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پشت به فرصتها ،در تقابل با تهدیدها

4
سرمقاله

یک ــی از مهمتری ــن بنیانه ــای توس ــعه در تم ــام کش ــورها ،زمینهس ــازی ب ــرای ج ــذب س ــرمایههای داخل ــی و خارج ــی
اس ــت .در حقیق ــت دولته ــا ت ــاش میکنن ــد می ــزان ریس ــک اقتص ــادی را ب ــرای س ــرمایههایی ک ــه میتوان ــد بسترس ــاز
پیش ــرفت صنعت ــی و اقتص ــادی آنه ــا باش ــد ،کاه ــش ده ــد.
ام ــا ای ــران هم ــواره در مس ــیر ریسـ ـکهای متع ــدد ،اقتص ــادی غیرقاب ــل پیشبین ــی داش ــته ک ــه علیرغ ــم پتانس ــیلهای
بس ــیار بهوی ــژه در ح ــوزه ان ــرژی ،پتروش ــیمی ،صنای ــع معدن ــی و حت ــی تجدیدپذیره ــا ،نتوانس ــته در ج ــذب س ــرمایههای
خارج ــی ب ــه توفی ــق قاب ــل توجه ــی دس ــت یاب ــد.
بیتوجه ــی ب ــه الزام ــات و ضرورته ــای ج ــذب س ــرمایههای خارج ــی البت ــه در کن ــار فرص ــت س ــوز یها بس ــیاری ک ــه در
ای ــن ح ــوزه رخ میده ــد ه ــم در خ ــارج ش ــدن قط ــار اقتص ــاد ای ــران از ری ــل توس ــعه نقش ــی بس ــزا داش ــته اس ــت .نگاه ــی ب ــه
فرصــت هــای اقتصــادی در کشــورمان نشــان مــی دهــد کــه حــوزه انــرژی ایــران عــاوه بــر صنایــع نفــت و گاز و پتروشــیمی،
در بــرق هــم بســیار مســتعد جــذب ســرمایهگذاری اســت.
علیرغ ــم ای ــن پتانس ــیل ام ــا دول ــت ن ــه تنه ــا در ج ــذب س ــرمایه ه ــای خارج ــی و حت ــی داخل ــی در صنع ــت ب ــرق ناموف ــق
ب ــوده ،بلک ــه ب ــه عن ــوان اصلیتری ــن متول ــی ای ــن صنع ــت ه ــم از تامی ــن س ــرمایههای پیشبین ــی ش ــده در قوانی ــن بودج ــه
س ــاالنه و قوانی ــن توس ــعه پن ــج س ــاله کش ــور بازمان ــده ب ــه ط ــوری ک ــه ام ــروز صنع ــت ب ــرق رقم ــی بال ــغ ب ــر  25ه ــزار میلی ــارد
توم ــان کس ــری س ــرمایهگذاری دارد.
کافــی اســت ایــن مســاله را مــد نظــر قــرار دهیــم کــه وزارت نیــرو بــرای افزایــش ظرفیــت ســاالنه تولیــد بــرق بــه میــزان  ۵هــزار
مــگاوات ،بــه ســرمایهای بالــغ بــر  ۳میلیــارد دالر نیــاز دارد .ایــن مســاله بــه درســتی نشــان مــی دهــد کــه صنعــت بــرق بــا
وج ــود توانمن ــدی ه ــای مثالزدن ـیاش ت ــا چ ــه ح ــد از جای ــگاه حقیق ــی خ ــود در ح ــوزه توس ــعه و س ــرمایه گ ــذاری فاصل ــه
دارد.
واقعیــت ایــن اســت کــه تامیــن ایــن میــزان ســرمایه بــا توجــه بــه کمبــود منابــع تأمیــن مالــی در وزارت نیــرو و شــرکتهای
تابعــه آن ،همچنیــن عــدم تمایــل بخــش خصوصــی بــه ســرمایهگذاری در ایــن نــوع پروژههــا و از طــرف دیگــر تحریمهــای
اقتص ــادی و ع ــدم دسترس ــی ب ــه مناب ــع مال ــی خارج ــی و بینالملل ــی بس ــیار س ــخت ب ــه نظ ــر میرس ــد .چ ــرا ک ــه ای ــن
عوام ــل رون ــد س ــرمایهگذاری در صنع ــت ب ــرق را در ط ــول س ــالهای اخی ــر کاهن ــده ک ــرده اس ــت.
ب ــر اس ــاس برنامهه ــا و پیشبینیه ــا ،ذخای ــر و اندوختهه ــا ،ودیع ــه حقانش ــعاب ،درآم ــد عموم ــی و تس ــهیالت مال ــی
بانکــی (داخلــی و خارجــی) مهمتریــن منابــع جریــان ســرمایهای صنعــت بــرق محســوب میشــوند کــه تســهیالت مالــی
بانک ــی ب ــا  ۷۰درص ــد بیش ــترین س ــهم را در ای ــن جری ــان ایف ــا میکن ــد .ب ــا ای ــن ح ــال نتای ــج بررس ــی ادوار گذش ــته بودج ــه
صنع ــت و محاس ــبه می ــزان تحققپذی ــری مناب ــع س ــرمایهای ،نش ــان میده ــد ک ــه تنه ــا  ۳درص ــد از مناب ــع س ــرمایهای
از مح ــل تس ــهیالت مال ــی و بانک ــی قابلی ــت تحققپذی ــری داش ــته و در س ــطح کالن ،می ــزان تحققپذی ــری کل مناب ــع
س ــرمایهای براب ــر  ۳۳درص ــد اس ــت.
البتــه هنــوز هــم مــی تــوان بــرای توســعه صنعــت بــرق زمینههــای قابــل توجهــی را فراهــم کــرد .رمزارزهــا کــه تــا پیــش از ایــن
یک ــی از آفته ــای مصرف ــی صنع ــت ب ــرق بودن ــد در قال ــب س ــاختار قانون ــی تدوی ــن ش ــده م ــی توانن ــد ب ــه فرصت ــی ب ــرای
ســرمایه گــذاری و حتــی افزایــش تولیــد بــرق بــدل شــوند.
اگــر دولــت بــرای صــدور بــرق بــه وســیله بخــش خصوصــی چــاره اندیشــی کنــد ،صنعــت بــرق حتــی مــی توانــد جایگزینــی
صــدور بــرق بــه جــای گاز را بــه دلیــل نیــاز گســترده کشــورهای منطقــه بــه بــرق و همچنیــن ارزش افــزوده بــاالی ایــن کاالی
اســتراتژیک کلیــد زده و زمینــه ایجــاد فرصتهــای ســرمایهگذار یهای جدیــدی را بــرای ایــن صنعــت فراهــم آورد.
گس ــترش ص ــادرات خدم ــات فن ــی و مهندس ــی ب ــا ات ــکا ب ــه دیپلماس ــی سیاس ــی و اقتص ــادی دول ــت ،بهینهس ــازی
ش ــبکههای توزی ــع و کاه ــش تلف ــات ب ــا ات ــکا ب ــه توانمندیه ــای بخ ــش خصوص ــی و در قال ــب ی ــک س ــاختار قانونم ــدار
مالــی کــه بازگشــت ســرمایه آنهــا را بــه درســتی مشــخص کنــد هــم مــی تواننــد زمینــه هــای بســیار مســتعدی بــرای جــذب
س ــرمایه ه ــای بخ ــش خصوص ــی باش ــند.
در شــرایط کنونــی کاهــش چشــمگیر میــزان صــادرات نفــت ایــران ،اگــر چــه میتوانــد روزهــای دشــواری را بــرای اقتصــاد
کشــور رقــم بزنــد امــا شــاید تمریــن ســختی هــم بــرای ســوق دادن اقتصــاد کشــور بــه ســمت آزادی از بنــد درآمدهــای نفتــی
باشــد .در شــرایط تحریــم ،دشــواری مبــادالت پولــی بیــن المللــی و البتــه رکــود گســترده ،تنهــا کســب و کارهــای بخــش
خصوصــی مــی تواننــد اقتصــاد کشــور را از بحــران کنونــی خــارج کننــد▪ .

آفت های سرمایه گذاری
(پرونده)
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معاونت پژوهش و برنامه ریزی سندیکای صنعت برق ایران

سرمایه گذاری در صنعت برق؛

مواجهه آمار با فرصت ها
ســـرمایه گـــذاری در صنعـــت بـــرق بـــی شـــک بـــا
چالــش هــا و مشــکالت عدیــده و پرشــماری مواجــه
اســـت کـــه برآینـــد همـــه آنهـــا در نهایـــت بـــه افـــت
ش ــدید س ــرمایه گ ــذاری ه ــا و در نهای ــت تضعی ــف
زیرس ــاخت ه ــای صنع ــت ب ــرق کش ــور منج ــر ش ــده
اس ــت.
ب ــر همی ــن اس ــاس و ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه در بن ــد ت
م ــاده  48پیشبین ــی ش ــده اس ــت در پای ــان برنام ــه
 25ه ــزار م ــگاوات ب ــه ظرفی ــت تولی ــد ب ــرق اضاف ــه
شــود ،الزم اســت کــه ســاالنه حــدود  5هــزار مــگاوات
بـــه شـــبکه بـــرق اضافـــه شـــود .از آنجـــا کـــه بـــرای
افزای ــش ظرفی ــت تولی ــد و انتق ــال و توزی ــع ب ــرق ،بط ــور
متوســط بــه ازای هــر کیلــووات ســاعت ،حداقــل 1000
دالر نیــاز میباشــد ،بنابرایــن بــرای افزایــش  5000هــزار
م ــگاوات ب ــرق در س ــال ،ب ــه  5میلی ــارد دالر س ــرمایه
گ ــذاری نی ــاز اس ــت و اگ ــر ن ــرخ تس ــعیر را ح ــدود 8
هــزار تومــان در نظــر بگیریــم ،در ســال بالــغ بــر  40هــزار
میلیــارد تومــان نیــاز اســت .ایــن در حالــی اســت کــه
در بودجــه ســنواتی دولــت ،در ســال  1398مجموعــا
 24هـــزار میلیـــارد تومـــان بـــرای بخـــش ســـرمایهای
پیـــش بینـــی شـــده اســـت کـــه در ادامـــه رونـــد

6
پرونده
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ســـالهای گذشـــته بخشعمـــدهای از منابـــع آن
( 46درصــد) از محــل فاینانــس ،و تســهیالت بانکــی
بـــرآورد شـــده اســـت و انتظـــار مـــیرود حداکثـــر 30
درصــد ایــن بودجــه معــادل  8هــزار میلیــارد تومــان (1
میلی ــارد دالر) محق ــق شود(ش ــکل .)1
همانط ــور ک ــه در نم ــودار ش ــکل  2دی ــده م ــی ش ــود،
میـــزان ســـرمایه گـــذاری انجـــام شـــده در بخـــش
ب ــرق ،متوس ــط رش ــد س ــاالنه در ط ــول برنام ــه پنج ــم
 16درص ــد ب ــوده اس ــت و در س ــال  1396ب ــه می ــزان
 7627ه ــزار میلی ــارد توم ــان س ــرمایه گ ــذاری ش ــده
اس ــت.
اگ ــر چ ــه می ــزان ریال ــی س ــرمایه گ ــذاری در صنع ــت
ب ــرق ،ت ــا ح ــدودی رش ــد داش ــته اس ــت ام ــا عم ــده
ای ــن رش ــد ب ــا در نظ ــر داش ــتن جه ــش ن ــرخ ارز و ت ــورم
در صنع ــت ب ــرق ،منج ــر ب ــه افزای ــش ظرفی ــت قاب ــل
توجهـــی نشـــده اســـت بـــه نحـــوی کـــه مـــی تـــوان
مشـــاهده کـــرد عمـــا ســـرمایه گـــذاری حقیقـــی در
صنعــت بــرق نســبت بــه دهــه  80رونــد نزولــی داشــته
اس ــت و از  6.5میلی ــارد دالر در س ــال  1387ب ــه 1.6
میلی ــارد دالر در س ــال  1396کاه ــش یافت ــه اس ــت.
ای ــن کاه ــش در می ــزان س ــرمایه گ ــذاری را م ــی ت ــوان

در میـــزان افزایـــش ظرفیـــت نیـــروگاه هـــای کشـــور
ب ــه خوب ــی مش ــاهده ک ــرد .همانط ــور ک ــه در نم ــودار
ش ــکل  18دی ــده م ــی ش ــود متوس ــط رش ــد س ــاالنه در
برنامـــه چهـــارم  8.6درصـــد ،در برنامـــه پنجـــم 3.6
درص ــد و در س ــال ( 1396س ــال اول برنام ــه شش ــم)
نس ــبت ب ــه س ــال قب ــل  2366م ــگاوات ب ــه ظرفی ــت
نیروگاه ــی کش ــور اضاف ــه ش ــده اس ــت ک ــه رش ــدی
 3.1درص ــدی داش ــته اس ــت .ای ــن در حال ــی اس ــت
کـــه مطابـــق برنامهریزیهـــای انجـــام شـــده ،بـــرای
پاس ــخ ب ــه رش ــد تقاض ــای ب ــرق ،رش ــد  6درص ــدی
نی ــاز اس ــت.
ب ــا توج ــه ب ــه ش ــرایط اقتص ــادی کش ــور و محدودی ــت
ســـرمایه گـــذاران خارجـــی بـــرای ورود بـــه ایـــران بـــه
دلیــل تحریــم هــای اقتصــادی و عــدم تمایــل بخــش
خصوصــی بــرای ســرمایهگذاری در صنعــت بــرق بــه
دلیــل غیراقتصــادی بــودن طــرح هــای ایــن صنعــت،
عم ــا ب ــار س ــرمایه گ ــذاری در ای ــن صنع ــت عمدت ــا
توســـط شـــرکتهای تابعـــه وزارت نیـــرو و از محـــل
منابــع داخلــی (درآمدهــای حاصــل از حــق انشــعاب
و کم ــک ه ــای مال ــی دول ــت) صورتپذی ــرد▪.

شکل  - 1روند منابع سرمایهای به تفکیک منابع (میلیارد ریال)

تسهیالت بانکی و فاینانس خارجی

300000

اوراق مشارکت

250000
200000

حق انشعاب

150000

ذخایر و اندوخته ها

50000
0
1397

1395

1396

1393

1394

میلیارد ریال

100000

1392

شکل -2روند سرمایهگذاری در صنعت برق از سال  1386تا 1396
10

90000

سرمایه گذاری (میلیارد دالر)

9

80000

سرمایه گذاری (میلیارد ریال)

8

70000

6.5

7

60000

6

میلیارد دالر

3.9

4
3
2

3.6

3.0
1.6

1.5

1.6

1.7

1.4

3.4

30000
20000

1.1

10000

1
0

40000

میلیارد ریال

5

50000

1396

1395

1394

1393

1392

1391

1389

1390

1388

1387

1386

0

روند افزایش طرفیت نیروگاه های کشور  1384 -تا 1396
90000

12.0

80000

10.0

70000
60000

8.0
6.0

40000
30000

4.0

20000

2.0
0.0

مگاوات

درصد رشد

50000

10000
1396

1395

1394

1393

1392

1391

1390

1389

1388

1387

1386

1384 1385

0

اهداف کمی برنامه ششم در بخش برق
ماده

شاخص

کل بخش ها

بخش برق

3

متوسط رشد ساالنه ارزش افزوده

( 8درصد)

( 9درصد)

3

متوسط رشد ساالنه اشتغال

( 3.9درصد)

( 6.6درصد)

3

متوسط رشد ساالنه سرمایه گذاری

( 31.5درصد)

( 30.3درصد)

متوسط قیمت برآوردی فروش برق برابر  756ریال برکیلو وات ساعت

7
پرونده
آفت های
سرمایه گذاری
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 /پری شاکرین/

روزنامه نگار

تحریم و راه دشوار
سرمایه گذاری خارجی در ایران

8
پرونده

ام ــروزه س ــرمایه گ ــذاری خارج ــی در اقتص ــاد جه ــان
اهمی ــت قاب ــل توجه ــی دارد چ ــرا ک ــه عام ــل مهم ــی
در ایجــاد تحــوالت وســیع اقتصــادی اســت و درایــن
می ــان کمک ــی ب ــزرگ اس ــت ب ــرای تم ــام کش ــورها ب ــه
خص ــوص کش ــورهای در ح ــال توس ــعه.
س ــرمایه گ ــذاری خارج ــی م ــی توان ــد عام ــل و اب ــزاری
ب ــرای رش ــد و توس ــعه باش ــد و اغل ــب کش ــورها ،ب ــه
و ی ــژه کش ــور ه ــای در ح ــال توس ــعه ک ــه نقدینگ ــی
پایینتـــری دارنـــد ،بـــرای اجـــرای طـــرح هـــای
اقتصـــادی و صنعتـــی خـــود ،بـــه دنبـــال جـــذب
ســـرمایه هـــای خارجـــی هســـتند و بـــه ایـــن دلیـــل
ســـرمایه گـــذاری خارجـــی دارای ابعـــاد سیاســـی و
اقتصـــادی وســـیعی اســـت.
از همی ــن روس ــت ک ــه اولی ــن گام ه ــا ب ــرای مح ــدود
ک ــردن و تح ــت فش ــار ق ــراردادن هرکش ــوری تحری ــم
اس ــت وای ــن گون ــه ب ــا مح ــروم ک ــردن کش ــور موردنظ ــر
از دســـتیابی بـــه بـــازار جهانـــی کاال و خدمـــات و
ســرمایه و منــزوی کــردن کشــور موردنظــر باعــث عــدم
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دس ــتیابی ب ــه س ــرمایه خارج ــی م ــی ش ــوند.
چنیـــن اســـت کـــه بـــه نظـــر مـــی رســـد امریـــکا هـــم
دســت برهمیــن نقطــه گذاشــته ومــی خواهــد برســرراه
ای ــران در راه توس ــعه س ــنگ بیان ــدازد ومان ــع تراش ــی
کن ــد.
آن طـــور کـــه ســـازمان جهانـــی ســـرمایه گـــذاری
(آنکتـــاد) در آخریـــن گـــزارش خـــود آورده اســـت،
می ــزان س ــرمایهگذاری مس ــتقیم خارج ــی در ای ــران در
س ــال  ۲۰۱۷ب ــه  ۵میلی ــارد و  ۱۹میلی ــون دالر رس ــیده
ب ــود؛ یعن ــی می ــزان س ــرمایهگذاری خارج ــی در ای ــران
در س ــال  ۲۰۱۸ب ــا کاه ــش  ۶۹.۳۳درص ــدی مواج ــه
ش ــده اس ــت.
ای ــن نه ــاد بینالملل ــی در بخش ــی از گ ــزارش قبل ــی
خـــود آورده بـــود ،میـــزان جـــذب ســـرمایهگذاری
خارج ــی ای ــران در س ــال  ۲۰۱۷نزدی ــک ب ــه  ۵۰درص ــد
افزایــش داشــته کــه بــه علــت مشــارکت شــرکتهای
خارجـــی در اکتشـــاف و تولیـــد بخـــش نفـــت و گاز
والبت ــه تصوی ــب برج ــام و ش ــرایط مس ــاعدی ب ــود ک ــه

در کش ــور ایج ــاد ش ــد.
امـــا متاســـفانه پـــس از خـــروج ترامـــپ از برجـــام در
دوم اردیبهشـــت  ۸( ۱۳۹۷مـــی  )۲۰۱۸و بازگشـــت
دوبـــاره تحریمهـــای ایـــران ،شـــرکتهای بـــزرگ
س ــرمایه گ ــذار نظی ــر توت ــال و خودروس ــازان اروپای ــی از
ای ــران خ ــارج ش ــدند و ش ــرکتهای مانن ــد بوئین ــگ
و ایربــاس قراردادهــای خــود بــا ایــران را فســخ کردنــد
و همیـــن باعـــث شـــد کـــه میـــزان ســـرمایه گـــذاری
خارج ــی درای ــران ن ــزول پی ــدا کن ــد.
ایــران در ســال  ۲۰۱۴بالــغ بــر  ۲میلیــارد و  ۱۰۵میلیــون
دالر س ــرمایهگذاری مس ــتقیم خارج ــی ج ــذب ک ــرده
ب ــود ک ــه ای ــن رق ــم در س ــال  ۲۰۱۵ب ــه  ۲میلی ــارد و ۵۰
میلی ــون دالر کاه ــش یافت ــه ب ــود.
می ــزان س ــرمایه مس ــتقیم خارج ــی ج ــذب ش ــده در
ســـال  ۲۰۱۳نیـــز  ۳میلیـــارد و  ۵۰میلیـــون دالر بـــوده
اس ــت .ای ــن رق ــم در س ــال  ۲۰۱۲براب ــر ب ــا  ۴میلی ــارد و
 ۶۶۲میلی ــون دالر ب ــرآورد ش ــده ب ــود.

ســـهم ایـــران از جـــذب ســـرمایهگذاری مســـتقیم
خارجـــی در جهـــان
ب ــر اس ــاس گ ــزارش آنکت ــاد ،در س ــال  ۲۰۱۸در جه ــان
 ۱۲۹۷میلی ــارد دالر ج ــذب س ــرمایهگذاری مس ــتقیم
خارج ــی انج ــام ش ــده اس ــت ک ــه س ــهم ای ــران از ای ــن
می ــزان براب ــر ب ــا  ۰.۲۶درص ــد اس ــت و ای ــران جای ــگاه
 ۵۵در میـــان کشـــورهای مـــورد بررســـی را دارد کـــه
نســبت بــه گــزارش ســال گذشــته  ۱۰پلــه نــزول داشــته
اســت .جایــگاه ایــران در ســال  ۲۰۱۷برابــر بــا  ۴۵بــود.
طب ــق همی ــن گ ــزارش آمری ــکا ب ــا  ۲۵۲میلی ــارد دالر،
چیـــن بـــا  ۱۳۹میلیـــارد دالر و هنگکنـــگ بـــا ۱۱۶
میلی ــارد دالر بهترتی ــب در رتبهه ــای اول ت ــا س ــوم ب ــه
لحـــاظ جـــذب ســـرمایهگذاری مســـتقیم خارجـــی
ق ــرار داش ــته ان ــد.
وایــن هــا همــه نشــان از ایــن دارد کــه میــزان تحری مهــا
تـــا چـــه حـــد در رشـــد یـــا کاهـــش ســـرمایه گـــذاری
موثراســت وچــه راه ســختی پیــش پــای کشــور اســت.
براس ــاس پژوهش ــی ک ــه از س ــوی مس ــعود س ــعادت
مهــر اســتاد دانشــگاه و بــا اســتفاده از دادههــای ســری
زمانــی  1368-1393انجــام گرفتــه اســت مشــخص
شـــده کـــه تحریمهـــا تأثیـــر منفـــی و معنـــاداری بـــر
کاه ــش س ــرمایهگذاری مس ــتقیم خارج ــی در ای ــران
داش ــته اس ــت .براس ــاس ای ــن پژوه ــش تحریمه ــای
خیلــی شــدید کــه شــامل تحریمهــای شــدید آمریــکا،
اتحادی ــه اروپ ــا و س ــازمان مل ــل اس ــت ،س ــاالنه 716
میلیـــون دالر ســـرمایهگذاری خارجـــی را در ایـــران
کاه ــش داده اس ــت .همچنی ــن ،تحریمه ــای ش ــدید
ک ــه ش ــامل تحریمه ــای ش ــدید آمری ــکا و تحریمه ــای
متوس ــط و ضعی ــف اتحادی ــه اروپ ــا و س ــازمان مل ــل
اســـت ،ســـاالنه  116میلیـــون دالر FDIرا در ایـــران
کاهــش دادهانــد .تحریمهــای متوســطآمریــکا بــدون
تحری ــم از جان ــب اروپ ــا و س ــازمان مل ــل نی ــز س ــاالنه
 5/2میلی ــون دالر س ــرمایهگذاری خارج ــی در ای ــران
را کاه ــش داده اس ــت.ضم ــن ای ــن ک ــه پژوه ــش ه ــا
نش ــان داده ک ــه ع ــاوه ب ــر تحریمه ــا ،متغیره ــای ن ــرخ
تــورم و بیثباتــی نــرخ ارز تأثیــر منفــی و زیرســاختها
تأثیـــر مثبـــت بـــر جـــذب ســـرمایهگذاری مســـتقیم
د.
خارج ــی در ای ــران دارن ـ 
ایــن هــا امــا درحالــی اســت کــه از نوســانات نــرخ ارز،
رش ــد نقدینگ ــی بی ــش از  ۲۵درص ــد ،افزای ــش س ــطح
تنشهـــای داخلـــی و منطقـــهای ،عـــدم اجـــرای
صحیــح قوانیــن و...بــه عنــوان موانــع دیگــر بــر ســر راه
س ــرمایه گ ــذاری خارج ــی نم ــی ت ــوان غاف ــل ش ــد.
آیا فقط تحریم ها مانع هستند؟
آن طـــور کـــه خانـــم فریـــال مســـتوفی عضـــو اتـــاق
بازرگان ــی ای ــران گفت ــه اس ــت تحری ــم ه ــا تنه ــا ی ــک
بع ــد قضی ــه اس ــت ،ضری ــب کفای ــت س ــرمایه پایی ــن
بانکهـــای کشـــور کـــه ریســـک شـــبکه بانکـــی را
نشـــان میدهـــد ،براســـاس اســـتاندارد جهانـــی ۱۲
درصـــد اســـت حالآنکـــه در  ۱۰بانـــک ایـــران ایـــن
رق ــم  ۸درص ــد اس ــت .بانکه ــای کش ــور در ش ــرایط

بحــران قــرار دارنــد؛ ایــن شــرایط بحرانــی یکــی از موانــع
اصلـــی عـــدم ارتبـــاط بـــا بانکهـــای بینالمللـــی
دنیاســت ضمــن ایــن کــه عــدم برگشــت تســهیالت
ب ــه بانکه ــا از دیگ ــر مش ــکالت حائ ــز توج ــه در ای ــن
خص ــوص اس ــت.
ب ــه گفت ــه وی ب ــرای آنک ــه ی ــک س ــرمایهگذار تصمی ــم
بگیـــرد کـــه آیـــا بایـــد در یـــک فعالیـــت خـــاص وارد
شـــود یـــا در خصـــوص ســـرمایهگذاری از قبـــل
انجامشـــده چـــه تصمیمـــات جدیـــدی اتخـــاذ
کن ــد ،بای ــد ق ــادر باش ــد از عوام ــل مه ــم تأثیرگ ــذار ب ــر
کســبوکار ،اط ــاع دقی ــق ی ــا اطالعات ــی ب ــا حداکث ــر
اطمین ــان کس ــب کن ــد .ای ــن ام ــر موج ــب میش ــود
ریســـک ســـرمایهگذاری کاهـــش یابـــد یـــا الاقـــل
قابلکنت ــرل و مدیری ــت باش ــد .اط ــاع در خص ــوص
رونده ــای آین ــده سیاس ـتهای پول ــی ،مال ــی ،ارزی،
تج ــاری و مالیات ــی ازجمل ــه عوام ــل مه ــم و مؤث ــر ب ــر
تصمیمگیـــری ســـرمایهگذاران و از شـــاخصهای
ارزیابــی امنیــت اقتصــادی بــرای ورود بــه بــازار ایــران
محس ــوب میگ ــردد .س ــرمایهگذار بای ــد ق ــادر باش ــد
تـــا چشـــمانداز ســـرمایهگذاری خـــود را پیشبینـــی
کـــرده و احتمـــاالت الزم را مدیریـــت کنـــد.

اجرایی کردنتعهداتبینالمللی
ازجمله FATFو پیوستن به
کنوانسیونهایبینالمللی،می
تواند در شرایط تحریم ،امنیت
سرمایه گذاری بهبود ببخشد و از
این طریق به جذب سرمایه گذاری
خارجی کمک کند

چه باید کرد؟
ب ــه نظ ــر میرس ــد ب ــا توج ــه ب ــه ش ــرایط فعل ــی کش ــور
بای ــد برنامههای ــی اتخ ــاذ ک ــرد ت ــا از ای ــن تهدی ــد ب ــه
فرصـــت رســـید هرچنـــد کـــه صـــد در صـــد نتوانـــد
ج ــواب بده ــد .ب ــه ب ــاور عض ــو ات ــاق بازرگان ــی عام ــل
مهمــی کــه الزم اســت تــا دولــت در برنامهریزیهــای
کالن خ ــود ب ــه آن توج ــه داش ــته باش ــد ،برنامهری ــزی
بـــرای مشـــوقهای ســـرمایهگذاری اســـت .عـــدم
مدیریـــت صحیـــح شـــرکتهای ایرانـــی عامـــل
دیگـــری اســـت کـــه بایـــد بـــرای بهبـــودی آن توجـــه
ش ــود.
همـــکاری مؤثـــر بخـــش خصوصـــی و دولـــت در
قانونگـــذاری و اجـــرای قوانیـــن و تربیـــت نیـــروی
انس ــانی نی ــز مه ــم اس ــت ک ــه دول ــت در ای ــن زمین ــه
قدمهـــای خوبـــی برداشـــته اســـت.
بـــه اعتقـــاد مســـتوفی یکـــی دیگـــر از اقدامـــات
بایســـتهای کـــه دولـــت در برنامههـــای توســـعهای
خ ــود بای ــد مدنظ ــر ق ــرار ده ــد ،شناس ــایی صحی ــح
پتانس ــیلهای اس ــتانی و اولویتبن ــدی بخشه ــای
اقتصـــادی اســـت.
یکـــی دیگـــر از عوامـــل اثرگـــذار در موفقیـــت کشـــور
ب ــرای ج ــذب مناب ــع خارج ــی ،رتب ــه اعتب ــاری کش ــور
در م ــراودات بینالملل ــی اس ــت .هرچن ــد ک ــه ای ــن
رق ــم کاه ــش پیداک ــرده ب ــود ب ــه نظ ــر میرس ــد دوب ــاره
رش ــد ک ــرده باش ــد.
از ط ــرف دیگ ــر اجرای ــی ک ــردن تعه ــدات بینالملل ــی
ازجملـــه  FATFو پیوســـتن بـــه کنوانســـیونهای
بینالمللـــی ،امنیـــت ســـرمایهگذاری را در شـــرایط
تحری ــم میتوان ــد بهب ــود ببخش ــد و از ای ــن طری ــق ب ــه
ج ــذب س ــرمایهگذاری خارج ــی کم ــک ک ــرد▪.

