در نتیج ــذ کنن ــل، اخ ــی در داخ ــدم دسترس ــاال و ع ــای ب هزینه ه
بــر اســاس مقــررات حاکــم کــه بــه نظــر منطقــی اســت، امــکان ورود بــه بــازار بــزرگ ایــن صنعــت را ندارنــد. ایــن در 
ــراز اول، نیازمنــد ریســک پذیری ســمت تقاضــای محصــوالت  ــا محصــوالت شــرکت های ت ــی اســت کــه رقابــت ب حال
ــه در چارچــوب ظرفیت هــای  ــرای به کارگیــری محصــوالت فناوران دانش بنیــان یعنــی شــرکت های تابعــه وزارت نیــرو ب
فنــی و اقتصــادی کشــور بــوده اســت. از آنجــا کــه 9۰ درصــد بــازار محصــوالت ایــن بخــش محــدود بــه شــرکت های 
ــرای  ــی ب ــرکت های دولت ــی ش ــی - بازرگان ــام فن ــد نظ ــد از س ــرکت ها نمی توانن ــن ش ــا ای ــوده، عم ــرو ب وزارت نی
ــد. ــی می مانن ــی باق ــد و در حــد ســاخت نمونه هــای آزمایشــگاهی و غیرصنعت تجاری ســازی محصــوالت خــود بگذرن

ــه  ــت ک ــگاهی گران قیم ــزات آزمایش ــه تجهی ــاز ب ــل نی ــرژی به دلی ــرق و ان ــش ب ــاوری در بخ ــعه فن ــوآوری و توس ن
ــت  ــد حمای ــا غیراقتصــادی و دشــوار اســت، نیازمن ــان عموم ــا و دانش بنی ــاور نوپ ــرای شــرکت های فن ــا ب ــن آنه تامی
ــزات آزمایشــگاهی  ــه تجهی ــد ب ــن شــرکت ها بتوانن ــه ای ــه نحــوی ک ــی  اســت، ب ــی و عموم ــی مل نهادهــای تحقیقات
ــان  ــع توســعه اقتصــاد دانش بنی ــرو دسترســی ارزان و ســریع داشــته باشــند. در واق ــد پژوهشــگاه نی ــی مانن نهادهای
نیازمنــد تحقیــق و توســعه مشــترک بخــش دولتــی و بخــش خصوصــی در یــک بســتر حقوقــی انعطاف پذیــر اســت. 
ــی ارزان و  ــکان دسترس ــا، ام ــن نهاده ــر اداره ای ــم ب ــام حاک ــی و نظ ــاختار های فعل ــه در س ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــه  ــدارد. در نتیج ــود ن ــترک وج ــعه مش ــق و توس ــای تحقی ــام پروژه ه ــرای انج ــگاهی ب ــزات آزمایش ــه تجهی ــریع ب س
ــراز  ــه و در ت ــانی نخب ــع انس ــورداری از مناب ــم برخ ــه رغ ــک، ب ــاور کوچ ــته های فن ــان و هس ــرکت های دانش بنی ش
ــرکت های  ــه ش ــد. در نتیج ــعه دهن ــاز را توس ــورد نی ــای م ــیاری از فناوری ه ــد بس ــی، نمی توانن ــتانداردهای جهان اس
ــاوری  ــا فن ــرکت های ب ــد و ش ــد می کنن ــل رش ــاژ در داخ ــد و مونت ــطح تولی ــی و در س ــای خارج ــه فناوری ه ــی ب متک
نوآورانــه یــا شــکل نمی گیرنــد یــا تــوان رقابــت بــا محصــوالت فناورانــه شــرکت های بین المللــی را نخواهنــد داشــت.

از آنجــا کــه ســرمایه گذاری در توســعه فناوری هــای جدیــد و خلــق محصــوالت دانش بنیــان دارای ماهیــت جســورانه 
و ریســکی اســت، نیازمنــد ابزارهــای مالــی نوینــی در نظــام تامیــن مالــی بــوده کــه فضــای مناســب بــرای پوشــش 
ــد  ــی مانن ــی« در ایجــاد ابزارهــای مال ــوآوری مال ــا »ن ــد و ایــن مهــم، تنهــا ب ریســک های ســرمایه گذاری را فراهــم کن
ــاوری ممکــن اســت. در حــال حاضــر، زیســت بــوم نــوآوری کشــور در ســطح کان و  ــه فن قراردادهــای اختیــار معامل
ــه  کارگیــری آنهــا اســت.  ــرای توســعه ایــن ابزارهــا و ب در بخــش نیــرو به طــور خــاص فاقــد ظرفیت هــای حقوقــی ب
ــش  ــرمایه های بخ ــود س ــث می ش ــکی باع ــهیات غیر ریس ــه وام و تس ــر ارائ ــی ب ــی متک ــن مال ــام تامی ــع نظ در واق
خصوصــی بــرای خلــق فناوری هــای پرریســک و ســرمایه بر وارد نشــوند و بســیاری از محصــوالت و فناوری هــای مــورد 

نیــاز به رغــم وجــود بــازار قابــل قبــول، توســعه پیــدا نکننــد.

 بــا توجــه بــه نظــام اقتصــادی بخــش بــرق کــه حجــم زیــادی یارانــه پنهــان را بــه مصرف کننــدگان پرداخــت می کنــد 
عمــا بســیاری از فناوری هــای بهینه ســازی در بخش هــای مختلــف، غیر اقتصــادی اســت و تــا زمانــی کــه اقتصــاد کان 
بخــش بــرق و انــرژی اصــاح نشــود و قیمت هــا بــه ســطح اقتصــاد بــدون حمایــت دولتــی نرســد، ســرمایه گذاری در 
توســعه فنــاوری در بیشــتر حوزه هــا غیراقتصــادی بــوده و امــکان تامیــن مالــی آنهــا از بــازار بانکــی و ســرمایه ای کشــور 
ــوان  ــود، نمی ت ــده نمی ش ــرژی دی ــوزه ان ــاد ح ــاح اقتص ــود اص ــرای بهب ــم اندازی ب ــه چش ــا ک ــدارد و از آنج ــود ن وج

انتظــار داشــت رونــق چشــم گیری در بخــش توســعه فناوری هــای ایــن بخــش دیــده شــود.
همچنیــن نبایــد فرامــوش کــرد کــه در حــال حاضــر حــدود ۳۰۰ شــرکت دانش بنیــان در حــوزه بــرق و انــرژی فعــال 
هســتند و حــدود ۴۰۰ شــرکت صنعتــی نیــز در ایــن بخــش محصــوالت فناورانــه تولیــد می کننــد ایــن در حالــی اســت 

کــه در بخــش بــرق و انــرژی ســاالنه به طــور متوســط حــدود ۵/ ۱میلیــارد دالر تجهیــزات فناورانــه وارد می شــود  

اقتصاد یارانه ای 
برق و انرژی ریسک گریزی

 شرکت های تابعه 
و وابسته وزارت نیرو

ناکارآمدی 
نظام حکمرانی 

وزارت نیرو

پیچیدگی نوآوری 
در بخش 

برق و انرژی

نوآوری مالی

ــا  ــا ب ــوع دانش بنیان ه ــتغال آفرین« موض ــان و اش ــد؛ دانش بنی ــال تولی ــعار »س ــرح ش ــا ط ــال جاری ب در س
شــدت و وســعت بیشــتری وارد فضــای گفت وگــوی عمومــی  و سیاســتگذاری کشــور شــده اســت و هــر یــک از 
ــوالی  ــا س ــرد. ام ــد ک ــن خواهن ــت هایی تدوی ــعار، سیاس ــن ش ــق ای ــرای تحق ــی ب ــی و دولت ــتگاه های اجرای دس
کــه بــرای فعــاالن حــوزه نــوآوری و صنعــت بــرق و در نهایــت انــرژی کشــور مطــرح بــوده، ایــن اســت کــه آیــا 
ــه  ــد ک ــامان ده ــه ای س ــه گون ــرو را ب ــش نی ــوآوری« در بخ ــت بوم ن ــد »زیس ــرو« می توان ــی وزارت نی »بوروکراس
شــرکت های دانش بنیــان در ایــن بخــش جهــش یابنــد؟ بنابــر دالیلــی کــه در ادامــه ایــن نوشــتار طــرح خواهــد 
شــد، بــه نظــر نمی رســد چشــم انداز روشــنی بــرای توســعه دانش بنیان هــای بخــش انــرژی در پیــش رو باشــد.

معاون پژوهش و برنامه ریزی سندیکای صنعت برق ایرانعلیرضا اسدی

چشم انداز مبهم شرکت های دانش بنیان  حوزه انرژی

مبهم
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خاکستری 
دانش بنیان ها
حال و هوای

و  دانش بنیــان  »تولیــد،  نــام  بــه   ۱۴۰۱ ســال  نامگــذاری 
ــور  ــش مح ــد دان ــعه تولی ــور توس ــه منظ ــه ب ــتغال آفرین« ک اش
و ارتقــاء نــوآوری و خاقیــت در تولیــدات ســاخت داخــل 
ــرکت های  ــت ش ــف فعالی ــه عط ــد نقط ــه، می توان ــورت گرفت ص
ــان  ــه نش ــه تجرب ــرا ک ــد. چ ــا باش ــه حوزه ه ــان در هم دانش بنی
داده، سیاســت ها و رویکرد هــای کلــی دســتگاه های اجرایــی 
بــرای یــک ســال معمــوال براســاس نامگذاری هــای صــورت 