9
پرونده
آفت های
سرمایه گذاری

119

پیششمارهدوم تابستان 98

وقتی موتور اقتصاد روشن نمیشود
 /محمدصادق جنانصفت/

10
پرونده

روزنامه نگار

ســـرمایهگذاری مهمتریـــن متغیـــر اقتصـــادی بـــرای
رســـیدن بـــه رشـــد وتوســـعه هـــر جامعـــهای بـــا هـــر
گرایـــش سیاســـی اســـت و ســـطح رفـــاه شـــهروندان
و همچنیـــن موثرتریـــن ابـــزار بـــرای کاهـــش نـــرخ
بی ــکاری ب ــه حس ــاب میآی ــد .س ــرمایهگذاری هم ــان
موت ــور رش ــد اقتص ــادی اس ــت و اگ ــر در جامع ــه ای
ایـــن موتـــور روشـــن نشـــود بایـــد انتظـــار همـــه انـــواع
کاس ــتیها در اقتص ــاد را داش ــت .ب ــه همی ــن دالی ــل
اس ــت ک ــه دولته ــای م ــدرن و کارآم ــد هم ــه راهه ــا
را ب ــرای س ــرمایهگذاری هم ــوار میکنن ــد و ه ــر س ــد و
راه بندانــی را از ســرراه ایــن متغیــر اصلــی در اقتصــاد
مل ــی ب ــر م ــی دارن ــد.
تـــاش دولتهـــا ایـــن اســـت کـــه ســـرمایهگذاران
فعل ــی را ب ــا اس ــتفاده از اهر مه ــای تش ــویقی واقع ــی
در مس ــیر توس ــعه واح ــد اقتص ــادی خ ــود ق ــرار دهن ــد
و همچنیـــن راههایـــی را بـــرای ســـرمایهگذاران تـــازه
بازکـــرده و در نهایـــت همـــه شـــهروندان درون و
بی ــرون س ــرزمینی را در مس ــیر اق ــدام س ــرمایهگذاری
قـــرار دهنـــد .امـــا ایـــن آرزوی دولتهـــا در دورانـــی
و در ســـرزمینها و جامعههایـــی بـــا ناکامـــی روبـــرو
شـــده و متغیـــر ســـرمایهگذاری در روندکاهنـــده قـــرار
میگی ــرد .دق ــت در برخ ــی آماره ــا نش ــان م ــی ده ــد
موت ــور س ــرمایهگذاری در ای ــران متاس ــفانه خام ــوش
اس ــت و بدت ــر از خام ــوش ش ــدن ای ــن متغی ــر اصل ــی
اقتص ــاد ای ــن اس ــت ک ــه ای ــن درد در جس ــم و ج ــان
ایـــران نهادینـــه میشـــود.
آماره ــای در دس ــترس نش ــان میده ــد از س ــال ۱۳۹۲
ت ــا س ــال  ۱۳۹۸ط ــی  ۲۴فص ــل رش ــد س ــرمایهگذاری
در  ۱۴فص ــل منف ــی و میانگی ــن رش ــد س ــرمایهگذاری
منف ــی  3.8درص ــد ب ــوده اس ــت .تحلی ــل عملک ــرد
س ــرمایهگذاری از جه ــات مختل ــف حائ ــز اهمی ــت
اســـت از جملـــه آن کـــه تـــا حـــدی نشـــاندهنده
عملکــرد تولیــد در فصلهــای آینــده اســت .در ســال
 ،۱۳۹۷س ــرمایهگذاری در اقتص ــاد بی ــش از تولی ــد ب ــا
رک ــود مواج ــه ش ــده ب ــود .ب ــر اس ــاس محاس ــبات مرک ــز
آمـــار ایـــران ،تشـــکیل ســـرمایه ناخالـــص در ســـال
 ۱۳۹۷رشـــدی برابـــر بـــا منفـــی  ۵.۶درصـــد داشـــته
اس ــت .در ای ــن بی ــن رش ــد تش ــکیل س ــرمایه ثاب ــت
ناخالــص در ماشــینآالت برابــر بــا منفــی  ۶.۹درصــد
و در ســـاختمان برابـــر بـــا منفـــی  ۴.۵درصـــد بـــوده
اس ــت.
می ــزان اثرگ ــذاری تش ــکیل س ــرمایه در ماش ــینآالت
ب ــر مس ــیر رش ــد اقتص ــادی دورهه ــای بع ــد بی ــش از
بخــش ســاختمان اســت و لــذا افــت شــدید تشــکیل
ســرمایه ماشــینآالت و رونــد نزولــی آن در فصــل آخــر
ســال ،بــه نوعــی نشــاندهنده مســیر رشــد اقتصــادی
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س ــال ج ــاری خواه ــد ب ــود .رون ــد تغیی ــرات تش ــکیل
س ــرمایه ثاب ــت ناخال ــص در ط ــی س ــال ب ــه گونـ ـهای
بــوده کــه بــه تدریــج از میــزان تشــکیل ســرمایه کاســته
شـــده اســـت .نـــرخ تغییـــرات تشـــکیل ســـرمایه در
فصــل آخــر ســال نســبت بــه زمــان مشــابه ســال قبــل
براب ــر ب ــا منف ــی  ۱۰.۷درص ــد ب ــوده اس ــت.
رکـــود ســـرمایهگذاری در ماشـــینآالت در فصـــل
آخ ــر س ــال ب ــه بیش ــترین ح ــد خ ــود ط ــی س ــال رس ــید
ب ــه طور یک ــه ن ــرخ رش ــد تش ــکیل س ــرمایه ثاب ــت در
ماش ــینآالت در فص ــل چه ــارم س ــال براب ــر ب ــا منف ــی
 ۱۷.۳درصـــد بـــود .افـــت شـــدید ســـرمایهگذاری در
ســال  ۱۳۹۷ناشــی از عواملــی ماننــد کاهــش واردات
ماشـــینآالت  ،نااطمینانـــی در اقتصـــاد ،نوســـانات
ن ــرخ ارز ،تغیی ــرات سیاسـ ـتها و مق ــررات ،افزای ــش
ریســـک ســـرمایهگذاری و تنگنـــای مالـــی بـــوده
اســت .ایــن عددهــای دهشــتناک امــا گویــی کســی
را نمیرنجانـــد و مدیـــران را آزار نمیدهـــد.
اگـــر ایـــن عددهـــای ناراحتکننـــده را در پـــازل
اقتص ــاد ای ــران ق ــرار دهی ــم و ب ــه ط ــور مث ــال ب ــه ای ــن
اعدادنیـــز توجـــه کنیـــم ،وخامـــت اوضـــاع بیشـــتر
نمایـــان میشـــود .آمارهـــا نشـــان میدهـــد رشـــد
مصـــرف از ســـال  ۱۳۹۲تـــا  ۱۳۹۷در  ۲۴فصـــل،
تنهـــا در  ۹فصـــل مثبـــت بـــوده و میانگیـــن آن در
تمــام فصــول منفــی  2.2درصــد بــوده اســت .آخریــن
آم ــار اعالمش ــده توس ــط مرک ــز آم ــار ای ــران ب ــرای س ــال
 ۹۷نش ــانمیده ــد ن ــرخ ت ــورم  26.9درص ــد و رش ــد
اقتصــادی منفــی  4.9درصــد بــوده اســت .ایــن رشــد
منفــی ب ـهزودی اثــرات خــود را در بخشهایــی ماننــد
اشـــتغال نمایـــان میســـازد.
ای ــن درحال ــی اس ــت ک ــه ط ــی س ــه س ــال گذش ــته
موضـــوع اشـــتغال و کاهـــش نـــرخ بیـــکاری یکـــی
از اولویتهـــای مهـــم دولـــت بـــوده ،ولـــی در عمـــل
ش رفت ــه ک ــه ب ــر
فرآینده ــای اجرای ــی ب ــه س ــمتی پیـ ـ 
می ــزان بی ــکاری اف ــزوده ش ــده اس ــت .ای ــن ش ــرایط
غـــم انگیـــز در شـــاخصهای اقتصـــادی درحالـــی
رخ میدهـــد کـــه ســـاالنه  ۸۰۰هـــزار میلیـــارد تومـــان
یارانــه پنهــان پرداخــت میشــود و در شــرایطی اتفــاق
میافت ــد ک ــه ک ــه کل وابس ــتگی اقتص ــاد کش ــور ب ــه
نف ــت ح ــدود  ۲۰۰ه ــزار میلی ــارد توم ــان اس ــت.
صنعت برق و گرفتاریهای بنیادین
بدیهـــی اســـت در شـــرایطی کـــه اقتصـــاد ایـــران
در شـــرایط ســـرازیری از نظـــر ســـرمایهگذاری قـــرار
دارد ،بیش ــتر صنای ــع نی ــز در همی ــن وضعی ــت ق ــرار
میگیرن ــد و می ــزان تولی ــد کاه ــش را تجرب ــه میکن ــد.
صنع ــت ب ــرق ای ــران در کلی ــت خ ــود کاالی ــی تولی ــد

میکنــد کــه مصــرف آن همگانــی اســت و نمیتــوان
آن را ب ــرای ی ــک دوره کوت ــاه ه ــم ک ــه ش ــده متوق ــف
کـــرد .از طـــرف دیگـــر ایـــن محصـــول بـــه دالیـــل
گوناگ ــون کاالی حس ــاس و اس ــتراتژیک تش ــخیص
تگ ــذاری
داده ش ــده و بنابرای ــن بای ــد مش ــمول قیم 
دولت ــی ش ــود و همچنی ــن خری ــدار انحص ــاری یک ــی
دیگـــر از ویژگیهـــای ایـــن صنعـــت بـــه حســـاب
میآیـــد.
س ــوال ای ــن اس ــت ک ــه در ش ــرایطی ک ــه بنگاهه ــای
فع ــال و س ــرمایهگذاری در صنع ــت ب ــرق در بدتری ــن
موقعی ــت ق ــرار دارن ــد ،آی ــا س ــطح و می ــزان ت ــابآوری
بنگاهه ــای فع ــال در صنع ــت ب ــرق اج ــازه م ــی ده ــد
ای ــن وضعی ــت ادام ــه یاب ــد؟ ب ــه نظ ــر میرس ــد بای ــد
درب ــاره ای ــن پرس ــش ب ــه ص ــورت بنی ــادی اندیش ــید
و همـــه جوانـــب کار را ســـنجید و اندازهگیـــری
کـــرد .واقعیـــت ایـــن اســـت کـــه راههـــای جـــذب
س ــرمایه ب ــرای صنع ــت ب ــرق و البت ــه بیش ــتر صنای ــع
صعبالعبورتـــر شـــده اســـت.
بـــه طورمثـــال راه دسترســـی بنگاههـــای صنعتـــی
بـــه پسانـــداز شـــهروندان کـــه حـــاال در اختیـــار
بانکـــداران اســـت ،بـــه دلیـــل سیاســـتهای پولـــی
و بانک ــی ناکارآم ــد مس ــدود اس ــت و ای ــن راه ب ــه نظ ــر
نمیرس ــد ب ــه زودی ب ــاز ش ــود .ی ــک راه دیگ ــر رش ــد
حه ــای
س ــرمایهگذاری در صنع ــت ب ــرق اج ــرای طر 
زیربنایــی در ایــن صنعــت از ســوی دولــت اســت کــه
ای ــن راه نی ــز چشـ ـماندازی روش ــن ن ــدارد .ب ــر اس ــاس
پیشبینیهـــای البتـــه دردنـــاک دولـــت در ســـال
 1398بودج ــه عمران ــی و اجرای ــی در هی ــچ بخ ــش
مهـــم از جملـــه بـــرق نـــدارد و ایـــن راه نیـــز مســـدود
اس ــت .ب ــا توج ــه ب ــه سیاس ــت خارج ــی ام ــروز ای ــران
ب ــه نظ ــر م ــی رس ــد ج ــذب س ــرمایه از خ ــارج نی ــز ب ــه
ایـــن زودی بـــاز نمیشـــود.
چه باید کرد؟
در حالـــی کـــه بـــازار داخلـــی ایـــران بـــرای صنعـــت
ب ــرق کش ــش الزم را ن ــدارد و نمیت ــوان ب ــا توج ــه ب ــه
مجموعـــه شـــرایط کالن سیاســـی و اقتصـــادی بـــه
بهب ــود وضعی ــت س ــرمایهگذاری در داخ ــل امی ــدوار
بــود ،بــه نظــر میرســد رویکــرد بــه بازارهــای منطقـهای
امیـــد آخـــر اســـت .صنعـــت بـــرق ایـــران میتوانـــد
دربازاره ــای منطق ــه ف ــروش مناس ــبی داش ــته باش ــد
و اگ ــر مق ــررات دس ــت و پ ــا گی ــر ص ــادرات برداش ــته
شـــده و چشـــماندازی روشـــن از آینـــده ترســـیم
ش ــود ،م ــی ت ــوان ب ــه رش ــد س ــرمایهگذاری مش ــترک
بـــا شـــرکتهای خارجـــی در بـــازار منطقـــه امیـــد
داشـــت▪.

 /علیرضا حسینی/

روزنامه نگار

درباره ضرورت جذب سرمایههای خارجی و داخلی در صنعت برق:

چراغ برق ،بیپول روشن نخواهد شد
یکـــی از عواملـــی کـــه میتوانـــد در رشـــد توســـعه و
شـــکوفایی اقتصـــادی یـــک کشـــور اثـــری تعییـــن
کننــده داشــته باشــد ،ســرمایهگذاری در بخشهــای
گوناگــون اقتصــادی آن کشــور و بــه ویــژه ســرمایههای
خارج ــی اس ــت ک ــه ام ــکان ج ــذب آن را داش ــته ی ــا
میتوانـــد آن امـــکان را ایجـــاد کنـــد.
امـــروزه مســـاله ســـرمایهگذاری خارجـــی یکـــی
از بحثهـــای اساســـی میـــان اقتصاددانـــان و
سیاس ـتمداران ایرانــی را برپــا کــرده اســت و همــواره
درب ــاره آث ــار ،پیامده ــا ،پیشنیازه ــا و حت ــی بای ــد و
نبای ــد آن بح ــث و اخت ــاف نظره ــای اساس ــی وج ــود
دارد .سیاســـتگذاران همـــواره ســـرمایهگذار یهای
کالن در طرحهـــای زیربنایـــی را یکـــی از نیازهـــای
اساس ــی کش ــورهای در ح ــال توس ــعه میدانن ــد .ام ــا
دولتهـــا قـــادر نیســـتند بـــه تنهایـــی ســـرمایه الزم
ب ــرای تامی ــن مال ــی ای ــن پروژهه ــا را تامی ــن کنن ــد.

ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه هماکن ــون طرحه ــای عمران ــی،
زیرســاختی کالن بســیاری بــر زمیــن مانــده و نیازهــای
شـــدید بـــرای گســـترش صنایـــع در بخشهـــای
گوناگــون ایجــاد شــده اســت ،کــه اجــرا و بــه ســرانجام
رس ــاندن حت ــی بخ ــش کوچک ــی از آنه ــا نی ــز از ت ــوان
دول ــت و س ــرمایهگذاران بوم ــی بی ــرون اس ــت ،نی ــاز
ب ــه ی ــک نی ــروی محرک ــه بیرون ــی ب ــه ش ــدت احس ــاس
میشـــود.
از دیگ ــر س ــو تحریمه ــای ش ــدید و ب ــی منطق ــی ک ــه
پ ــس از خ ــروج ای ــاالت متح ــده از تواف ــق برج ــام ب ــر
کشــورمان تحمیــل شــد و فشــار بــی ســابقهای کــه بــر
پیکــره اقتصــاد ایــران وارد آمــده اســت ،در کنــار پرهیــز
بس ــیاری س ــرمایهگذاران از مش ــارکت در طرحه ــای
توس ــعه ای ــران ب ــه دلی ــل ه ــراس از تنبیهه ــای ش ــدید
امریــکا و حتــی پــا پــس کشــیدن بســیاری از شــرکای
نزدی ــک صنای ــع ایران ــی ،وضعی ــت س ــرمای ه خارج ــی

و جـــذب آن را بســـیار پیچیدهتـــر از پیـــش ســـاخته
اس ــت.
یت ــوان ب ــر ای ــن مش ــکل چی ــره ش ــد؟ در
ام ــا چگون ــه م 
ای ــن گ ــزارش ب ــه بررس ــی ش ــرایط و امکان ــات س ــرمایه
خارجــی بــرای حضــور در ایــران و بــه ویــژه در صنعــت
ب ــرق ای ــن کش ــور و همچنی ــن آث ــار تحریمه ــای وض ــع
ش ــده علی ــه ای ــران ب ــر ای ــن عام ــل مه ــم اقتص ــادی
خواهی ــم پرداخ ــت.
قوانیــن جــذب ســرمایههای داخلــی و خارجــی و
عوامــل و شــرایط اثرگــذار بــر آن
نخســتین اصــل در جــذب ســرمایه ،آ گاهــی بــه ایــن
موضــوع اســت ،کــه ســرمایهگذاری در یــک صنعــت
تنهــا زمانــی انجــام میپذیــرد کــه منافــع مــورد انتظــار
حاصــل از ســرمایهگذاری در آن صنعــت دســت کــم
برابــر بازدهــی ســایر فعالیتهــا باشــد.
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11
پرونده
آفت های
سرمایه گذاری

12
پرونده

افزایـــش رشـــد اقتصـــادی و تولیـــد ســـبب افزایـــش
نـــرخ جـــذب ســـرمایهگذاری خواهـــد شـــد ،کـــه
حمای ــت دول ــت از س ــرمایهگذاران ،فراه ــم س ــاختن
زیرس ــاختها ،دادن تس ــهیالت بانک ــی ب ــه بخ ــش
تولیـــد ،کاهـــش بوروکراســـی اداری و  ...مهمتریـــن
عاملهـــای اثرگـــذار بـــر ایـــن  2مـــورد هســـتند.
بیثباتـــی اقتصـــادی و نـــرخ تـــورم  -کـــه موجـــب
افزای ــش بیاعتم ــادی نس ــبت ب ــه آین ــده و کاه ــش
انگیـــزه ســـرمایهگذاران میشـــود و همچنیـــن
نوس ــانات ارزی ک ــه فرص ــت برنامهری ــزی و محاس ــبه
را از آن ــان میگی ــرد ،از جمل ــه دیگ ــر مش ــکالت کالن
اقتصـــادی اســـت کـــه برطـــرف کـــردن در جـــذب
ســـرمایه خارجـــی و تشـــویق ســـرمایه داخلـــی بـــه
فعالیـــت در کشـــور اثرگـــذار اســـت.
بــرای نمونــه هنگامــی کــه یــک ســرمایهگذار خارجــی
دارایـــی خـــود را بـــه ایـــران آورده و کار خـــود را آغـــاز
میکنـــد ،چشـــماندازی از ســـود و نقطـــه بازگشـــت
ســرمایه خویــش دارد ،لیکــن پــس از مدتــی کــه زمــان
محاس ــبه س ــود ف ــرا میرس ــد چن ــد براب ــر ش ــدن ن ــرخ
ارز موج ــب میش ــود ک ــه س ــود وی نی ــز ب ــه نس ــبت
کاهـــش یافتـــه و کســـری از ســـود پیشبینـــی شـــده
باشـــد کـــه بـــه هیـــچ رو بـــرای ســـرمایهگذار قابـــل
پذی ــرش نیس ــت.
ً
امنیـــت و ثبـــات اقتصـــادی و اساســـا در یـــک
ســـطح امنیـــت کشـــور نیـــز عامـــل بســـیار مهمـــی
اســـت ،جملـــه بســـیار آشـــنای «ســـرمایه همیشـــه
هراس ــان اس ــت» ،گوی ــای اهمی ــت امنی ــت اس ــت،
کوچکتریـــن تنـــش و نوســـانی درون یـــک کشـــور یـــا
در رواب ــط آن ب ــا دیگ ــر کش ــورها ب ــرای گری ــزان ک ــردن
ســـرمایه کافـــی اســـت .در ایـــن میـــان احســـاس
امنیــت از خــود آن اهمیــت بیشــتری دارد ،بــا اینکــه
در ایـــران امنیـــت عمومـــی در ســـطح قابـــل قبـــول و
حتـــی بســـیار فراتـــر از دیگـــر کشـــورهای مدعـــی در
منطق ــه اس ــت ،ام ــا احس ــاس ناامن ــی عامل ــی اس ــت
ک ــه میت ــوان هم ــه ای ــن دسـ ـتآوردها و امتی ــازات را
برب ــاد ده ــد.
از دیگ ــر زمینهه ــای اساس ــی ب ــرای ج ــذب س ــرمایه
خارجـــی ،تقویـــت و گســـترش ســـرمایه داخلـــی یـــا
بـــه بیـــان ســـادهتر ،حمایـــت از گســـترش بخـــش
خصوص ــی کش ــور اس ــت .در ص ــورت رش ــد بخ ــش
خصوصــی و ایجــاد فرصــت بــرای تنفــس و بالندگــی
آن ،خ ــود س ــرمایهگذاران داخل ــی ،همکارانش ــان را از
سراس ــر جه ــان یافت ــه و ب ــه کش ــور خواهن ــد آورد ک ــه از
قضــا چنیــن ســرمایهگذارانی هماهنگــی و کارآمــدی
بیش ــتری ب ــا ش ــرایط و ب ــرای برط ــرف ک ــردن نیازه ــای
کش ــور دارن ــد ،زی ــرا بخ ــش خصوص ــی هی ــچ س ــودی
در انجـــام کارهـــای بیهـــوده و بـــی فرجـــام نخواهـــد
داش ــت.
از ســـوی دیگـــر محدودیتهـــای قانونـــی کـــه در
شـــرایط کنونـــی بـــرای ســـرمایهگذاران خارجـــی در
کشــورمان وجــود دارد ،حضــور یــک شــریک و همــکار
بومـــی را در کنـــار آنهـــا ضـــروری میســـازد ،در ایـــن
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صـــورت ،بیتردیـــد ،انـــدازه ســـرمایه وارد شـــده بـــه
کش ــور وابس ــته ب ــه ت ــوان ش ــرکای بوم ــی خواه ــد ب ــود،
پــس اگــر شــرکای وطنــی گنجایــش باالیــی بــرای وارد
ک ــردن س ــهم ش ــراکت نداش ــته باش ــند ،ش ــرکتهای
خارجـــی نیـــز نمیتواننـــد در ســـطوح کالن وارد
فعالی ــت ش ــوند.
بنابرایـــن ایـــن یـــک ضـــرورت اســـت کـــه بخـــش
خصوصــی رشــد یافتــه و دارای حجــم ســرمایه کالن
در کش ــور پ ــرورش یابن ــد ت ــا بتوانن ــد س ــرمایهگذاران
بـــزرگ و توانمنـــد جهانـــی را بـــه کشـــورمان جـــذب
کنن ــد.
افزای ــش هزینهه ــای عموم ــی ب ــه میانج ــی دول ــت نی ــز
میتوانـــد در جـــذب ســـرمایهگذاری اثـــری مثبـــت
برجـــای بگـــذارد ،زیـــرا ایـــن هزینههـــا بیشـــتر در
بخ ــش زیرس ــاختها متمرک ــز هس ــتند ک ــه موج ــب
بهتـــر و آســـانتر شـــدن شـــرایط بـــرای فعالیتهـــای
اقتص ــادی خواه ــد ش ــد و از س ــوی دیگ ــر خ ــود ای ــن
هزینـــه ســـبب بـــاال رفتـــن تقاضـــا بـــرای انجـــام کار
و افزایـــش شـــمار طرحهـــای کالنـــی میشـــود کـــه
ب ــرای س ــرمای ه گ ــذاران ب ــه و ی ــژه خارج ــی جذابی ــت
دارد ،زیـــرا پروژههـــای زیرســـاختی ارائـــه شـــده
توســـط دولـــت ،بیشـــتر طرحهـــای کالنـــی هســـتند
ک ــه تضمی ــن بس ــیار خوب ــی ب ــرای س ــود و بازگش ــت
ســـرمایه داشـــته و حمایتهـــای دولتـــی را نیـــز بـــه
هم ــراه خ ــود دارن ــد ک ــه بس ــیاری از موان ــع را از می ــان
برمـــیدارد.
پ ــس نی ــازی نیس ــت ک ــه ی ــک دول ــت ،حتم ــا ب ــرای
جـــذب ســـرمایه و گســـترش زیرســـاختها پولـــی
هزین ــه کن ــد ،همی ــن ک ــه طرحه ــای زیرس ــاختی را
بـــدون محدودیـــت و گزینـــش ،ارائـــه داده و اجـــازه
ورود همــه ســرمایهگذاران ،بــه ویــژه خارجــی را بــدون
اســـتثنا بدهـــد و از ســـوی دیگـــر آنـــان را از امنیـــت
فعالیــت در درون کشــور آســودهخاطر ســازد ،ســرمایه
خارج ــی در بخ ــش زیرس ــاختها و در پ ــی آن دیگ ــر
بخشه ــای اقتص ــادی رش ــد چش ــمگیری خواه ــد
داش ــت.
لیکـــن وجـــود یـــک دیـــد مشـــکوک بـــه صاحبـــان
ســـرمایه خارجـــی و وجـــود رویکـــرد امنیتـــی بـــه
اقتصـــاد کـــه واگـــذاری طرحهـــای زیرســـاختی بـــه
شــرکتهای بیگانــه تهدیدآمیــز اســت ،موجــب وارد
نشـــدن ســـرمایه بـــه کشـــور خواهـــد شـــد.
هیــچ شــرکتی بــه پیشــواز چنیــن وضعیتــی نخواهــد
رفــت ،کــه پــول کالن و امکانــات ف ـنآوری پیشــرفته
خــود را در کشــوری مســتقر ســازد کــه بــه آنــان بدبیــن
اســـت و سیاســـتمداران و مســـئوالن بخشهـــای
گوناگ ــون آن ،هرلحظ ــه علی ــه ش ــرکتهای خارج ــی
ســـخنی گفتـــه یـــا ایـــراد و اتهامـــی وارد و ســـنگ از
پ ــی س ــنگ و چ ــوب از پ ــی چ ــوب ب ــه ز ی ــر پ ــا و الی
چرخش ــان روان ــه میس ــازند.
افـــزون بـــر سیاســـتهای اقتصـــادی ،اصـــاح
ســـاختارهای تجـــاری و بازرگانـــی نیـــز اهمیـــت
فراوان ــی دارد ،بای ــد پذیرف ــت ک ــه تنه ــا زنجی ــره پیون ــد

ســـرمایههای خارجـــی بـــا کشـــوری بـــه جـــز کشـــور
خودشـــان ،منافـــع اقتصـــادی و ســـود اســـت ،آن
ه ــم س ــودی ،ک ــه بتوانن ــد آن را برداش ــت ک ــرده و ب ــه
هرجای ــی ک ــه تمای ــل دارن ــد ،انتق ــال دهن ــد ،ب ــر ای ــن
پایـــه بایـــد روندهـــا ،ســـاختارها و قوانیـــن تجـــاری،
بازرگانـــی و بـــه ویـــژه گمرکـــی و مالیاتـــی بـــه گونـــه
اص ــاح ش ــود ک ــه در مهمتری ــن م ــوارد ،نخس ــت ب ــا
فراینده ــای بههنج ــار جهان ــی هماهن ــگ و س ــازگار
باش ــند ،دوم ام ــکان ورود و خ ــروج ب ــدون دش ــواری
ســرمایه و ســود از کشــور را فراهــم ســازند و ســوم اینکــه
از تبعیــض و تفــاوت میــان داخلــی و خارجــی بــه دور
باش ــند.
در ش ــرایطی ک ــه کش ــوری ،زی ــر رهب ــری انس ــانهای
بیمنطـــق و بـــه دور از عقالنیـــت کـــه تنهـــا زبـــان
زور را میشناســـند ،دســـت بـــه تحریـــم ظالمانـــه
و ناعادالنـــه کشـــورمان زده اســـت ،کمینـــه کنـــش
ســـردمداران کشـــور بایـــد ایـــن باشـــد کـــه خـــود از
تحری ــم ک ــردن کش ــورمان خ ــودداری کنی ــم ،چراک ــه
چنیــن روندهــا و ســاختارهای جداکننــدهای ،ماننــد
تعرفهه ــای گمرک ــی و قوانی ــن مالکی ــت س ــرمایه ک ــه
در ای ــران نس ــبت ب ــه جه ــان حاک ــم اس ــت ،چی ــزی
ک ــم از ی ــک تحری ــم خودخواس ــته و داوطلبان ــه ن ــدارد.
فعالی ــت و حض ــور در مجام ــع گوناگ ــون بینالملل ــی
و تبلیغـــات درخـــور بـــرای نمایـــش شایســـتگیها
وفرصتهـــای نـــاب ســـرمایهگذاری در ایـــران،
میتوانـــد تـــا انـــدازه چشـــمگیری اثـــرات منفـــی
تبلیغـــات و تحریمهـــای غـــرب علیـــه کشـــور را
بکاه ــد .همانگون ــه ک ــه در جری ــان تواف ــق برج ــام نی ــز
دی ــده ش ــد ،کنشه ــا ،اندرکنشه ــا و همکار یه ــای
منطق ـهای و بینالمللــی مثبــت ایــران ،توانســت ،تــا
پیــش از انجــام اقدامــات بیــرون از عقالنیــت دولــت
ن ــو ای ــاالت متح ــده ،ثب ــات بس ــزایی را در کش ــور برپ ــا
ســازد کــه آثــار ورود و رشــد تدریجــی ســرمایه خارجــی
نی ــز در پ ــی آن در ح ــال پدی ــدار ش ــدن ب ــود.
حـــال اینکـــه یـــک اقـــدام نابخردانـــه از ســـوی
بیگان ـهای ،س ــبب ایج ــاد دش ــواری ب ــرای کش ــورمان
ش ــده اس ــت نبای ــد موج ــب گس ــترش ای ــن اندیش ــه
شـــود کـــه همـــکاری و کنـــش مثبـــت بینالمللـــی
ســـودی بـــرای کشـــور نـــدارد و مـــا بایـــد بـــا جهـــان
رابطـــهای ســـرد و بـــدون داد و ســـتد را در پیـــش
بگیریــم ،بلکــه میبایــد بــا فعــال شــدن هرچــه بیشــتر
در عرص هه ــای گوناگ ــون جهان ــی ،هم ــراه ب ــا دف ــاع
از مناف ــع مل ــی زمین ــه فش ــار هرچ ــه بیش ــتر ب ــر منط ــق
ُسســـت مخالفـــان کشـــورمان را فراهـــم آوریـــم.
از دیگـــر مـــواردی کـــه در حـــوزه ســـرمایهگذاری
خارجـــی کار را پیچیـــده میکنـــد ،قوانیـــن پرشـــمار
و دارای جزییـــات بیپایانـــی اســـت کـــه در پیونـــد
بـــا ایـــن موضـــوع وجـــود دارد ،قوانینـــی همچـــون
قانـــون تشـــکیل و اداره شـــرکتها (قانـــون تجـــارت )
ثب ــت ش ــرکت ،ش ــعب و نمایندگیه ــای خارج ــی،
مقـــررات صـــادرات و واردات ،مالیـــات ،حمایـــت
از مالکیـــت معنـــوی و صنعتـــی ،مقـــررات مربـــوط