گرفتــه، تعییــن می شــوند. 
ــازمان های  ــا و س ــده نهاد ه ــته عم ــاه گذش ــش م ــول ش در ط
توســعه  بــر  را  خــود  سیاســت های  و  تصمیمــات  دولتــی 
ــزان  ــی می ــا ارزیاب ــا قطع ــد، ام ــز کرده ان ــا متمرک دانش بنیان ه
ــری دارد  ــی های دقیق ت ــه بررس ــاز ب ــات نی ــن اقدام ــی ای اثربخش
کــه در ایــن مجــال نمی گنجــد. در ایــن نگاشــت تــاش خواهیــم 
کــرد عمــده فرصت هــای ایجــاد شــده بــرای شــرکت های 
دانش بنیــان صنعــت بــرق را بررســی کــرده و امتیازاتــی کــه بــرای 
ــش از  ــم. پی ــرور کنی ــده را م ــی ش ــوزه پیش بین ــن ح ــاالن ای فع
ــگاه  ــه جای ــت ک ــر دور داش ــاله را از نظ ــن مس ــد ای ــا نبای آن، ام
ــال های  ــول س ــه در ط ــوآوری اگرچ ــی ن ــاخص جهان ــران در ش ای
ــت.  ــول نیس ــل قب ــان قاب ــا همچن ــوده، ام ــود ب ــه بهب ــر رو ب اخی
ــه ۶۰ را در  ــال ۲۰۲۱ رتب ــران در س ــود، ای ــای موج ــاس آمار ه براس
حــوزه نــوآوری کســب کــرده کــه نســبت بــه جایگاهــش در ســال 

ــی داشــته اســت.  ــل توجه ــاء قاب ۲۰۱۴ ارتق
ــا  ــد، ام ــی ندارن ــدان طوالن ــر چن ــران عم ــا در ای دانش بنیان ه
ــش  ــه از روی ــر ک ــه اخی ــک ده ــش از ی ــول بی ــته اند در ط توانس
ایــن نهــال نوپــا در اقتصــاد و صنعــت کشــور می گــذرد، توســعه 
کمــی گســترده ای را رقــم بزننــد، بــه نحــوی کــه امــروز بیــش از 
ــرده و  ــت ک ــور فعالی ــان در کش ــرکت دانش بنی ــزار و ۳۱۲ ش ۷ ه

ــد. ــازار کرده ان ــه ب ــود را روان ــه خ ــوالت فناوران محص
حوزه هــای پیش بینــی شــده بــرای دانش بنیان هــا شــامل 
ــاورزی،  ــکی، کش ــتی، پزش ــای زیس ــاوری در حوزه ه ــوزه فن 9 ح
صنعــت، محیــط زیســت، فنــاوری نانــو از جملــه کاال هــا و مــواد 
ــته  ــامانه های وابس ــات و س ــواد، قطع ــک و م ــک و فوتونی اپتی
بــه آن، مــواد پیشــرفته صنعتــی، ســاختمانی و ... از جملــه 
فلــزات، پلیمرهــا، کامپوزیت هــا و ســرامیک ها، محصــوالت و 
تجهیــزات پیشــرفته ســاخت، تولیــد و آزمایشــگاهی و دارو هــای 
پیشــرفته و همچنیــن محصــوالت الکترونیکــی و کنترلــی از جملــه 
میکروالکترونیک هــا، قطعــات کنترلــی، مدارهــا، ســخت افزار 
کامپیوتــری و ... اســت. البتــه بــه ایــن فهرســت بایــد نرم افزار هــا 
و  ارتباطــات  و  اطاعــات  فنــاوری  حــوزه  در  برنامه هایــی  و 

ــا از  ــوا فض ــکی، ه ــی پزش ــوزه مهندس ــا ح ــط ب ــوالت مرتب محص
ــزود.  ــز اف ــا و ... را نی ــا، ماهواره ه ــده ه ــه پرن جمل

ــته بندی هایی  ــا و دس ــایر حوزه ه ــه س ــت ک ــر اس ــه ذک الزم ب
ــا فناوری هــای  ــا خدمــات در آن ســهمی نداشــته، ام ــه کاال و ی ک
ــد  ــه در آن هــا نفــوذ کــرده مانن نویــن و ظهــور ایده هــای نوآوران
ــل و  ــران، حم ــت و گاز، عم ــوزه نف ــی در ح ــا و طرح های ایده ه
نقــل، بــرق، آب و هــوا، معــدن کشــاورزی، انرژی هــای هســته ای 
محصــوالت  زمــره  بــه  می توانــد  هــم   ... و  تجدیدپذیــر  و 

دانش بنیــان بپیونــدد. 
در ایــن میــان بــرق و الکترونیــک، فوتونیــک و مخابــرات 
ــاس  ــر اس ــر ب ــال حاض ــت و در ح ــاوری اس ــوزه فن ــی از 9 ح یک
آمــار معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری بیــش از ۱۶۳۰ 
ــت. وزارت  ــده اس ــت ش ــوزه ثب ــن ح ــان در ای ــرکت دانش بنی ش
ــه از  ــازمان یافت ــت س ــور حمای ــه منظ ــر ب ــرکت توانی ــرو و ش نی
محصــوالت و خدمــات نــوآور و دانــش بنیــان اعتباراتــی را از محل 
بنــد »ز« تبصــره )۱۵( قانــون بودجــه ۱۴۰۰ و بنــد »ط« تبصــره )۱۵( 
قانــون بودجــه ۱۴۰۱ پیش بینــی کــرده کــه مشــمول شــرکت هایی 

ــد:  ــت می کنن ــر فعالی ــای زی ــه در حوزه ه ــت ک اس
۱. بهینه سازی و مدیریت مصرف انرژی

نیروگاه هــای  واحد هــای  ارتقــاء  و  راندمــان  افزایــش   .۲
حرارتــی

۳. بهینه سازی شبکه های تولید و انتقال برق
۴. توسعه مولد های 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 
ــه  ــر ب ــهیات خطرپذی ــای تس ــرف اعط ــال ص ــارد ری ــزار میلی ۱۳ ه
ــال در  ــرق و شــرکت های فع ــان صنعــت ب ــش بنی شــرکت های دان

حــوزه اصــاح الگــوی مصــرف انــرژی تخصیــص دهــد. 
ــان و  ــد دانش بنی ــت از تولی ــه حمای ــق آیین نام ــن طب همچنی
ــه  ــن وزارتخان ــرق، ای ــت آب و ب ــتغال آفرین در صنع ــاور و اش فن
بــرای حضــور  زمینه ســازی  و  مســئولیت حمایــت، معرفــی 
شــرکت های دانــش بنیــان و فنــاور مرتبــط بــا صنعــت آب و بــرق 
در بازار هــای خارجــی را بــا همــکاری معاونــت و وزارت صمــت و 

ســازمان برنامــه بودجــه کشــور عهــده دار شــده اســت. 
ضمــن اینکــه بــر مبنــای مــاده ۸ ایــن آییــن نامــه وزارت نیــرو 
مکلــف شــده در راســتای تخصیــص بهینــه تســهیات خطرپذیــر 
ــون بودجــه ســال  ــد )ط( تبصــره )۱۵( قان موضــوع بخشــی از بن
ــش  ــه شــرکت های دان ــال ب ــارد ری ــا ســقف ۲۶ هــزار میلی ۱۴۰۱ ت
بنیــان و فنــاور صنعــت بــرق و شــرکت های فعــال درحــوزه  روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران
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ــازار  ــی ب ــی مال ــان اصل ــه جری ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــران ب ــرق ای ب
ــه و  ــی تابع ــرکت های دولت ــق ش ــرژی از طری ــرق و ان ــت ب صنع
ــخصه های  ــد و از مش ــردش در می آی ــه گ ــرو ب ــته وزارت نی وابس
ــز »ریســک گریزی« اســت،  ــن شــرکت های وابســته نی ــی ای اصل
ــررات  ــک گریزی، مق ــن ریس ــه ای ــه »در نتیج ــرده ک ــوان ک عن
و رویه هــای حاکــم بــر نظــام خریــد ایــن شــرکت ها بــه 
ــوالت  ــری محص ــرات به کارگی ــی خط ــه تمام ــت ک ــوی اس نح
بــر عهــده عرضه کننــدگان اســت و به دلیــل شــکاف رقابتــی 
بیــن شــرکت های ایرانــی و چندملیتــی و رهبــری بازار هــای 
ــر  ــی ب ــای مبتن ــد رویه ه ــا نمی توانن ــن مجموعه ه ــی، ای جهان
کنترل هــای پیشــین، یعنــی گواهی هــای اســتاندارد فنــی را کــه 
بــر اســاس ویژگی هــای محصــوالت جهانــی تدویــن شــده اســت 
ــذ  ــل، اخ ــی در داخ ــدم دسترس ــاال و ع ــای ب ــل هزینه ه ــه دلی ب
کننــد. در نتیجــه شــرکت های دانش بنیــان و نوپــای داخلــی بــر 
اســاس مقــررات حاکــم کــه بــه نظــر منطقــی اســت، امــکان ورود 

ــد.«  ــزرگ ایــن صنعــت را ندارن ــازار ب ــه ب ب

تمــام  علیرغــم  دانش بنیــان  شــرکت های  حقیقــت  در 
ــان  فرصت هــا، تســهیات و حمایت هــای تعریــف شــده، همچن
ــام  ــاس اع ــر اس ــه ب ــد ک ــکات مواجهن ــی از مش ــوج بزرگ ــا م ب
اتــاق بازرگانــی تهــران می تــوان آن هــا را در پنــج محــور 
ــرکت های  ــان ش ــه کارکن ــرای بیم ــهیات ب ــه تس ــامل »ارائ ش
ــکل های  ــت تش ــتفاده از ظرفی ــک«، »اس ــوع ی ــان ن ــش بنی دان
ــه توســط  ــان ک ــی شــرکت های دانش بنی ــرای ارزیاب تخصصــی ب
معاونــت علمــی و فنــاوری رئیــس جمهــوری صــورت می گیــرد«، 
ــرکت های  ــه ش ــواد اولی ــرای م ــبز واردات ب ــدور س ــاد کری »ایج
ــس  ــاوری رئی ــت علمــی و فن ــد معاون ــس از تایی ــان پ دانش بنی
جمهــور«، »کوتاه کــردن زمــان فرآینــد تاییــد گواهــی ثبــت 
آمــاری در بانــک مرکــزی و اســتفاده از ابزار هــای مــاده  ۷ گمرکــی 

به جــای ســپرده ۳۵  درصــدی« و در نهایــت »اســتفاده از نظــرات 
در  به طــور مشــخص  و  تصمیم گیری هــا  در  بخش خصوصــی 
ــان«  ــد دانش بنی ــش تولی ــون جه ــای قان ــن نامه ه ــن آیی تدوی

ــرد. خاصــه ک
در ایــن میــان فعــاالن حــوزه دانش بنیــان هــم کنــدی رونــد 
پذیــرش شــرکت های دانش بنیــان در ســامانه معاونــت علمــی و 
فنــاوری، تشــخیص دانش بنیــان بــودن یــا نبــودن شــرکت ها بــا 
معیار هــای ســلیقه ای و نبــود معیار هــای شــفاف و علمــی بــرای 
تعییــن محصــوالت دانش بنیــان را از دیگــر چالش هــای عدیــده 

ــن حــوزه دانســته اند.  ای
ــر معاونــت  مشــکات ناشــی از فضــای بوروکراتیــک حاکــم ب
علمــی و فنــاوری و گا هــا عــدم پاســخگویی صندوق هــای 
نــوآوری و شــکوفایی هــم از جملــه مســائلی اســت کــه از ســوی 
شــرکت های دانــش بنیــان بــه عنــوان گرفتاری هــای ایــن 

ــود.  ــرح می ش ــوزه مط ح
ــان  ــکل های دانش بنی ــع تش ــس مجم ــتا رئی ــن راس در همی
ــفانه  ــه »متاس ــود ک ــرده ب ــوان ک ــش عن ــی از گفتگوهای در یک
فضــای کســب و کار در کشــور فضــای مناســبی نیســت؛ موانــع و 
مشــکات بســیار زیــادی بــرای فعــاالن اقتصــادی وجــود دارد و 
رتبــه مــا در فضــای کســب و کار در دنیــا رتبــه مناســبی نیســت 
کــه ایــن مشــکات بــرای همــه شــرکت ها وجــود دارد، امــا بــرای 
شــرکت های دانش بنیــان و اســتارتاپ ها شــاید بیشــتر هــم 
ــه ای  ــه خاطــر اینکــه ایــن شــرکت ها ایده هــای نوآوران باشــد! ب
ــاید  ــد و ش ــام دهن ــود را انج ــت خ ــریع فعالی ــد س ــد و بای دارن
"زمــان" عامــل شکســت آن هــا باشــد. از ایــن رو فضــای کســب 
ــده و  ــاده ش ــد س ــتورالعمل ها بای ــا و دس ــور، مجوز ه و کار کش
تصمیم گیری هــای شــبانه ای بــدون درنظــر گرفتــن نظــر فعــاالن 

ــود.« ــف ش ــرد، متوق ــورت می گی ــادی ص اقتص
ــته،  ــال های گذش ــه س ــق تجرب ــه طب ــت ک ــن اس ــت ای واقعی
بــر  را  اگــر چــه تمرکــز سیاســتگذاری  نامگــذاری ســال ها 
موضوعــات توســعه محــور کان تســهیل می کنــد، امــا متاســفانه 
ــند  ــت می رس ــن بس ــه ب ــرا ب ــت ها در اج ــن سیاس ــده ای عم
ــی  ــتمر و طوالن ــی های مس ــرای اثربخش ــی الزم ب ــد کارای و فاق
ــا  ــن نامه ه ــن، آیی ــل قوانی ــن دلی ــه همی ــتند. ب ــدت هس م
ــی و  ــگاه مقطع ــم در ن ــد ه ــر و کارآم ــتورالعمل های موث و دس
ــای  ــده و کارکرد ه ــف ش ــی تضعی ــتگاه های اجرای ــی دس بخش
ــن  ــه ای ــم هزین ــاز ه ــت ب ــد. در نهای ــت می دهن ــود را از دس خ
اقدامــات مقطعــی، کوتــاه مــدت و غیرمســتمر بــر دوش بخــش 

ــود   ــد ب ــی خواه خصوص

اصــاح الگــوی مصــرف انــرژی تخصیــص داده و در همیــن 
راســتا کارگروهــی را بــا ترکیــب معاونــت علمــی و فنــاوری رییس 
ــه و  ــازمان برنام ــر و س ــاتبا، توانی ــرو، س ــگاه نی ــور، پژوهش جمه

ــا مســئولیت معاونــت تشــکیل دهــد.  بودجــه کشــور و ب
ــر اســاس ایــن آییــن نامــه، اجــرای طرح هــای پیشــران در  ب
۱۲ حــوزه در دســتور کار وزارت نیــرو قــرار گرفتــه اســت. از جملــه 
ــرق و  ــازی آب، ب ــعه بهینه س ــه توس ــوان ب ــا می ت ــن حوزه ه ای
ــاورزی و  ــع کش ــتی در صنای ــط زیس ــاخص های محی ــای ش ارتق
ســاختمان، ارتقــای بهــره وری در صنایــع کشــاورزی و ســاختمان، 
ارتقــای بهــره وری در تولیــد، انتقــال و توزیــع آب و بــرق، 
ــازی  ــرق، بومی س ــت آب و ب ــاب آوری صنع ــت و ت ــش امنی افزای
و خودکفایــی، توســعه اســتفاده از هــوش مصنوعــی در صنعــت 
ــت آب و  ــای صنع ــنجش داده ه ــازی س ــرق، هوشمندس آب و ب
بــرق و داده کاوی آمــار و اطاعــات مبتنــی بــر هــوش مصنوعــی 
ــرق  ــت آب و ب ــش و مدیری ــی پای ــامانه های بوم ــعه س و توس

اشــاره کــرد. 
همچنیــن کاهــش تلفــات تولیــد، انتقــال و توزیــع در صنعــت 
آن،  ارزش  زنجیــره  و  تجدیدپذیــر  انرژی هــای  بــرق،  و  آب 
ــزرگ و کوچــک، توســعه  ــرژی در مقیاس هــای ب ذخیره ســازی ان
تبــادالت انــرژی بــا کشــور های همســایه و توســعه صــادرات کاال 
و خدمــات در حوزه هــای آب و بــرق، بومی ســازی و تکمیــل 
حلقه هــای مفقــوده زنجیــره ارزش انرژی هــای تجدیدپذیــر 
و فناوری هــای مربــوط بــه پنل هــای خورشــیدی بــا ســاز 
ــرق از  ــت آب و ب ــازی صنع ــی و هوشمندس ــد تضمین و کار خری
ــوزه  ــران ح ــای پیش ــرای طرح ه ــه ب ــای مطروح ــر محور ه دیگ
ــاور و  ــان، فن ــد دانش بنی ــت از تولی ــه حمای ــن نام ــرو در آیی نی

ــت.  ــرق اس ــت آب و ب ــتغال آفرین در صنع اش
در پژوهشــگاه نیــرو هــم بــه عنــوان یکــی از نهاد هــای متولــی 
توســعه محصــوالت و شــرکت های دانش بنیــان در صنعــت بــرق 
بســته های حمایتــی متعــددی تدویــن شــده کــه طــرح "توســعه 
فناوری هــای کنتــرل و پایــش خوردگــی در صنعــت بــرق" یکــی 
از آنهاســت. ایــن طــرح بــا هــدف جهت دهــی امکانــات و 
ــرکت های  ــی ش ــای واقع ــع نیاز ه ــود و رف ــای موج توانمندی ه
ــان و  ــات دانش بنی ــوالت و خدم ــه محص ــد و ارائ ــال در تولی فع
ــش  ــرل و پای ــوزه کنت ــرژی در ح ــرق و ان ــت ب ــه در صنع نوآوران
ــای  ــدف دار از نوآوری ه ــمندانه و ه ــت هوش ــی و حمای خوردگ
ــا اولویت هــا و مزیت هــای نســبی کشــور تدویــن و  متناســب ب

ــت.  ــده اس ــازی ش پیاده س
مجموعــه ای از اقدامــات حمایتــی را در قالــب بســته هایی بــه 

ــت  ــی در صنع ــش خوردگ ــرل و پای ــوزه کنت ــل را در ح ــرح ذی ش
ــزی شــده شــامل مســأله یابی و توســعه  ــرژی برنامه ری ــرق و ان ب
ایــده، تحقیــق و توســعه و تجــاری ســازی محصــوالت و خدمــات 
ــر  ــاوه ب ــرو ع ــگاه نی ــت. پژوهش ــه اس ــان و فناوران دانش بنی
ترویــج و آمــوزش، آگاه ســازی تغییــرات فــن آوری و بــازار و 
تامیــن پژوهشــگر، در حــوزه تحقیــق و توســعه، ارائــه خدمــات 
آزمایشــگاهی، همــکاری پژوهشــی مشــترک و پوشــش ریســک 
ــن در  ــاد همچنی ــن نه ــتور کار دارد. ای ــز در دس ــات را نی تحقیق
ــات  ــه خدم ــازی، ارائ ــیر استانداردس ــور از مس ــرح مذک ــب ط قال
ــه  ــادرات، ب ــت از ص ــازی و حمای ــات بازارس ــی، خدم ــن مال تامی
ــه  ــان و فناوران ــش بنی ــات دان ــوالت و خدم ــازی محص تجاری س