بـــه اتبـــاع خارجـــی (ورود ،اقامـــت و پروانـــه کار )،
بانکـــداری و بیمـــه ،مقـــررات مناطـــق آزاد و ویـــژه
اقتصــادی ،کــه هرکــدام جزییــات بســیار وابســته بــه
خــود را دارا هســتند .امــا هســته بنیادیــن ایــن قوانیــن
چیســـت؟
چارچـــوب قوانیـــن حـــوزه ســـرمایهگذاری خارجـــی
در ای ــران از س ــال « ،1334قان ــون جل ــب و حمای ــت
س ــرمایه ه ــای خارج ــی» ب ــوده اس ــت ک ــه س ــرانجام،
مجلـــس شـــورای اســـامی در راســـتای انجـــام
اصالحـــات در ســـاختار اقتصـــادی کشـــور ،طـــرح
قان ــون جدی ــد س ــرمایه گ ــذاری خارج ــی را ب ــا عن ــوان
«قانــون تشــویق و حمایــت ســرمایه گــذاری خارجــی»
پیشـــنهاد و در ســـال  1381تصویـــب کـــرد ،تـــا
جانشـــین قانـــون مصـــوب در ســـال  1334شـــود.
ه ــدف از ای ــن جایگزین ــی توس ــعه چارچ ــوب قانون ــی
و محیــط فعالیــت ســرمایه گــذاران خارجــی در ایــران
ب ــود.
مهمتری ــن ای ــن دگرگونیه ــا در قان ــون کهن ــه ،م ــواردی
زی ــر را در ب ــر میگی ــرد:
گس ــترش ح ــوزه فعالی ــت س ــرمایه گ ــذاران خارج ــی
ب ــه بخشهای ــی مانن ــد زیرس ــاختها و ب ــه رس ــمیت
ش ــناختن روشه ــای جدی ــد س ــرمایه گ ــذاری اف ــزون
بــر ســرمایه گــذاری مســتقیم کــه دربــر دارنــده مــواردی
چـــون تامیـــن مالـــی پـــروژهای ،بیـــع متقابـــل (Buy
 )Backو انـــواع روشهـــای ســـاخت ،بهـــره بـــرداری
و وا گـــذاری ( )BOTاز جملـــه ویراســـتهای مهـــم
قان ــون نوی ــن اس ــت.
کوتـــاه و ســـریع کـــردن فراینـــد درخواســـت پذیـــرش
وتصویـــب ســـرمایه گـــذاری خارجـــی ،بنیـــان
نهـــادن تشـــکیالتی یگانـــه بـــا نـــام «مرکـــز خدمـــات
س ــرمایهگذاری خارج ــی» در س ــازمان س ــرمایهگذاری
و کمکهـــای اقتصـــادی و فنـــی ایـــران بـــه منظـــور
حمایــت متمرکــز و مــــــوثر از ســرمایه گــذاران خارجــی،
معرف ــی گزین ــه ه ــای حقوق ــی جدی ــد ناظ ــر ب ــر رابط ــه
میــان دولــت و ســرمایه گــذاران خارجــی و همچنیــن
آزادســـازی ســـازوکارهای ارزی بـــرای بهرهبـــرداری
هرچ ــه بیش ــتر س ــرمایه گ ــذاران خارج ــی نی ــز از دیگ ــر
م ــوارد مه ــم بهب ــود ای ــن قان ــون ب ــه ش ــمار مـ ـیرود.
لیکــن دربــاره بخــش دوم دگرگونیقانــون کــه بیشــتر در
پیونــد بــا رویههــا و دســتورکارهای پیچیــده و دســت
و پاگیـــر هســـتند ،بایـــد گفـــت کـــه عملـــی شـــدن
آنهـــا وابســـته بـــه تدویـــن آییننامههـــای اجرایـــی و
خواســـت بخـــش اجرایـــی حاکمیـــت اســـت کـــه
میتوانـــد در پیـــچ و خـــم بیپایـــان دیوانســـاالری
اداری ای ــن قان ــون را از معن ــا ته ــی س ــازد و ب ــه حال ــت
پیش ــین خ ــود بازگردان ــد.
افـــزون بـــر مجموعـــه قوانیـــن در پیونـــد بـــا
ســـرمایهگذاری خارجـــی کـــه بـــا وجـــود ویرایشهـــا
و کارآمدســـاز یهای اخیـــر همچنـــان ســـخت و
پیچیـــده هســـتند ،نـــوع رویکـــردی کـــه در فضـــای
حکومتـــی کشـــور نســـبت بـــه بیگانـــگان و ســـرمایه
آنهـــا وجـــود دارد ،نیـــز چنـــدان مثبـــت نبـــوده و بـــه
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ج ــرأت میت ــوان گف ــت ،کمت ــر کش ــوری در جه ــان
یافـــت میشـــود کـــه ،تـــا ایـــن انـــدازه کار را بـــرای
س ــرمایهگذاران غیربوم ــی پیچی ــده و دش ــوار س ــاخته
باشـــد.
ام ــا اگ ــر از م ــوارد ی ــاد ش ــده بگذری ــم قان ــون جدی ــد
شــرایط مثبتــی نیــز فراهــم کــرده اســت کــه در صــورت
برداش ــته ش ــدن س ــایر موان ــع از جمل ــه تحریمه ــای
ناعادالنـــه و مشـــکل ثبـــات اقتصـــادی و ایجـــاد
احس ــاس امنی ــت و  ...میتوان ــد در ج ــذب س ــرمایه
خارج ــی بس ــیار اثرگ ــذار باش ــد.
بـــرای نمونـــه در ایـــن قانـــون کلیـــه حقـــوق و منافـــع
ســرمایه گــذاران خارجــی بــه رســمیت شــناخته شــده
و آن را در برابـــر ریســـکهای غیـــر تجـــاری مصـــون
نمــوده اســت و افــزون بــر ایــن ،دولــت ایــران را نــه تنهــا
بــرای تســهیل جریــان آزادانــه بازگشــت ســرمایه بلکــه
ب ــرای جب ــران خس ــارت کام ــل و عادالن ــه آن دس ــته
از اعم ــال خ ــود ک ــه منج ــر ب ــه س ــلب مالکی ــت و ی ــا
ایجــاد وقفــه در فعالیتهــای ســرمایه گــذار خارجــی
گردن ــد متعه ــد و مس ــئول م ــی شناس ــد.
همچنی ــن مرک ــز خدم ــات س ــرمایه گ ــذاری خارج ــی
بـــا پاســـخگویی بـــه نیازهـــای ســـرمایه گـــذاران ،در
مراحــل تصمیــم گیــری و اجــرای پــروژه  ،از مطالعــات
اولی ــه درخص ــوص توجی ــه پذی ــری ط ــرح ،گ ــرد آوری
اطالع ــات درب ــاره چارچوبه ــای قانون ــی و کاره ــای
مقدمات ــی دریاف ــت مج ــوز س ــرمایه گ ــذاری گرفت ــه ت ــا
مراح ــل عملیات ــی پ ــروژه ک ــه ممک ــن اس ــت نی ــاز ب ــه
ی و پیگیریه ــای وی ــژهای داش ــته باش ــد،
هماهنگـ ـ 
در زمــان و انــرژی آنـــــــــان صرفــه جویــی خواهــد کــرد.
از س ــوی دیگ ــر ای ــن قان ــون س ــرمایه گ ــذاران خارج ــی
را از رفت ــار مش ــابه و براب ــر ب ــا س ــرمایه گ ــذاران داخل ــی
برخـــوردار میکنـــد و بـــدون هیـــچ تبعیضـــی کلیـــه
تس ــهیالت ،مزای ــا و معافیته ــا ب ــه ص ــورت یکس ــان
بـــه ســـرمایه گـــذاران خارجـــی و داخلـــی تعلـــق
خواه ــد گرف ــت .از جمل ــه م ــوارد براب ــری ای ــن اس ــت
کـــه ســـرمایهگذاری مســـتقیم خارجـــی در کلیـــه
حوزههـــای مجـــاز بـــرای بخـــش خصوصـــی ایرانـــی
مجــاز اســت و درصــد ســهم ســرمایه ســرمایه گــذاران
خارجــی در اشــخاص حقوقــی ایرانــی نیــز ،بــر خــاف
آنچ ــه ش ــایع ب ــود ک ــه س ــرمایه گ ــذاران خارج ــی ق ــادر
ب ــه حف ــظ بی ــش از  %49از س ــهام در ای ــران نیس ــتند،
محـــدود نشـــده اســـت .چیـــزی کـــه در گذشـــته
ســـختگیری باالیـــی دربـــاره آن وجـــود داشـــت.
بــه جــز آنچــه کــه در پیونــد مســتقیم بــا ســرمایهگذاری
در قانـــون وجـــود دارد ،مجموعـــه ای از تســـهیالت
نیـــز درحـــوزه صـــدور روادیـــد ورود و خـــروج  ،پروانـــه
اقام ــت و اش ــتغال ب ــرای س ــرمایه گ ــذاران ،مدی ــران
و روســـا ،کارشناســـان و بســـتگان درجـــه یـــک آنهـــا
پیشبین ــی ش ــده اس ــت ک ــه ب ــه ص ــورت بلندم ــدت
ارائـــه داده مـــی شـــوند و بـــا امـــکان پذیـــر ســـاختن
حض ــور و نظ ــارت پیوس ــته س ــرمایه گ ــذاران خارج ــی
ب ــر داراییهایشان،س ــبب آرام ــش و اطمین ــان خاط ــر
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آنـــان میشـــود.
هرچنــد کــه قوانیــن یــاد شــده بســیار مثبــت هســتند
ام ــا همانگون ــه ک ــه گفت ــه ش ــد ،ای ــن قوانی ــن تنه ــا در
کنـــار فراهـــم بـــودن دیگـــر عوامـــل ضـــروری اســـت
ک ــه کارای ــی خواه ــد داش ــت ،ب ــرای نمون ــه هرچن ــد
تضمیـــن پرداخـــت خســـارت در هنـــگام مصـــادره
ام ــوال ی ــا وارد آم ــدن زیانه ــای ناش ــی از تصمیم ــات
حکومتـــی بـــرای ســـرمایهگذاران خارجـــی دلگرمـــی
ب ــه ش ــمار میآی ــد ،لیک ــن ای ــن ضمان ــت بای ــد ب ــرای
اس ــتثنائات باش ــد ن ــه اینک ــه ب ــه قاع ــده ب ــدل ش ــود.
بـــه بیـــان ســـادهتر ســـرمایهگذاران نـــه بـــرای گرفتـــن
ت آوردن ســود پــای بــه
خســارت ،بلکــه بــرای بــه دسـ 
کش ــور م ــا گذاش ــتند و اگ ــر ش ــرایط ب ــه گون ـهای باش ــد
ک ــه ه ــر روز نوس ــانی ی ــا تصمی ــم و س ــخنی زیان ــی ب ــه
آنهـــا وارد ســـازد ،ترجیـــح میدهنـــد کـــه اصـــا وارد
ایـــن حـــوزه نشـــوند تـــا اینکـــه بـــه دنبـــال خســـارت
باش ــند.
یـــا اینکـــه اگـــر ایـــن قانـــون بســـیار گشادهدســـتتر
از ایـــن نیـــز میبـــود ولـــی بدنـــه حاکمیـــت در مـــورد
ســرمایه خارجــی دیدگاهــی یکســان نداشــته باشــد،
فرجـــام چنـــدان دلچســـب نخواهـــد بـــود ،شـــاهد
ای ــن مدع ــا آن اس ــت ک ــه ای ــن قان ــون از س ــال 1384
تصوی ــب ش ــده اس ــت ،لیک ــن در ای ــن  14س ــال آث ــار
چندانــی از خــود بــه نمایــش نگذاشــته اســت ،یکــی
از مــوارد بــارز و روشــن ایــن مشــکل جنجالــی بــود کــه
هنــگام بســته شــدن قــرارداد نفتــی پــارس جنوبــی بــا
ش ــرکت پ ــرآوازه توت ــال فرانس ــه ،در س ــطوح گوناگ ــون
حاکمی ــت ب ــه راه افت ــاد ،بدیه ــی اس ــت ک ــه در آن
تار ی ــخ نی ــز ای ــن قان ــون مص ــوب و موج ــود ب ــود ،پ ــس
بای ــد پذیرف ــت ک ــه قان ــون ب ــه تنهای ــی ب ــازده چندان ــی
نخواه ــد داش ــت.
فرصتهای سرمایهگذاری در صنعت برق
یکـــی از بخشهـــای زیرســـاختی مهـــم کشـــور کـــه
توســـعه و ســـرمایهگذاری بـــر روی آن اهمیتـــی
راهبــردی داشــته و افــزون بــر آن کــه بــرای بخشهــای
دیگ ــر اقتص ــادی ی ــک پیشنی ــاز رش ــد و ش ــکوفایی
ب ــه ش ــمار میآی ــد ،خ ــود نی ــز ب ــه ص ــورت مس ــتقیم در
بــازار قابلیــت داد و ســتد و ســودآوری دارد ،صنعــت
بـــرق و صنایـــع وابســـته بـــه آن از جملـــه انتقـــال و
کنت ــرل اس ــت ،ک ــه ب ــا توج ــه ب ــه گنجایشه ــای وی ــژه
و یگانـــه ایـــران در ایـــن حـــوزه ،میتـــوان گفـــت کـــه
بـــرق ایـــن کشـــور نیـــز ماننـــد نفـــت آن ،از شـــرایط و
مزایایـــی بیهمتـــا برخـــوردار اســـت.
پـــس از یـــک دیـــد کلـــی بـــه عوامـــل اثرگـــذار بـــر
ســـرمایهگذاری خارجـــی در یـــک کشـــور و بررســـی
شـــرایط و قوانیـــن موجـــود در ایـــن حـــوزه بـــرای
ایـــران ،اکنـــون میتـــوان ،نگاهـــی نیـــز بـــه شـــرایط و
فرصتهـــای ســـرمایهگذاری در صنایـــع بخـــش
انـــرژی و بـــه ویـــژه صنعـــت بـــرق ایـــران داشـــت.
در ی ــک ن ــگاه کل ــی ،فرصته ــای پرش ــماری ب ــرای

س ــرمایه گ ــذاری در صنع ــت ب ــرق ای ــران وج ــود دارد.
ارزیابیهـــای کارشناســـی در ســـال  1397هجـــری
خورشــیدی نشــان م ـیداد کــه توســعه صنعــت بــرق
کش ــور در ای ــن س ــال ب ــه بی ــش از ۲۱۴ه ــزار میلی ــارد
ریـــال منابـــع بـــرای ســـرمایهگذاری نیـــاز دارد و ایـــن
در حال ــی ب ــود ک ــه کل مناب ــع قاب ــل تحق ــق س ــال 97
چی ــزی کمت ــر از نیم ــی از ای ــن رق ــم ب ــوده اس ــت .ب ــا
توج ــه ب ــه وخام ــت بیش ــتر اوض ــاع اقتص ــادی کش ــور
از نظ ــر مال ــی ب ــه نظ ــر میرس ــد ک ــه ای ــن وضعی ــت در
 1398پیچیدهت ــر نی ــز ش ــده باش ــد.
بــر پایــه برآوردهــای وزارت نیــرو بــرای هــر هــزار مگاواتــی
ک ــه ب ــه ظرفی ــت نیروگاه ــی کش ــور اضاف ــه میش ــود،
بهط ــور متوس ــط  ۳۲۰۰میلی ــارد توم ــان ب ــرای اح ــداث
نیـــروگاه و شـــبکه انتقـــال و توزیـــع ســـرمایهگذاری
نیـــاز اســـت و بـــر ایـــن پایـــه توســـعه صنعـــت بـــرق
بهطـــور متوســـط نیازمنـــد  ۸هـــزار میلیـــارد تومـــان
ســـرمایهگذاری در ســـال اســـت ،در حالـــی کـــه بـــه
روشـــنی قابـــل درک اســـت کـــه نمیتـــوان از دولـــت
انتظ ــاری در ای ــن زمین ــه داش ــت ،تنه ــا راه ممک ــن
ترغی ــب س ــرمایهگذاران و ب ــه وی ــژه خارجیه ــا ب ــرای
پ ــای گ ــزاردن ب ــه ای ــن می ــدان اس ــت.
افــزون بــر ایــن ســاخت خطــوط انتقــال بــا ولتــاژ بــاال،
دســـتیابی بـــه فنـــاوری نســـل جدیـــد نیروگاههـــای
خورشـــیدی و ســـاخت توربینهـــای دارای بـــازده
بـــاال از مهمتریـــن فرصتهـــای ســـرمایهگذاری در
صنع ــت ب ــرق ای ــران ب ــه ش ــمار مـ ـیرود.
«هوش ــنگ فالحتی ــان» ،مع ــاون وزی ــر نی ــرو در دول ــت
یازدهـــم ،در زمـــان زاده شـــدن برجـــام و هنگامـــی
کـــه امیدهـــای بســـیاری بـــرای آمـــدن ســـرمایههای
کالن خارجـــی بـــه کشـــور در همـــه حوزههـــا و در
پ ــی آن صنع ــت ب ــرق ایج ــاد ش ــده ب ــود ،در توضی ــح
فرصتهـــای ســـرمایهگذاری ایـــن بخـــش از انـــرژی
کش ــور ،گفت ــه ب ــود ک ــه ب ــا اج ــرای ی ــک برنام ــه پن ــج
ســـاله بـــه طـــور متوســـط ســـاالنه بایـــد حـــدود پنـــج
ه ــزار م ــگاوات ظرفی ــت جدی ــد نیروگاه ــی در ای ــران
اح ــداث ش ــود ک ــه س ــهم تولی ــد ب ــرق از انرژ یه ــای
تجدیدپذیـــر و پـــاک حـــدود پنـــج هـــزار مـــگاوات
پیشبینـــی شـــده و میتوانـــد نقـــش قابـــل توجهـــی
در کاه ــش مص ــرف س ــوخت و انرژ یه ــای فس ــیلی
داش ــته باش ــد.
وی همچنیـــن بـــه وجـــود پتانســـیل احـــداث ۱۵
هـــزار مـــگاوات نیـــروگاه بـــادی و حـــدود  ۶۰هـــزار
م ــگاوات نی ــروگاه حرارت ــی – خورش ــیدی وهمچنی ــن
شناســایی  ۱۵منطقــه در کشــور بــه منظــور تولیــد بــرق
بــا اســتفاده از انــرژی زمیــن گرمایــی نیــز اشــاره کــرده و
گفتــه بــود کــه یکــی از مهمتریــن برنامههــای صنعــت
بـــرق کاهـــش وابســـتگی بـــه مصـــرف انرژ یهـــای
فس ــیلی ب ــه وی ــژه ان ــواع س ــوخت مای ــع ،نف ــت ک ــوره
و گازوئیـــل اســـت و کاهـــش مصـــرف ســـوخت
مایـــع در نیروگاههـــا افـــزون بـــر بهرهبـــرداری بهینـــه
از انرژ یهـــای فســـیلی در زنجیـــره ارزش ،منجـــر

ب ــه کاه ــش انتش ــار گازه ــای گلخانــهای و صیان ــت
بیشـــتر از محیطزیســـت میشـــود.
البت ــه روش ــن اس ــت ک ــه تصمی ــم کالن دول ــت ب ــرای
توس ــعه بخشهای ــی ک ــه فالحتی ــان برش ــمرده ب ــود،
کار ســـادهای نبـــوده و نیســـت ،زیـــرا ایـــن شـــاخه از
صنعـــت بـــرق نیـــاز بـــه فنآور یهـــای پیشـــرفتهای
دارد کـــه حتـــی در صـــورت دســـتیابی بـــه آنهـــا در
پژوهشـــگاههای داخلـــی بـــاز هـــم بـــرای تجـــاری و
انب ــوه س ــاختن آنه ــا ب ــه س ــرمای ه کالن ــی نی ــاز اس ــت
کـــه تامیـــن آن از تـــوان دولـــت و بخـــش خصوصـــی
داخل ــی خ ــارج اس ــت.
همچنیـــن صنعـــت بـــرق ،بـــه صـــورت کلـــی و بـــه
ج ــز بخ ــش انرژ یه ــای ن ــو نی ــز ،در زمین ــه س ــرمای ه ب ــا
بح ــران مناب ــع دس ــت ب ــه گریب ــان اس ــت .ب ــه ب ــاور
کارشناســان ،بــا توجــه بــه میانگیــن ۶درصــدی رشــد
ســالیانه پیــک بــار در دهــه گذشــته ،کشــور بــه بیــش
از ۱۶هـــزار میلیـــارد تومـــان ســـرمایهگذاری در هـــر
س ــال نی ــاز دارد ک ــه در تامی ــن ای ــن می ــزان س ــرمایه ب ــا
چالشه ــای بس ــیاری روب ــرو اس ــت.
یکــی از راه حلهــای دولــت بــرای ایــن مشــکل ،ایــن
اس ــت ک ــه س ــرمایهگذاری م ــورد نی ــاز ب ــرای توس ــعه
ظرفیــت نیروگاهــی ،توســط بخشخصوصــی انجــام
شـــود ،لیکـــن مشـــارکت بخشخصوصـــی بســـیار
ان ــدک ب ــوده و در ص ــورت ادام ــه ای ــن رون ــد ،تامی ــن
بــرق مشــترکان بــا دشــوار یهای جــدی روبــرو خواهــد
بـــود ،اگرازامســـال کـــه بارندگیهـــای سیلآســـا بـــا
لبری ــز ک ــردن س ــدهای ب ــزرگ ،توربینه ــای برقآب ــی
را ب ــه چرخ ــش درآورد ت ــا کش ــور از خاموش ــی رهای ــی
یابــد ،بگذریــم ،بــی تردیــد در ســال آینــده آش همــان
آش خواهــد بــود و کاســه همــان کاســه ،زیــرا هــر ســال
چنیــن بارندگیهایــی رخ نخواهــد داد ،و همیــن نیــز
تنهــا بــه بهــای گــزاف ویرانــی چنــد اســتان کشــورمان
ب ــه ک ــف آم ــده اس ــت .پ ــس نی ــاز ب ــه ج ــذب س ــرمایه
خارج ــی ب ــه ش ــدت احس ــاس میش ــود.
امـــا پرســـش اینجاســـت کـــه بـــرای ترغیـــب
ســرمایهگذاران چــه بایــد کــرد و چــه محدودیتهــا
و مزی ــتهای ــی ب ــرای س ــرمایهگذاری وج ــود دارد؟
یکـــی از روشهـــای معمـــول در پروژههـــای
ش ســـرمایهگذاری مشـــترک
زیرســـاختی ،رو 
عمومی-خصوص ــی ی ــا دول ــت و بخ ــش خصوص ــی
اس ــت .ای ــن ن ــوع قرارداده ــا می ــان بخشخصوص ــی
داخل ــی و خارج ــی و دول ــت بس ــته و ب ــا تامی ــن مال ــی
بخــش خصوصــی و تضمیــن بازگشــت اصــل و فــرع
س ــرمایه از س ــوی دولته ــا اج ــرا میش ــود و از همی ــن
رو معمـــوال ریســـک تجـــاری کمـــی دارد.
ام ــا همانگون ــه ک ــه در بخ ــش نخس ــت گ ــزارش نی ــز
اشــاره شــد تنهــا تضمیــن بازگشــت ســرمایه نمیتوانــد
آن را بـــه فعالیـــت وادارد .ریســـکهای غیرتجـــاری
در تصمیمگیـــری ســـرمایه بـــه ویـــژه خارجـــی بـــرای
َ
مش ــارکت عمیق ــا تاثیرگذارس ــت .ای ــن مخاط ــرات
َ
عموم ــا ناش ــی از ع ــدم ثب ــات سیاســتهای دول ــت
یه ــای آن ــی در مق ــررات حاک ــم ب ــر ای ــن ن ــوع
و دگرگون 

قراردادهــا اســت .موضوعــی کــه در ایــران پیشــینهای
بلن ــد و ناخوش ــایند دارد.
در واق ــع فض ــای سیاس ــی حاک ــم ب ــر کش ــور میزب ــان،
از جملــه عوامــل کلیــدی تاثیرگــذار بــر توجیهپذیــری
مش ــارکت س ــرمایه در ی ــک پ ــروژه زیرس ــاختی مانن ــد
صنع ــت ب ــرق اس ــت و س ــرمایهگذاران نس ــبت ب ــه آن
حســاس بــوده و در تجزیــه و تحلیــل شــرایط سیاســی
کش ــور ،امنی ــت سیاس ــی و درج ــه دخال ــت دول ــت
در اقتصـــاد و سیاســـتهای خصوصیســـازی و
در نهای ــت قوانی ــن و مق ــررات عموم ــی و تخصص ــی
موجـــود در ایـــران را مـــورد توجـــه و ارزیابـــی قـــرار
میدهنـــد.
از یـــک زاویـــه دیگـــر باتوجـــه بـــه رقابتـــی کـــه در
بازاره ــای مال ــی ب ــرای ج ــذب س ــرمایهگذاران وج ــود
دارد ،جـــذب ســـرمایهگذاری بخشخصوصـــی
در زیرســـاختها جـــز بـــا حمایتهـــای دولـــت و
برقـــراری تســـهیالت ،مشـــوقها و اطمینانهـــای
الزم توســـعه نمییابـــد و «برقـــراری تســـهیالت
اعتبـــاری الزم اعـــم از ارزی و ریالـــی»« ،ثبـــات
اقتصادی-اجتماع ــی»« ،تضمی ــن خری ــد»« ،ایج ــاد
ســـود مناســـب بـــرای ســـرمایهگذار» و «کمکهـــای
بالعـــوض و دولتـــی» از جملـــه مهمتریـــن نکاتـــی
اســت کــه بــرای جــذب ســرمایه بــه ویــژه در صنعــت
بـــرق بایـــد بـــه آن توجـــه داشـــت.
یکـــی از دیدگاههـــای کلـــی و کالن در ایـــن زمینـــه
اظهــارات «بهمــن مســعودی» ،قائــم مقــام مدیرعامــل
شـــرکت «ماهتـــاب گســـتر» اســـت کـــه در دومیـــن
«کنگ ــره راهب ــردی نف ــت و نی ــرو» ،پیرام ــون ویژگیه ــا
وش ــرایط صنع ــت ب ــرق ای ــران ب ــرای س ــرمایهگذاری
خاطرنشـــان کـــرد کـــه ریســـک ایـــن صنعـــت و
مخاطـــره فناور یهـــای آن در ایـــران پاییـــن اســـت
ک ــه ای ــن موض ــوع بیانگ ــر امنی ــت س ــرمایهگذاری در
صنع ــت ب ــرق ای ــران اس ــت و اف ــزون ب ــر آن صنع ــت
ب ــرق ،در ای ــران صنعت ــی راهب ــردی ب ــه ش ــمار م ـیرود
کـــه منابـــع انـــرژی اولیـــه آن ماننـــد گاز طبیعـــی در
دســـترس اســـت.
امـــا نکتـــه جالـــب و مهـــم در اظهـــارات وی ،کـــه
اهمیتــی تعییــن کننــده در سرنوشــت صنعــت بــرق
ایـــران دارد ،اشـــاره مســـعودی بـــه محدودیتهـــای
ایـــن بخـــش از صنایـــع انـــرژی کشـــور اســـت ،وی
اظهـــار میکنـــد کـــه در ایـــران نـــگاه بـــه بـــرق هنـــوز
ابـــزاری اســـت و بـــه عنـــوان یـــک کاالی اقتصـــادی
ب ــه آن ن ــگاه نم ــی ش ــود و ای ــن ن ــوع نگ ــرش نیازمن ــد
اصـــاح اســـت.
مس ــعودی نق ــش دو گان ــه وزارت نی ــرو را نی ــز از دیگ ــر
محدودیتهـــای موجـــود در ایـــن زمینـــه دانســـت
وگفـــت کـــه اشـــکال ایـــن وزارتخانـــه آن اســـت کـــه
ه ــم ب ــه عن ــوان بخ ــش حاکمیت ــی عم ــل ک ــرده و ه ــم
بازیگ ــر اصل ــی ب ــازار ای ــن محص ــول اس ــت.
البت ــه ای ــن فع ــال ح ــوزه ان ــرژی نی ــز مانن ــد دیگ ــران
بـــه آثـــار منفـــی تحریمهـــا بـــر اقتصـــاد کشـــور و بـــه
پیــروی از آن صنعــت بــرق اشــاره کــرد و بهر هبــرداری

از گنجایشهـــا و مزایـــای ایـــن صنعـــت بـــرای
س ــرمایهگذاری را وابس ــته ب ــه ح ــل مش ــکالت ناش ــی
از تحریمهـــا دانســـت.
بایـــد گفـــت کـــه دربـــاره مزایـــای یـــاد شـــده بـــرای
صنعـــت بـــرق ایـــران در اظهـــارات بـــاال هیـــچ
تردیـــدی وجـــود نـــدارد ،امـــا همانگونـــه کـــه گفتـــه
شـــد محدودیتهـــای مـــورد اشـــاره بســـیار مهمتـــر
هســـتند ،نبـــود یـــک نـــگاه کاالیـــی بـــه بـــرق در
کشـــورمان بنیـــان و ریشـــه بســـیاری از مشـــکالت
اســت ،اینکــه چــرا همــه کارخانههــا و صنایــع کشــور
در شــرایط کنونــی اقتصــادی ،امــکان افزایــش قیمــت
ف ــرآورده ه ــای خ ــود را داش ــتهاند ،ام ــا ای ــن فرص ــت
چنــدان بــرای صنعــت بــرق بــه وجــود نیامــده اســت،
خ ــود دلیل ــی ب ــر ن ــگاه دول ــت ای ــران ب ــه ب ــرق اس ــت.
ت ــا هنگام ــی ک ــه ب ــرق ب ــه عن ــوان ی ــک اب ــزار کنترل ــی
سیاســـی و بـــا اثـــرات سیاســـی شـــناخته میشـــود،
جـــذب ســـرمایهگذاری بـــه ویـــژه خارجـــی در ایـــن
حـــوزه چنـــدان توفیـــق نخواهـــد داشـــت ،چراکـــه
هیـــچ ســـرمایهگذار بیگانـــهای حاضـــر بـــه ریختـــن
دارای ــی خ ــود ب ــه پ ــای چی ــزی ک ــه اختی ــار کنت ــرل و
ف ــروش آزادان ــه محص ــول آن را ن ــدارد ،نخواه ــد ش ــد.
و بـــه ایـــن ترتیـــب حضـــور خارجیهـــا در صنایـــع
ب ــرق ای ــران تنه ــا ب ــه ف ــروش جزی ــرهای تجهی ــزات و
خدم ــات و ی ــا دان ــش فن ــی آن ه ــم ب ــه ص ــورت کام ــا
کنتـــرل شـــده ،کرانمنـــد خواهـــد شـــد .البتـــه ایـــن
تنه ــا یک ــی از پیامده ــای منف ــی ای ــن ن ــگاه اس ــت و
پرداخت ــن ب ــه دیگ ــر س ــویههای آن در چارچ ــوب ای ــن
گـــزارش نیســـت.
محدودیـــت و مانـــع دوم کـــه بـــه وزارت نیـــرو و
عملکـــرد دوگانـــه آن بازمیگـــردد نیـــز بـــه نوعـــی از
هم ــان مش ــکل نخس ــت سرچش ــمه میگی ــرد ،زی ــرا
دولـــت بـــه بـــرق نـــه بـــه عنـــوان کاال کـــه بـــه مثابـــه
ابـــزاری حاکمیتـــی مینگـــرد و از همیـــن رو حضـــور
وزارت در حـــوزه تولیـــد و توزیـــع بـــرق را نیـــز وظیفـــه
خـــود قلمـــداد میکنـــد.
روی ه ــم رفت ــه بای ــد ب ــه ای ــن نکت ــه توج ــه داش ــت ک ــه
هنگام ــی ک ــه کش ــوری ب ــه ص ــورت روش ــن و رس ــمی
سیاســـت و رویکـــرد خـــود را در شـــاخه خاصـــی،
خودکفایـــی کامـــل اعـــام میکنـــد ،در واقـــع بـــه
فع ــاالن ش ــاغل در آن ش ــاخه از اقتص ــاد ی ــا صنای ــع،
پیـــام رقابـــت میدهـــد و بدیهـــی اســـت کـــه هیـــچ
ک ــس ب ــا رقی ــب خ ــود هم ــکاری س ــودمندی نخواه ــد
داش ــت.
بـــا توجـــه بـــه هرآنچـــه گفتـــه شـــد و راهکارهـــا و
محدودیته ــای ی ــاد ش ــده ،بای ــد ب ــه ه ــر ص ــورت ب ــه
ی ــاد داش ــت ک ــه ب ــرای توس ــعه در صنع ــت ب ــرق ،الزم
اســت از ابزارهــای نویــن تامیــن مالــی ،از بــازار ســرمایه
بــا مشــوقها و ضمانتهــای دولتــی اســتفاده شــود.
ارائ ــه ی ــک م ــدل تامی ــن مال ــی پروژهه ــای صنع ــت
بـــرق یکـــی از مهمتریـــن موضوعـــات راهبـــردی
اســـت کـــه نیازمنـــد طراحـــی ابـــزار و مـــدل مالـــی
متناســـب بـــا شـــرایط اقتصـــادی و فنـــی صنعـــت
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ب ــرق باش ــد .از س ــوی دیگ ــر ،صنع ــت ب ــرق نیازمن ــد
افزای ــش س ــرمایهگذاری مس ــتقیم خارج ــی ب ــا ه ــدف
انتق ــال فن ــاوری و تامی ــن مال ــی م ــورد نی ــاز توس ــعه
کســـبوکارهای ایـــن صنعـــت اســـت .در واقـــع
صنعـــت بـــرق ایـــران ایـــن ظرفیـــت را دارد کـــه بـــا
جـــذب ســـرمایهگذاری مســـتقیم خارجـــی انتقـــال
یه ــای س ــاخت تجهی ــزات برق ــی در بازاره ــای
فناور 
منطقــه و آســیا در صنعــت بــرق حضــور پیــدا کنــد و
ص ــادرات ای ــن صنع ــت را افزای ــش ده ــد .ب ــه اعتق ــاد
سیاســـتگذاران ایـــن صنعـــت ،اجـــرای تدابیـــری
ب ــرای ج ــذب س ــرمایهگذار مس ــتقیم خارج ــی یک ــی
از راهبردهـــای اصلـــی بـــرای بـــاال بـــردن ظرفیـــت
رقابتپذی ــری صنع ــت ب ــرق در بلندم ــدت اس ــت.
تاثیر تحریمها بر میزان سرمایهگذاری خارجی
بـــر پایـــه آمارهـــای موجـــود ســـرمایهگذاری مســـتقیم
خارج ــی در س ــال  1367هج ــری خورش ــیدی مبل ــغ
 61میلی ــون دالر آمری ــکا ب ــوده اس ــت ک ــه ای ــن رق ــم ت ــا
ســال  1391کــه تقریبــا آخریــن ســال پیــش از پدیــدار
شـــدن آثـــار دور نخســـت تحریمهـــای بینالمللـــی
بـــود بـــه  4هـــزار و  870میلیـــون دالر رســـیده بـــود،
لیک ــن ب ــا آغ ــاز ش ــدن اث ــر تحریمه ــا در س ــال پ ــس از
آن ،میـــزان ســـرمایهگذاری خارجـــی بـــه  3هـــزار 50
میلی ــون دالر در س ــال 1392و س ــپس ب ــه  2ه ــزار 105
میلی ــون دالر در س ــال  93کاه ــش یاف ــت.
در ای ــن ب ــاره نخس ــت روش ــن میش ــود ،ک ــه می ــزان
ســـرمایهگذاری خارجـــی در ایـــران بـــه صـــورت
کل ــی مبلغ ــی ناچی ــز ب ــوده ک ــه نس ــبت ب ــه کل تولی ــد
ناخالـــص ملـــی عـــدد بســـیار کوچکـــی بـــه شـــمار
میآیـــد.
ام ــا نکت ــه دوم آث ــار تحریمه ــای جهان ــی علی ــه ای ــران
بـــر میـــزان ســـرمایهگذاری خارجـــی در ایـــن کشـــور
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اس ــت ،ک ــه کاه ــش نزدی ــک ب ــه  60درص ــدی ای ــن
س ــرمایهها در ی ــک ب ــازه زمان ــی دو س ــاله ،ژرف ــای اث ــر
آن را بـــه خوبـــی نشـــان میدهـــد .ایـــن رقـــم پـــس از
برقــراری توافــق هســتهای میــان ایــران و شــش قــدرت
جهانــی بــار دیگــر رو بــه رشــدی آهســته گذاشــته بــود
ک ــه ب ــا خ ــروج ای ــاالت متح ــده از برج ــام و برق ــراری
م ــوج دوم تحریمه ــا متوق ــف ش ــد.
بــا توجــه بــه آنچــه از کنــار یکدیگــر گذاشــتن ایــن ارقام
و تاری ــخ برق ــراری ی ــا برداش ــتن تحریمه ــا ب ــه دسـ ـت
میآیـــد ،میتـــوان گفـــت کـــه نـــرخ ســـرمایهگذاری
خارج ــی ب ــا تحریمه ــای بینالملل ــی رابط ــه نزدی ــک
داش ــته و ب ــه ش ــدت از آن اث ــر میپذی ــرد.
اف ــزون ب ــر تنبیهه ــای س ــنگینی ک ــه ای ــاالت متح ــده
بـــرای شـــرکتها و ســـرمایهگذاران خاطـــی کـــه بـــر
خ ــاف خواس ــت آن کش ــور عم ــل ک ــرد ه و ب ــا ای ــران
وارد داد و س ــتد ش ــدهاند ،در نظ ــر گرفت ــه و موج ــب
هــراس ایــن بنگا ههــای اقتصــادی از ارتبــاط بــا ایــران
میشــود .دســتهای دیگــر از عوامــل نیــز در ایــن حــوزه
اث ــر دارن ــد.
از جمل ــه ای ــن عوام ــل دش ــوار ب ــودن انتق ــال س ــرمایه و
دیگــر امکانــات و تجهیــزات بــه درون ایــران و در پــی
ت آم ــده از
آن بی ــرون ب ــردن س ــرمایه و ی ــا س ــود ب ــه دس ـ 
س ــرمایهگذاری ،پ ــس از پای ــان م ــدت س ــرمایهگذاری
یــا تعهــدات توافــق اســت کــه ،گرایــش ســرمایه گــذار
ب ــه حض ــور در ای ــران را بس ــیار پایی ــن مـ ـیآورد .زی ــرا
چنیـــن محدودیتـــی نخســـتین و مهمتریـــن انگیـــزه
یـــک ســـرمایهگذار کـــه همانـــا حفـــظ ســـرمایه و بـــه
دســـت آوردن ســـود اســـت را در شـــرایطی مبهـــم و
پرریس ــک ق ــرار میده ــد.
ب ــی تردی ــد دس ــتیابی ب ــه رش ــد بلن ــد م ــدت و م ــداوم
اقتص ــادی در ه ــر كش ــوری ب ــا تجهی ــز بهین ــه مناب ــع
ســـرمایهگذاری در اقتصـــاد آن كشـــور بـــه دســـت