ــد.  ــک می کن کم
صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی هــم خدمــات مختــص بــه خود 
ــاون  ــوص مع ــن خص ــه در ای ــا دارد ک ــش بنیان ه ــرای دان را ب
ــه  ــه ای ک ــدوق در مصاحب ــن صن ــازی ای ــهیات و تجاری س تس
اواخــر مــرداد مــاه ســال جــاری در روزنامــه دنیــای اقتصــاد بــه 
نشــر رســیده، از حمایــت ۷ هــزار میلیــارد تومانــی از شــرکت های 
دانــش بنیــان صنعــت بــرق خبــر داده و عنــوان کــرده بــود: »در 
راســتای تحقــق شــعار »تولیــد؛ دانش بنیــان و اشــتغال آفریــن« 
در ســال ۱۴۰۱، برنامــه ویــژه ای بــا حمایــت وزارت نیــرو و شــرکت 
ــت(  ــوالت )کاال و خدم ــد محص ــه تولی ــک ب ــرای کم ــر ب توانی
ــال  ــرکت های فع ــرق و ش ــت ب ــرکت های صنع ــان ش دانش بنی
در حــوزه اصــاح الگــوی مصــرف تــدارک دیــده شــده اســت. بــر 
همیــن اســاس، مبلــغ ۷ هــزار میلیــارد ریــال منابع توســط وزارت 
نیــرو و شــرکت توانیــر بــرای اعطــای تســهیات بــه شــرکت های 
دانش بنیــان صنعــت بــرق در اختیــار صنــدوق نــوآوری و 
شــکوفایی قــرار گرفتــه اســت و ایــن صنــدوق برنامه هــای 
ــوالت  ــای محص ــل و ارتق ــرفصل »تکمی ــج س ــی را در پن حمایت
دانش بنیــان«، »توســعه زیرســاخت های تولیــد محصــوالت 
ــد  ــاز تولی ــورد نی ــردش م ــرمایه در گ ــن س ــان«، »تامی دانش بنی
ــازار  ــعه ب ــا و توس ــک تقاض ــان«، »تحری ــوالت دانش بنی محص
محصــوالت« و »توســعه فعالیت هــای شــتاب دهی و مراکــز 

ــده اســت.« ــدارک دی ــوآوری« ت ن
امــا  شــده،  پیش بینــی  فرصت هــای  همــه  وجــود  بــا 
ــن  ــه اصلی تری ــت ک ــر دور داش ــاله را از نظ ــن مس ــوان ای نمی ت
پیش نیــاز ایجــاد اقتصــاد دانش بنیــان در بخــش بــرق و انــرژی، 
ریســک پذیری زنجیــره ارزش و نظــام مالــی حاکــم بــر شــرکت ها 
در ســمت تقاضــا اســت. روزنامــه دنیــای اقتصــاد در یادداشــتی 
بــه نقــل از معــاون پژوهــش و برنامه ریــزی ســندیکای صنعــت 

در  کار  و  کســب  فضــای  متاســفانه 
ــع  ــت؛ موان ــبی نیس ــای مناس ــور فض کش
بــرای  زیــادی  بســیار  مشــکات  و 
فعــاالن اقتصــادی وجــود دارد و رتبــه 
مــا در فضــای کســب و کار در دنیــا رتبــه 
مناســبی نیســت کــه ایــن مشــکات 
دارد،  وجــود  شــرکت ها  همــه  بــرای 
امــا بــرای شــرکت های دانش بنیــان و 
ــد ــم باش ــتر ه ــاید بیش ــتارتاپ ها ش اس
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رتبه ر      تکرا

چراسندیکا بهترین ماند؟
ســندیکای صنعــت بــرق ایــران در آخریــن ارزیابــی اتــاق بازرگانــی، صنایــع، 
ــن  ــوان برتری ــه عن ــی ب ــرای ســومین ســال متوال ــران ب ــادن و کشــاورزی ای مع
ــرد.  واقعیــت ایــن  ــه +A را کســب ک ــده و رتب تشــکل اقتصــادی کشــور برگزی
اســت کــه بررســی رونــد ایــن ارزیابــی و شــاخص های رتبه بنــدی اتــاق، مســیر 
ــوذ و اثربخشــی در سیاســت های کان  ــرای افزایــش ضریــب نف تشــکل ها را ب
ــت  ــزی فعالی ــای پی ری ــرده و روش ه ــوار ک ــان هم ــوزه فعالیتش ــا ح ــط ب مرتب

ــد.  ــن تر می کن ــا روش ــرای آنه ــش را ب اثربخ

بــر همیــن اســاس می تــوان گفــت کــه ارزیابــی تشــکل های اقتصــادی یکــی از نخســتین الزامــات تعییــن 
ــد.  ــمار می آی ــه ش ــکل ها ب ــا تش ــل ب ــران در تعام ــی ای ــاق بازرگان ــر ات ــتی نظی ــازمان های باالدس ــرد س رویک
طراحــی یــک مــدل اســتاندارد کــه امــکان ارزشــیابی جامــع و متناســب بــا ابعــاد مختلــف مدیریــت تشــکل ها 

ــود. ــوب می ش ــران محس ــادی ای ــکل های اقتص ــدی تش ــرح رتبه بن ــرای ط ــرط اج ــم آورد، پیش ش را فراه
ــوب  ــک چارچ ــری از ی ــد بهره گی ــب وکار نیازمن ــکل های کس ــد تش ــد و قاعده من ــی هدفمن ــن رو ارزیاب ازای
ــی، شــاخص ها  ــن مولفه هــای اصل ــه  منظــور تعیی ــل توســعه ب ــی قاب ــه الگوی نظــری اســتاندارد و اســتناد ب
ــه  ــود ک ــی موج ــای مفهوم ــن مدل ه ــی از جامع تری ــت. یک ــی اس ــاخص های ارزیاب ــف ش ــت تعری و در نهای
ــه  ــی از جمل ــازمان های میانج ــی س ــای اصل ــدی و ماموریت ه ــای کلی ــریح محوره ــن و تش ــت تبیی از قابلی
ــت  ــر ماهی ــی بیانگ ــه به خوب ــت ک ــتریک اس ــمیتر و اس ــدل اش ــت، م ــوردار اس ــادی برخ ــکل های اقتص تش
ــد  ــور بای ــو مح ــب وکار و عض ــکل کس ــور تش ــدل مذک ــای م ــت. برمبن ــته از سازمان هاس ــن دس ــردی ای کارک
به گونــه ای عمــل کنــد کــه عــاوه بــر اینکــه  به منظــور تامیــن منابــع مــورد نیــاز و پایــداری ســازمانی خدمــات 
ویــژه ای بــه اعضــا ارائــه کنــد، بایــد بتوانــد مشــوق های قانع کننــده ای بــه نهادهــای حاکمیتــی بــا تاکیــد بــر 
ســازمان های دولتــی ارائــه کنــد تــا قابلیــت اعمــال نفــوذ و تاثیرگــذاری بــر تصمیمــات و سیاســت های 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.
ــن  ــری بی ــش میانجی گ ــر نق ــای موث ــور ایف ــی به منظ ــی غیردولت ــازمان های کارفرمای ــاس س ــن اس ــر ای ب
دولــت و بخــش خصوصــی ، پایــداری ســازمانی و تــداوم عملکــرد متــوازن، بایــد ماموریت هــای خــود را در 
ــت ها«  ــر سیاس ــذاری ب ــری« و »تاثیرگ ــات«، »تنظیم گ ــت«، »خدم ــی«، »عضوی ــای کلیدی»حکمران حوزه ه
تعریــف کــرده و تمامــی سیاســت ها و برنامه هــای اجرایــی را معطــوف بــه تحقــق ایــن ماموریت هــا کننــد. 

ــران در شــش دســته  ــاق ای ــی تشــکل های عضــو ات ــج نهای ــر اســاس نتای ــی، تشــکل ها ب در مــدل ارزیاب
اصلــی، ســطح بندی می شــوند.

تعریف سطح بندی تشکل های اقتصادی

دارای جایگاه »مرجعیت دانشی« در حوزه کاری مربوطه A+

دارای بلوغ سازمانی و جایگاه تثبیت  شده در صنعت A

دارای دبیرخانه حرفه ای و برخوردار از فرآیندهای سازمانی تعریف شده B

برخوردار از ساختارهای اولیه و نیازمند بهبود فرآیندها C

نیازمند اصاحات اساسی جهت ایجاد ساختار تشکلی D

هنوز از الزامات اولیه فعالیت های تشکلی، برخوردار نیستند Not Rated )NR(

برای سندیکا
   A+  



A+درباره سندیکادرباره سندیکاA+

تابستان 1401، دوره جدیدتابستان 1401، دوره جدید 6061
صفحهصفحه

99

وضعیت مولفه

عالی حکمرانی

بسیار خوب عضویت

عالی خدمات

عالی تاثیرگذاری بر سیاست

بسیار خوب تنظیم گری

A+ رتبه

وضعیت سندیکا در مولفه عضویت
قــدرت و نفــوذ تشــکل های اقتصــادی و کارفرمایــی در عرضــه سیاســت گذاری نســبت قابل توجهــی 
ــتر  ــکل بیش ــوذ تش ــه نف ــوزه و دامن ــر ح ــا باالت ــداد اعض ــه تع ــان دارد. هرچ ــت آن ــا و کیفی ــداد اعض ــا تع ب
ــود.  ــوب می ش ــادی محس ــکل های اقتص ــی تش ــروعیت و قدرت یاب ــای مش ــا مبن ــداد اعض ــذا تع ــود. ل می ش
مولفــه عضویــت دارای هفــت معیــار »میــزان مشــارکت شــرکت های بــزرگ صنعــت در تشــکل«، »ســازوکار 
نظرســنجی مســتمر از اعضــا«، »ارزیابــی داخلــی و دســته بندی اعضــا«، »نســبت اعضــای دارای کارت بــه کل 
ــزان  ــت در تشــکل« و »می ــای عضوی ــی و راهنم ــج معرف ــه پکی ــداد اعضــا«، »تهی ــر تع ــد تغیی اعضــا«، »رون
پوشــش و عضویــت تعــداد فعالیــن صنعــت« اســت کــه وضعیــت ســندیکا در ایــن مولفــه »بســیار خــوب« 

ــت.   ــده اس ارزیابی ش

وضعیت سندیکا در مولفه های اصلی ارزیابی
همان طور که در جدول زیر مشاهده می شود، رتبه سندیکا در پنج مولفه حکمرانی، عضویت، خدمات، 

تاثیرگذاری بر سیاست ها، تنظیم گری بر اساس ارزیابی اتاق بازرگانی ایران +A است. 

وضعیت معیارها

عالی کسب کرسی در نهادهای تصمیم گیری و حاکمیتی

بسیار خوب شناسایی و ارتباط با سایر NGO و نهادها

عالی ارتباط با دولت

عالی ارتباط با مجلس شورای اسامی

عالی ارتباط با رسانه

عالی تاش برای اصاح آئین نامه/ بخش نامه و یا قانون

عالی نقش و مشارکت تشکل در تشکل های باالدستی

عالی برآیند

وضعیت سندیکا در مولفه تاثیرگذاری بر سیاست ها
ــت گذاری  ــد سیاس ــر فرآین ــذاری ب ــی تاثیرگ ــادی و صنف ــکل های اقتص ــکل گیری تش ــی ش ــت اصل سرش
کشــور اســت. باوجــود گذشــت بیــش از 100 ســال از شــکل گیری انجمن هــا و تشــکل های اقتصــادی در شــکل 
مــدرن، همچنــان تشــکل های اقتصــادی بخــش خصوصــی تاثیرگــذاری ممتــازی بــر فرآینــد سیاســت گذاری 
ــت  ــن نیس ــت ها ممک ــرای سیاس ــب و اج ــی و تصوی ــر در طراح ــگاه موث ــب جای ــد. کس ــی ندارن کان و مل
ــب وکار در  ــف کس ــاخه های مختل ــا در ش ــت بنگاه ه ــع و وضعی ــا، موان ــکات، ضرورت ه ــرح مش ــا ط ــر ب مگ
عرصــه عمومــی. مادامی کــه نیازهــا و خواســته های فرهنگــی، اجتماعــی، اقتصــادی و ... شــاخه های مختلــف 
کســب وکار در گســتره عمومــی و در منظــر سیاســت گذاران قــرار نگیــرد و اهمیــت آنهــا مــورد پذیــرش اکثریــت 
قــرار نگیــرد در دســتور کار سیاســت گذاران نیــز نخواهــد بــود و یــا به ســختی و بــا هزینه هــای بســیار بــاال قــرار 
می گیــرد. مولفــه تاثیرگــذاری بــر سیاســت ها دارای هفــت معیــار »کســب کرســی در نهادهــای تصمیم گیــری 
و حاکمیتــی«، »شناســایی و ارتبــاط بــا ســایر NGO هــا و نهادهــا«، »ارتبــاط بــا دولــت«، »ارتبــاط بــا مجلــس 
شــورای اســامی«، »ارتبــاط بــا رســانه«، »تــاش بــرای اصــاح آئین نامه هــا/ بخش نامه هــا و یــا قانــون« و 
»نقــش و مشــارکت تشــکل در تشــکل های باالدســتی«، اســت کــه وضعیــت ســندیکا در ایــن مولفــه »عالــی« 

ــت.   ــده اس ارزیابی ش
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وضعیت معیارها

عالی خدمات آموزشی

عالی خدمات پژوهشی

عالی خدمات مشاوره ای 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

وضعیت معیارها

عالی مرجع بودن تشکل در ارزیابی کیفی بنگاه ها

نیازمند اصاح مرجع بودن استعام از سمت نهادهای مرتبط خارجی

عالی مرجع بودن استعام از سمت نهادهای داخلی

بسیار خوب برآیند

وضعیت سندیکا در مولفه تنظیم گری
ایفــای نقــش تنظیم گــری و جهت دهــی بــه مطالبــات بخــش خصوصــی در راســتای پیاده ســازی 
سیاســت های کان دولــت، یکــی از ماموریــت هــای اصلــی تشکل هاســت. انجــام وظایــف مرتبــط بــا ایــن 
ــری دارای  ــه تنظیم گ ــت. مولف ــد داش ــا خواه ــا دولت ه ــل ب ــاط و تعام ــده در ارتب ــی تعیین کنن ــوزه نقش ح
ســه معیــار »مرجــع بــودن تشــکل در ارزیابــی کیفــی بنگاه هــا«، »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.  

وضعیت سندیکا در مولفه خدمات
آنچــه تشــکل ها پیــش از ورود بــه بحــث خدمــات بایــد بــدان توجــه نماینــد ارتبــاط معنــاداری اســت کــه 
بیــن خدمــات و خروجــی اصلــی تشــکل ها یعنــی تاثیرگــذاری بــر دولت هــا و سیاســت گذاری ها وجــود دارد 
ــم  ــدرت اع ــع ق ــه منب ــاز ورود س ــاخت های الزم، زمینه س ــاد زیرس ــات و ایج ــوزه خدم ــرمایه گذاری در ح و س
از پــول، نیــروی انســانی ماهــر و جــذب اعضــای بیشــتر بــه تشکل هاســت. بنابرایــن ارائــه خدمــات اســاس 
ــار »خدمــات آموزشــی«، »خدمــات  رشــد و توســعه تشــکل ها می باشــد. مولفــه خدمــات دارای هفــت معی
ــون«،  ــش و پاوی ــگاهی، همای ــات نمایش ــی«، »خدم ــی، مهندس ــاوره ای و فن ــات مش ــی«، »خدم پژوهش
»جذب/اعــزام هیــات تجــاری و تاثیرگــذاری بــر کشــور بازارهــای هــدف«، »خدمات زیرســاختی« و »گســتردگی 

جغرافیایــی«، اســت کــه وضعیــت ســندیکا در ایــن مولفــه »عالــی« ارزیابی شــده اســت.  

وضعیت معیارها

عالی میزان مشارکت شرکت های بزرگ صنعت در تشکل 

عالی سازوکار نظرسنجی مستمر از اعضا

عالی ارزیابی داخلی و دسته بندی اعضا

مطلوب نسبت اعضای دارای کارت به کل اعضا

عالی روند تغییر تعداد اعضا

عالی تهیه پکیج معرفی و راهنمای عضویت در تشکل

بسیار خوب میزان پوشش و عضویت تعداد فعالین صنعت

بسیار خوب برآیند

وضعیت سندیکا در مولفه حکمرانی
ــی و  ــع عموم ــکل«، »مجم ــی تش ــن مال ــتم و روش تامی ــار »سیس ــازده معی ــی دارای ی ــه حکمران مولف
ــط  ــا«، »رواب ــا اعض ــاط ب ــیون ها«، »ارتب ــا و کمیس ــانی«، »کمیته ه ــع انس ــت و مناب ــنامه«، »مدیری اساس
عمومــی«، »بانک هــای اطاعاتــی«، »فنــاوری و اطاعــات«، »مســئولیت اجتماعــی«، »برنامه ریــزی و 
اســتراتژی« و »ســاختار ســازمانی و زیرســاخت« اســت کــه وضعیــت ســندیکا در ایــن مولفــه »عالــی« ارزیابــی 

 شــده اســت.  

وضعیت معیارها

بسیار خوب سیستم و روش تامین مالی تشکل 

بسیار خوب مجمع عمومی و اساسنامه 

عالی مدیریت و منابع انسانی 

عالی کمیته ها و کمیسیون ها 

عالی ارتباط با اعضا 

عالی  روابط عمومی

عالی  بانک های اطاعاتی

عالی  فناوری و اطاعات

عالی  مسئولیت اجتماعی

عالی  برنامه ریزی و استراتژی

عالی ساختار سازمانی و زیرساخت

عالی برآیند
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ــس از  ــه پ ــار ده ــش از چه ــول بی ــل در ط ــاخت داخ ــت از س حمای
انقــاب، همــواره بــه عنــوان یکــی از سیاســت های کلیــدی حــوزه صنعــت 
ــا و  ــن، آیین نامه ه ــن حــوزه قوانی ــال شــده و در ای و اقتصــاد کشــور دنب
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 
ــاس آن  ــر اس ــده و ب ــازی ش ــی پیاده س ــازندگان داخل ــای س از ظرفیت ه
ــود،  ــاخته می ش ــور س ــل کش ــابه آن در داخ ــه مش ــی ک واردات کاالهای

ممنــوع اعــام شــده اســت.
قانــون مذکــور از ســال 1398 بطــور جــدی بــرای حمایــت از ســازندگان 
تجهیــزات صنعــت بــرق نیــز مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه امــا ویژگی هــای 
ــن  ــه اجــرای ای ــرق موجــب شــده اســت ک ــرد صنعــت ب ــه ف منحصــر ب
ــان  ــان صاحب ــب را در می ــدی مناس ــر رضایتمن ــال های اخی ــون در س قان
ایــن صنعــت بوجــود نیــاورد چــرا کــه تجهیــزات مــورد اســتفاده در ایــن 
ــع،  ــر صنای ــاف دیگ ــر خ ــترده ای دارد و ب ــای گس ــت پیچیدگی ه صنع
صــدور حکمــی کلــی در خصــوص وضعیــت ســاخت داخــل یــک طیــف 
از تجهیــزات، پروژه هــای ملــی را بــا چالــش مواجــه می کنــد. ایــن 
پیچیدگــی عمدتــا ناشــی از تفــاوت جزئیــات مشــخصات فنــی هــر دســته 
از محصــوالت اســت. بطوریکــه تنــوع و کمیــت در حــوزه مشــخصات فنی، 
صــرف نظــر از کیفیــت موجــب می شــود قضــاوت در خصــوص اســتفاده 

ــد. ــز باش ــا چالش برانگی ــا در پروژه ه از آنه
بــه همیــن دلیــل اســت کــه حمایــت از ســاخت داخــل در صنعــت بــرق 
بایــد بــه شــکلی انعطاف پذیــر انجــام شــود، بــه نحــوی کــه جلوگیــری از 
واردات یــک کاال بــه توقــف پروژه هــای زیرســاختی ملــی منجــر نشــود و 
ــه  ــی را ب ــول ســازندگان داخل ــا اف ــف و ی ــردن واردات آن تضعی ــا آزاد ک ی
دنبــال نداشــته باشــد. از ایــن رو شــاید بهتریــن راه حــل ایــن اســت کــه 
مشــخصات فنــی تجهیــزات خــاص هــر پــروژه بــه شــکل دقیــق بررســی و 
بــا توانمنــدی ســاخت داخــل تطبیــق داده شــود و در نهایــت تصمیم گیــری 
ــرد.  ــورت گی ــا واردات ص ــل ی ــزات آن از داخ ــن تجهی ــوص تامی در خص
البتــه نبایــد از ایــن مســاله هــم چشــم پوشــید کــه در برخــی از پروژه هــا 
مشــخصات فنــی منــدرج در اســناد مناقصــه بــه شــکلی تعییــن می شــود 
کــه امــکان تامیــن آنهــا در داخــل وجــود نداشــته و دســت کارفرمــا بــرای 
واردات آن تجهیــزات بــاز باشــد. درحقیقــت بعضــی از کارفرمایــان دولتــی 