خواهـــد آمـــد و یكـــی از راهكارهـــای تجهیـــز منابـــع
نیـــز اســـتفاده از ســـرمایهگذاری خارجـــی اســـت و
میتــوان بــا یــك برنامــه درســت و اصولــی در اســتفاده
از ای ــن مناب ــع ،ب ــه رش ــد و توس ــعه اقتص ــادی رس ــید
و بدیهـــی اســـت کـــه در شـــرایط تحریـــم وضعـــف
س ــرمایهگذاری ،کش ــور ب ــا مش ــکالت فراون ــی دس ــت
ب ــه گریب ــان خواه ــد ب ــود.
اقتصــاد ایــران بــدون درآمدهــای نفتــی در شــرایط
تحریــم
یك ــی از مولف ــه ه ــای اصل ــی اس ــتقالل اقتص ــادی در
م ــورد اقتص ــاد ای ــران  ،مس ــئله وابس ــتگی ب ــه نف ــت
و درآمـــد هـــای نفتـــی اســـت كـــه ســـالیان زیـــادی
مش ــكالتی ب ــرای كش ــور ایج ــاد ك ــرده اس ــت ،لیک ــن
برخ ــی ب ــر ای ــن باورن ــد ک ــه مش ــکالتی ک ــه تحری ــم ب ــر
ســر راه صــادرات نفــت ایــران ایجــاد کــرده و موجــب
کاهـــش چشـــمگیر آن شـــده اســـت ،میتوانـــد
فرصت ــی ب ــرای تقوی ــت دیگ ــر بخشه ــای اقتص ــادی
کش ــور ب ــه و ی ــژه تولی ــدات غی ــر نفت ــی و ص ــادرات آن
ایج ــاد ک ــرده و ب ــا کاه ــش وابس ــتگی کش ــور ب ــه نف ــت
راه را ب ــرای رس ــیدن ب ــه ی ــک اقتص ــاد ب ــدون نف ــت
هم ــوار س ــازد.
از ایـــن رو تمرکـــز بـــر بخشهایـــی ماننـــد انـــرژی و
افزایـــش تولیـــد و صـــادرات بـــرق نیـــز میتوانـــد در
همی ــن راس ــتا م ــورد توج ــه ق ــرار گی ــرد ،هرچن ــد ک ــه
خــود ایــن حــوزه نیــز نیــاز بــه ســرمایهگذاری خارجــی
دارد و در ایـــن شـــرایط توســـعه آن دشـــوار اســـت،
ام ــا تکی ــه ب ــر ت ــوان داخل ــی و ت ــاش در ای ــن زمین ــه
میتوانـــد مفیـــد باشـــد.
در کل وابســـتگی بیـــش از حـــد اقتصـــاد ایـــران بـــه
درآمده ــای نفت ــی منج ــر ب ــه ضع ــف اقتص ــاد كش ــور
گردیـــده اســـت كـــه راه خـــروج از ایـــن بحـــران اداره

كشـــور بـــا اقتصـــاد دانـــش بنیـــان اســـت كـــه خـــود
مســـیر رســـیدن بـــه اقتصـــاد مقاومتـــی و تاكیـــد بـــر
خوداتكایــی مــی باشــد و منجــر بــه كاهــش وابســتگی
ب ــه كش ــورهای بیگان ــه و در نتیج ــه كاه ــش تاثی ــرات
منفـــی ناشـــی از تحریـــم هـــا و جلوگیـــری از ركـــود
اقتص ــادی م ــی گ ــردد .ام ــا مس ــاله ای ك ــه بای ــد روی
آن بیــش از ایــن تاكیــد شــود ایــن موضــوع اســت كــه
آیــا اقتصــاد كشــور بــه ایــن ســطح از بالندگــی رســیده
اســت كــه بتوانــد در مقابــل تحریــم هــا ایســتادگی كند
یــا خیــر .پیشــنهاد مــی شــود جهــت شناســایی نقــاط
ضع ــف و ق ــوت اقتص ــاد كش ــور تم ــام صنعته ــا ب ــه
تفكیــك مــورد بررســی قــرار گیرنــد و میــزان اتــكا بــر هــر
ی ــك ب ــه ط ــور جداگان ــه بررس ــی ش ــود.
در بخـــش انـــرژی نیـــز هرچنـــد میتـــوان گفـــت
کـــه یکـــی از فرصتهـــای خـــوب ســـرمایهگذاری
صنع ــت ب ــرق و صنای ــع وابس ــته ب ــه آن اس ــت ،ام ــا
نمیتــوان انــکار کــرد تحریمهــای موجــود کار در ایــن
ح ــوزه را نی ــز دش ــوار ک ــرده اس ــت ،ل ــذا ش ــاید یک ــی از
راهکارهـــا ایـــن باشـــد کـــه نخســـت ســـرمایهگذاران
داخل ــی ب ــرای حض ــور در ای ــن عرص ــه تش ــویق ش ــوند
ت ــا در گامه ــای آین ــده بت ــوان نگاه ــی نی ــز ب ــه خ ــارج
داش ــت.
فرصتهـــای ایجـــاد شـــده توســـط ارزهـــای
دیجیتـــال بـــرای ســـرمایهگذاری خارجـــی
از دیگ ــر مس ــایلی ک ــه ای ــن روزه ــا بح ــث ب ــر س ــر آن
شـــدت گرفتـــه و بـــه عنـــوان یکـــی از تجارتهـــای
ً
نوپــا کــه از قضــا ،ظاهــرا امــکان دور زدن تحریمهــای
ناعادالنـــه را نیـــز بـــرای کشـــورمان فراهـــم ســـاخته
اســـت ،اســـتخراج ارزهـــای دیجیتـــال بـــوده کـــه
مشـــهورترین آنهـــا بیـــت کویـــن اســـت.
در هفتهه ــای اخی ــر نی ــز پ ــس از بحثه ــای ف ــراوان

ســـرانجام دولـــت نیـــز فعالیـــت شـــرکتها در ایـــن
ح ــوزه را ب ــه رس ــمیت ش ــناخت.
گفتـــه میشـــود کـــه ارزهـــای دیجیتـــال بـــه دلیـــل
نامش ــخص ب ــودن مب ــداء و مقص ــد انتق ــال وج ــوه،
امـــکان ردیابـــی نداشـــته و در نتیجـــه میتوانـــد
در گری ــز از کمنده ــای تحری ــم مال ــی امری ــکا علی ــه
کشـــورمان راهگشـــا باشـــد.
نکتـــه دیگـــر اینکـــه اســـتخراج ایـــن ارزهـــای
دیجیتـــال بیـــش از هـــر چیـــز بـــه بـــرق نیـــاز دارد و
دســـتگاههای اســـتخراج آن بـــرق باالیـــی مصـــرف
میکننـــد ،از ایـــن رو پیـــش از رســـمی شـــدن
فعالی ــت اس ــتخراجکنندگان بیتکوی ــن ،بس ــیاری
ادعـــا داشـــتند کـــه اســـتخراج بیتکویـــن بـــا بـــرق
ارزان قیمـــت و یارانـــهای مســـکونی ،کشـــاورزی
یـــا صنعتـــی عادالنـــه نبـــوده و حتـــی شـــماری از
منقـــدان خاموشـــیهای تابســـتان را نیـــز بـــه گـــردن
معدنچیـــان بیتکویـــن میانداختنـــد.
ام ــا واقعی ــت چیس ــت؟ چن ــد نکت ــه درب ــاره ارزه ــای
دیجیتـــال وجـــود دارد ،نخســـت اینکـــه هرچنـــد
مبـــادالت ایـــن ارزهـــا قابـــل ردیابـــی نخواهـــد بـــود،
امـــا مســـاله اینجاســـت کـــه هنـــوز درصـــد کســـانی
ک ــه حاض ــر ب ــه مبادل ــه ب ــا ای ــن ارزه ــا هس ــتند ناچی ــز
بـــوده و بـــر همیـــن اســـاس امـــکان زیـــادی بـــرای
تب ــادل ب ــا آنه ــا وج ــود ن ــدارد .ب ــه دیگ ــر س ــخن هن ــوز
راه ــی طوالن ــی ت ــا هم ــه گی ــر ش ــدن ای ــن س ــکههای
دیجیت ــال در پی ــش اس ــت .پ ــس حت ــی اگ ــر بپذیری ــم
ک ــه ارزه ــای دیجیت ــال ام ــکان دور زدن تحریمه ــا را
دارن ــد ،دس ــت ک ــم در کوت ــاه م ــدت دردی از مش ــکل
تحریـــم کشـــورمان دوا نمیکننـــد.
نکتـــه دیکـــر ایـــن اســـت کـــه ارزهـــای دیجیتـــال
اســـتخراج شـــده در جهـــان چنـــدان رقـــم بزرگـــی را
نس ــبت ب ــه کل اقتص ــاد جه ــان در اختی ــار ن ــدارد و

در واقـــع نزدیـــک بـــه هیـــچ اســـت ،پـــس مبـــادالت
چنـــدان بزرگـــی نیـــز نمیتـــوان بـــا آن آنجـــام داد.
و ســـوم اینکـــه بزرگتریـــن اســـتخراج کنندههـــای
ارزهــای دیجیتــال در کشــورهای روســیه و چیــن و کره
شــمالی هســتند؛ ایــن در حالــی اســت که کشــورهای
غربــی و بــه و یــژه امریــکا بــه عنــوان بنیانگــذاران ایــن
رم ــز ارز ،س ــهم چندان ــی در اس ــتخراج ندارن ــد.
ب ــه دور از هرگون ــه توه ــم توطئ ــه و پافش ــاری ب ــر وج ــود
رم ــز و رازی در ای ــن واقعی ــت ،پیش ــنهاد میش ــود ک ــه
درب ــاره ای ــن حقیق ــت تحقیق ــات بیش ــتری ص ــورت
بگیـــرد ،تـــا دلیـــل ایـــن عـــدم اســـتقبال کشـــورهای
غرب ــی از رم ــز ارزه ــا روش ــن ش ــود.
هرچن ــد ک ــه تحقیق ــات نش ــان میده ــد ک ــه می ــزان
بــرق مصرفــی بــرای اســتخراج رمــز ارزهــا نــه در سراســر
ایـــران ،بلکـــه در همـــه جهـــان نیـــز ،درصـــد کمـــی
از ظرفیـــت تولیـــد بـــرق ایـــران را تشـــکیل میدهـــد،
لیکــن حــال ماینرهــای بیــت کویــن و دیگــر رمــز ارزهــا
ب ــه رس ــمیت ش ــناخته ش ــده و تعرف ــه ب ــرق مصرف ــی
آنهـــا نیـــز مشـــخص شـــده اســـت ،بـــرای صنعـــت
بــرق بــد نیســت کــه مشــتریان تــازهای بیابــد بــه ویــژه
اینکـــه معدنچیـــان در فصـــول ســـرد ســـال و یـــا در
ســاعات کــم بــاری میتواننــد بــرق شــبکه را مصــرف
ک ــرده و از ه ــدر رف ــت آن جلوگی ــری کنن ــد ،ت ــا منب ــع
درآم ــدی ت ــازه نی ــز ب ــرای تولیدکنن ــدگان ب ــرق ایج ــاد
ش ــود.
درکل اس ــتخراج رم ــز ارز ب ــه ش ــرط زیرزمین ــی نب ــودن
در شـــرایط کنونـــی بـــرای کشـــور زیانـــی نداشـــته و
حت ــی در پ ــارهای از م ــوارد س ــودمند نی ــز هس ــت ،ام ــا
اینک ــه در آین ــده ت ــا چ ــه ان ــدازه میتوان ــد مش ــکالت
کش ــورمان و داس ــتانمان ب ــا تحریمه ــا را ح ــل کن ــد،
چن ــدان روش ــن نیس ــت و نبای ــد درب ــاره تواناییه ــای
آن مبالغ ــه ک ــرد▪ .
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 /نفیسه زارع کهن/

روزنامه نگار

شانساقتصادایران
بدون نفت چقدراست ؟
چن ــد وقت ــی هس ــت ک ــه خ ــروج آمری ــکا از برج ــام و
ع ــدم تمدی ــد معافیته ــای  ۸کش ــور از خری ــد نف ــت
ای ــران نگرانیهای ــی را دام ــن زده اس ــت و ای ــن گزین ــه
را در مجامـــع اقتصـــادی مطـــرح کـــرده اســـت کـــه
شـــرایط ســـخت و پیچیـــدهای در انتظـــار اقتصـــاد
ایـــران اســـت ودرایـــن میـــان ایـــن ســـؤال مطـــرح
میش ــود ک ــه آی ــا اقتص ــاد ای ــران در ش ــرایط تحریم ــی
شانســـی بـــرای حیـــات بـــدون نفـــت دارد ؟ و ایـــن
ســؤال کــه 66ســال اســت در ایــران مطــرح بــوده حــاال
دارد رن ــگ و ب ــوی واقع ــی ب ــه خ ــودش میگی ــرد.
آنط ــور ک ــه صاحبنظ ــران میگوین ــد بودج ــه ای ــران
و اقتصـــاد ایـــران بهطورکلـــی بهشـــدت بـــه درآمـــد
نف ــت بس ــتگی دارن ــد .قط ــع درآم ــد نف ــت از یکس ــو
درآمـــد دولـــت را بهشـــدت کاهـــش میدهـــد و از
ســـوی دیگـــر اقتصـــاد ایـــران کـــه هماکنـــون دچـــار
بحـــران اســـت ،آســـیب بســـیار خواهـــد دیـــد .بـــر
اس ــاس قان ــون بودج ــه س ــال  148 ،98ه ــزار میلی ــارد
توم ــان از درآم ــد دول ــت از مح ــل ص ــادرات و ف ــروش
نف ــت اس ــت .اگ ــر ای ــن درآم ــد قط ــع ش ــود ی ــا کاه ــش
یاب ــد دول ــت در تأمی ــن هزینهه ــای خ ــود میمان ــد .از
ط ــرف دیگ ــر مالیاته ــا در ای ــران ب ــه ح ــدی نیس ــت
کـــه پاســـخ خـــرج گـــران دولـــت را بدهـــد .از طرفـــی
میدانی ــم ک ــه بس ــیاری از نهاده ــا و تولیدکنن ــدگان از
پرداخ ــت مالی ــات معافن ــد .ن ــرخ بی ــکاری باالس ــت
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و مگـــر تـــا چـــه میـــزان میتـــوان از حقوقبگیـــران
مالی ــات گرف ــت .اف ــزون ب ــر ای ــن کاه ــش درآم ــد ارزی
نف ــت ،واردات و درنتیج ــه درآم ــد گم ــرک را کاه ــش
میده ــد .در ای ــن حال ــت دول ــت ب ــا کس ــری ش ــدید
بودجـــه مواجـــه میشـــود.
بنابرای ــن ب ــه نظ ــر میرس ــد ک ــه تحری ــم نفت ــی و هم ــان
اقتصــاد بــدون نفــت شــرایط نامســاعدتری را در پــی
خواهــد داشــت .
در همیــن حــال امــا بــه بــاور بســیاری از کارشناســان،
اقتصـــاد ایـــران دارای ظرفیتهـــای بیشـــماری
ً
اســـت کـــه یقینـــا بـــا یـــک برنامهریـــزی دقیـــق و
یت ــوان ش ــرایط اقتص ــادی را
درعینح ــال کارآم ــد م 
ب ــه نقطــهای رس ــاند ک ــه ب ــه کاه ــش و در گام بع ــدی
ع ــدم وابس ــتگی ب ــه صنع ــت نف ــت را منج ــر ش ــود و
ای ــن تصمی ــم ایاالتمتح ــده آمری ــکا میتوان ــد ی ــک
فرص ــت بس ــیار مغتن ــم را در اختی ــار ای ــران ق ــرار ده ــد
ت ــا بهص ــورت ج ــدی از وابس ــتگی ب ــه ف ــروش نف ــت
رهای ــی پی ــدا کن ــد .اگ ــر ای ــران ب ــه ای ــن نقط ــه برس ــد،
آمریـــکا و دیگـــر کشـــورها دیگـــر نمیتواننـــد مســـئله
ف ــروش نف ــت را بهعن ــوان اه ــرم فش ــار ب ــه کار برن ــد.
ول ــی نکت ــه اینجاس ــت ک ــه چگون ــه در کوتاهم ــدت
میت ــوان وابس ــتگی ب ــه ف ــروش نف ــت را کاه ــش داد و
ی ــا حت ــی آن را نادی ــده گرفت؟ب ــه اعتق ــاد بس ــیاری از
صاحبنظــران ایــن کاهــش وابســتگی سالهاســت

بهط ــور نامحسوس ــی ص ــورت پذیرفت ــه اس ــت چراک ــه
بــر اســاس آمــار موجــود در ســالهای قبــل از انقــاب
در شـــرایطی کـــه جمعیـــت ایـــران بـــه  ۳۶میلیـــون
نف ــر میرس ــید می ــزان ص ــادرات نفت ــی ای ــران ح ــدود
 ۴میلی ــون بش ــکه نف ــت ب ــود و ای ــن می ــزان در س ــال
 ۱۳۹۷ب ــا جمعیت ــی نزدی ــک  82میلی ــون نف ــر تنه ــا
ب ــه ی ــک ت ــا ی ــک و نی ــم میلی ــون بش ــکه نف ــت رس ــیده
اســت .بنابرایــن بــه بــاور کارشناســان کاهــش فــروش
 3میلی ــون بش ــکه ،آنه ــم در ش ــرایطی ک ــه جمعی ــت
کشـــور هـــم بیـــش از دو برابـــر شـــده در طـــول ایـــن
س ــالها روی واقعی ــت ب ــه خ ــود گرفت ــه اس ــت.
از دیگ ــر س ــو ام ــا بس ــیاری معتقدن ــد ضرب ــه س ــختی
ب ــه اقتص ــاد خ ــورده و ب ــه ای ــن س ــادگیها نمیت ــوان
خـــاص شـــد.چندی قبـــل کامـــران دادخـــواه،
اقتص ــاددان در ای ــن زمین ــه ب ــه تج ــارت ف ــردا گفت ــه
بود«:افـــت صـــادرات و درآمـــد نفتـــی دولـــت،
امالمصائــب اســت .چراکــه اقتصــاد ایــران بــر محــور
نف ــت میگ ــردد و اگ ــر نف ــت نباش ــد ه ــم بودج ــه ب ــا
کســـری شـــدید مواجـــه میشـــود ،هـــم درآمدهـــای
ارزی محـــدود میشـــود و هـــم
س ــرمایهگذاری اقتص ــادی ».ب ــه گفت ــه
ایــن اقتصــاددان ازآنجاکــه مالیاتهــا
در ایـــران نمیتوانـــد خـــرج گـــران
دولـــت را بپـــردازد ،دولـــت در تأمیـــن

هزینهه ــای خ ــود ب ــا مش ــکل مواج ــه میش ــود و تنه ــا
چ ــاره پی ـشرو را در انتش ــار اس ــکناس و چ ــاپ پ ــول
میبینـــد .چنیـــن اقدامـــی نهتنهـــا مشـــکل را حـــل
نمیکن ــد ،بلک ــه میتوان ــد اقتص ــاد ای ــران را گرفت ــار
ابرت ــورم کن ــد.
بـــه گفتـــه ایـــن اقتصـــاددان همبســـتگی زیـــادی
می ــان تحریمه ــا و کاه ــش رش ــد اقتص ــادی در ای ــران
وج ــود دارد .او میگوی ــد کاه ــش سـ ـهدرصدی رش ــد
میتوانـــد  50هـــزار میلیـــارد تومـــان از ســـطح درآمـــد
اقتص ــاد ای ــران ک ــم کن ــد و معن ـیاش ای ــن اس ــت ک ــه
هرم ــاه  50ه ــزار توم ــان از درآم ــد ه ــر ایران ــی کاس ــته
شـــود .در ایـــن شـــرایط متضـــرر اصلـــی تحریمهـــا
نـــه دولـــت کـــه مـــردم کمدرآمـــد جامعهانـــد کـــه
از یکســـو اســـیر تـــورم میشـــوند و از ســـوی دیگـــر
تحــت تأثیــر کاهــش ســطح درآمــد اقتصــاد ملــی قــرار
خواهن ــد گرف ــت.
دولت چه باید بکند؟
برخـــی اقتصاددانـــان خوشبیـــن میگوینـــد اگـــر
دول ــت فق ــط در ح ــوزه ارش ــادی و ن ــه ح ــوزه حمای ــت
ریالـــی برنامههـــای جـــدی در خصـــوص تولیـــد
صنعت ــی اجرای ــی کن ــد میت ــوان تنه ــا ب ــا دریاف ــت
مالیـــات از گـــروه صنعتـــی و تولیـــدی خـــأ درآمـــد
حاصـــل از فـــروش نفـــت را پـــر کرد.اگـــر مـــا بتوانیـــم
زیرســـاختها را فعـــال کنیـــم بخـــش خصوصـــی
خواهــد توانســت شــرایط را بــرای گشــایش اقتصــادی
شـــکل دهـــد و تنهـــا تغییـــر در نـــگاه دولـــت کافـــی
اســت تــا بــا حمایــت جــدی از ایــن ظرفیــت نهفتــه،
مس ــئله رون ــق تولی ــد را محق ــق ک ــرد.
بـــه گفتـــه مهـــدی کهنـــدل اســـتاد اقتصـــاد «:مـــا
بایـــد کاری بکنیـــم کـــه دولـــت بـــه ســـمت تبدیـــل
درآمده ــای ارزی خ ــود ب ــه درآمده ــای ریال ــی ب ــرود.
البتـــه در مقاطعـــی نبایـــد بـــازی دولـــت بـــا دالر را
ه ــم فرام ــوش ک ــرد .از ط ــرف دیگ ــر م ــا بای ــد بخ ــش
خصوصـــی را در خصـــوص مســـئله فـــروش نفـــت
دخیـــل کنیـــم .یعنـــی اکنـــون شـــرایطی بـــر کشـــور
حاک ــم اس ــت ک ــه اگ ــر حت ــی بهط ــور ذرهای بخ ــش
خصوصــی بتوانــد پتانســیل صــادرات و فــروش نفــت

داشـــته باشـــد بایـــد از آن اســـتفاده کـــرد.
پیشنهادهای مرکز پژوهشهای مجلس
ب ــازوی پژوهش ــی مجل ــس یعن ــی مرک ــز پژوهشه ــای
مجلــس معتقــد اســت خلــع ســاح تحریــم کننــدگان
ایــران از بــازی تســلیحاتی ســازی نفــت علیــه ایــران،
راه اصلـــی پیـــروزی درنبـــرد تحریمـــی اســـت کـــه
میتوانــد بــه فرصتــی بــزرگ بــرای اصــاح ســاختاری
اقتصــادی منجــر شــود.به بــاور ایــن مرکــز در گزارشــی
کــه همیــن یــک مــاه قبــل تهیــه و منتشرشــده بــا توجــه
بــه محتمــل بــودن کســری بودجــه بــدون نفــت انتظــار
رف ــع ریش ــه مش ــکالت تنه ــا از طری ــق خل ــع س ــاح
ط ــرف مقاب ــل میس ــر میش ــود ک ــه ای ــن مه ــم نی ــز ب ــه
معن ــای ب ــه صف ــر رس ــاندن خ ــرج ک ــردن درآمده ــای
نفت ــی اس ــت ضم ــن اینک ــه بای ــد برنام ــه الزم ب ــرای
خنث ــی ک ــردن ط ــرف مقاب ــل تنظی ــم ش ــود.
در ایــن گــزارش برنامــه عملیاتــی صفــر کــردن فعاالنــه
و ارادی منابــع نفــت در بودجــه کــه البتــه بــه معنــای
کاه ــش و صف ــر ک ــردن ص ــادرات نیس ــت ،باه ــدف
خنثــی کــردن اســتفاده از نفــت بهعنــوان اهــرم تهدیــد
علی ــه کش ــور بررسیش ــده اس ــت .برنام ــه عملی ــات
پیشنهادشـــده در ایـــن بخـــش گـــزارش بامالحظـــه
قابلاج ــرا ب ــودن کار ازلح ــاظ عملی ــات بودجـ ـهای،
حداقـــل کـــردن زمـــان اجـــرا ،قابلاجـــرا بـــودن کار
ازلحــاظ مالحظــات اجتماعــی و سیاســی ،کمتریــن
تالط ــم غیرقابلاجتن ــاب در محی ــط اقتص ــاد کالن
و کمتریـــن فشـــار و بیشـــترین حمایـــت از اقشـــار
آس ــیبپذیر تدوینش ــده اس ــت .ب ــه صف ــر رس ــاندن
نف ــت در بودج ــه از لحظ ــه ش ــروع برنام ــه پیش ــنهادی
اعمالشـــده و در جریـــان پیادهســـازی برنامـــه کـــه
مـــدت آنیـــک ســـال اســـت حفظشـــده و انتظـــار
مـ ـیرود در پای ــان م ــدت ی ــک س ــال پیادهس ــازی آن
بودجـــه در مقابـــل تهدیـــد نفـــت مســـتحکم شـــود.
پسازایـــن مـــدت و در جریـــان بودجههـــای آتـــی،
منابـــع نفتـــی قابـــل حصـــول در هـــر میـــزان بـــرای
توســعه غیــر بودجـهای و متنــوع کــردن اقتصــاد کشــور
اس ــتفاده ش ــود.
ب ــر همی ــن اس ــاس ه ــم درنهای ــت مرک ــز پژوهشه ــای
مجلـــس  10مرحلـــه درآمدزایـــی کـــه بـــرای جبـــران

کســـری بودجـــه بـــدون نفـــت پیشـــنهاد کـــرده کـــه
اغلـــب در حـــوزه مالیاتـــی اســـت.مواردی ماننـــد
کاهـــش معافیـــت مالیاتـــی در حـــوزه صـــادرات
م ــواد خ ــام و ارزشاف ــزوده پایی ــن ،ح ــذف برخ ــی از
معافیتهـــا در ســـایر بخشهـــا ،جلوگیـــری از فـــرار
مالیات ــی ،افزای ــش ن ــرخ برخ ــی از پای هه ــای مالیات ــی و
از س ــوی دیگ ــر ح ــذف س ــاالنه ی ــک ده ــک از یاران ــه
بگیـــران تـــا ســـال  ،۱۴۰۰فـــروش بخشـــی از ســـهام و
داراییهـــای دولتـــی ،اصـــاح حداقلـــی قیمـــت
حامله ــای ان ــرژی و ص ــادرات فرآوردهه ــا .ع ــاوه ب ــر
ای ــن معرف ــی پایهه ــای مالیات ــی جدی ــد و مولدس ــازی
داراییهـــای دولـــت یـــا فـــروش بخشـــی از آنهـــا
م ــواردی اس ــت ک ــه ای ــن مرک ــز پیش ــنهاد داده اس ــت.
همچنیـــن گفتهشـــده بســـته بـــه ظرفیـــت اجرایـــی
برنامههـــای پا کســـازی اقتصـــادی  ۳۰تـــا  ۴۰هـــزار
میلی ــارد توم ــان اوراق پا کس ــازی اقتص ــاد از نف ــت
منتشــر و در ســالهای  ۱۳۹۹و  ۱۴۰۰از محــل اجــرای
برنامهه ــا تس ــویه خواه ــد ش ــد .ای ــن اوراق میتوان ــد
توس ــط م ــردم و ی ــا بانکه ــا خری ــداری ش ــود.
قابلذکـــر اســـت در برنامـــه ۱۰گانـــه سالمســـازی
اقتصـــاد بههیچوجـــه صـــادرات نفـــت متوقـــف یـــا
کاهــش نخواهــد یافــت ،بلکــه هــدف ایــن اســت کــه
میــزان اتــکای بودجــه بــه نفــت کاهــش یابــد و منابــع
نفتــی بــرای اســتفاده نس ـلهای آتــی و توســعه کشــور
در صن ــدوق توس ــعه مل ــی حف ــظ ش ــود.
اگرچـــه آنچـــه مرکـــز پژوهشهـــای مجلـــس داده
حــذف نفــت از چرخــه اقتصــادی کشــور نیســت امــا
خــوب میتوانــد گامــی مؤثــر دررســیدن بــه رو یــای 66
س ــاله ایرانی ــان باش ــد.
کاه ــش ات ــکا ب ــه درآمده ــای نفت ــی میتوان ــد ب ــرای
اقتص ــاد ای ــران فرص ــت ایج ــاد کن ــد و دول ــت نبای ــد
فرص ــت اصالح ــات اقتص ــادی را از دس ــت بده ــد.
بــرای تصمیمــات بــزرگ هیــچ زمانــی بهتــر از روزهــای
س ــخت نیس ــت .ح ــاال ک ــه اقتص ــاد ای ــران تحری ــم
ش ــده بهتری ــن زم ــان اس ــت ک ــه دول ــت دس ــت ب ــه
اصالحــات واقعــی بزنــد و اقتصــاد را از تلــه مشــکالت
و گرفتار یه ــای مزم ــن مانن ــد همی ــن اقتص ــاد نفت ــی
رهای ــی بخش ــد▪.