از ایــن مســیر راه را بــرای واردات برخــی از تجهیــزات همــوار می کننــد.
ــازندگان  ــت از س ــازماندهی حمای ــور س ــه منظ ــتا و ب ــن راس در همی
داخلــی و تســهیل رونــد واردات تجهیزاتــی کــه در داخــل کشــور موجــود 
ــا وزارت صمــت  نیســت، ســندیکای صنعــت بــرق تعامــل ســازنده ای را ب
شــکل داده اســت. بطوری کــه بــا تاش هــا و پیگیری هــای صــورت 
ــاخت  ــتعامات س ــی از اس ــل توجه ــش قاب ــر بخ ــال حاض ــه در ح گرفت

داخــل از مســیر ســندیکا انجــام می شــود و ایــن تشــکل نقطــه نظــرات 
تخصصــی و فنــی خــود را در خصــوص اســتعام های ســاخت داخــل بــه 
وزارت صمــت و ســازمان های زیرمجموعــه آن در کلیــه اســتان های کشــور 

ــد. ــام می کن اع
در ایــن میــان نکتــه ای کــه نبایــد از نظــر دور داشــت ایــن اســت کــه 
موضــوع ممنوعیــت واردات از دو مســیر مختلــف دنبــال می شــود. 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 
ــا واردات تجهیــزات  مصوبــه، وزارت صمــت نیــز ممنوعیت هــای مرتبــط ب
ــتقل  ــورت مس ــه ص ــد، ب ــل دارن ــاخت داخ ــابه س ــه مش ــی را ک و کاالهای
تدویــن و ابــاغ می کنــد. ایــن اقــدام بــه طــور معمــول از طریــق کارتابــل 
ــد  ــک ک ــه ی ــب ک ــن ترتی ــه ای ــود، ب ــال می ش ــه دنب ــن وزارتخان ــی ای فن
تعرفــه بــه کارتابــل فنــی ارجــاع داده می شــود و تصمیم گیــری نهایــی بــر 
اســاس نتیجــه اســتعام های انجــام شــده از مراجــع مــورد وثــوق نظیــر 

ــرد. ــورت می گی ــرق ص ــت ب ــندیکای صنع س
ــران، شناســایی و  ــرق ای ــر از اقدامــات ســندیکای صنعــت ب یکــی دیگ
احصــاء فهرســت تجهیزاتــی اســت کــه بــا مشــخصات فنــی متعــدد بــه 
تعــداد قابــل توجهــی ثبــت ســفارش و وارد می شــوند. مــا تــاش کردیــم 
ــات  ــا و اطاع ــزات را احص ــت از تجهی ــن دس ــه واردات ای ــوط ب ــار مرب آم
مربــوط آنهــا را تجمیــع کنیــم. در نهایــت بــر اســاس ایــن آمــار و اطاعــات 
ــزات کــه  ــوع تجهی ــن ن ــواع مشــابه ای تــاش شــده اســت ســازندگان ان
ــه ســرمایه گذاری و  ــا فاقــد پیچیدگی هــای خــاص فنــی هســتند، ب عمدت

تولیــد آن ترغیــب شــوند.
ــران  ــرق ای ــت ب ــندیکای صنع ــه س ــت ک ــد گف ــی بای ــی کل در نگاه
همــواره حمایــت از تجهیزاتــی کــه بــا کیفیــت و کمیــت کافــی در داخــل 
ــاختار و  ــوع در س ــن موض ــته و ای ــتور کار داش ــود را در دس ــد می ش تولی
ارکان اساســی ســندیکا کــه شــامل کمیســیون  حمایــت از ســاخت داخــل 
ــزات اســت، کامــا هویداســت.  و کمیســیون تخصصــی ســازندگان تجهی
ــا توجــه بــه ایــن مهــم، ســندیکا همــواره موضــوع حمایــت از ســاخت  ب
داخــل را بــه عنــوان یکــی از رویکردهــای اصلــی خــود دنبــال کــرده و تاش 
می کنــد در کنــار ایــن اقدامــات بــه منظــور جلوگیــری از توقــف پروژه هــای 
ملــی بــه همــراه وزارت صمــت و بــه عنــوان یکــی از مراجــع مــورد تاییــد 
ــت  ــن وضعی ــت تعیی ــود را جه ــی خ ــرات تخصص ــه، نظ ــن وزارتخان ای
ــد. ســاخت داخــل و نیازهــای وارداتــی کشــور بــه طــور دقیــق اعــام کن

در پایــان ذکــر ایــن نکتــه هــم ضــروری اســت کــه ســندیکا تشــکیل 
ــع  ــاون صنای ــتور مع ــا دس ــق ب ــت را مطاب ــا وزارت صم ــترک ب ــاق مش ات
ــکل  ــه ش ــارت ب ــدن و تج ــت، مع ــزات وزارت صنع ــین آالت و تجهی ماش
جــدی دنبــال می کنــد تــا از ایــن مســیر مشــکات شــرکت های عضــو بــه 

ــال شــود   ــه و مــدون دنب شــکلی ســازمان یافت

حمایت از ساخت داخل

معاون فنی و امور کمیسیون ها و کمیته های سندیکای صنعت برق ایرانعلی تبیانیان

چالش ها
و پیچیدگی ها 
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ــات  ــن معض ــن و اصلی تری ــی از مهمتری یک
ــرکت ها از  ــوق ش ــات مع ــرق، مطالب ــت ب صنع
کارفرمایــان دولتــی و خصوصــی اســت، در ایــن 
ــترده  ــیار گس ــران بس ــاد بح ــه ابع ــان اگرچ می
اســت، امــا موضوعــی کــه کمتــر مــورد توجــه 
قــرار می گیــرد، دالیلــی اســت کــه فراتــر از 
ــن  ــروز ای ــل ب ــه، عام ــراری مطروح ــائل تک مس

ــوند.  ــوب می ش ــش محس چال
بــه عبــارت ســاده تر، الزم اســت پــس از 
ســال ها تــداوم مســاله بدهی هــای معــوق 
پیمانــکاران،  ســازندگان،  بــه  کارفرمایــان 
مشــاوران و تامین کننــدگان، ایــن ســوال را 
ــا  ــن بدهی ه ــه ای ــا ریش ــه آی ــم ک ــرح کنی مط
ــت؟  ــرق اس ــت ب ــه صنع ــری بودج ــا کس تنه
مطمئنــا پاســخ ایــن ســوال منفــی اســت. چــرا 
ــد  ــر مانن ــران فراگی ــک بح ــتمرار ی ــه در اس ک
ــه  انباشــت بدهی هــا، عوامــل بســیار دســت ب
دســت هــم داده تــا فعــاالن طیف هــای مختلف 
صنایــع برقــی را بــه نحــوی دچــار کمبــود منابــع 
ــای  ــده اند پروژه ه ــر ش ــه ناگزی ــرده ک ــی ک مال
ــه  ــد. در حقیقــت ب ــق بیندازن ــه تعوی خــود را ب
ــی  ــیوه های قدیم ــتفاده از ش ــد اس ــر می رس نظ
ــت  ــی اس ــی از عوامل ــت یک ــت و پرداخ دریاف
ــق در پرداخــت  ــه تعوی ــت منجــر ب ــه در نهای ک
ــاح  ــن رو اص ــود. از ای ــا می ش ــوی کارفرم از س
ــا  ــد ت ــاال می توان ــن شــیوه های ســنتی احتم ای
حــدی بــه حــل ایــن مســاله کمــک کنــد، هــر 
ــر  ــدام زمانب ــن اق ــد ای ــر می رس ــه نظ ــد ب چن
بــوده و پیاده ســازی آن در طوالنــی مــدت 

ــد. ــر باش امکانپذی
بــه بیــان ســاده بایــد گفــت کــه حتــی اگــر 
ــن در  ــی و بنیادی ــرات جزئ ــدای کار تغیی در ابت
شــیوه های دریافــت و پرداخــت پروژه هــای 
بــاز هــم  زده شــود،  کلیــد  بــرق  صنعــت 
اثربخشــی ایــن تغییــرات در قرارداد هــای جدید 
ــرش فعــاالن  ــا عــرف مــورد پذی ــق آن ب و تطاب
ایــن صنعــت، مشــمول یــک مــدت زمــان 
مشــخص خواهــد شــد و تاثیــرات ایــن تحوالت 
ــس  ــل لم ــدت قاب ــاه م ــه کوت ــک پروس در ی

نخواهــد بــود. ضمــن اینکــه قطعــا چالش هــای ناشــی از محدودیت هــا 
ــن زده و  ــن حــوزه دام ــه مشــکات ای ــی هــم ب و تحریم هــای بین الملل

ــت. ــرده اس ــوارتر ک ــراردادی را دش ــائل ق ــل مس ح
ــاالن  ــای فع ــی از چالش ه ــه نیم ــت ک ــد پذیرف ــود بای ــن وج ــا ای ب
صنعــت بــرق بــه ویــژه در حــوزه قرارداد هــا تنهــا بــا اصــاح قراردادهــا، 
مذاکــره و پیگیــری مســتمر قابــل حــل اســت و می تــوان آن را در قالــب 
ــه  ــبت ب ــه نس ــه ک ــا آنچ ــرد. ام ــال ک ــه دنب ــازمان یافت ــای س رایزنی ه
ــر  ــاد بهینه ت ــاله انعق ــتری دارد، مس ــت بیش ــاری اهمی ــای ج قرارداد ه
ــی  ــه منظــور جلوگیــری از اســتمرار چالش هــای فعل قرارداد هــای آتــی ب
ــام  ــه تم ــی ک ــا زمان ــد ت ــدون تردی ــت. ب ــده اس ــا در آین ــرار آن ه و تک
ــای اداری  ــراری و رویه ه ــاختار های تک ــب س ــن در قال ــدات طرفی تعه
ســنتی و معمــوال خســته کننده ادامــه یابــد، در بهبــود شــرایط پیشــرفتی 
ــان  ــارز هم ــداق ب ــد مص ــن رون ــتمرار ای ــد و اس ــد ش ــل نخواه حاص

ــو".  ــو روزی از ن ــه "روز از ن ــت ک ــی اس ــل قدیم ضرب المث
نکتــه کلیــدی دیگــری کــه نبایــد از نظــر دور داشــت ایــن اســت کــه 
در شــرایط کنونــی شــیوه های متــداول اداری، پاســخگوی مســائل امــروز 
ــل توجــه اطاعــات و فعالیت هــای امــروز  نیســت. چــرا کــه حجــم قاب
ــی داد،  ــته رخ م ــه در گذش ــا آنچ ــوان ب ــچ عن ــه هی ــرق، ب ــران ب صنعتگ
شــباهتی نــدارد. قاعدتــا ســرعت و ســهولت دسترســی بــه اطاعــات و 
نیازمندی هــا بــه تناســب پیشــرفت تکنولــوژی بیشــتر شــده، هــر چنــد 
ــکات  ــائل و مش ــروز مس ــل ب ــم عام ــان ه ــی آس ــن دسترس ــا ای قطع
ــه صــرف  ــر ب ــرای حــل و فصــل آن هــا ناگزی ــه گاه ب ــدی اســت ک جدی

ــه بیشــتری هســتیم.  زمــان و هزین
بــه عنــوان مثــال حجــم کار هــای متعــددی کــه امــروز یــک صنعتگــر 
در حــوزه کاری خــود بــا آن مواجــه اســت، نســبت بــه گذشــته بســیار 
گســترده تر اســت بــا ایــن وجــود امــروز ایــن امــکان ایجــاد شــده تــا 
ــنتی  ــتم اداری س ــول سیس ــای معم ــب و کار از روند ه ــان کس صاحب
فاصلــه گرفتــه و بــه جــای صــرف ســاعاتی روتیــن از روز بــرای انجــام 
ــا اصطاحــا "کاغذبازی هــای  ــف ی ــی در حوزه هــای مختل ــور خدمات ام
اداری" و برگــزاری جلســات، برنامه هــای روزمــره شــخصی و کاری 
ــا امکانــات روزآمــد و تکنولوژی هــای در دســترس  خــود را متناســب ب

تغییــر دهنــد. 
ــیاری از  ــا، بس ــروس کرون ــیوع وی ــس از ش ــه پ ــم ک ــوش نکنی فرام
زمانبندی هــا و نحــوه فعالیت هــا تغییــر کــرد و عمــده ارتباطــات 
فــردی و گروهــی در قالــب ارتبــاط از راه دور الکترونیکــی تبدیــل شــد و 
شــیوه های فعالیــت در همــه حوزه هــا بــه شــکلی منعطــف تغییــر کــرد. 
ایــن تغییــر اساســی اگرچــه در ابتــدا بســیار دشــوار و پیچیــده بــه نظــر 
ــرای  ــوان روشــی ب ــه عن ــا ب ــا پیــش از شــیوع کرون می رســید و حتــی ت
ــه آن توجــه نمی شــد، امــا در نهایــت  ــه ب صرفه جویــی در زمــان و هزین

بــه یــک روال عــادی در ارتباطــات کاری و شــخصی افــراد بــدل شــد، هــر 
چنــد قاعدتــا ایــن روش هــم مشــمول معایــب و نقــاط ضعفــی اســت، 
امــا بــه عنــوان یــک راهــکار جدیــد توانســت بــه ســازماندهی کســب و 

ــد.  ــا کمــک کن ــروس کرون ــری وی کار هــا در زمــان همه گی
ــرق  ــت ب ــاالن صنع ــه فع ــت ک ــوان گف ــرات می ت ــه ج ــن رو ب از ای
ــدم  ــر ع ــددی نظی ــای متع ــا و بحران ه ــا چالش ه ــه ب ــرایطی ک در ش
ــن  ــائلی از ای ــرد و مس ــارات دیرک ــات، خس ــع مطالب ــه موق ــت ب پرداخ
دســت مواجهنــد، بایــد بــه فکــر اســتفاده از راهبرد هــای نویــن مبتنــی 

ــوژی باشــند.  ــر تکنول ب
ایــن حقیقــت غیــر قابــل انکار اســت کــه در همــه جوامع ســاختار های 
ــار  ــوارد گرفت ــد و در برخــی م اداری پیچیدگی هــای خــاص خــود را دارن
ــرای  ــد ب ــی یافتــن شــیوه های جدی فســاد هــم می شــوند، مســاله اصل
ــه نظــر می رســد  ــن ســاختار هایی اســت. ب ــور در چنی ــه ام انجــام بهین
ــه منظــور  اصلی تریــن راه، اصــاح قوانیــن و مقــررات اســت. قوانیــن ب
اصــاح امــور و نظــم بخشــیدن تدویــن شــده و نبایــد کارکــردی دســت 

و پاگیــر در حــوزه اقتصــاد داشــته باشــند. 
ــذار  ــه قانونگ ــدی ک ــته از قواع ــط آن دس ــن فق ــور از قوانی ــه منظ البت
ــه  ــد، نیســت، بلک ــک کشــور وضــع می کن ــه ی ــوه مقنن ــی ق ــی یعن اصل
ســازمان،  داخلــی  آیین نامه هــای  و  دســتورالعمل ها  بخشــنامه ها، 
شــرکت یــا موسســه ها را نیــز در بــر می گیــرد و بــا اصــاح هــر یــک از 
ــرای پیشــبرد اهــداف کســب و  ــا حــدی راه را ب ــوان ت ایــن مــوارد می ت

کار هــا همــوار کــرد. 
در همیــن راســتا ســامانه کســب و کار ســندیکای صنعــت بــرق ایــران 
ایــن امــکان را بــرای شــرکت ها فراهــم کــرده تــا در ســایه مشــاوره های 
ــای  ــود در حوزه ه ــکات خ ــری مش ــر پیگی ــاوه ب ــی، ع ــن حقوق آنای
متعــدد مرتبــط بــا موضوعــات حقوقــی و قضایــی، اطاعــات خــود را در 
ایــن حوزه هــا بــه روز کننــد. ایــن ســامانه زمینــه دسترســی بــه اطاعــات 
ــد  ــم می کن ــندیکا فراه ــو س ــرکت های عض ــرای ش ــی را ب ــق حقوق موث
ــه،  ــنیده های عامیان ــا و ش ــرف گفته ه ــه ص ــرق ب ــت ب ــاالن صنع ــا فع ت
باور هــا و تصــورات نادرســتی نســبت بــه دادگســتری نداشــته باشــند. 
فرامــوش نکنیــم کــه گاهــی مســائل بــه ظاهــر پیچیــده حقوقــی تنهــا 
بــه دلیــل کمبــود اطاعــات یــا عــدم بهــره وری از یــک متخصــص، بــه 
یــک مشــکل حــاد تبدیــل می شــوند، در حالــی کــه بــا یــک مشــورت یــا 
پــرس و جــوی ســاده، قبــل از اقــدام قضایــی، می تــوان بــدون اضافــه 
ــا  ــا ب ــر ی ــا خســارت کمت ــه دادگســتری، ب ــر ب ــده دیگ ــک پرون ــردن ی ک
ــی بیشــتر  ــا صرفه جوی ــر ب ــاق حقــوق کامــل خــود و از همــه مهمت احق
در وقــت، موضــوع را فیصلــه داد و ســندیکای صنعــت بــرق ایــران ایــن 
ــرای  ــی ســامانه کســب و کار ب ــکان را در بخــش مشــاوره های حقوق ام

ــرده اســت   ــه شــرکت های عضــو خــود فراهــم ک هم مدیر سامانه کسب و کار سندیکای صنعت برق ایران، عضو کانون وکای دادگستریمتین وکیلی
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انعـــکاس مقـــاالت تخصصـــی در نشـــریات، روشـــی مناســـب و 
ـــد  ـــه مـــی توان ـــه اشـــتراک گذاشـــتن دانشـــی اســـت ک ـــرای ب ـــر ب موث
ـــه روزآوری  ـــرای ب ـــه را ب ـــان، زمین ـــی مخاطب ـــش آگاه ـــر افزای ـــاوه ب ع
اطاعـــات مربـــوط بـــه هـــر حـــوزه فراهـــم کنـــد. در ایـــن میـــان 
ـــادی  ـــای اقتص ـــکل ه ـــریات تش ـــژه نش ـــه وی ـــی ب ـــریات تخصص نش
مجـــال مناســـب و ارزشـــمندی بـــرای انعـــکاس دیـــدگاه هـــای 
ــران حوزه هـــای مختلـــف در خصـــوص  کارشناســـان و صاحب نظـ
ـــل  ـــق و قاب ـــات دقی ـــاید اطاع ـــه ش ـــت ک ـــی اس ـــات تخصص موضوع

ـــد.  ـــترس نباش ـــا در دس ـــورد آنه ـــی در م اتکای
ـــا  ـــه ب ـــک مقال ـــتبران، ی ـــریه س ـــماره از نش ـــن ش ـــن رو در ای از ای