19
پرونده
آفت های
سرمایه گذاری

119

پیششمارهدوم تابستان 98

20
پرونده

119

پیششمارهدوم تابستان 98

 /سپهر برز یمهر/

دبیر سندیکای صنعت برق ایران

تهدیدهاوفرصتهای
رمز ارزها برای صنعت برق
ارزه ــای دیجیت ــال ی ــا ارز رمزه ــا ،ای ــن روزه ــا یک ــی از
رای ــج تری ــن مباح ــث مط ــرح ش ــده در رسانههاس ــت.
اســـتفاده معدنـــکاران یـــا همـــان ماینرهـــای بیـــت
کویـــن از بـــرق ارزان و یارانـــهای آن هـــم بـــدون
مجوزهـــای الزم ،بـــه یـــک دغدغـــه اساســـی بـــدل
شـــده اســـت.
پی ــش از ه ــر چی ــز بای ــد ب ــه ای ــن نکت ــه توج ــه ک ــرد ک ــه
قیم ــت یاران ـهای ب ــرق تنه ــا مناف ــع ماینره ــا را تامی ــن
نمیکن ــد ،بلک ــه صنای ــع ب ــزرگ انرژ یب ــر متع ــددی
را از مح ــل یاران ــه قاب ــل توج ــه قیم ــت ب ــرق منتف ــع
میکنـــد.
اینکـــه امـــروز مصـــرف بـــرق بـــرای تولیـــد ارزهـــای
دیجیت ــال ،توج ــه و ن ــگاه کش ــور را ب ــه ارزان ــی قیم ــت
بــرق جلــب کــرده ،رخــداد مثبتــی اســت امــا مهمتــر
آن اس ــت ک ــه بپذیری ــم ک ــه تع ــدد صنای ــع بهرهب ــردار
از ب ــرق ارزانقیم ــت بس ــیار بیش ــتر از تولیدکنن ــدگان
ارز دیجیتـــال اســـت .صنایعـــی کـــه علیرغـــم
بهرهگی ــری از یاران ــه ان ــرژی ،محص ــوالت خ ــود را ب ــا
به ــای بینالملل ــی ب ــه فع ــاالن صنای ــع پاییندس ــتی
در داخ ــل کش ــور میفروش ــند .ل ــذا توج ــه ب ــه می ــزان
مصــرف بــرق یاران ـهای نــه تنهــا در ارزهــای دیجیتــال
بلکـــه در همـــه صنایـــع امـــری الزامـــی و نیازمنـــد
ساختارســـاز یهای جـــدی و تدویـــن تعرفههـــای
منطق ــی و عقالن ــی اس ــت.
ایــران ســاالنه رقمــی بالــغ بــر  900هــزار میلیــارد تومــان
یارانــه پنهــان انــرژی ـ شــامل نفــت ،گاز ،بنزیــن ،بــرق
و آب ـ ب ــه مش ــترکینش م ــی ده ــد ک ــه س ــهم صنای ــع
انرژ یبــر از ایــن یارانــه غیرقابــل چشــم پوشــی اســت.
ل ــذا ب ــه نظ ــر میرس ــد تعیی ــن تکلی ــف قیم ــت ان ــرژی
و ح ــذف ی ــا س ــازماندهی یاران ــه ای ــن بخ ــش ،ی ــک
ال ــزام ج ــدی ب ــرای بهب ــود ش ــرایط اقتص ــادی کش ــور
اس ــت.
در خصــوص ارزهــای دیجیتــال هــم بایــد بپذیریــم که
ماینره ــای بیتکوی ــن در ای ــران تاکن ــون از ن ــرخ ب ــرق
یارانـ ـهای اس ــتفاده ک ــرده و حت ــی گاه ــی از مراک ــزی
کـــه از بـــرق رایـــگان برخوردارنـــد ،ســـوء اســـتفاده
میکننـــد .بـــرق ارزان آنقـــدر میـــزان ســـودآوری در
ارزهــای دیجیتــال را افزایــش داده کــه ســرمایهگذاران
خارج ــی نی ــز در ای ــران م ــزارع بی ــت کوی ــن راه ان ــدازی
کردهانـــد.
نکت ــه اینجاس ــت ک ــه علیرغ ــم هم ــه ای ــن چالشه ــا
نبای ــد ب ــه ارزه ــای دیجیت ــال ب ــه عن ــوان ی ــک آس ــیب

نگریســت .بــدون تردیــد ارز دیجیتــال بــرای کشــوری
ماننـــد ایـــران کـــه از همـــه طـــرف تحـــت فشـــار
تحریمه ــای بینالملل ــی اس ــت و مبادل ــه پ ــول ب ــرای
فع ــاالن اقتص ــادیاش ب ــه ی ــک چال ــش ج ــدی ب ــدل
شـــده ،میتوانـــد فرصتـــی بـــرای دور زدن تحریمهـــا
باشـــد .همچنیـــن ایجـــاد ظرفیتهـــای قانونـــی و
شـــفاف در ایـــن زمینـــه میتوانـــد بـــه یـــک راهـــکار
کلیـــدی بـــرای افزایـــش ســـرمایهگذاری در همـــه
صنایــع بــه ویــژه صنعــت بــرق کــه پیــش نیــاز اصلــی
تولیـــد ارزهـــای دیجیتـــال اســـت ،تبدیـــل شـــود.
فرام ــوش نکنی ــم ک ــه حت ــی س ــرمایه گ ــذاران ب ــزرگ
دنی ــا ب ــه ب ــه س ــوگیری س ــرمایهگذار یها ب ــه س ــمت
ارز دیجیتـــال در طـــول ســـال هـــای آینـــده تاکیـــد و
ب ــاور دارن ــد.
برآوردهــا حاکــی از آن اســت کــه میــزان مصــرف بــرق
ب ــرای تولی ــد ارزه ــای دیجیت ــال در کش ــور بی ــن 500
ت ــا ه ــزار م ــگاوات اس ــت .س ــازماندهی ای ــن س ــطح
از مص ــرف ک ــه در مقایس ــه ب ــا ظرفی ــت تولی ــد ب ــرق
و فاصل ــه آن ب ــا پی ــک مص ــرف ع ــدد قاب ــل توجه ــی
نیســـت ،نیازمنـــد تعریـــف یـــک ســـاختار قانونـــی
اس ــت.
لـــذا تســـهیل مقـــررات ســـرمایهگذاری در شـــرایطی
کـــه صنعـــت بـــرق بـــا رکـــود و رونـــد کاهشـــی
س ــرمایهگذاری مواج ــه اس ــت و تح ــت فش ــار ناش ــی
از تحریمهــا ،شــرایط کســب و کار نامســاعدی دارد،
فرصتــی ارزشــمند و قابــل توجــه بــرای کشــور اســت.
ای ــران ب ــا تدوی ــن ی ــک س ــاختار مش ــخص م ــی توان ــد
از ارزهـــای دیجیتـــال بـــرای تامیـــن ســـرمایهگذاری
ه ــای زیرس ــاختی ی ــا حت ــی ج ــذب س ــرمایهگذاران
خارجـــی اســـتفاده کنـــد .ایجـــاد ظرفیتهـــای
اش ــتغالزایی ب ــرای راهان ــدازی و تعمی ــر و نگه ــداری
تجهیـــزات اســـتخراج ارزهـــای دیجیتـــال ،تاثیـــر
بـــر رونـــق بخشـــی زنجیـــره تامیـــن و حتـــی امـــکان
بومیســـازی تجهیـــزات ایـــن صنعـــت از دیگـــر
فرصته ــای ارزش ــمندی اس ــت ک ــه بای ــد در ش ــرایط
کنون ــی اقتص ــاد کش ــور م ــورد توج ــه ق ــرار گی ــرد.
ای ــن ام ــر مس ــتلزم ارائ ــه مج ــوز ب ــه ماینره ــا و تعیی ــن
تعرف ــه ب ــرق ب ــا ن ــرخ واقع ــی و حاش ــیه س ــود مناس ــب
و منطقـــی بـــرای ســـرمایهگذاران اســـت .فعالیـــت
ماینرهــا در اقتصــاد ایــران و در قالــب یــک چارچــوب
قانون ــی و قاب ــل رص ــد میتوان ــد گش ــایشهای قاب ــل
توجهـــی را بـــرای فعـــاالن صنعتـــی ایجـــاد کنـــد.

ل ــذا تعری ــف تعرفهه ــای ب ــرق ب ــه ش ــکلی ک ــه تولی ــد
ارزه ــای دیجیت ــال در کش ــور ب ــدون آس ــیب رس ــاندن
بـــه زیرســـاختهای صنعـــت بـــرق و بهرهمنـــدی از
یارانـــه پنهـــان ،همچنـــان دارای مزیـــت اقتصـــادی
باش ــد ،از اهمی ــت وی ــژهای برخ ــوردار اس ــت .ش ــاید
تعرفهگـــذاری بـــرق مـــورد اســـتفاده توســـط ماینرهـــا
بـــا قیمتهـــای متفـــاوت در پیـــک مصـــرف کـــه
در تابســـتان اتفـــاق میافتـــد بـــا ســـایر ماههـــای
کـــم مصرفتـــر کـــه حـــدود  35درصـــد ظرفیـــت
تولی ــد ب ــرق کش ــور ب ــدون اس ــتفاده باق ــی میمان ــد،
راه ــکاری اجرای ــی و قاب ــل پیگی ــری باش ــد.
بـــا فراهـــم کـــردن شـــرایط قانونـــی بـــرای بهرهمنـــدی
ماینرهـــا از ظرفیـــت خالـــی بـــرق کشـــور ،بـــی
شـــک صنعـــت بـــرق بـــه عنـــوان یـــک صنعـــت
زیرس ــاختی ک ــه سالهاس ــت ب ــه دلی ــل کاه ــش رون ــد

تسهیلمقرراتسرمایهگذاریدر شرایطی
که صنعت برق با رکود و روند کاهشی
سرمایهگذاری مواجه است و تحت فشار
ناشی از تحریمها ،شرایط کسب و کار
نامساعدی دارد ،فرصتی ارزشمند و قابل
توجه برای کشور است .ایران با تدوین
یک ساختار مشخص می تواند از ارزهای
دیجیتالبرایتامینسرمایهگذاریهای
زیرساختییاحتیجذبسرمایهگذاران
خارجیاستفاده کند
س ــرمایهگذاری ب ــا چالشه ــای ج ــدی مواج ــه ش ــده
و بخـــش زیـــادی از طرحهـــای توســـعهای خـــود در
بخ ــش تولی ــد ،انتق ــال و توزی ــع را ب ــه اج ــرا درنیام ــده
اســـت جـــان دوبـــارهای میگیـــرد و بخشـــی از
کمبوده ــای دسترس ــی ب ــه ب ــرق ب ــرای رش ــد صنع ــت
و اقتصـــاد کشـــور برطـــرف میشـــود.
ارزهـــای دیجیتـــال در حـــال پیشـــرفت اســـت و
فراگیرت ــر ش ــدن آن کام ــا قاب ــل پیشبین ــی اس ــت،
الزم اس ــت ک ــه فرص ــت بهرهمن ــدی از آنه ــا ک ــه تاثی ــر
بس ــزایی در ج ــذب س ــرمایهگذار داخل ــی و خارج ــی
خواهـــد داشـــت را بـــا هـــدر دادن وقـــت از دســـت
ندهیـــم▪ .
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قوانی ــن س ــرمایهگذاری ب ــرای س ــرمایهگذاران داخل ــی
و خارجــی در ایــران یكســان نیســت ،امــا مشــكالتی
كـــه در اثـــر تحریمهـــا بهوجـــود آمـــده اســـت ســـبب
ش ــده مش ــكالت پی ــش روی س ــرمایهگذاران ،مج ــال
بـــروز پیـــدا نكنـــد .هـــر دو نـــوع ســـرمایهگذاری در
ایـــران از یـــك فرآینـــد شـــفاف برخـــوردار نیســـتند.
برخ ــی مواق ــع س ــرمایهگذاران داخل ــی میگوین ــد ك ــه
ش ــرایط ب ــرای س ــرمایهگذاری خارج ــی مهیات ــر اس ــت
و گاه ــی ه ــم س ــرمایهگذاران خارج ــی ب ــه ای ــن ب ــاور
میرســـند كـــه شـــرایط بـــرای ســـرمایهگذار وطنـــی
بهت ــر اس ــت؛ ام ــا واقعی ــت ای ــن اس ــت ك ــه رقاب ــت
فش ــردهای بی ــن ای ــن دو گ ــروه وج ــود ن ــدارد ك ــه بت ــوان
ســنجید شــرایط بــرای كــدام یــك نســبت بــه دیگــری
مطلوبتـــر اســـت .بـــرای هـــر دو گـــروه ســـرمایهگذار
بایــد مســیر حركــت شــفاف شــود ،از ســوی دیگــر بایــد
شـــركتهای داخلـــی توانمنـــد شـــوند و پروژههـــای
تعریـــف شـــده در ایـــران بـــرای جـــذب ســـرمایهگذار
خارج ــی ،قابلی ــت بانك ــی ش ــدن داش ــته باش ــند.
متاســفانه مــا آمادگــی الزم بــرای جــذب ســرمایهگذار
را نداری ــم .مق ــررات مرب ــوط ب ــه رون ــق تولی ــد در كش ــور
مـــا كـــه سالهاســـت بـــه تصویـــب رســـیده اســـت،
هن ــوز نتوانس ــته ب ــه ص ــورت روش ــنی ج ــای خ ــود را
بـــاز كنـــد .قانـــون رقابـــت كـــه حـــدود پنـــج ســـال از
تصوی ــب آن میگ ــذرد ب ــر اس ــاس آم ــاری ك ــه ات ــاق
بازرگان ــی ،صنع ــت ،مع ــدن ،تج ــارت و كش ــاورزی
ارائ ــه میكن ــد ،اجرای ــی نش ــده و ش ــاید كمت ــر از 30
درص ــد ای ــن قان ــون اجرای ــی ش ــده باش ــد.
ایــن مســائل در واقــع همــان زیــر ســاختهایی اســت
كــه ســرمایهگذاری در كشــور را روان میكنــد ،امــا ایــن
زیرســاختها فراهــم نشــده اســت .بایــد اصالحاتــی
در مس ــیر تعری ــف ش ــده ب ــرای س ــرمایهگذاری ایج ــاد
كنیــم .بایــد بررســی شــود كــه آیــا شــفافیت الزم بــرای
ســـرمایهگذاری وجـــود دارد ،پروژههـــا و طرحهـــا بـــه
صـــورت قابـــل قبـــول بـــرای بانكهـــا و موسســـات
بینالمللـــی و بـــر اســـاس روابـــط تنظیـــم مقـــررات
تعری ــف ش ــدهاند؟ بع ــد از تعری ــف چارچوبه ــای
الزم ،میتـــوان بـــه دنبـــال جلـــب ســـرمایهگذار
خارج ــی رف ــت.
البتــه تحریــم عاملــی اســت كــه نمیگذارد مشــكالت
مربــوط بــه قوانیــن و مقــررات ســرمایهگذاری در كشــور
خــود را نشــان دهــد .بــه قــدری حجــم و ســایه تحریــم
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ب ــزرگ اس ــت ك ــه ام ــكان شناس ــایی نقای ــص قوانی ــن
ســـرمایهگذاری را كاهـــش داده اســـت .در حـــال
حاضـــر مشـــكل اصلـــی ســـرمایهگذاری خارجـــی
و حتـــی ســـرمایهگذار داخلـــی مقـــررات و قوانیـــن
نیس ــت.
اگ ــر بخواهی ــم دقی ــق ب ــه ای ــن مس ــئله ن ــگاه كنی ــم،
ب ــرای س ــرمایهگذاری خارج ــی نی ــاز ب ــه فراه ــم ك ــردن
ظرفیـــت داخلـــی توانمنـــد داریـــم ،زیـــرا معمـــول
نیس ــت ی ــك ش ــركت خارج ــی در كش ــورهایی مث ــل
مــا بــه صــورت یكپارچــه ســرمایهگذاری انجــام دهــد
بلكـــه بایـــد شـــركتهای خصوصـــی توانمنـــدی در
داخ ــل كش ــور داش ــته باش ــیم ك ــه بتوانن ــد ب ــا بخ ــش
خصوصـــی خارجـــی مشـــاركت كننـــد و در امـــر
ســـرمایهگذاری وارد شـــوند ،امـــا متاســـفانه در ایـــن
زمینــه بســیار كمبــود داریــم .شــركتهای خصوصــی
كـــه توانمنـــد شـــده و ظرفیتهـــای خوبـــی داشـــته
باشـــند همچنیـــن تواناییهـــای فنـــی و مبـــادالت
بینالمللــی را بشناســند ،در ایــران بســیار كــم داریــم.
بخشـــی از مشـــكالت ســـرمایهگذار خارجـــی
ناشـــی از عـــدم آشـــنایی بـــه مقـــررات و قوانیـــن
توســـط دســـتگاههای كارفرمایـــی ایـــران اســـت.
دســـتگاههای كارفرمایـــی مـــا شـــرایط الزم بـــرای
مدیریـــت یـــك پـــروژه بـــا ســـرمایهگذاری بـــزرگ
بینالملل ــی را خیل ــی ك ــم دارن ــد ب ــه همی ــن دلی ــل
بســـیاری از آنهـــا در زمینـــه جـــذب ســـرمایهگذار
حتــی زمانــی كــه تحریــم بــه شــدت ایــن روزهــا نبــود،
موف ــق نبودهان ــد و خیل ــی نمیتوانس ــتند ب ــا ش ــرایط
مطلـــوب ظاهـــر شـــوند.
فرآیندهـــای طوالنـــی بـــرای ســـرمایهگذاری و عـــدم
شـــفافیت در روشهـــای تصمیمگیـــری همچنیـــن
موكـــول شـــدن تصمیمـــات بـــه افـــراد ،مشـــكالتی
اســـت كـــه در فرآینـــد جـــذب ســـرمایهگذاری در
ایـــران وجـــود دارد .ایـــن مشـــكالت هیـــچگاه آثـــار
خ ــود را زی ــر س ــایه ب ــزرگ تحری ــم نش ــان نمیدهن ــد.
ســـرمایهگذاری در بســـیاری از كشـــورهای دنیـــا
در یـــك دوره بســـیار كوتاهـــی انجـــام میشـــود .در
بســـیاری از كشـــورها پنجرههـــای واحـــدی وجـــود
دارن ــد و ایج ــاد ش ــدهاند ك ــه س ــرمایهگذار ظ ــرف دو
هفت ــه میتوان ــد ی ــك ش ــركت را ثب ــت كن ــد ،س ــرمایه

خــود را در یــك بانــك متمركــز كنــد و اقدامــات اولیــه
ب ــرای انج ــام كار را آغ ــاز كن ــد.
از ســـوی دیگـــر طرحهایـــی كـــه قابـــل پذیـــرش در
بانكه ــا هس ــتند در قال ــب ی ــك فهرس ــت منس ــجم
یشـــوند .ســـرمایهگذار
بـــه ســـرمایهگذار معرفـــی م 
میتوانـــد ایـــن طرحهـــا را انتخـــاب كنـــد .دوره
برگشـــت ســـرمایه در ایـــن طرحهـــا روشـــن اســـت و
س ــرمایهگذار ب ــا توج ــه ب ــه اطالعات ــی ك ــه در اختی ــار
دارد ،میتوان ــد تصمی ــم الزم را بگی ــرد ام ــا در ای ــران
ایـــن شـــرایط را نداریـــم .همیـــن رونـــدی كـــه بـــرای
ســـرمایهگذاری در كشـــوری مثـــل گرجســـتان دو
هفتـــه بـــه طـــول میانجامـــد در ایـــران ،یـــك مســـیر
طوالنـــی اســـت كـــه برخـــی مواقـــع ســـرمایه گـــذار
خارجـــی را خســـته میكنـــد.
مـــا هنـــوز طرحهـــای خـــود را بـــه زبـــان ملـــی كشـــور
خـــود معرفـــی میكنیـــم ،در حالیكـــه در دنیـــا
اینگونـــه نیســـت .طرحـــی كـــه میخواهیـــد بـــرای
ســـرمایهگذاری معرفـــی كنیـــد ،بایـــد از ضوابـــط
دیگـــری پیـــروی كنـــد و مـــورد قبـــول بانكهـــای
خارجـــی باشـــد .متاســـفانه چنیـــن طرحهایـــی را
در اختیـــار نداریـــم .اگرچـــه تصـــور میشـــود كـــه
مزایایـــی بـــرای ســـرمایهگذاران خارجـــی در نظـــر
گرفتــه شــده اســت امــا از آنجــا كــه رقابــت فشــردهای
بی ــن س ــرمایهگذار داخل ــی و خارج ــی وج ــود ن ــدارد،
نمیتـــوان گفـــت بخـــش خصوصـــی داخلـــی از
ســـرمایهگذاران خارجـــی جـــا مانـــده اســـت.
در داخـــل ایـــران عرصههـــای زیـــادی بـــرای
ســـرمایهگذاری داریـــم و رقابتـــی بیـــن ســـرمایهگذار
داخلـــی و خارجـــی وجـــود نـــدارد ،امـــا ایـــن روزهـــا
اثـــرات و ســـایه تحریمهـــا ،بـــر روی ســـرمایهگذاران
خارجـــی دیـــده میشـــود .تاثیـــر تحریمهـــا بـــر روی
ســـرمایهگذاران خارجـــی میتوانـــد رقـــم باالیـــی
باشــد .ســرمایهگذاران خارجــی تحــت تاثیــر مقرراتــی
ك ــه ه ــر روز ای ــاالت متح ــده ب ــرای ای ــران و كش ــورهای
دیگـــری كـــه راغـــب بـــه ســـرمایه گـــذاری در كشـــور
هســـتند ،اعمـــال میكنـــد ،قـــرار گرفتهانـــد.
تحریمه ــا فرآین ــد س ــرمایهگذاری را كن ــد ك ــرده اس ــت

ام ــا ای ــن ب ــدان معن ــا نیس ــت ك ــه هی ــچ كش ــوری در
ایـــران ســـرمایهگذاری نمیكنـــد .بـــه هـــر صـــورت
ســرمایهگذاری در بســیاری از صنایــع ایــران از جملــه
صنعــت بــرق و بخــش ان رــژی مثــل گاز ،نفــت و غیــره
انجــام میشــود امــا ایــن ســرمایه گذار یهــا هــم بــرای
ای ــران ب ــه دلی ــل ش ــرایط تحری ــم گ ــران تم ــام میش ــود
و هـــم بـــرای طرفـــی كـــه میخواهـــد ســـرمایهگذاری
كنـــد ،خیلـــی بـــا حمایـــت بینالمللـــی انجـــام
نمیش ــود .مش ــكالت بانك ــی وج ــود خواه ــد داش ــت
و انتق ــال مناب ــع مال ــی ،بیم ــه و تامی ــن س ــرمایه ب ــه
ق ــوت خ ــود باق ــی خواه ــد مان ــد.
در صـــورت رفـــع موانـــع ســـرمایهگذاری ،بهتریـــن
فرصتهـــا بـــرای ســـرمایهگذاری در بخـــش بـــرق
كشــور وجــود دارد .در بخــش انرژ یهــای تجدیدپذیــر
میـــدان عظیمـــی از فرصتهـــای ســـرمایه گـــذاری
وجــود دارد .شــرایط كشــور در مــورد اســتفاده از انــرژی
خورشـــید و بـــاد ،مطلـــوب اســـت و امنیتـــی كـــه در
ای ــران وج ــود دارد ،ام ــكان و زمینهه ــای خوب ــی ب ــرای
ســرمایهگذاری خارجــی در نیروگاههــای تجدیدپذیــر
ایج ــاد میكن ــد .ب ــر اس ــاس برنامهه ــای موج ــود ،بای ــد
پن ــج ه ــزار م ــگاوات در بخ ــش نی ــروگاه تجدیدپذی ــر
س ــرمایهگذاری كنی ــم .در اف ــق  ،1405نی ــروگاه جدی ــد
حرارتـــی بایـــد وارد مـــدار شـــود و بهنـــگام ســـازی
نیروگاههــای قدیمــی عملیاتــی شــود .چیــزی حــدود
 20هـــزار مـــگاوات ظرفیـــت در ایـــن بخـــش وجـــود
دارد .ای ــن رق ــم ج ــدای از  80ه ــزار م ــگاوات نی ــروگاه
نص ــب ش ــده در كش ــور اس ــت .نیروگاهه ــای قدیم ــی
مث ــل ری و نیروگاهه ــای خوزس ــتان ك ــه ط ــول عم ــر
بیــش از  50ســال دارنــد ،بایــد بهنــگام ســازی شــوند
و ای ــن مس ــئله ظرفی ــت جدی ــد ب ــرای س ــرمایهگذاری
در بخ ــش نی ــروگاه حرارت ــی ایج ــاد میكن ــد.
صنعـــت بـــرق همچنیـــن میتوانـــد در بخـــش
صـــادرات غیـــر نفتـــی نقـــش مهـــی ایفـــا كنـــد .در
ســـالهای  95و  ،96صنعـــت بـــرق بـــر اســـاس
آمارهـــای منتشـــر شـــده از ســـوی وزارت صنعـــت،
مع ــدن و تج ــارت رتب ــه اول ص ــدور خدم ــات فن ــی

و مهندســـی را بـــه خـــود اختصـــاص داده اســـت.
صنعـــت بـــرق در صـــدور واحدهـــای نیروگاهـــی،
اح ــداث پس ــت خ ــارج از ای ــران و اح ــداث خط ــوط
انتق ــال ب ــرق موف ــق ب ــوده اس ــت .خ ــط  400کیل ــووات
ارمنس ــتان ط ــرح بس ــیار عظیم ــی اس ــت ك ــه توس ــط
ای ــران اج ــرا ش ــد .ط ــرح نی ــروگاه اومائو ی ــا در س ــریالنكا
از دیگ ــر طرحه ــای عظی ــم اج ــرا ش ــده توس ــط ای ــران
اس ــت .ش ــركتهای داخل ــی ترانسه ــا و پس ـتهای
س ــاخت داخ ــل را ب ــه خ ــارج ص ــادر كردن ــد و ب ــه ای ــن
ترتی ــب ظرفی ــت بزرگ ــی در زمین ــه ص ــدور خدم ــات
فن ــی و مهندس ــی ب ــرای ای ــران ایج ــاد ش ــد.
خ ــود ان ــرژی ب ــرق ه ــم ی ــك مزی ــت منطقــهای اس ــت
ك ــه ب ــا توج ــه ب ــه ش ــرایط جغرافیای ــی ای ــران ،قابلی ــت
صـــادرات دارد .كشـــوری كـــه شـــمال و جنوبـــش
وضعی ــت كام ــا متفاوت ــی دارن ــد ،میتوان ــد از ای ــن
پتانس ــیل اس ــتفاده كن ــد .درس ــت زمان ــی ك ــه م ــا در
تابس ــتان در قس ــمتهای جنوب ــی كش ــور ب ــه ش ــدت
ب ــرق نی ــاز داری ــم ،همس ــایگان ش ــمالی م ــا نی ــازی ب ــه
بــرق ندارنــد .برعكــس ایــن كشــورها در زمســتان بــرای
سیس ــتمهای حرارت ــی خ ــود نی ــاز ب ــه ب ــرق دارن ــد.
شـــرق و غـــرب ایـــران هـــم اختـــاف ســـاعت دارد.
مـــا میتوانیـــم هـــاب صـــادرات بـــرق باشـــیم و
ایـــن مزیـــت را بررســـی كنیـــم .مـــا بـــا كشـــورهای
همســـایه مثـــل افغانســـتان ،پاكســـتان ،عـــراق و
تركیـــه میتوانیـــم تبـــادل بـــرق داشـــته باشـــیم.
همســـایگان شـــمالی خریـــداران خـــوب بـــرق مـــا
میتوانن ــد باش ــند .مب ــادالت ب ــرق ب ــا تركمنس ــتان،
ارمنس ــتان ،آذربایج ــان ،حت ــی روس ــیه و كش ــورهای
ح ــوزه جنوب ــی خلی ــج ف ــارس زمینهه ــای مناس ــبی
ب ــرای ت ــداوم هم ــكاری اس ــت ام ــا نبای ــد ای ــن مس ــئله
س ــبب ش ــود ك ــه ی ــك بح ــث چال ــش برانگی ــز ب ــر س ــر
جایگزین ــی ص ــادرات ب ــرق ب ــا گاز در كش ــور ایج ــاد

منافع ملی حكم میكند كه همه
جانبه به مسایل نگاه شود.
وزارتخانههای نیرو و نفت باید
در تصمیمگیریهابهمنافعملی
توجه كنند .این دو وزارتخانه
رقیبهمنیستندبلكههمراه
یكدیگرهستندوبایدتصمیمی
بگیرند كهمنجر بهایجاداشتغال
بیشتر برای كشور شود

ش ــود .بای ــد ب ــازار بینالملل ــی ب ــر اس ــاس مولفهه ــای
ب ــازار عم ــل كن ــد .هی ــچ ج ــای دنی ــا نمیگوین ــد ك ــه
فق ــط ی ــك محص ــول ص ــادر میكن ــم .نبای ــد متمرك ــز
ب ــر ص ــادرات ب ــرق ی ــا گاز ش ــویم.
یــك صــادر كننــده خــوب اصــا بــه ایــن مســئله فكــر
نمیكن ــد .ب ــه مج ــرد اینك ــه ی ــك پیش ــنهاد میش ــود،
پیش ــنهاد را ارزیاب ــی میكن ــد .طبع ــا ص ــادرات ب ــرق
ب ــه ج ــای گاز ی ــا گاز ب ــه ج ــای ب ــرق در آن پیش ــنهاد
دیـــده میشـــود .انتشـــار گازهـــای گلخانـــهای در
پیشـــنهاد دیـــده میشـــود .ظرفیتهـــای انتقـــال و
بح ــث امنی ــت خط ــوط انتق ــال ه ــم دی ــده میش ــود.
در تجــارت جهانــی خیلــی بایــد بــاز عمــل كنیــم .اگــر
یــك روز بگوینــد مــا میتوانیــم صــادر كننــده خیلــی
خــوب تجهیــزات دفتــری باشــیم ،نبایــد ایــن مزیــت
را از دســت بدهیــم .بایــد بــه آن فكــر كنیــم و الزامــات
آن را ایج ــاد كنی ــم.
بایـــد ایـــن فرمـــول چالـــش برانگیـــز را بـــه نحـــوی
ح ــل كنی ــم .بای ــد ببینی ــم چ ــه كس ــی ،چ ــه چی ــزی
میخواهـــد و ظرفیـــت زیرســـاختی مـــا چیســـت.
اگ ــر گرجس ــتان بگوی ــد گاز میخواه ــم ،بای ــد ببین ــم
هزینــه حمــل بــرای گاز بــه دلیــل شــرایط كوهســتانی
منطقــه ،چقــدر میشــود و هزینــه انتقــال بــرق چقــدر
اس ــت بع ــد پیش ــنهادات ای ــران ب ــه ای ــن كش ــور ارائ ــه
شــود .منافــع ملــی حكــم میكنــد كــه همــه جانبــه بــه
مســایل نــگاه شــود .وزارتخانههــای نیــرو و نفــت بایــد
در تصمیمگیریهـــا بـــه منافـــع ملـــی توجـــه كننـــد.
ای ــن دو وزارتخان ــه رقی ــب ه ــم نیس ــتند بلك ــه هم ــراه
یكدیگــر هســتند و بایــد تصمیمــی بگیرنــد كــه منجــر
ب ــه ایج ــاد اش ــتغال بیش ــتر ب ــرای كش ــور ش ــود▪.

23
پرونده
آفت های
سرمایه گذاری
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 /احمد داوودی /نایب رئیس شورای رقابت

بیت كوین غیر رانتی،
فرصتی برای جذب سرمایه

24
پرونده

جـــذب ســـرمایهگذار داخلـــی و خارجـــی در ایـــران
در چارچـــوب مجموعـــه قوانیـــن كشـــور انجـــام
میشـــود .در ایـــن نوشـــتار تـــاش میكنـــم عـــاوه
ب ــر بررس ــی وضعی ــت ای ــن قوانی ــن ب ــه فرصته ــای
س ــرمایهگذاری در ح ــوزه ان ــرژی اش ــاره كن ــم .از نظ ــر
م ــن بهط ــور كل ــی قوانین ــی ك ــه ب ــرای جل ــب حمای ــت
ســـرمایه گـــذاری خارجـــی وجـــود دارد ،مشـــكل
خاصـــی ندارنـــد .در واقـــع میتـــوان گفـــت قوانیـــن
موج ــود در ای ــن ح ــوزه ضع ــف مهم ــی ندارن ــد ك ــه
مانــع جــذب ســرمایهگذار شــود و حتــی ایــن قوانیــن،
نق ــاط قوت ــی ه ــم دارن ــد .مث ــا تضمی ــن خوب ــی ب ــه
س ــرمایهگذار خارج ــی میدهن ــد .ب ــه عن ــوان مث ــال
اگـــر سیاســـتهای دولـــت بـــه نحـــوی تغییـــر کـــرد
ک ــه برگش ــت س ــرمایه ب ــه یک ــی از ابزاره ــای ج ــذب
ســرمایهگذار خارجــی ،تبدیــل شــد ،ایــن قوانیــن مــی
تواننــد اثــرات ایــن تغییــر سیاســت را تعدیــل کننــد.
البتـــه ریســـكهای تجـــاری بهطـــور طبیعـــی جـــزء
طبیعـــت یـــك ســـرمایهگذاری اســـت و بـــر اســـاس
قوانیــن ،بــه عهــده ســرمایه گــذار باقــی میماننــد ،امــا
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تم ــام ریسـ ـكهایی ك ــه ممك ــن اس ــت سیاس ــی ی ــا
مرتب ــط ب ــا دول ــت ای ــران باش ــد ،طب ــق قوانی ــن ج ــذب
س ــرمایهگذار خارج ــی تح ــت پوش ــش ق ــرار میگیرن ــد
تـــا بـــه ســـرمایهگذار خارجـــی لطمـــهای وارد نشـــود.
البتـــه بـــرای جـــذب ســـرمایهگذاران داخلـــی هـــم
قوانی ــن و مقررات ــی وج ــود دارد ،ام ــا ب ــه نظ ــر میرس ــد
بـــه دلیـــل دائمـــی نبـــودن ایـــن قوانیـــن ،مشـــكالت
گس ــترده ای ب ــرای س ــرمایهگذار ایج ــاد م ــی ش ــود.
گاهــی در قوانیــن بودجــه ســنواتی ،برخــی تســهیالت
قانونـــی ایجـــاد میشـــود كـــه زمـــان آن موقـــت و
یكســـاله اســـت .یـــا در برنامههـــای پنـــج ســـاله
توس ــعه ،تس ــهیالتی را ب ــرای ام ــر س ــرمایه گ ــذاری در
صنعـــت بـــرق در نظـــر میگیرنـــد ،امـــا ایـــن قوانیـــن
ب ــه دلی ــل در نظ ــر گرفت ــن ی ــک ب ــازه زمان ــی خ ــاص
و دائمـــی نبـــودن ،در معـــرض تغییـــرات مكـــرر قـــرار
دارن ــد .حت ــی بنده ــای قان ــون برنامهه ــای پنجس ــاله
توســـعه هـــم دارای ثبـــات نیســـت و بـــا توجـــه بـــه
قوانیــن بودجــه ســنواتی و بعضــا مصوبــات مجلــس،
در طــول اجــرای برنامــه دســتخوش تغییــر میشــوند.