ـــت. ـــده اس ـــده ش ـــی گنجان ـــی حقوق ـــوع تخصص موض
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برخــاف محیــط حقــوق خصوصــی کــه مبتنــی بــر اصاله االباحــه اســت، نفــوذ حقوقــی عمــل مأمــور دولــت )در معنــای عــاّم( در قراردادهــای ذیــل 
حقــوق عمومــی، مســتلزم طــّی چهــار گام اســتنادی، اســتداللی، انضباطــی و احتیاطــی اســت. از ایــن رو، در راســتای تحّقــق صّحــت عمــل مســتخدم 
دولــت در گام نخســت، گســترۀ شــعاعی قــرارداد ذیــل حقــوق عمومــی، بایســتی در حــدود نــص )یــا مســتند بــه حکــم قانــون(، تبییــن گــردد. از ایــن 
رو بــا امعان نظــر بــه اینکــه، قوانیــن و مقــّررات آمــرۀ مالــی و محاســباتی )نظیــر قانــون برنامــه و بودجــه، قانــون محاســبات عمومــی، قانــون تنظیــم 
بخشــی از مقــّررات ملــی دولــت، قوایــن بودجــۀ ســنواتی و ...(، قراردادهــای ذیــل حقــوق عمومــی را، بــا ســاختار بودجــه ای و یــا بــه تعبیــری در »قــاب 
بودجــه« تعریــف می کننــد، بــه قیــد مقّدمــات 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
ــص قواعــد پیش گفتــه باشــد و  نیــک می دانیــم، اصــل بــر حاکمیــت قواعــد حقــوق خصوصــی اســت؛ مگــر آنکــه قواعــد حقــوق عمومــی، مخصِّ
دایــرۀ شــمول آن را محــدود و مضّیــق نماینــد. از ایــن رو، تــا حکــم محدودکننــده ای پیرامــون شــروط غیــر مالــی، در قوانیــن مشــاهده نشــود، گســترۀ 
شــعاعی قــرارداد ذیــل حقــوق عمومــی نیــز، مطابــق نــگارۀ شــمارۀ یــک علی االصــول تمــام شــروط مصــّرح و غیرمصــّرح غیــر مالــی را در بــر می گیــرد1.  
ایــن بــدان معناســت کــه دســتگاه اجرایــی و طــرف قــرارداد وی، می تواننــد ســکوت مــوارد غیرمالــِی قــرارداد ذیــل حقــوق عمومــی را، بــا رجــوع بــه 
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 نماینــد2. 

در باب شروط مالی
همانطــور کــه پیش تــر بیــان شــد، قــرارداد ذیــل حقــوق عمومــی، بــا شــاخص و ســنگ محــک »بودجــه«3  تعریــف و ردیابــی می شــود. از ایــن رو، 
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 
ماهّیــت زایــش تعهــد مالــی در حقــوق خصوصــی )بــه مجــّرد انعقــاد قــرارداد(4 و حقــوق عمومــی )بــه مجــّرد انجــام قــرارداد( ، همچنیــن لــزوم وجــود 

جــواز قانونــی درج تعهــد در قــرارداد اســت.
نتیجتــًا، گســترۀ شــعاعی قــرارداد ذیــل حقــوق خصوصــی، در بــر گیرنــدۀ تعهــدات مالــی ناشــی از ارتــکازات عقلــی و شــروط ضمنــی اســت و آن هــا را 

رئیس کمیسیون حقوقی و قراردادهای سندیکای صنعت برق ایران حمید حسین زاده

1. نظــر بــه وجــود فرآینــد ارجــاع بــا رویکــرد کارکــردی )نــه ســلیقه ای( و علی االصــول، بــه عنــوان عقــدی مســتقل در قراردادهــای ذیــل حقــوق عمومــی، شــروط منــدرج در اســناد فرآینــد ارجــاع، 

شــروط در حکــم شــروط تبانــی )نــه شــروط تبانــی( عقــِد مســتقِل الحــق )پیمــان( اســت.

2. ســلب و اســقاط حــّق اســتناد بــه توافقــات پیــش از عقــد در حقــوق عمومــی، ســالبه بأنتفــاء موضــوع اســت؛ چــه اینکــه در تعــارض میــان مفــاّد اســناد فرآینــد اجــرا )پیمــان( و مفــاّد اســناد 

فرآینــد ارجــاع )مناقصــه( ذیــل حقــوق عمومــی، توافــق مقــّدم )نــه موّخــر( - یعنــی مفــاّد اســناد فرآینــد ارجــاع - بــه عنــوان شــرط در حکــم شــرط تبانــی یــا بنایــی، مــاک عمــل اســت.

3. »بنــد 5« ذیــل »مــاده 1« قانــون برنامــه و بودجــه: بودجــه عمومــی دولــت - منظــور بودجــه ای اســت کــه در آن بــرای اجــرای برنامــه ســاالنه منابــع مالــی الزم پیش بینــی و اعتبــارات جــاری و 

ــود. ــن می ش ــی تعیی ــتگاههای اجرای عمرانی دس

4. »مــاده 19« قانــون 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 

داخــل در عقــد و قابــل اســتناد بــرای طرفیــن عقــد می نمایــد. لیکــن، گســترۀ شــعاعی قــرارداد ذیــل حقــوق عمومــی، از حیــث مــوارد مالــی تــا زمانــی 
کــه جریــان عقــد، محصــور در محیــط اداره اســت و طرفیــن بــه مرجــع قضایــی و یــا داوری رجــوع ننموده انــد، محــدود بــه قواعــد آمــره، شــروط در 
حکــم شــروط تبانــی و شــروط صریــح اســت. بــه عبــارت دیگــر، طرفیــن قــرارداد ذیــل حقــوق عمومــی، در محیــط اداره، اساســًا حــقِّ مطالبــه مالــی 
غیــر از آنچــه بــه صراحــت در قوانیــن و مقــّررات آمــره، شــروط در حکــم شــروط تبانــی و یــا در متــن قــرارداد آمــده باشــد را ندارنــد5.  ناگفتــه نمانــد 
مطابــق قاعــده، »اثبــات شــیء نفــی مــا عــداء نمی کنــد«، فقــدان حــّق مطالبــۀ مالــی موصــوف در محیــط اداری، نافــی اســتحقاق ذاتــی نیســت. بــه 
بیــان دیگــر، در اســتحقاق طــرف معاملــه از بــاب ارتــکازات و شــروط ضمنــی در عالــم ثبــوت، تردیــدی نیســت، لیکــن محیــط اداری، مانــع مطالبــۀ 
آن می گــردد. لــذا بــا گــذر از محیــط اداری بــه قضایــی و یــا داوری، مطابــق قاعــدۀ »اذا زال المانــع عــاد الممنــوع« و زوال مانــع، حــّق مطالبــه بــرای 
ذی حــق، مســتقر می گــردد. در واقــع در محیــط اداره، اعمــال نظــارت ذی حســاب بــر پرداخت هــا، بــر مبنــای دیــن یــا منابــع تعهــد در حقــوق عمومــی 
)شــروط صریــح قــرارداد منبعــث از قوانیــن و مقــّررات دولتــی( اســت، نــه بــر مبنــای منابــع تعهــد ذیــل حقــوق خصوصــی )ارتــکازات و شــروط ضمنی(6.  
بــه بیــان ســاده تر، ذی حســاب، 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(، تلّقــی می نمایــد.
بــا توضیحــات فــوق، گســترۀ شــعاعی قــرارداد ذیــل حقــوق عمومــی از حیــث مــوارد مالــی، مطابــق نــگارۀ شــمارۀ دو، محــدود بــه قوانیــن و مقــّررات 
آمــرۀ مرتبــط بــا قــرارداد، شــروط در حکــم شــروط تبانــی و شــروط مصــّرح قــرارداد اســت و طرفیــن حــّق 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 می گیــرد؛ فلــذا قاضــی و یــا داور می تواننــد تعهــدات مالــی منبعــث از ارتــکازات و شــروط ضمنــی را 
بــه نفــع ذی حــق، مــورد لحــوق حکــم قــرار دهنــد اگــر چــه، در قــراردادی شــرط صریحــی ناظــر بــه آن امــر مالــی، نبــوده و ذی حــق نیــز، حــّق مطالبۀ آن 
را در محیــط اداره نداشــته اســت. احــکام صــادر شــده از مراجــع قانونــی و ذیصــاح، موضــوع »بنــد ج« ذیــل »مــاده 19« قانــون محاســبات عمومــی، 
موّیــد 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 قــرارداد، َدیــن را شناســایی و حکــم بــه پرداخــت آن، صــادر 
نمــوده اســت. بــرای نمونــه، می تــوان بــه ســکوت شــرط خســارت تأخیــر در تأدیــه در شــرایط عمومــی پیمــان رایــج )نشــریۀ 4311( اشــاره کــرد کــه در 
محیــط اداری، قابلیــت مطالبــۀ آن از ســوی طــرف قــرارداد نســبت بــه دســتگاه اجرایــی و مــاالً ثبــت ســند مالــی آن در اداره میّســر نیســت؛ ولــی بــه 

کــّرات، از ســوی ذی حــق در مرجــع قضایــی و یــا داوری، مطالبــه شــده و مــورد لحــوق حکــم، قــرار گرفتــه اســت  

ــا رعایــت مقــررات منعقــد شــده باشــد؛ ج. احــکام صــادر شــده از مراجــع قانونــی و ذیصــاح؛ د. پیوســتن بــه قراردادهــای بین المللــی و عضویــت در ســازمان ها یــا مجامــع بین المللــی  کــه ب

بــا اجــازه قانــون.

5. بــه عنــوان نمونــه، »مــاده 28« قانــون محاســبات عمومــی، اشــعار مــی دارد پیــش پرداخــت عبــارت اســت از پرداختــی کــه از محــل اعتبــارات مربــوط بــر اســاس احــکام و قراردادهــا طبــق مقررات 

پیــش از انجــام تعهــد صورت می گیــرد. از بــاب دفــع دخــل مقــّدر، بیــان می شــود کــه خصوصیتــی از حیــث مســتند بــودن پرداخــت بــه احــکام و قراردادهــای مــأذون از مقــّررات بــرای موضــوع 

پیش پرداخــت نیســت کــه قابلیــت تســّری بــه ســایر پرداخت  هــا در ســاختار دولتــی را نداشــته باشــد.

ــون و  ــن قان ــّررات ای ــا مق ــا ب ــاق پرداخت ه ــر انطب ــی از نظ ــرکتهای دولت ــی و ش ــات دولت ــا و مؤسس ــارج وزارتخانه ه ــر مخ ــی ب ــارت مال ــال نظ ــی: اعم ــبات عموم ــون محاس ــاده 90« قان 6. »م

ــت. ــی اس ــاد و دارای ــور اقتص ــده وزارت ام ــه عه ــرج، ب ــوع خ ــر ن ــه ه ــع ب ــررات راج ــایر قوانین و مق س
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