بنابرایـــن از ایـــن حیـــث تضمیـــن و شـــفافیت الزم
بــرای ســرمایهگذار داخلــی در درازمــدت تــا حــدودی
مخــدوش میشــود .بــه ایــن ترتیــب در مقــام مقایســه
مق ــررات موج ــود ب ــرای ج ــذب س ــرمایهگذار خارج ــی
نس ــبت ب ــه س ــرمایهگذار داخل ــی ،متف ــاوت اس ــت
و بـــه جـــرات مـــی تـــوان گفـــت کـــه شـــرایط بـــرای
ســـرمایهگذار داخلـــی چنـــدان مطلـــوب نیســـت.
زیـــرا مقـــررات موجـــود اطمینـــان بیشـــتری را بـــرای
ســـرمایهگذار خارجـــی ایجـــاد میكنـــد.
مثالهـــای زیـــادی دربـــاره تســـهیل شـــرایط بـــرای
ســـرمایهگذار خارجـــی وجـــود دارد .یكـــی از ایـــن
م ــوارد ،گش ــایش اعتب ــارات اس ــت .گش ــایش اعتب ــار
ارزی نســـبت بـــه گشـــایش اعتبـــار ریالـــی خیلـــی
راحتتـــر انجـــام میشـــود و تضمیـــن بازگشـــت
ســـرمایه در قوانیـــن بـــرای ســـرمایهگذار خارجـــی
صنعـــت بـــرق پیشبینـــی شـــده اســـت .حتـــی
بازگش ــت س ــرمایه ب ــرای ی ــك خارج ــی ب ــه ص ــورت
ارزی انجـــام میشـــود امـــا بازگشـــت ســـرمایه بـــرای
ســـرمایهگذار داخلـــی بایـــد بـــه صـــورت ریالـــی و از
مس ــیر صن ــدوق س ــرمایه انج ــام ش ــود و البت ــه موك ــول
بــه فــروش بــرق اســت و عمدتــا وزارت نیــرو بایــد ایــن
بازدهــی ســرمایه را از محــل فــروش بــرق ،تامیــن کــرده
و ب ــه س ــرمایه گ ــذار بازگردان ــد.
ای ــن مس ــئله ب ــه دلی ــل مش ــكالت مال ــی وزارت نی ــرو
هم ــواره ب ــا چال ــش مواج ــه اس ــت و انج ــام تعه ــدات
را خدشـــه دار مـــی کنـــد .در بســـیاری از مـــوارد،
ف ــروش ان ــرژی تبدی ــل ب ــه مطالب ــات میش ــود ك ــه ب ــه
دلی ــل ع ــدم توانای ــی وزارت نی ــرو در پرداخ ــت ای ــن
مطالب ــات ،وضعی ــت س ــرمایهگذار داخل ــی نس ــبت
ب ــه ی ــك س ــرمایهگذار خارج ــی نامناسـ ـبتر خواه ــد
ش ــد.
نکتـــه دیگـــری کـــه بســـیار حائـــز اهمیـــت بـــه نظـــر
م ــی رس ــد ،ای ــن اس ــت ک ــه اگرچ ــه س ــرمایهگذاران
خارجـــی امتیـــازات مناســـبتری نســـبت بـــه یـــك
ســـرمایهگذار داخلـــی دارنـــد ،امـــا تحریمهـــا عامـــل
موثـــری بـــر كاهـــش جـــذب آنهـــا در اقتصـــاد ایـــران
بـــوده اســـت .احتمـــال میدهـــم وقـــوع تحریمهـــا
حداقـــل بیـــن  30تـــا  40درصـــد در جـــذب ســـرمایه
خارجــی در صنعــت بــرق ایــران تاثیرگذاشــته باشــد.
تحریمهـــا ســـبب شـــده اســـت كـــه ســـرمایههای
جدی ــد خارج ــی ج ــذب نش ــود .ب ــروز ای ــن مش ــكل
ناشـــی از محدودیتهایـــی اســـت كـــه از ســـمت
تحریمكننـــدگان ایجـــاد میشـــود.
بـــرای گـــذر از ایـــن بحـــران ،در چنیـــن شـــرایطی
بایـــد انعطافهایـــی داشـــته باشـــیم تـــا مشـــكالتی
كـــه تحریـــم بـــرای ســـرمایهگذاری در ایـــران ایجـــاد
میكنـــد بـــه حداقـــل برســـد .یعنـــی بایـــد تـــاش
كنی ــم ك ــه مق ــداری از مش ــكالت را جب ــران ک ــرده ی ــا
پوش ــش دهی ــم ت ــا همچن ــان جری ــان س ــرمایهگذاری
در ایــران ادامــه داشــته باشــد یــا كمتــر لطمــه بخــورد.
ب ــا تدابی ــری ك ــه دار ی ــم ،بای ــد می ــزان اف ــت و كاه ــش
س ــرمایهگذاری خارج ــی را ب ــه حداق ــل برس ــانیم و ب ــه
پتانســـیلهای داخلـــی هـــم توجـــه داشـــته باشـــیم.

هیـــچ كشـــوری نمیتوانـــد خـــود را مســـتغنی از
ســـرمایهگذار خارجـــی بدانـــد .هـــر كشـــوری در
حـــد و انـــدازه معینـــی ســـرمایه داخلـــی و البتـــه
محدودیته ــای خ ــاص خ ــود را دارد .بنابرای ــن اگ ــر
صرف ــا ب ــه س ــرمایههای داخل ــی خ ــود اكتف ــا كن ــد،
كش ــور را از افزای ــش س ــرمایه و توس ــعه بیش ــتر مح ــروم
ك ــرده اس ــت .ب ــه همی ــن خاط ــر م ــا بای ــد ب ــه مس ــئله
ج ــذب س ــرمایهگذار خارج ــی توج ــه كنی ــم و نبای ــد
ایـــن گونـــه تصـــور شـــود كـــه میتـــوان ســـرمای هگذار
داخلـــی را بهطـــور كامـــل جایگزیـــن ســـرمایهگذاران
خارجـــی كـــرد.
پ ــس از ارائ ــه تدابی ــر الزم ب ــرای ج ــذب س ــرمایهگذار،
بایـــد فرصتهـــای ســـرمایهگذاری مناســـب
را بـــه ســـرمایهگذاران معرفـــی كـــرد .صنعـــت
انـــرژی دو بخـــش مختلـــف دارد کـــه یکـــی از آنهـــا
زیرســاختهای صنعــت انــرژی اســت و بــه اســتناد
قوانی ــن و مق ــررات موضوع ــه كش ــور ،ای ــن بخ ــش در
انحصــار دولــت اســت و بــه صــورت انحصــاری هــم
باق ــی میمان ــد و دول ــت بای ــد بح ــث س ــرمایهگذاری
در ای ــن ح ــوزه را دنب ــال كن ــد.
بخ ــش دیگ ــر قابلی ــت انج ــام س ــرمایهگذاری توس ــط
بخ ــش خصوص ــی را دارد .ل ــذا بای ــد ش ــرایطی فراه ــم
ش ــود ک ــه ب ــا كم ــك فع ــاالن صنعت ــی و اقتص ــادی
ای ــن س ــرمایهگذاری ه ــا انج ــام ش ــود .البت ــه ب ــا وج ــود
ایـــن تفكیـــك ،در بخشهایـــی از زیرســـاختهای
صنعـــت انـــرژی مثـــل شـــبكههای انتقـــال و توزیـــع
حامله ــای ان ــرژی ك ــه ایج ــاد آن وظیف ــه دول ــت ه ــم
هســـت ،مشـــكالتی از نظـــر ســـرمایهگذاری وجـــود
دارد و ممكــن اســت در ایــن بخــش بــه كمبودهایــی
ب ــر بخوری ــم .در بخ ــش ش ــبكههای اصل ــی انتق ــال
نی ــرو ی ــا ش ــبكههای اصل ــی انتق ــال گاز همچنی ــن
زیرســـاختهای الزم بـــرای واردات و صـــادرات
فرآوردهه ــای نفت ــی و ان ــرژ یزا ك ــه تامی ــن آنه ــا وظیف ــه
دولــت ،قــوه مجریــه بایــد بــا روشهــای مختلــف چــه
از مناب ــع خ ــود و چ ــه از س ــایر مناب ــع ب ــرای اح ــداث
ایـــن زیرســـاختها تامیـــن ســـرمایه كنـــد .در ایـــن
حوزههـــا بایـــد مراقبـــت كـــرد كـــه ماننـــد آنچـــه در
گذشـــته در زمینـــه شـــبكههای انتقـــال نیـــرو پیـــش
آم ــد؛ كمب ــودی رخ نده ــد.
بخشهــای دیگــری كــه بخــش خصوصــی میتوانــد
در آن فعالی ــت كن ــد ش ــامل اح ــداث نی ــروگاه ه ــای
ب ــرق اس ــت .در ای ــن ح ــوزه زمین ــه بس ــیار مس ــاعدی
وجـــود دارد كـــه هـــر ســـرمایه گـــذاری میتوانـــد
روی آن فكـــر و برنامـــه ریـــزی كنـــد و بـــا تضامیـــن و
اطمینانهایـــی كـــه دولـــت میتوانـــد بـــه ســـرمایه
گـــذار بدهـــد ،ســـرمایهگذار را وارد صنعـــت تولیـــد
انـــرژی كنـــد .همچنیـــن بیـــت كویـــن میتوانـــد بـــا
شــرایطی عامــل جــذب ســرمایه گــذاری در صنعــت
ب ــرق باش ــد.
ویژگ ــی طبیع ــی صنع ــت ب ــرق ای ــن اس ــت ك ــه تولی ــد
ایـــن کاال باالجبـــار بایـــد بـــا مصـــرف آن متناســـب
باش ــد .در بس ــیاری از اوق ــات مص ــرف ب ــرق در ای ــران
بــه انــدازه میــزان تولیــد نیســت .در آن اوقــات از ســال

ا گر مزارع بیت كوین فعال
باشند و خال مصرف را پر كنند،
از این حیث به اقتصاد تولید
برق كمك كردهاند ولی مشروط
به اینكه تولید رمزارزها در ایران
ضابطهمند باشد و در فرآیندی
شفاف انجام شود

اگــر بتوانیــم تولیــد بیــت كویــن را جایگزین كنیــم و آن
را در مــدار مصــرف بیاور یــم ،ایــن مســئله بــه ضریــب
بهرهب ــرداری نی ــروگاه ه ــا كم ــك ك ــرده و ای ــن ضری ــب
را افزای ــش میده ــد.
بــه ایــن ترتیــب تولیــد بیــت كویــن میتوانــد اقتصــاد
صنعـــت بـــرق و تولیـــد ایـــن کاال را بهبـــود داد .در
فصـــول مختلـــف از ســـال كـــه بـــه انـــدازه تولیـــد،
مصـــرف نداریـــم ،اگـــر مـــزارع بیـــت كویـــن فعـــال
باشــند و خــا مصــرف را پــر كننــد ،از ایــن حیــث بــه
اقتصــاد تولیــد بــرق كمــك كردهانــد ولــی مشــروط بــه
اینك ــه تولی ــد رمزارزه ــا در ای ــران ضابطهمن ــد باش ــند
و در فرآین ــدی ش ــفاف انج ــام ش ــود .تولیدكنن ــدگان
رمزارزه ــا از تعرفهه ــای غی ــر رس ــمی اس ــتفاده نكنن ــد
و بــرای آنهــا تعرفــه رســمی و منطقــی در نظــر بگیریــم.
ایـــن تعرفـــه رســـمی و منطقـــی بایـــد بـــا تعرفههـــای
بــرق ســایر كشــورها قابــل رقابــت باشــد .اگــر در ســایر
كش ــورها ف ــرض كنی ــم ب ــا  15س ــنت میتوانن ــد ب ــرق
تامی ــن ك ــرده و تولی ــد بی ــت كوی ــن كنن ــد ،در ای ــران
نبای ــد بی ــت كوی ــن را ب ــا قیم ــت ی ــك س ــنت تولی ــد
ك ــرد ی ــا از ب ــرق كش ــاورزی ب ــرای تولی ــد آن اس ــتفاده
ك ــرد .اگ ــر تولی ــد بی ــت كوی ــن ضابطهمن ــد نباش ــد،
فرصتهـــای حاصـــل از ایـــن پدیـــده بـــه تهدیـــد
تبدیـــل میشـــود زیـــرا اگـــر در ســـاعات پیـــك كـــه
اوج مصـــرف اســـت ،تولیدكننـــدگان بیـــت كویـــن
بخواهن ــد ب ــه حج ــم مص ــرف اضاف ــه كنن ــد ،فاجع ــه
ایجـــاد میشـــود.
اگـــر تولیـــد بیـــت كویـــن تعرفـــه شـــفاف نداشـــته
قه ــای ارزان و انش ــعابات غی ــر قانون ــی
باش ــند و از بر 
اســـتفاده شـــود ،میتوانـــد بـــه رویـــه بـــدی در كشـــور
منجـــر شـــود .تولیـــد بیـــت كویـــن فرصـــت خوبـــی
اس ــت مش ــروط ب ــه اینك ــه تولیدكنن ــدگان آن از هی ــچ
گون ــه رانت ــی اس ــتفاده نكن ــد .تولی ــد رمزارزه ــا مش ــابه
فعالیتهـــای تولیـــد صنعتـــی ،بـــرای كشـــور بـــه
لحــاظ اجتماعــی مزیتــی نــدارد كــه دولــت بــه عنــوان
یكــی از اولویتهــا بــه آن توجــه كنــد .در ایــران یارانــه
ب ــه فعالیت ــی میدهن ــد ك ــه از اولویته ــای جامع ــه
باشـــد و بـــرای كشـــور مفیـــد باشـــد .بیـــت كویـــن
صنعتـــی اســـت كـــه میتوانـــد جـــذاب و درآمـــدزا
باشـــد و بـــه همـــان نســـبت بـــدون هیـــچ یارانـــهای
قابلی ــت تولی ــد داش ــته باش ــد▪.
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 /مرجان نظریفرد /روزنامه نگار

حمایت حقوقی و قضایی از فعاالن اقتصادی

از راهاندازی سامانه حامی
تاساماندهیشعبتخصصی
امور اقتصادی
در ش ــرایط فعل ــی نق ــش فع ــاالن اقتص ــادی در کش ــور
یـــک نقـــش ویـــژه اســـت و همـــه مســـئوالن بایـــد از
کارآفرینــان و ســرمایه گــذاران در حوز ههــای مختلــف
اعــم از حقوقــی ،قانونــی ،مالــی و تســهیالتی حمایــت
کنن ــد؛ ای ــن س ــخن بخش ــی از اظه ــارات رئی ــس ق ــوه
قضایی ــه در دی ــدار ب ــا جمع ــی از فع ــاالن اقتص ــادی
در  ۲۹اردیبهش ــت م ــاه س ــال ج ــاری ب ــود .ابراهی ــم
رئیس ــی در آن نشس ــت حمای ــت حقوق ــی و قضای ــی
از صنعـــت ،ســـرمایه گـــذاران و فعـــاالن اقتصـــادی
را ب ــه عن ــوان ضرورت ــی اقتص ــادی و سیاس ــی م ــورد
تاکی ــد ق ــرار داد .
بـــا ابـــاغ دســـتورالعمل پیگیـــری اجـــرای
سیاســتهای کل ــی اقتص ــاد مقاومت ــی در  22م ــاده
و  7تبصــره در مهرمــاه ســال  96توســط رئیــس وقــت
قـــوه قضاییـــه پیگیـــری ایـــن سیاســـت در جهـــت
حمای ــت از س ــرمایه گ ــذاران و فع ــاالن اقتص ــادی در
برنامـــه کاری روســـای دادگســـتریها و دادســـتانها
ق ــرار گرف ــت.
در مـــاده یـــک ایـــن دســـتورالعمل اشـــاره شـــده کـــه
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بـــه منظـــور اســـتفاده بهینـــه از ظرفیتهـــای قـــوه
قضایی ــه جه ــت اج ــرای ابع ــاد حقوق ــی و قضای ــی
سیاســـتهای کلـــی اقتصـــاد مقاومتـــی در
چارچــوب مقــررات و بــا لحــاظ وظایــف و اختیــارات
و صالحیته ــای قانون ــی «س ــتاد مرک ــزی پیگی ــری
اجـــرای سیاســـتهای کلـــی اقتصـــاد مقاومتـــی در
قـــوه قضاییـــه» تشـــکیل شـــود.
اتخـــاذ تدابیـــر الزم بـــه منظـــور تســـریع در رســـیدگی
بـــه دعـــاوی و امـــور مربـــــوط بــــــه سرمایـــــهگذاران،
پروندههـــای مهـــم اقتصـــادی در دادســـراها و
محاک ــم ،جلوگی ــری از اطال ــه دادرس ــی ،س ــاماندهی
شـــعب تخصصـــی امـــور اقتصـــادی ،برگـــزاری
دورههـــای آموزشـــی بـــرای قضـــات در خصـــوص
جرائ ــم اقتص ــادی و احال ــه پرون ــده مراک ــز تولی ــدی ب ــه
داوری در ایـــن دســـتورالعمل مـــورد تاکیـــد اســـت.
بدهیه ــای بانک ــی ،پلم ــب و توق ــف ماش ــین آالت،
ورشکســـتگی ،اســـتمهال ،اعطـــای تســـهیالت
بانکـــی ،مســـدودی حســـاب بانکـــی ،اجـــرای
طرحهـــای مطالعاتـــی ،ســـاماندهی واحدهـــای

صنعتـــی و تولیـــدی ،راه انـــدازی مجـــدد و...
از جملـــه مشـــکالت و دغدغـــه هـــای فعـــاالن
اقتصــادی اســت کــه رایزنــی بــرای حــل و فصــل ایــن
مس ــائل اهمی ــت حمای ــت حقوق ــی از صنعتگ ــران را
دوچنـــدان میکنـــد.
دادســتانها بــا ارائــه گزارشهــای هشــداری بهنــگام
ب ــه متولی ــان دس ــتگاههای دولت ــی مرتب ــط ب ــا م ــوارد
و مصادیـــق اخـــال در امنیـــت ســـرمایهگذاران و
گســترش چتــر نظارتــی بازرســی کل بــر دســتگاههای
اجرایـــی از طریـــق حضـــور بازرســـان در کمیســـیون
معام ــات دس ــتگاهها و نظ ــارت ب ــر رون ــد برگ ــزاری
مناقصـــه و مزایـــده ،تـــرک تشـــریفات و انعقـــاد
قـــرارداد و اجـــرای پروژههـــا در خـــط مقـــدم اجـــرای
دس ــتورالعمل پیگی ــری اج ــرای سیاس ـتهای کل ــی
اقتصـــاد مقاومتـــی جـــای گرفتنـــد بـــه طـــوری کـــه
اقدام ــات ص ــورت گرفت ــه نم ــود عملیات ــی یاف ــت و
از ورشکس ــتگی چندی ــن کارخان ــه ب ــا رایزن ــی و ورود
دس ــتگاه قضای ــی جلوگی ــری ب ــه عم ــل آم ــد.
در یــک نمونــه میتــوان بــه کارخانــه کــف ســرام تبریــز
(تبری ــز ک ــف) اش ــاره ک ــرد ک ــه بعل ــت ورشکس ــتگی
مالــکان آن دچــار رکــود شــده و بــه تعطیلــی انجامیده
ب ــود ک ــه ب ــا رایزن ــی مس ــئوالن قضای ــی پ ــس از ط ــی
مراحـــل قانونـــی ســـرانجام حکـــم ورشکســـتگی آن
صــادر و بــا مدیریــت بهینــه دایــره امــور ورشکســتگی
دادگس ــتری کل اس ــتان آذربایج ــان ش ــرقی توانس ــت
روح و جـــان تـــازهای گرفتـــه و مجـــددا احیـــاء شـــود
و پ ــس از ط ــی مراح ــل قانون ــی و از طری ــق مزای ــده ب ــه
بخ ــش خصوص ــی جدی ــد واگ ــذار ش ــود.
همچنی ــن کارخان ــه آج ــر س ــفال گنب ــدکاووس ک ــه
از س ــال  ۱۳۹۰ب ــا ف ــراز و فرودهای ــی در مس ــیر تولی ــد
مواجـــه و در نهایـــت ســـه ســـال پیـــش ،تولیـــد آن
متوقـــف شـــد بـــا پیگیریهـــا و نشســـتهایی کـــه
در ســـتاد دبیرخانـــه ســـتاد اقتصـــاد مقاومتـــی قـــوه
قضایی ــه برگ ــزار ش ــد ،تولی ــد آن از س ــر گرفت ــه ش ــد.
اهتمـــام دســـتگاه قضایـــی در حمایـــت از
ســـرمایهگذاری و فعـــاالن اقتصـــادی در ســـالهای
گذش ــته ملم ــوس ب ــود ،ام ــا اهمی ــت ای ــن موض ــوع در
دو ســال اخیــر در سراســر کشــور باعــث شــد بســیاری
از مراکـــز و کارخانههـــای نیمـــه تعطیـــل بـــا تـــاش
مســئوالن قضایــی و مدعــی العمــوم دوبــاره فعالیــت
خ ــود را از س ــر گرفت ــه و ب ــه چرخ ــه تولی ــد مل ــی اف ــزوده
ش ــوند.
در همیــن راســتا یکــی از وظایــف دبیرخانــه اقتصــاد

مقاومتـــی در قـــوه قضاییـــه ارتبـــاط مســـتمر بـــا
فع ــاالن بخ ــش خصوص ــی و مطل ــع ب ــودن از موان ــع و
مشکالتشــان تعریــف شــد و در ایــن رابطــه ســامانهای
ب ــرای فع ــاالن اقتص ــادی طراح ــی و راهان ــدازی ش ــد.
محمدباق ــر الف ــت مع ــاون اجتماع ــی و پیش ــگیری
از وق ــوع ج ــرم ق ــوه قضایی ــه در نوزده ــم خ ــرداد م ــاه
س ــال ج ــاری پیرام ــون ای ــن مطل ــب گف ــت :س ــامانه
حام ــی (حمای ــت حقوق ــی قضای ــی س ــرمایه گ ــذاری
مش ــروع) ب ــا آدرس اینترنت ــی www.hami.adliran.ir
طراح ــی و راه ان ــدازی ش ــد ت ــا فع ــاالن اقتص ــادی ه ــر
گونــه مشــکالت و مســائل حقوقــی و قضایــی خــود را
در ای ــن س ــامانه بارگ ــذاری کنن ــد.
الف ــت در تش ــریح فراین ــد ای ــن س ــامانه م ــی افزای ــد:
شـــخص فعـــال اقتصـــادی بـــا ارائـــه کـــد ملـــی وارد
س ــامانه میش ــود و س ــپس ی ــک صفح ــه کارب ــری ب ــه
او اختص ــاص مییاب ــد .او ب ــا رم ــز ورود وارد صفح ــه
کارب ــردی خ ــود ش ــده و اطالع ــات بع ــدی همچ ــون
ن ــام ش ــرکت ،ن ــوع ش ــرکت ،ک ــد اقتص ــادی ،تع ــداد
کارگــران ،میــزان تســهیالت دریافتــی یــا میــزان بدهــی
و  ...را وارد م ــی کن ــد و پ ــس از انج ــام مراح ــل ذک ــر
ش ــده ،درخواس ــت خ ــود را ثب ــت میکن ــد؛ از آنج ــا
کـــه ســـامانه بـــه صـــورت آنالیـــن بـــا دســـتگاههای
مربوط ــه مانن ــد بان ــک ،بیم ــه ،گم ــرک ،ثب ــت اس ــناد،
اتـــاق بازرگانـــی و  ...ارتبـــاط دارد ،از ایـــن مراکـــز
اس ــتعالم میش ــود ک ــه آی ــا م ــواردی ک ــه در خواس ــت
ک ــرده اس ــت صح ــت دارد ی ــا خی ــر .پ ــس از دریاف ــت
اســـتعالم و تاییـــد درخواســـت فعـــال اقتصـــادی،
مـــوارد بررســـی و موضوعـــات حقوقـــی قضایـــی
کارشناســـی میشـــود.
راه انـــدازی ایـــن ســـامانه اقـــدام مهمـــی در جهـــت
حمایـــت از صنعـــت؛ تولیـــد و کارآفرینـــان اســـت،
پی ــش از ای ــن فع ــاالن اقتص ــادی ب ــا مش ــکل حقوق ــی
قضایـــی از نقـــاط مختلـــف کشـــور بـــه صـــورت
حض ــوری ب ــه دبیرخان ــه مراجع ــه میکردن ــد ک ــه ای ــن
کار عــاوه بــر تحمیــل هزینــه مالــی ،منجــر بــه صــرف
وقـــت زیـــادی میشـــد.
ممنوعیــت توقیــف واحدهــای تولیــدی ،راه انــدازی
ش ــعب وی ــژه رس ــیدگی ب ــه پروندهه ــای واحده ــای
تولیــدی در دادســراها ،دادگا ههــای بــدوی و محاکــم
تجدی ــد نظ ــر و برگ ــزاری دورهه ــای آش ــنایی قض ــات
بــا محیــط کســب و کار از جملــه اقدامــات دســتگاه
قضای ــی ب ــرای رف ــع مش ــکالت پی ــش روی فع ــاالن
اقتص ــادی اس ــت.
مســـئوالن قضایـــی در دو ســـال اخیـــر بـــا انجـــام
ده ــای تولی ــدی
بازدیده ــای دورهای و مس ــتمراز واح 
و صنعتـــی باهـــدف شـــنیدن ســـخنان مدیـــران،
بررس ــی مش ــکالت ،ش ــناخت موان ــع تولی ــد در کن ــار
ارائـــه مشـــاورههای حقوقـــی بـــه صنعتگـــران نقـــش
مهم ــی در ای ــن فراین ــد حمایت ــی داش ــته ان ــد.
رئی ــس کل دادگس ــتری قزوی ــن در ای ــن زمین ــه گفت ــه
اســت :دســتگاه قضایــی اســتان بــه صــورت مســتمر
مشـــکالت حـــوزه صنعـــت و تولیـــد را در جلســـات
ســـتاد اقتصـــاد مقاومتـــی دادگســـتری دنبـــال و
پیگی ــری میکن ــد و ب ــه مح ــض تش ــکیل پرون ــده در
خصــوص مراکــز تولیــدی و صنعتــی مراتــب بــه حــوزه

ریاس ــت و دبیرخان ــه س ــتاد اقتص ــاد مقاومت ــی اع ــام
میشـــود و قبـــل از ارجـــاع پروندههـــای مذکـــور بـــه
محاکــم در راســتای حــل و فصــل از طریــق ســازش و
ی ــا داوری تالشه ــای الزم ص ــورت میپذی ــرد ،مق ــرر
ش ــده در ص ــورت تش ــکیل پرون ــده و ص ــدور حک ــم
مرب ــوط ب ــه بنگاهه ــای تولی ــدی ،اج ــرای حک ــم ب ــه
هیــچ وجــه بــه تعطیلــی واحــد و بیکارشــدن کارگــران
منج ــر نش ــود.
همچنیـــن غالمحســـین اســـماعیلی رئیـــس کل
دادگســـتری اســـتان تهـــران در ایـــن زمینـــه گفتـــه
اســت :در راســتای سیاسـتهای اقتصــاد مقاومتــی
بــه عنــوان بخشــی از حاکمیــت و بــه عنــوان تکلیــف
شــرعی در اجــرای رهنمودهــای مقــام معظــم رهبــری
وظیف ــه خ ــود میدانی ــم ک ــه بی ــش از پی ــش در ح ــوزه
صنع ــت و تولی ــد نق ــش حمایت ــی داش ــته باش ــیم.
وی همچنیـــن ســـال گذشـــته در بازدیـــد از
شــهرکهای صنعتــی بــا حضــور در شــهرک صنعتــی
شــمس آبــاد از کارخانــه تولیــد کریســتال بازدیــد کــرد
و هـــدف از ایـــن بازدیـــد را شـــناخت چالشهـــا در
ح ــوزه تولی ــد و اش ــتغال عن ــوان ک ــرد و در نشس ــت ب ــا
مدیــران ،فعــاالن و صنعتگــران ایــن شــهرک صنعتــی
ب ــه اس ــتماع مش ــکالت صنعتگ ــران مبن ــی ب ــر قط ــع
بـــرق و خســـارت بـــه واحدهـــا ،کمبـــودآب ،بـــی
ثبات ــی ش ــغلی و پلم ــب واحده ــای صنعت ــی بدلی ــل
بدهـــی بانـــک هـــا و  ....پرداخـــت و از صاحبـــان
صنایـــع خواســـت یـــک نفـــر را بـــه عنـــوان رابـــط و
مش ــاور حقوق ــی انتخ ــاب و ب ــه دادگس ــتری اس ــتان
معرفــی کننــد کــه مشــکالت حقوقــی و قضایــی ایــن
مجموع ــه را دادگس ــتری ارائ ــه دهن ــد.
اس ــتان مرک ــزی از دیگ ــر اس ــتانهایی اس ــت ک ــه ب ــا
تشــکیل کمیتــه حــل مشــکالت مالیاتــی واحدهــای
تولی ــدی ،در زمین ــه حمای ــت از واحده ــای تولی ــدی
فع ــال اس ــت و در س ــفر اخی ــر رئی ــس ق ــوه قضایی ــه
کـــه در نوزدهـــم تیرمـــاه ســـال جـــاری انجـــام شـــد،
رئیس ــی در خص ــوص مس ــائل قضای ــی ش ــرکتهای
صنعت ــی اس ــتان ،تیم ــی را مام ــور بررس ــی پروند هه ــا و
رونـــد خصوصیســـاز یها کـــرد.
همچنی ــن در جه ــت جلوگی ــری از اخت ــال در رون ــد
فعالیتهـــای اقتصـــادی ،پیشـــگیری از صـــدور
نامتناســـب قرارهـــای تامینـــی و قرارهـــای ممنـــوع
الخروج ــی کارآفرین ــان و س ــرمایه گ ــذاران و توقی ــف
مـــکان و ابـــزار تولیـــد و مـــواد اولیـــه و جلوگیـــری از
فعالیــت بخشهــای خدماتــی یــا تولیــدی ،بــه رؤســا
و دادس ــتانها دس ــتورالعمل جامع ــی ص ــادر ش ــد و
نظ ــارت ب ــر اج ــرای آن در دس ــتور کار قرارگرف ــت.
در بخش ــی از اظه ــارات ابراهی ــم رئیس ــی در نشس ــت
ب ــا فع ــاالن اقتص ــادی آم ــده اس ــت  :دفت ــر حمای ــت از
ســرمایه گذاری و کار آفرینی در ســازمان بازرســی کل
کشــوریک بخــش نظارتــی اســت کــه موظــف اســت
فقـــط از تولیدکننـــدگان و ســـرمایهگذاران حمایـــت
ً
کن ــد .مث ــا بررس ــی کن ــد ک ــه آی ــا دس ــتگاههای اداری
ً
کشــور حقیقتــا پیگیــر کار ســرمایهگذار و تولیدکننــده
هس ــتند و راه را برایش ــان هم ــوار میس ــازند؟ س ــازمان
بازرس ــی کش ــور را مأم ــور کردهای ــم ت ــا موان ــع پی ــش راه
ً
تولی ــد و مولدی ــن و کارآفرین ــان را واقع ــا دنب ــال کن ــد و

می ــزان قانون ــی ب ــودن ی ــا مان ــع تراش ــی ب ــر س ــر ای ــن راه را
مشــخص کنــد و ایــن یکــی از وظایــف مهــم ســازمان
بازرس ــی کش ــور اس ــت.
رئی ــس ق ــوه قضایی ــه در ادام ــه گف ــت :م ــا معتقدی ــم
هی ــچ گون ــه وقف ــه در ام ــر تولی ــد نبای ــد ایج ــاد ش ــود؛
در همی ــن رابط ــه ب ــه دوس ــتان و همکارانم ــان تاکی ــد
کـــرده ایـــم کـــه اگـــر اتهامـــی متوجـــه کارخانـــه یـــا
کارگاه ــی ش ــد نبای ــد ب ــه هی ــچ وج ــه ب ــه واس ــطه ای ــن
اته ــام کل کارخان ــه ی ــا کارگاه تعطی ــل ش ــود و فق ــط
بایــد از شــخص مــورد اتهــام ســئوال و تحقیــق شــود،
بنابرای ــن تاکی ــد م ــا ای ــن اس ــت ک ــه ب ــه هی ــچ وج ــه
وقفـ ـهای در نظ ــام تولی ــد رخ نده ــد چ ــرا ک ــه ایج ــاد
وقفــه در تولیــد و تعطیلــی یــک کارگاه یــا کارخانــه بــه
معن ــای بی ــکار ش ــدن کارگ ــران اس ــت.
البتــه بــا همــه ایــن تفاســیر وقتــی از حمایــت حقوقــی
س ــخن میگویی ــم نیازمن ــد اص ــاح قوانی ــن ناکارآم ــد
در ایـــن حـــوزه هســـتیم؛ در مـــاده  8دســـتورالعمل
پیگیـــری اجـــرای سیاســـتهای کلـــی اقتصـــاد
مقاومتــی ،پژوهشــگاه قــوه قضاییــه مامــور مطالعــات
و بررســـی هـــای میدانـــی و تطبیقـــی در رابطـــه بـــا
شناس ــایی آس ــیب ه ــا و موان ــع حقوق ــی و قضای ــی
ســـرمایه گـــذاری در داخـــل کشـــور و راهکارهـــای
ارتقــاء امنیــت قضایــی و حمایــت از ســرمایه گــذاری
مولــد اســت؛ متاســفانه عمــده مشــکالتی کــه فعــاالن
اقتصــادی بــا آن مواجــه هســتند بــه دلیــل مشــکالت
و خاله ــای قانون ــی و کهن ــه ب ــودن قوانی ــن تج ــارت
اس ــت و همی ــن ام ــر ه ــم دس ــت دس ــتگاه قضای ــی را
ب ــرای حمای ــت از تولیدکنن ــدگان بس ــته اس ــت.
بخشهای ــی از قوانی ــن ص ــادرات ،واردات و مب ــارزه
بــا قاچــاق کاال و ارز نیازمنــد بازنگــری و بــه روز شــدن
اس ــت ک ــه ب ــا توج ــه ب ــه ش ــرایط اقتص ــادی جامع ــه
نماینــدگان مجلــس بایــد بحــث و بررســی و تصویــب
قوانی ــن کارآم ــد در ح ــوزه اقتص ــاد را در اولوی ــت ق ــرار
دهن ــد.
رئیـــس کل دادگســـتری اســـتان گلســـتان در ایـــن
زمینـــه مـــی گویـــد :در شـــرایط کنونـــی کـــه فعـــاالن
اقتصـــادی نیازمنـــد حمایـــت ویـــژه هســـتند بایـــد
نماین ــدگان بررس ــی و اص ــاح قوانی ــن تج ــارت را ب ــا
اولویـــت در دســـتور کار خـــود قراردهنـــد.
هاشـــمیان مـــی افزایـــد :قوانیـــن مـــا در زمینههایـــی
همچ ــون مالی ــات ،تج ــارت و حمای ــت از ص ــادرات
مشـــکالت جـــدی دارد و حجـــم زیـــادی از
پروندهه ــای اقتص ــادی ک ــه ب ــه دادگس ــتریها ارج ــاع
میشـــود ناشـــی از همیـــن مشـــکالت اســـت.
درم ــاده  6دس ــتورالعمل ص ــادره تکلیف ــی ب ــر عه ــده
معاونـــت حقوقـــی قـــوه قضاییـــه ،در اجـــرای قانـــون
سیاس ــتهای کل ــی اص ــل  44قان ــون اساس ــی و قان ــون
رف ــع موان ــع تولی ــد رقاب ــت پذی ــر و ارتق ــای نظ ــام مال ــی
کشــور نهــاده شــده اســت؛ امیــد اســت ایــن معاونــت
در جه ــت تس ــریع در فراین ــد تصوی ــب لوای ــح مرتب ــط
بـــا امـــور اقتصـــادی اقدامـــات الزم را بـــرای تســـهیل
شــرایط کســب و کار و حمایــت حقوقــی ـ قضایــی از
س ــرمایه گ ــذاری و تولی ــد ب ــه انج ــام برس ــاند▪.

27
پرونده
آفت های
سرمایه گذاری
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28
پرونده

بــا تحلیلــی کوتــاه از وضعیــت انــرژی در کشــور بایــد
گف ــت ای ــران ب ــا داش ــتن  ۳۳.۷تریلی ــون مترمکع ــب
گاز و ســـهم  ۱۷.۲درصـــد از ذخایـــر اثبـــات شـــده
جه ــان ،دارای رتب ــه نخس ــت ذخای ــر ای ــن س ــوخت
در جه ــان اس ــت؛ ب ــا ای ــن وج ــود تنه ــا ی ــک درص ــد
از تج ــارت گاز جه ــان را ب ــه خ ــود اختص ــاص داده
اس ــت.
همینط ــور ای ــران ب ــا داش ــتن  ۲۱.۶ه ــزار میلی ــون ت ــن
ذخای ــر نف ــت و س ــهم  ۹.۳درص ــدی از ذخای ــر ای ــن
س ــوخت در جه ــان ،رتب ــه پنج ــم را داراس ــت .ای ــن
مناب ــع سرش ــار موقعیت ــی را فراه ــم آورده ک ــه از ی ــک
ســـو میتـــوان بـــا انجـــام ســـرمایهگذار یهای الزم از
ایــن ظرفیــت بالقــوه خــدادادی نهایــت بهــره را بــرای
توس ــعه زیرس ــاختها و حف ــظ س ــایر مناب ــع ب ــرد و از
طرف ــی جری ــان مص ــرف را براس ــاس اس ــتانداردهای
جهانـــی کنتـــرل و از حیـــف و میـــل ایـــن منابـــع
ارزش ــمند جلوگی ــری ک ــرد.
ا گ ــر کارآی ــی ان ــرژی را ب هط ــور س ــاده نس ــبت تقاض ــای
نهایـــی بـــه عرضـــه اولیـــه تعریـــف کنیـــم؛ متوســـط
کارآی ــی ان ــرژی کش ــور را میت ــوان ح ــدود  ۴۰درص ــد
در نظـــر گرفـــت .در ایـــن صـــورت بـــا مراقبـــت
از ســـرمایههای ملـــی و نیـــز حرکـــت بهســـمت
ســـرمایهگذار یهای بـــا ارزش افـــزوده میتـــوان
ضم ــن تقوی ــت بنیاده ــای اقتص ــاد درو نزای کش ــور
از فرصتهـــای پیـــش رو بـــرای صـــادرات منابـــع
انـــرژی اســـتفاده کـــرد.
مطالعـــات تـــازه کمیســـیون انـــرژی اتـــاق بازرگانـــی
ته ــران حاک ــی از آن اس ــت ک ــه تحریمه ــا از دو منظ ــر
ب ــه بخ ــش ان ــرژی م ــا آس ــیب زده اس ــت؛ نخس ــت از
منظ ــر ورود س ــرمایهگذاری مس ــتقیم و فناور یه ــای
جدید در استخراج نفت و گاز و دوم در زمینه فروش
ای ــن م ــواد حیات ــی .در تش ــریح ای ــن گفت ــار میت ــوان
گفــت عــراق بــا اســتفاده از فناور یهــای جدیــد و نیــز
جلــب ســرمایهگذاری در میدانهــای مشــترک عــراق
و ایــران توانســته در ســالهای اخیــر رتبــه دوم جهانــی
تولیــد نفــت را از مــا بگیــرد ،در حالــی کــه مــا بهدلیــل
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ت ــداوم تحریمه ــا و س ــایر عارضهه ــای جهان ــی و نی ــز
منطق ـهای در ش ــرف رس ــیدن ب ــه رتب ــه پنج ــم در بی ــن
کشــورهای عضــو اوپــک هســتیم .واقعیــت آن اســت
ک ــه ای ــران در ح ــوزه اس ــتخراج ق ــادر ب ــه اس ــتفاده از
فناور یه ــای پیش ــرفته اس ــتخراج افق ــی و همچنی ــن
افزایــش ضریــب بازیافــت مخــازن گاز در طــول عمــر
برداش ــت از مخ ــزن نیس ــت.
ایـــن فناور یهـــا درحالحاضـــر در انحصـــار ۳
کش ــور آمری ــکا ،ن ــروژ و فرانس ــه اس ــت و ق ــرار ب ــود در
قراردادهــای جدیــد نفتــی موســوم بــه  IPCدر جریــان
هم ــکاری ب ــا ش ــرکتهای ب ــزرگ دارای فناور یه ــای

با سرمایهگذاری در انرژیهای
تجدیدپذیربهراحتیمیتوان
این انرژیها را جایگزین نفت
خام صادراتی کرد و فرصتهای
اشتغالجدیدیبرای
فار غالتحصیالندانشگاههای
کشور فراهم آورد

جدیـــد ماننـــد توتـــال از ایـــن فناور یهـــا اســـتفاده
شـــود .متاســـفانه بهدلیـــل تالطمهـــای سیاســـی،
همـــکاری بـــا ایـــن شـــرکت منتفـــی شـــد و برخـــی
ش ــرکتهای ب ــزرگ بینالملل ــی از ادام ــه هم ــکاری
بـــا ایـــران ســـر بـــاز زدنـــد .در ایـــن شـــرایط اســـتفاده
از ظرفیتهـــای داخلـــی در بخـــش خصوصـــی و
ادام ــه ای ــن طرحه ــا ب ــا مش ــارکت خارج ــی ب ــرای ورود
فنــاوری جدیــد در اســتخراج نفــت و گاز در آبهــای
پرعم ــق خ ــزر و عم ــان نی ــاز ب ــه ع ــزم مل ــی دارد.
ازس ــوی دیگ ــر نی ــاز مب ــرم کش ــورهای جه ــان بهوی ــژه
کش ــورهای منطق ــه مانن ــد هندوس ــتان ،پاکس ــتان،
افغانس ــتان و بخشه ــای بزرگ ــی از س ــرزمین چی ــن
و همچنیـــن کشـــورهای جنـــوب شـــرق آســـیا بـــه

گاز مایـــع طبیعـــی ،موقعیتـــی را فراهـــم آورده کـــه
میتـــوان بـــا همـــکاری قطـــر بهعنـــوان همســـایه
جنوب ــی آبه ــای س ــرزمینی خلیجف ــارس ،نس ــبت
بـــه انتقـــال فنـــاوری الزم بـــه کشـــور اقـــدام و زمینـــه
افزای ــش به ــرهوری تقاض ــای ان ــرژی را فراه ــم ک ــرد .ب ــا
ایـــن همـــه توســـعه حـــوزه انـــرژی و صـــادرات آن در
ش ــرایط تحریم ــی بهتری ــن گزین ــه اقتص ــادی بهوی ــژه
صـــادرات بـــه کشـــورهای همســـایه اســـت چراکـــه
تقاضـــای انـــرژی کشـــورهای همســـایه روبـــه رشـــد
اســـت و ایـــن امـــکان میتوانـــد بـــرای کشـــورهایی
ماننـــد ترکیـــه ،عـــراق ،پاکســـتان ،افغانســـتان و
عمـــان بهعنـــوان شـــریکان تجـــاری ایـــران بـــرای
خری ــد حامله ــای ان ــرژی نی ــز فراه ــم ش ــود .ازس ــوی
دیگـــر ایـــران نیـــز میتوانـــد از فرصـــت کمکهـــای
بینالمللـــی بـــرای توســـعه اســـتفاده از انرژ یهـــای
تجدیدپذیـــر اســـتفاده کنـــد و در تولیـــد و اســـتفاده
از انرژ یهـــای تجدیدپذیـــر اقدامهـــای جدیتـــری
انج ــام ده ــد.
دانشــگاه شــهید باهنــر کرمــان مطالعاتــی را در زمینــه
یه ــای ن ــو و
ض ــرورت س ــرمایهگذاری در بخ ــش انرژ 
تجدیدپذیــر انجــام داده کــه براســاس نتایــج آن ایــران
ب ــا داش ــتن ح ــدود  ۱۴۰۰کیلومت ــر س ــاحل آب ــی دارای
ظرفیــت باالیــی در تولیــد انــرژی امــواج و جــذر و مــد
اســت.
بهطـــور کلـــی بـــا ســـرمایهگذاری در انرژ یهـــای
تجدیدپذیـــر بهراحتـــی میتـــوان ایـــن انرژ یهـــا را
جایگزیـــن نفـــت خـــام صادراتـــی کـــرد و بهدلیـــل
ســـطح بـــاالی فنـــاوری ایـــن انرژ یهـــا از طریـــق
س ــرمایهگذاری در ای ــن ح ــوزه فرصته ــای اش ــتغال
جدیـــدی بـــرای فارغالتحصیـــان دانشـــگاههای
کشـــور فراهـــم آورد .ســـرمایههای ســـرگردان بخـــش
خصوص ــی ب ــا حمای ــت و درای ــت حرفــهای دول ــت و
س ــپس روانس ــازی آن در س ــبد مدیری ــت اقتص ــادی
کشـــور میتوانـــد نقشپذیـــری افـــراد عالقهمنـــد در
ح ــوزه ان ــرژی را در داخ ــل و خ ــارج از کش ــور تثبی ــت
کن ــد▪ .
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بیبرنامگیدولتومجلس
در جذب سرمایه
ش ــرایط اقتص ــادی ام ــروز کش ــور و تحریمه ــا ج ــذب
ســـرمایه را بـــا مشـــکل مواجـــه کـــرده اســـت بـــه
طـــوری کـــه ســـرمایهگذاران حوزههـــای مختلـــف
ج ــرات ریس ــک ک ــردن ندارن ــد ک ــه ت ــداوم ای ــن رون ــد
توس ــعه کش ــور را تهدی ــد میکن ــد ل ــذا بای ــد ب ــا اتخ ــاذ
تدابی ــر وی ــژه ای ــن مس ــئله را ح ــل ک ــرد .ب ــا هدای ـتاهلل
خادمــی ،عضــو کمیســیون انــرژی مجلــس بــه گفتگــو
نشس ــتهایم ت ــا ببینی ــم آی ــا در مجل ــس ارادهای ب ــرای
ح ــل مش ــکالت پی ــش روی ج ــذب س ــرمایه وج ــود
دارد.
بـــا توجـــه بـــه تحریمهـــا و کمبـــود نقدینگـــی آیـــا
مجلـــس و کمیســـیون انـــرژی برنامـــهای بـــرای
جـــذب ســـرمای ه در بخـــش خصوصـــی دارنـــد؟
واقعی ــت آن اس ــت ک ــه دول ــت و مجل ــس برنامــهای
بـــرای چنیـــن موضوعـــی ندارنـــد ،مـــا صرفـــا دنبـــال
آن هســـتیم کـــه بـــه ســـمت جلـــو برویـــم و ببینیـــم
چ ــه اتفاق ــی خواه ــد افت ــاد .م ــا ب ــا وج ــود تحریمه ــا
مجبوری ــم کااله ــای م ــورد نی ــاز خ ــود را تامی ــن کنی ــم،
در زم ــان جن ــگ ه ــم چنی ــن ش ــرایطی داش ــتیم و ب ــه
دلی ــل نی ــاز ش ــدید ب ــه برخ ــی کااله ــا توانس ــتیم آنه ــا
را در داخـــل کشـــور تولیـــد کـــرده و خودکفـــا شـــویم.
ام ــا متاس ــفانه ه ــر زم ــان ک ــه توانس ــتهایم نف ــت خ ــود
را بفروش ــیم ،کااله ــا را ه ــم وارد کردی ــم .بع ــد در ی ــک
مقطعــی چــون در بحــث فــروش نفــت دچــار مشــکل
ش ــدهایم ب ــه س ــراغ تولی ــد ،س ــاخت ،س ــرمایهگذاری
داخلـــی و بخـــش خصوصـــی رفتهایـــم و ســـپس
دوبـــاره بـــا ایجـــاد شـــرایط جدیـــد ایـــن موضـــوع را
فرام ــوش کردی ــم.
حداقـــل  30ســـال اســـت کـــه مـــن در بحـــث
ســـاخت داخـــل ،تولیـــد ،کمـــک بـــه آن و تشـــویق

ب ــه س ــرمایهگذاری ب ــا دولتم ــردان بح ــث داش ــتهام،
چندی ــن ب ــار ه ــم مدی ــر نمون ــه در بخ ــش پش ــتیبانی
ســـاخت شـــدهام و از برخـــی روســـای جمهـــور هـــم
در ایـــن مـــورد لـــوح تقدیـــر دریافـــت کـــردهام ولـــی
متاس ــفانه هی ــچ پیش ــرفتی در زمین ــه س ــرمایهگذاری
بخـــش خصوصـــی و رونـــق تولیـــد نداشـــتهایم.
دولتهــا بایــد زمینــه را بــرای ورود بخــش خصوصــی
فراهـــم کـــرده و روش کار را بـــرای ســـرمایهگذاری
تس ــهیل کنن ــد .بخ ــش خصوص ــی ک ــه میخواه ــد
منابـــع مالـــی و درآمـــد خـــود را بـــه یـــک کاری وارد
کنـــد در مرحلـــه اول در معـــرض رقابـــت بـــا بخـــش
دولت ــی ق ــرار میگی ــرد و بای ــد تع ــداد زی ــادی مج ــوز از
ســـازمانها و ارگانهـــای مـــورد نظـــر دریافـــت کنـــد.
ایـــن ســـازمانها در ابتـــدا بـــه افـــراد ســـرمایهگذار بـــه
چشــم دزد نــگاه میکننــد و برایشــان ســوال اســت کــه
ایــن فــرد پــول را از کجــا آورده و چــرا بــه او وام دادهانــد
لـــذا از نظـــر فرهنگـــی هـــر شـــخص ایرانـــی تـــاش
میکنــد تــا کاری بخوبــی انجــام نشــود .شــاهدیم کــه
کــره جنوبــی کجــا بــود و اکنــون کجاســت؟ مســئوالن
ای ــن کش ــور س ــالها پی ــش ب ــه ای ــران آمدن ــد و ق ــرارداد
بســتند کــه تنهــا کارگرانشــان در اینجــا کار کننــد امــا
اکن ــون آنه ــا ب ــه دلی ــل اتخ ــاذ تصمی ــم و داش ــتن اراده
کاف ــی توانس ــتهاند پیش ــرفت کنن ــد.
وجـــود فســـاد و رانـــت یکـــی دیگـــر از موانـــع
ســـرمایهگذاری بخـــش خصوصـــی اســـت .البتـــه
اکنــون حجتاالســام رئیســی ،رئیــس قــوه قضاییــه
توانســـت ه تـــا حـــدودی در بحـــث مبـــارزه بـــا فســـاد
اقتصـــادی موفـــق عمـــل کنـــد کـــه امیدواریـــم ایـــن
رونــد ادامــه پیــدا کنــد زیــرا اگــر قــوه قضاییــه کشــوری
مس ــتقل و س ــالم باش ــد ،آن کش ــور مس ــلما توس ــعه
پی ــدا خواه ــد ک ــرد .اکن ــون ب ــه دلی ــل آنک ــه فق ــط در

س ــطح مب ــارزه ب ــا مفاس ــد اقتص ــادی هس ــتیم کس ــی
از مســـئولی نمیپرســـد چـــرا در ایـــن چنـــد ســـال
ک ــه ِس ــمتی را عه ــدهدار ب ــودی هی ــچ کاری انج ــام
ن ــدادهای ام ــا وقت ــی ک ــه سالمس ــاز یها انج ــام ش ــد
مـــا بـــه ســـطح دیگـــری وارد میشـــویم و از مدیـــران
و مســـئوالن میپرســـیم ســـرانجام برنامههـــای
کار یتـــان بـــه کجـــا رســـیده اســـت.
آیـــا بـــا وجـــود تحریمهـــای گســـترده میتـــوان
وابســتگی بودجــه را بــه درآمدهــای نفتــی کاهــش
داد؟ نق ــش ارزه ــای دیجیت ــال در تامی ــن س ــرمایه
چق ــدر ج ــدی اس ــت؟
م ــا میتوانس ــتیم ب ــا ی ــک روش ــی از  20س ــال پی ــش
شـــروع بـــه قطـــع وابســـتگی بودجـــه کشـــور از نفـــت
کـــرده و بـــا قطـــع خامفروشـــی ،نفـــت را تبدیـــل بـــه
فراوردههـــای دیگـــری کنیـــم کـــه برایمـــان ارزآوری
بیش ــتری داش ــت .کش ــورهای دیگ ــر ب ــاور دارن ــد ک ــه
نف ــت س ــرمایه کل م ــردم آن س ــرزمین اس ــت و پ ــول
حاصـــل از فـــروش نفـــت را صـــرف ســـرمایهگذاری
و س ــوددهی میکنن ــد در صورت ــی ک ــه در کش ــور م ــا
دول ــت ب ــا ف ــروش آن تنه ــا هزینهه ــای خ ــود را تامی ــن
میکن ــد ،اگ ــر بخواهی ــم بگویی ــم ط ــی دو س ــال آین ــده
نفتمـــان را نفروشـــیم و منابـــع خـــود را از جـــای
دیگـــری تامیـــن کنیـــم چنیـــن چیـــزی امکانپذیـــر
نیســـت و بـــا کســـری بودجـــه مواجـــه میشـــویم .در
رابطـــه بـــا ارزهـــای دیجیتـــال نیـــز بایـــد گفـــت کـــه
ارزه ــای دیجیت ــال در ان ــدازه و حجم ــی نیس ــتند ک ــه
بتواننــد مشــکلی از کشــور را حــل کننــد و جایگزیــن
مب ــادالت بانک ــی ش ــوند ،بلک ــه فع ــا درص ــد بس ــیار
کمــی باعنــوان خریدهــای خانگــی و کوچکــی انجــام
میشـــود▪ .
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29
پرونده
آفت های
سرمایه گذاری

 /گفتوگو با اسداهلل قرهخانی /عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی

بورس؛
شاهراهسرمایهگذاری

30
پرونده

آیـــا مجلـــس بـــا توجـــه بـــه تحریمهـــا و کمبـــود
نقدینگ ــی برنامــهای ب ــرای ج ــذب س ــرمایهگذاران
و ترغیـــب بخـــش خصوصـــی دارد؟
ســـرمایهگذار یها در وزارتخانههـــای نفـــت و نیـــرو
بـــه صـــورت کالن انجـــام میشـــود و رقمهـــا بســـیار
باالســـت ،یـــک پاالیشـــگاه حـــدود  ۴میلیـــارد دالر
ی ــا  ۴۰ه ــزار میلی ــارد توم ــان نی ــاز ب ــه س ــرمایهگذاری
دارد .س ــرمایهگذار یها ب ــا می ــزان ریال ــی داخل ــی در
اشـــلهای کوچـــک میتوانـــد موفـــق باشـــد ،البتـــه
درص ــورت فع ــال ش ــدن ب ــورس و پذی ــرش م ــردم ب ــا
بـــاور اینکـــه ســـرمایههای آنهـــا هـــدر نمـــیرود و
س ــودی فرات ــر از بانکه ــا برایش ــان وج ــود دارد ت ــا در
نهای ــت ی ــک پاالیش ــگاه ایج ــاد ش ــود ،ام ــا ای ــن کار
آســانی نیســت و نمیتــوان بــا ســرمایههای خــرد ایــن
کاره ــای ب ــزرگ را انج ــام داد.
موافقتنامههـــا از ســـوی دو وزارتخانـــه نیـــرو و نفـــت
بیشـــتر بـــا شـــرکتهای خصولتـــی و وابســـته بـــه
دول ــت انج ــام میش ــود ،م ــردم مث ــا در زمان ــی ک ــه
صندو قهـــای بازنشســـتگی ســـهام خـــود را بـــرای
فـــروش عرضـــه میکننـــد شـــاید بـــه دلیـــل برخـــی
مس ــائل ،کمت ــر ب ــه ای ــن س ــهام اعتم ــاد کنن ــد .اگ ــر
یــک بخــش خصوصــی بتوانــد پنجــاه درصــد ســهام
خـــود را از طریـــق فاینانـــس خارجـــی و  ۵۰درصـــد
دیگــر را بوســیله ریــال داخلــی تامیــن کنــد و در کنــار
آن ص ــدا و س ــیما ،وزارتخان هه ــای نی ــرو و نف ــت ه ــم
همــکاری کننــد و در کنــار آن آنهــا بتواننــد منابعــی را
از صنــدوق ملــی توســعه تامیــن کــرده و در الگوهــای
کوچکتـــر و کمتـــر صـــادرات و خریـــد  ۵هـــزار
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بش ــک های نف ــت را ب ــه دلی ــل نی ــاز ب ــه س ــرمایهگذاری
کمت ــردر برنام ــه خ ــود ق ــرار دهن ــد ،بس ــیار زودت ــر ب ــه
س ــوددهی میرس ــند و اینگون ــه س ــرمایهگذاری ب ــرای
بخـــش خصوصـــی و مـــردم ملموسترخواهـــد بـــود.
بـــا توجـــه بـــه دشـــواریهای موجـــود در زمینـــه
مبــادالت بانکــی آیــا مجلــس ســاماندهی ارزهــای
دیجیتـــال را بـــه منظـــور راهـــکاری بـــرای ترغیـــب
بخ ــش خصوص ــی ب ــه س ــرمایهگذاری در برنام ــه
خـــود دارد؟
دولـــت هنـــوز معامـــات و مبـــادالت پولـــی خـــود را
برمبنــای ارزهــای دیجیتــال قــرار نــداده اســت ،البتــه
یــک آییننام ـهای را دولــت وضــع و مجوزهایــی داده
اســت ،ولــی بعیــد میدانــم اکنــون دولــت یــا مجلــس
بخواه ــد ب ــه بح ــث ارزه ــای دیجیت ــال ورود کن ــد و
دس ــت ب ــه چنی ــن ریس ــکی بزن ــد .ارزه ــای دیجیت ــال
یــک کار جدیــدی اســت و شــاهد بودیــم بــه یــک بــاره
از ه ــزار دالر ب ــه  ۱۸ه ــزار دالر رس ــید و بع ــد ب ــه ی ــک
ب ــاره قیم ــت آن فروک ــش ک ــرد ل ــذا نمیت ــوان ارزه ــای
دیجیت ــال را مبن ــای س ــرمایهگذاری ق ــرار داد .البت ــه
یکـــی دیگـــر از معضـــات ارزهـــای دیجیتـــال ایـــن
اســت کــه امنیــت بســیار باالیــی در فضــای مجــازی
وجـــود نـــدارد و گاهـــی بـــه راحتـــی دســـتبرد زده
میشـــود.
بـــا توجـــه بـــه تحریمهـــای گســـترده علیـــه
کش ــورمان آی ــا مجل ــس میتوان ــد بودج ــه و مناب ــع
درآمـــدی را از نفـــت قطـــع کنـــد؟

صنایـــع کشـــور بـــه خصـــوص صنعـــت بـــرق کـــه
تامی ــن ب ــرق مصرف ــی خانگ ــی و صنای ــع را ب ــه عه ــده
دارد ،بـــرای زنـــده مانـــدن نیـــاز بـــه جـــذب ســـرمایه
و نفسهـــای تـــازه دارد کـــه متاســـفانه بـــا شـــرایط
نامطلـــوب اقتصـــادی و تحریمهـــای آمریـــکا علیـــه
ای ــران ،رون ــد س ــرمایهگذاری مخت ــل و کاه ــش پی ــدا
ک ــرده اس ــت .ب ــا اس ــداهلل قرهخان ــی ،عض ــو کمیس ــیون
انـــرژی مجلـــس شـــورای اســـامی گفتگـــو کردهایـــم
ت ــا چرای ــی کاه ــش س ــرمایهگذاری و زمینهه ــای الزم
بــرای جــذب بیشــتر ســرمایه را بررســی کنیــم .مشــروح
گفتگ ــو ب ــه ش ــرح زی ــر اس ــت:

مـــا در صورتـــی میتوانیـــم منابـــع درآمـــدی
بودجـــه کشـــور را از نفـــت قطـــع کنیـــم کـــه بـــا
س ــرمایهگذار یهای الزم در بخ ــش تولی ــد ،رون ــق الزم
را ایج ــاد ک ــرده و در کن ــار آن ص ــادرات گس ــتردهای
داشـــته باشـــیم .مـــا بـــرای برخـــی ســـرمایهگذار یها
نیازمن ــد ارز هس ــتیم ،زی ــرا برخ ــی کااله ــا واس ــطهای
اس ــت .ارز م ــورد نی ــاز را از طری ــق ص ــادرات میت ــوان
تامی ــن ک ــرد البت ــه ب ــه ش ــرطی ک ــه ش ــرکت ی ــا بخ ــش
خصوصـــی مذکـــور مایـــل بـــه بازگردانـــدن آن ارز بـــه
کش ــور باش ــد زی ــرا برخ ــی پاالیش ــگاهها ی ــک زمان ــی
بعـــد از صـــادرات ارز خـــود را تحویـــل نمیدادنـــد.
صــادرات نبایــد بــه نحــوی باشــد کــه ظرفیــت داخلــی
آســـیب ببینـــد ،همانطـــور کـــه یـــک زمانـــی ســـیب
زمینــی یــا پیــاز در کشــور چندیــن برابــر شــد لــذا اصــل
ص ــادرات بس ــیارخوب اس ــت ،ام ــا نبای ــد در داخ ــل
دچ ــار کمب ــود ش ــویم و تولی ــد بای ــد اف ــزون ب ــر می ــزان
مص ــرف داخل ــی باش ــد .البت ــه رون ــق گردش ــگری ه ــم
میتوانـــد در قطـــع وابســـتگی کشـــور بـــه نفـــت موثـــر
باش ــد ،م ــا دائم ــا اع ــام میکنی ــم ک ــه ج ــزو  ۱۰کش ــور
برتــر در حــوزه جاذبههــای گردشــگری هســتیم ،ماننــد
توریس ــم تاریخ ــی ،توریس ــم س ــامت و  ،...ول ــی ی ــک
ســری موانــع بــرای رونــق در گردشــکری وجــود دارد .مــا
بای ــد یکس ــری س ــاز و کاره ــای الزم را در نظ ــر بگیری ــم
ت ــا ح ــس کنی ــم ب ــه توریس ــم نی ــاز داری ــم و ب ــا حف ــظ
هنجاره ــای حداقل ــی امکان ــات خدمات ــی و رفاه ــی
را تامی ــن کنی ــم مث ــا قوانی ــن ب ــا ثبات ــی را ب ــرای رون ــق
گردشــگری تصویــب کنیــم و حاکمیــت مواضــع خــود
را ش ــفاف در ای ــن زمین ــه مش ــخص کن ــد▪.

ســـرمایهگذاری و کســـب و کار از جملـــه مهمتریـــ 
ن
عوامــل در رشــد اقتصــادی کشــورها و بهویژه کشــورهای
در حــال توســعه محســوب میشــود .اگــر در جامعـهای
س ــرمایهگذاری در ح ــد و ان ــدازه الزم ص ــورت نگی ــرد،
رشــد اقتصــادی کنــد یــا متوقــف خواهــد شــد .شــبکه
بس ــیار پیچی ــدهای از عوام ــل اثرگ ــذار وج ــود دارن ــد ک ــه
بســـتر الزم را بـــرای جـــذب ســـرمایهگذاری خارجـــی
و جلوگیـــری از فـــرار ســـرمایههای داخلـــی ایجـــاد
میکننــد .بــا فریــال مســتوفی ،رئیــس کمیســیون پــول
و ســرمایه اتــاق بازرگانــی تهــران بــه گفتگــو نشســتهایم
تـــا وضعیـــت ســـرمایهگذاری در شـــرایط تحریـــم را
بررس ــی کنی ــم .مش ــروح گفتگ ــو ب ــه ش ــرح زی ــر اس ــت:
علیرغـــم شـــرایط اقتصـــادی جامعـــه و اعمـــال
تحریمه ــا علی ــه ای ــران ،آی ــا هن ــوز فرص ــت قاب ــل
توجه ــی ب ــرای ج ــذب س ــرمایه ه ــای داخل ــی و
خارجـــی در کشـــور وجـــود دارد یـــا خیـــر؟
ظ ــرف چن ــد س ــال گذش ــته ن ــرخ س ــرمایه گ ــذاری ب ــا
شــیب تنــدی کاهــش یافتــه اســت کــه نبــود امنیــت
در ایـــن حـــوزه عاملـــی تاثیرگـــذار اســـت .هرچنـــد
نمیتـــوان تحریـــم را تنهـــا علـــت در عـــدم جـــذب
ســرمایهگذاری عنــوان کــرد امــا شــرکتهای خارجــی
در دنیــا بــه دلیــل جریمههایــی کــه آمریــکا بــرای آنهــا
اعمـــال میکنـــد از ســـرمایهگذاری در کشـــورمان
اس ــتقبال نمیکنن ــد و اگ ــر کس ــی بخواه ــد در ای ــران
س ــرمایهگذاری کن ــد چگون ــه میتوان ــد س ــرمایه خ ــود
را ب ــه کش ــور بی ــاورد در حال ــی ک ــه سیس ــتم بانک ــی م ــا
ب ــا سیس ــتم بانک ــی دنی ــا هماهن ــگ نیس ــت.
بـــا دریافـــت وام و تســـهیالت بانکـــی توســـط
شـــرکتهای بـــزرگ در حـــال حاضـــر پولـــی در
بانکهـــا وجـــود نـــدارد و وامهایـــی کـــه بانکهـــا
دادهانــد قابــل برگشــت نیســت ،ایــن در حالــی اســت
کـــه در تمـــام کشـــورهای دنیـــا شـــرکتهای بـــزرگ،
تامیــن مالــی خــود را از بــازار ســرمایه فراهــم میکننــد
و تســـهیالت بانکـــی معمـــوال بـــرای شـــرکتهای
کوچـــک و متوســـط اســـت .مســـاله تحریـــم یـــک
مســـاله خارجـــی اســـت کـــه در دو ســـال گذشـــته
تشـــدید یافتـــه اســـت .اصـــل مطلـــب را بایـــد در
تحریمه ــای داخل ــی جس ــت و ج ــو ک ــرد ،متاس ــفانه
مـــا نتوانســـتهایم از پتانســـیلها و ظرفیتهـــای
موج ــود در کش ــور همچ ــون مناب ــع طبیعی(مع ــادن،
دسترس ــی ب ــه آب ه ــای آزاد و )...و نی ــروی انس ــانی،
ج ــوان و تحصی ــل ک ــرده آنط ــور ک ــه بای ــد و ش ــاید در
جـــذب ســـرمایهگذاری اســـتفاده کنیـــم.
بس ــترهای مناس ــب ب ــرای س ــرمایهگذاری در کش ــور
وجــود نــدارد ایــن در حالــی اســت کــه در هــر کشــوری
بایــد نقطــه افزایــش ســرمایهگذاری فراهــم و شــناخته
شـــده باشـــد ،تـــورم بـــاال ،نـــرخ ارز نامشـــخص و
جهشهـــای ناگهانـــی ارز ،امـــکان بهرهگیـــری از
ته ــای داخل ــی کش ــور را ب ــا مش ــکل رو ب ــه رو
ظرفی 
میکنـــد.
وجـــود مشـــکالت حمایتـــی ،خـــاء قوانیـــن،
زیرســـاختهای نامناســـب ،عـــدم شـــفافیت و
اطالعرس ــانی و فس ــاد از عوامل ــی اس ــت ک ــه منج ــر

 /گفت و
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فساد ،سدی در مقابل
سرمایه گذاری
ب ــه س ــلب اطمین ــان س ــرمایهگذاران و مانع ــی ب ــرای
جـــذب ســـرمایه گـــذاری میشـــود .وجـــود امنیـــت
ســرمایهگذاری و ایجــاد اطمینــان در ایــن حــوزه بــرای
جـــذب نقدینگـــی ســـرگردان مـــردم دارای اهمیـــت
مضاعف ــی اس ــت ل ــذا نخس ــت بای ــد زیرس ــاختها
آم ــاده ش ــود ت ــا در ذی ــل آن ب ــا ش ــفافیت ،شناس ــاندن
موقعیتهـــای ســـرمایهگذاری و مبـــارزه بـــا فســـاد
زمین ــه ج ــذب س ــرمایهگذاری فراه ــم ش ــود ،چ ــرا ک ــه
در غی ــر اینص ــورت و ب ــه دلی ــل ع ــدم اطمین ــان ب ــه
ســـرمایهگذاران ،افـــراد ســـرمایه خـــود را در بانکهـــا
پسان ــداز و ب ــدون پرداخ ــت مالی ــات س ــودهای 18
ت ــا  20درص ــد میگیرن ــد و ریس ــک س ــرمایهگذاری را
بـــه جـــان نمیخرنـــد.
آی ــا ارزه ــای دیجیت ــال در قال ــب ی ــک چارچ ــوب
قانونـــی ،روش اثرگـــذاری بـــرای گســـترش
ســـرمایهگذاری در صنعـــت انـــرژی اســـت؟
کشـــورها اســـتفادههای مختلفـــی از ارز دیجیتـــال
میکننــد ،بــه نظــر میرســد از آنجایــی کــه اطالعــات
فرســـتنده و مســـیر انتقـــال پـــول در اســـتفاده از ایـــن
ارزه ــا مش ــخص نیس ــت ،ای ــن موض ــوع میتوان ــد ب ــه
عن ــوان ی ــک راه ــکار ب ــرای ش ــرایط تحری ــم و در زمین ــه
صنعــت بــرق مفیــد باشــد امــا نبایــد احتیــاط و اتخــاذ
سیاســت درســت را در اســتفاده از ارزهــای دیجیتــال
از نظـــر دور داشـــت.کمبود نقدینگـــی در کشـــور مـــا
غوغـــا میکنـــد و بســـیاری از شـــرکتها بـــه دلیـــل
مشـــکالت نقدینگـــی از گرودنـــه خـــارج شـــدهاند و
ش ــرکتهایی ه ــم ک ــه باق ــی ماندهان ــد ب ــا ظرفی ــت 30
درص ــد و  50درص ــد فعالی ــت میکنن ــد ک ــه یک ــی از
مش ــکالت اساس ــی آنه ــا کمب ــود نقدینگ ــی اس ــت .

کمبود نقدینگی چگونه باید جبران شود؟
در ح ــال حاض ــر دول ــت نی ــز ب ــا ای ــن موض ــوع دس ــت
بــه گریبــان اســت چــرا کــه بــا بودج ـهای کــه در ســال
گذشـــته تصویـــب شـــد میانگیـــن صـــادرات نفـــت
ی ــک میلی ــون و نی ــم بش ــکه در روز ب ــا قیم ــت  54دالر
نهای ــی ش ــد ک ــه ب ــا وضعی ــت تحریمه ــای پی ــش رو؛
ای ــن بودج ــه عملیات ــی نخواه ــد ش ــد ،ای ــن در حال ــی
اس ــت ک ــه وضعی ــت ب ــازار س ــرمایه و بانکه ــا نی ــز
مطل ــوب نیس ــت.
آیـــا تحریمهـــای گســـترده علیرغـــم هزینههایـــی
ک ــه ب ــر کش ــور تحمی ــل میکن ــد ،میتوان ــد بودج ــه
کش ــور را ب ــه س ــمت قط ــع وابس ــتگی از درآمده ــای
نفت ــی هدای ــت کن ــد؟
در ایـــن زمینـــه نیازمنـــد تدابیـــری بـــرای انجـــام
اصالحـــات هســـتیم؛ اقتصـــاد مـــا وضعیتـــی
بیمارگون ــه دارد ک ــه در ح ــال حاض ــر نمیش ــود ای ــن
بیمــار را کــه بــه عنــوان مثــال در  CCUبســتری اســت
یکبـــاره بیـــرون بیاوریـــم؛ بـــرای حرکـــت در مســـیر
ت ــک محصول ــی نی ــاز ب ــه عم ــل جراح ــی داری ــم ل ــذا
اقدام ــات وی ــژه در سیس ــتم اقتص ــادی و برنامهری ــزی
ب ــرای انج ــام اصالح ــات گریزناپذی ــر اس ــت .ح ــذف
چه ــار صف ــر از پ ــول مل ــی هرچن ــد اقدام ــی مثب ــت
ارزیابـــی میشـــود امـــا در حـــال حاضـــر نیـــازی بـــه
ایـــن کار نیســـت و در وهلـــه نخســـت بایـــد ثبـــات
اقتصـــادی در کشـــور ایجـــاد شـــود و بـــرای اینـــکار
برنامهریـــزی صـــورت گیـــرد؛ مـــا میخواهیـــم از
آخری ــن زنجی ــره ب ــه ابت ــدای زنجی ــره برس ــیم ک ــه ای ــن
کار امکانپذیـــر نیســـت و موفقیتآمیـــز نخواهـــد
ب ــود▪ .
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پرونده
آفت های
سرمایه گذاری

/علیرضا کالهی /نایب رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران

بخشخصوصیواقعی؛
اصلیترینقربانیاقتصادنا کارآمد
اقتص ــاد ای ــران عارضهه ــای بس ــیاری دارد ک ــه دولت ــی ب ــودن ،یک ــی از مهمتری ــن آنهاس ــت .اینک ــه س ــاختار دولت ــی اقتص ــاد
ای ــران ،ت ــا چ ــه ح ــد ب ــر کن ــدی رون ــد توس ــعه و ناپای ــداری رش ــد آن در مقاط ــع مختل ــف اثرگ ــذار ب ــوده ،قطع ــا موض ــوع قاب ــل
بحث ــی اس ــت ام ــا در نهای ــت بای ــد پذیرف ــت ک ــه حاکمی ــت ن ــگاه سوسیالیس ــتی ـ کمونیس ــتی در اواخ ــر ده ــه پنج ــاه ک ــه در
یســازی بســیاری از صنایــع پیشــرو کشــور منجــر شــد ،ابتــدای راهــی بــود کــه در نهایــت بــه
اوایــل انقــاب بــه مصــادره و مل 
گرفت ــاری و بالتکلیف ــی اقتص ــاد ای ــران در ب ــرزخ دولت ــی ،خصوص ــی ی ــا خصولت ــی ب ــودن منج ــر ش ــد.
در طــول تمــام ســالهای گذشــته عمــده عوامــل اقتصــادی ،علیرغــم برنامههــای پرطمطــراق بــرای حمایــت از ایــن بخــش
و واگ ــذاری اقتص ــاد ب ــه فع ــاالن واقع ــی کس ـبوکارـ هم ــواره ب ــر علی ــه آنه ــا تدوی ــن و پیادهس ــازی ش ــده اس ــت .نظ ــام بانک ــی
ک ــه در س ــونامی دولتیس ــازی اقتص ــاد کش ــور ،در اختی ــار دول ــت ق ــرار گرفت ــه بودن ــد ،پ ــس از مدت ــی ب ــه مهمتری ــن دغدغ ــه و
چال ــش فع ــاالن بخ ــش خصوص ــی تبدی ــل ش ــدند.
بــه ایــن ترتیــب نــرخ بــاالی بهــره بانکــی و بــه بیــان ســاده تــر نــرخ بــاالی تامیــن منابــع مالــی ،بــه اولیــن بنبســت بــرای توســعه
فعالیتهــای بخــش خصوصــی بــدل شــد .بعدهــا بــا ابــاغ اصــل  44قانــون اساســی از ســوی مقــام معظــم رهبــری ،اگرچــه
واگ ــذاری ش ــرکتهای دولت ــی ب ــه عن ــوان ی ــک راهب ــرد اساس ــی در دس ــتور کار هم ــه نهاده ــا ق ــرار گرف ــت؛ ام ــا آنچ ــه ک ــه م ــورد
انتظــار بــود ،هرگــز تحقــق نیافــت.
یکــی از مهمتریــن دالیــل شکســت نســبی خصوصیســازی در ایــران ،نحیــف بــودن بخــش خصوصــی بــود کــه تضعیــف
آن از اواخ ــر ده ــه پنج ــاه ب ــا ات ــکا ب ــه دیدگاهه ــای ض ــد س ــرمایهداری آغ ــاز ش ــده و در نهای ــت ب ــا س ــلطه دول ــت ب ــه بس ــیاری از
ش ــرکتهای س ــودآور و موث ــر و حت ــی سیس ــتم بانک ــی گسترش ــی قارچگون ــه داش ــت.
ب ــه ای ــن ترتی ــب بخ ــش خصوص ــی واقع ــی در عم ــده م ــوارد ت ــوان و پتانس ــیل الزم ب ــرای خری ــد ش ــرکتهای واگ ــذار ش ــده از
ته ــای نه ــم و ده ــم از مناب ــع
س ــوی دول ــت را نداش ــت .ب ــه ع ــاوه دول ــت ه ــم علیرغ ــم اینک ــه در دورههای ــی ب ــه و ی ــژه دول 
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مال ــی سرش ــار حاص ــل از ف ــروش نف ــت برخ ــوردار ب ــود ،ام ــا ب ــه ج ــای اهلی ــت خری ــدار ،قیم ــت و گاه ــا ارتباط ــات را
پای ــه واگذار یه ــا ق ــرار داد و البت ــه در برخ ــی م ــوارد ب ــا منط ــق رد دی ــون ،پروس ــه خصوصیس ــازی را ب ــه ش ــکل ج ــدی
خدشــهدار ک ــرد.
در ابع ــاد بس ــیار مح ــدود بررس ــی نح ــوه واگ ــذاری برخ ــی از نیروگاهه ــا ب ــه نهاده ــای غیردولت ــی در ازای بده ــی دول ــت
ب ــه آنه ــا و ی ــا خصوصیس ــازی ش ــرکتی مانن ــد کنتورس ــازی ای ــران ک ــه زمان ــی بزرگتری ــن ش ــرکت س ــازنده کنت ــور در
خاورمیان ــه ب ــود ،نش ــان میده ــد ک ــه معیاره ــای نادرس ــت در واگذار یه ــا ،ت ــا چ ــه ح ــد مخ ــرب ب ــوده اس ــت.
در حقیق ــت مهمتری ــن عام ــل در ایج ــاد بخش ــی ک ــه ب ــه دلی ــل واگ ــذاری ب ــه نهاده ــای عموم ــی ،اساس ــا ماهیت ــی
نامعل ــوم پی ــدا ک ــرده و غالب ــا نتوانس ــته ب ــه بخش ــی موف ــق و اثرگ ــذار در سیس ــتم اقتص ــادی کش ــور ب ــدل ش ــوند همی ــن
رویک ــرد نادرس ــت دول ــت در خصوصیس ــازی ب ــوده اس ــت.
نکت ــه دیگ ــری ک ــه نبای ــد آن را نادی ــده انگاش ــت ای ــن اس ــت ک ــه توس ــعه بخ ــش خصوص ــی واقع ــی ،تنه ــا در ی ــک
س ــاختار ب ــدون ران ــت و ش ــفاف امکانپذی ــر اس ــت .ام ــا در ای ــران هم ــواره ب ــه دلی ــل نب ــود س ــاز و کار مناس ــب در ب ــازار
ســرمایه و همچنیــن چالشهــای جــدی در تامیــن مــواد اولیــه ،توســعه بخــش خصوصــی در مســیری ناهمــوار و حتــی
صعبالعب ــور ادام ــه یافت ــه اس ــت.
بــه عــاوه نبــود شــرکتهای ســرمایهگذاری حرفـهای و ســالم در کنــار نبــود نظارتهــای الزم بــر علمکــرد نظــام بانکــی
و نی ــز س ــازمان ب ــورس و اوراق به ــادار ،عم ــا ش ــکلگیری بازاره ــای مال ــی را ه ــم ب ــه بنبس ــت رس ــانده و همی ــن ام ــر
ســبب شــده تــا بخــش خصوصــی ابــزار و روش قابلاتکایــی بــرای جــذب ســرمایه و افزایــش منابــع مالــی و در نهایــت
رشــد و توســعه پایــدار نداشــته باشــد .بــه همیــن دلیــل صاحبــان کسـبوکار بــه عنــوان بازیگــران واقعــی اقتصــاد آزاد،
نتوانس ــتند ب ــا خری ــد ش ــرکتهای واگ ــذار ش ــده ،ح ــوزه فعالی ــت خ ــود را گس ــترش داده و ب ــر نف ــوذ بخ ــش خصوص ــی
در کشــور بیفزاینــد.
در ایــن میــان بزرگتریــن خریــداران شــرکتها ،یعنــی نهادهــای غیردولتــی کــه بخشــی از اقتصــاد کشــور را در اختیــار
دارن ــد ه ــم ب ــه دلی ــل ع ــدم بل ــوغ ب ــازار ه ــای مال ــی و نب ــود راهکاره ــای مناس ــب  ،نتوانس ــتند س ــرمایه خ ــود را از طری ــق
بــورس و یــا همــکاری بــا صنــدوق هــای ســرمایهگذاری تبدیــل بــه درآمــد کــرده و منابــع مالــی کــه بایــد بــه ماموریتشــان
ـ عمدتــا حمایــت از اقشــار مختلــف ـ تخصیــص مییافــت ،گســترش دهــد.
ب ــه ای ــن ترتی ــب ای ــن نهاده ــا ب ــه عرص ــه بن ــگاهداری روی آوردن ــد و ع ــدم تخص ــص آنه ــا در ای ــن ام ــر ب ــه ایج ــاد نوع ــی
مدیری ــت سیاس ـتزده و رانت ــی در ای ــن ش ــرکتها منج ــر ش ــد .تح ــت چنی ــن ش ــکل مدیریت ــی ،ب ــازده ش ــرکتهای
واگ ــذار ش ــده کاه ــش یاف ــت و در نهای ــت آنه ــا را ب ــه ش ــرکت های ــی زی ــانده ب ــدل ک ــرد.
تضعی ــف مس ــتمر فعالیته ــای مول ــد و صنعت ــی در کش ــور در س ــاختاری ناکارآم ــد ،ب ــی ثب ــات و پرریس ــک در کن ــار
ب ــاال ب ــودن ن ــرخ تامی ــن مال ــی تنه ــا صنای ــع رانت ــی و وابس ــته ب ــه م ــواد اولی ــه را حائ ــز توجی ــه اقتص ــادی ک ــرده اس ــت.
صنایعــی نظیــر پتروشــیمی ،فــوالد ،مــس و آلومینیــوم از انــواع یارانههــای انــرژی ،آب و منابــع طبیعــی بهــره میگیرنــد،
بــا هزینههــای ریالــی تولیــد میکننــد و بــر مبنــای قیمــت جهانــی میفروشــند ،پــس قطعــا مزیــت اقتصــادی و رقابتــی
دارن ــد.
مجمــوع ایــن عوامــل ،کار را بــه جایــی رســانده کــه هیــچ فعــال اقتصــادی عاقلــی حاضــر نیســت بــه فعالیــت صنعتــی
واقعــی ورود کنــد ،چــرا کــه نــرخ بازدهــی آن نســبت بــه عوامــل اقتصــادی نظیــر تــورم ،هزینــه تامیــن مــواد اولیــه و نــرخ
تســهیالت بانکــی آنقــدر پاییــن اســت کــه عمــا هیــچ مزیتــی باقــی نمیگــذارد.
ورود بخ ــش خصوص ــی ب ــه ب ــورس ب ــا ه ــدف افزای ــش می ــزان س ــرمایه ه ــم دقیق ــا ب ــه خاط ــر ارتب ــاط قیمتگ ــذاری
شــرکتها بــا نــرخ بهــره بانکــی و بــازده پاییــن فعالیــت هــای اقتصــادی مولــد در مقایســه بــا بســیاری از ســفته بــازی
ه ــای رای ــج در اقتص ــاد کش ــورمان عم ــا توجی ــه اقتص ــادی ن ــدارد .ای ــن در حالیس ــت ک ــه در کش ــورهای توس ــعهیافته
یک ــی از راهه ــای تامی ــن س ــرمایه ب ــرای توس ــعه ش ــرکتها ای ــن اس ــت ک ــه پ ــس از ایج ــاد کســبوکار و دس ــتیابی ب ــه
رش ــد اولی ــه ،ب ــرای ادام ــه کار ب ــه ش ــرکت ه ــای س ــرمایهگذاری خطرپذی ــر رج ــوع میکنن ــد و از طری ــق ج ــذب س ــرمایه
از ای ــن ش ــرکتها ،هزین ــه م ــورد نی ــاز ب ــرای توس ــعه خ ــود را فراه ــم میکنن ــد و س ــپس در مراح ــل بع ــدی رش ــد حت ــی
قبــل از رســیدن بــه ســوددهی بــا عرضــه عمومــی ســهام مســیر خــود را ادامــه میدهنــد .بــه عنــوان مثــال شــرکت اوبــر،
بزرگتری ــن تامی ــن کنن ــده خدم ــات تاکس ــیرانی جه ــان ،پ ــس از  ١٠س ــال فعالی ــت ب ــا ارزش 50میلی ــارد دالر وارد ب ــورس
ش ــد و توانس ــت ب ــا ج ــذب رقم ــی بال ــغ ب ــر  10میلی ــارد دالر س ــرمایه ،ف ــاز بع ــدی توس ــعه خ ــود را برنامهری ــزی کن ــد.
در ای ــران ام ــا پی ــاده س ــازی ای ــن رون ــد ب ــه دلی ــل س ــاختار ب ــورس ،رانته ــای اطالعات ــی و همچنی ــن س ــودهای بانک ــی
ک ــه عم ــا فعالیته ــای صنعت ــی را فاق ــد مزی ــت اقتص ــادی ک ــرده ان ــد ،ام ــکان پذی ــر نیس ــت.
ام ــروز قطع ــا نمیت ــوان ای ــن مس ــاله را ان ــکار ک ــرد ک ــه اقتص ــاد ای ــران ب ــدل ب ــه کالف س ــردرگمی ش ــده ک ــه مهمتری ــن
خروجیه ــای آن ب ــازده پایی ــن عوام ــل اقتص ــادی از جمل ــه س ــرمایه و نی ــروی انس ــانی اس ــت .ب ــا ات ــکا ب ــه همی ــن
یه ــای ناکارآم ــد ،ای ــران علیرغ ــم تمل ــک ب ــر  ٣۵تریلی ــون دالر مناب ــع نف ــت و گاز ،اف ــزون ب ــر  30تریلی ــون دالر
خروج 
مناب ــع معدن ــی و جمعی ــت ج ــوان تحصیلک ــرده ،در دس ــتیابی ب ــه رش ــد اقتص ــادی ب ــاال موف ــق نب ــوده و سالهاس ــت
گرفت ــار س ــیکلهای متن ــاوب رک ــود تورم ــی و رش ــد اقتص ــادی پایی ــن اس ــت.
ایــن اقتصــاد فرســوده بــا بهــره وری پاییــن و رشــدهای مقطعــی ناپایــدار بــرای توســعه نیازمنــد سیاســت هایــی اســت
کــه زمینــه را بــرای حضــور ،فعالیــت و توســعه بخــش خصوصــی واقعــی فراهــم کــرده و البتــه الزمــه ایــن توســعه نظــارت
مســتمر ،دقیــق و غیررانتــی دولــت اســت▪ .

هیچفعالاقتصادیعاقلیحاضر
نیستبهفعالیتصنعتیواقعی
ورود کند ،چرا که نرخ بازدهی آن
نسبتبهعواملاقتصادینظیر
تورم ،هزینه تامین مواد اولیه و
نرختسهیالتبانکیآنقدر پایین
است که عمال هیچ مزیتی باقی
نمیگذارد

33
پرونده
آفت های
سرمایه گذاری
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بیش ــتر فعالیته ــای اقتص ــادی و صنعت ــی کش ــور
از اعمـــال تحریمهـــای یکجانبـــه آمریـــکا علیـــه
ای ــران متاث ــر ش ــدند و آس ــیب دیدن ــد .صنع ــت ب ــرق
نی ــز ب ــه عن ــوان زیرس ــاختیترین صنع ــت کش ــور از
تبع ــات تحری ــم در ام ــان نب ــوده اس ــت .یک ــی از آث ــار
تحریمه ــا در ح ــوزه س ــرمایهگذاری نم ــود پی ــدا ک ــرد
بـــه طـــوری کـــه کشـــورهای دیگـــر امـــکان و انگیـــزه
ســـرمایهگذاری در ایـــران را بـــه خاطـــر مشـــکالت
بانک ــی از دس ــت دادن ــد در حال ــی ک ــه ای ــن صنع ــت
بـــرای قـــدرت گرفتـــن نیـــاز بـــه ســـرمایهگذار یهای
داخلـــی و خارجـــی دارد .بـــرای بررســـی مســـائل
مربـــوط بـــه ســـرمایهگذاری در صنعـــت بـــرق و
راهه ــای تامی ــن مال ــی در ش ــرایط بیثب ــات اقتص ــاد
امـــروز ،بـــا «حمیدرضـــا صالحـــی» عضـــو هیـــات
مدیـــره ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران گفتگـــو
کردهای ــم .مش ــروح گفتگ ــو ب ــه ش ــرح زی ــر اس ــت:

 /گفتوگو با حمیدرضا صالحی /عضو هیات مدیره سندیکا و رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران

برق؛ واجبتر از نان

34
پرونده

شــما بــه عنــوان یکــی از فعــاالن بخــش خصوصــی
صنع ــت ب ــرق ک ــه ه ــر روز ب ــا مس ــائل ای ــن صنع ــت
درگیــر هســتید ،وضعیــت صنعــت بــرق را در شــرایط
تحریم ــی چگون ــه ارزیاب ــی میکنی ــد؟
صنعـــت بـــرق صنعتـــی زیرســـاختی اســـت ،بـــرق
ع ــاوه ب ــر داش ــتن نقش ــی پررن ــگ در زندگ ــی م ــردم،
در همــه صنایــع کشــور نیــز حائــز اهمیــت باالســت و
بــه تعبیــری دیگــر بــرق در زندگــی امــروز حتــی از نــان
و گنــدم هــم مهمتــر شــده اســت .فعالیــت و توســعه
همــه صنایــع اعــم از صنعــت پتروشــیمی ،ســیمان،
فــوالد ،راه آهــن و  ...بــه ایــن صنعــت وابســته اســت
و ب ــدون ب ــرق تقریب ــا انج ــام هی ــچ کاری امکانپذی ــر
نیس ــت .دسترس ــی ب ــه ب ــرق ب ــه ق ــدری اهمی ــت دارد
کـــه یکـــی از ده شـــاخص بینالمللـــی رتبهبنـــدی
فض ــای کســبوکار اس ــت.
قبـــل از انقـــاب اســـامی صنعـــت بـــرق مـــا بـــرای
تهی ــه ی ــک پس ــت ب ــرق ه ــم ب ــه خ ــارج وابس ــته ب ــود
و در واقـــع صنعـــت برقـــی بـــه نـــام ایـــران وجـــود
نداشـــت .در دهههـــای بعـــد از انقـــاب اســـامی
و خـــروج خارجیهـــا از کشـــور ،بخـــش خصوصـــی
کـــه کمابیـــش در ایـــن صنعـــت فعالیـــت میکـــرد،
حمایـــت شـــد و در مناقصـــات شـــرکت داده شـــد.
ب ــا گذش ــت زم ــان و حرک ــت رو ب ــه پیش ــرفت بخ ــش
خصوصـــی مـــا دارای ســـازندگان ،پیمانـــکاران و
مشــاوران خوبــی در ایــن حــوزه شــدیم بــه طــوری کــه
ام ــروز ب ــا قطعی ــت و ب ــه ط ــور محک ــم اع ــام میکنی ــم
ک ــه در تولی ــد ،توزی ــع و انتق ــال ب ــرق خودکف ــا ش ــدهایم
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و صنع ــت ب ــرق داری ــم ،صنع ــت برق ــی ک ــه حت ــی در
شــرایط تحریمهــا و ســختی روی پــای خــود ایســتاده
اســت .البتــه ایــن بــه ایــن معنــا نیســت کــه میتــوان
در حالــت انــزوا ادامــه داد و ارتباطــی بــا دنیــا نداشــت
بلک ــه ای ــن صنع ــت ب ــه س ــبب هایت ــک ب ــودن ب ــرای
س ــرمایهگذاری ،ب ــروز ش ــدن و درآمدزای ــی و ارزآوری،
نیازمن ــد داش ــتن رابط ــه ب ــا دنیاس ــت.
در دهههـــای بعـــد از انقـــاب ،بـــا بکارگیـــری
اس ــتراتژیهای درس ــت در صنع ــت ب ــرق و حمای ــت
دولتم ــردان ،تولی ــد ب ــرق جایگزی ــن واردات ش ــد .ا گ ــر
حمایـــت دولتمـــردان در دهههـــای  60و  70نبـــود
مـــا صاحـــب صنعـــت نمیشـــدیم .ایـــن صنعـــت
باع ــث رش ــد م ــا در صنای ــع دیگ ــر نی ــز ش ــده اس ــت.
ایـــران یکـــی از قدرتهـــای تولیـــد بـــرق منطقـــه
اســت ،صنعــت بــرق ایــران امــروز ظرفیــت تولیــد 80
هزارم ــگاوات ب ــرق را دارد ک ــه ای ــن می ــزان ب ــه نس ــبت
جمعیـــت  80میلیونـــی کشـــور ،شـــاخص خوبـــی
اســت .در مقایســه بــا کشــوری مثــل پاکســتان بــا 200
میلی ــون نف ــر جمعی ــت ک ــه تنه ــا  33ه ــزار م ــگاوات
ظرفیـــت نیروگاهـــی نصـــب شـــده دارد ،ظرفیـــت
نیروگاهه ــای نص ــب ش ــده ای ــران از جمعی ــت بیش ــتر
اس ــت و ای ــن نش ــاندهنده جای ــگاه برت ــر م ــا در ای ــن
صنع ــت اس ــت ک ــه بای ــد ق ــدر آن را بدانی ــم و ب ــرای
اص ــاح س ــازوکار اقتص ــادی آن ک ــه ایج ــاد مش ــکل
ک ــرده اس ــت ،ت ــاش کنی ــم.
س ــازوکار صنع ــت ب ــرق ط ــوری نیس ــت ک ــه بتوان ــد در
ش ــرایط پی ــش رو دوام بی ــاورد .ش ــاید زمان ــی میش ــد

بـــا اتـــکا بـــه دالرهـــای نفتـــی ،ســـازوکار اقتصـــاد
یارانـــهای را در صنعـــت بـــرق پیـــش بـــرد امـــا ایـــن
سیس ــتم دیگ ــر جوابگ ــو نیس ــت و م ــا نی ــاز ب ــه نه ــاد
رگوالتــوری در صنعــت بــرق داریــم تــا بــا اقتصــاد آزاد
حرکــت کــرده و در شــرایط رقابتپذیــری و شــفافیت
عرضـــه و تقاضـــا بـــه قیمـــت واقعـــی خـــود برســـد.
ای ــن درس ــت نیس ــت ک ــه م ــا از بخ ــش خصوص ــی
بخواهیـــم در صنعـــت بـــرق ســـرمایهگذاری کنـــد
امـــا در قیمتگـــذاری آن نقـــش نداشـــته باشـــد .در
واقـــع وجـــود چنیـــن نهـــادی بـــرای تولیدکننـــدگان
تجهیـــزات و خدمـــات ایـــن صنعـــت کـــه عمدتـــا
خصوص ــی ب ــوده و ب ــا چالشه ــای ج ــدی و مخرب ــی
در حــوزه تامیــن مــواد اولیــه مواجهنــد ،بــه ایــن دلیــل
از اهمی ــت و ض ــرورت حیات ــی برخ ــوردار اس ــت ک ــه
میتوانـــد متضمـــن حفـــظ قـــدرت رقابتپذیـــری
آنه ــا در بازاره ــای داخل ــی و منطقـ ـهای باش ــد.
صنعـــت بـــرق در جـــذب ســـرمایهگذاریهای
داخلـــی و خارجـــی بـــا چـــه محدودیتهایـــی
مواج ــه اس ــت؟ تحریمه ــا چ ــه تاثی ــری ب ــر رون ــد
ســـرمایهگذاری در ایـــن صنعـــت داشـــته اســـت؟
کش ــور م ــا ام ــروز از لح ــاظ س ــرمایهگذاری در ش ــرایط
مطلوب ــی نیس ــت ،در چن ــد س ــال اخی ــر نی ــز صنع ــت
ب ــرق یک ــی از طلب ــکاران ب ــزرگ ب ــوده اس ــت ،البت ــه
امـــروز هـــم طلبـــکار اســـت ،علـــت ایـــن امـــر عـــدم
تطاب ــق دخ ــل و خ ــرج ای ــن صنع ــت اس ــت .ام ــروز
صنعـــت بـــرق بیـــن اقتصـــاد یارانـــهای و اقتصـــاد
آزاد ،دوران ب ــرزخ را ط ــی میکن ــد .در ای ــن دوران ه ــم
بخ ــش خصوص ــی کم ــک ی ــار دول ــت ب ــود و زمان ــی
کــه دولــت امــکان جــذب منابــع نداشــت و بانکهــا
بـــرای وزارت نیـــرو ال ســـی بـــاز نمیکردنـــد ،ایـــن
بخــش خصوصــی بــود کــه بــا تزریــق منبــع و دریافــت
تســـهیالت از بانکهـــا پروژههـــا را راه انداخـــت و
اجرایـــی شـــدن پروژههـــا ماحصـــل حضـــور بخـــش
خصوص ــی ب ــود ،در واق ــع عم ــا بخ ــش خصوص ــی
ب ــود ک ــه دول ــت را فاینان ــس میک ــرد .ام ــروز بخ ــش
خصوص ــی ب ــه بانکه ــا بده ــکار اس ــت ام ــا دول ــت
در بازپرداخ ــت پ ــول ب ــه ای ــن بخ ــش ،ت ــورم و ش ــرایط
کشـــور را در نظـــر نگرفتـــه و بـــه مبلغـــی کـــه بخـــش
خصوصــی در آن ســالها فاینانــس اجرایــی پروژههــا
را تامیـــن کـــرده ،پرداخـــت انجـــام میدهـــد لـــذا
خس ــارت دیرک ــرد فع ــاالن ای ــن بخ ــش بای ــد از کان ــال
ات ــاق بازرگان ــی مطالب ــه و پیگی ــری ش ــود.
بخ ــش خصوص ــی خ ــود را ف ــدای صنع ــت ب ــرق ک ــرد
امــا خــود الغــر و رنجــور شــد لــذا دولــت و وزارت نیــرو
بای ــد ایث ــار بخ ــش خصوص ــی و اعض ــای س ــندیکای
صنع ــت ب ــرق را جب ــران کنن ــد و ب ــا لح ــاظ اعتب ــار
الزم بـــرای بازپرداخـــت دیرکـــرد در بودجـــه ،بخـــش
خصوص ــی را تنومن ــد و قدرتمن ــد س ــازند ت ــا بتوان ــد
روی پــای خــود بایســتد چــرا کــه مــا در آینــده صنعــت
ب ــرق ب ــه بخ ــش خصوص ــی نی ــاز داری ــم .دولته ــا
مســـئول تصدیگـــری نیســـتند بلکـــه هدایـــت و
بسترس ــازی را ب ــه عه ــده دارن ــد ل ــذا صنع ــت ب ــرق در

ای ــران نی ــز روزی کام ــا خصوص ــی خواه ــد ش ــد و در
آن روز م ــا ب ــه بخ ــش خصوص ــی نی ــاز ج ــدی داری ــم.
در دولتهــای جدیــد و بــا کاهــش درآمدهــای نفتــی
و توفی ــق اجب ــاری ک ــه فراه ــم ش ــده اس ــت ،حتم ــا
نق ــش ای ــن بخ ــش بیش ــتر و پررن ــگ ت ــر خواه ــد ب ــود.
فض ــای کنون ــی کش ــور و تش ــدید تحریمه ــا موج ــب
شـــده ســـرمایهگذاری در کشـــور منفـــی باشـــد کـــه
ای ــن تن ــزل در ح ــوزه ان ــرژی نی ــز خ ــود را نش ــان داده
اس ــت .ج ــز س ــاختار نامناس ــب اقتص ــاد ب ــرق ک ــه
خـــود چالـــش بزرگـــی بـــرای ســـرمایهگذرای در ایـــن
صنع ــت ب ــه ش ــمار مـ ـیرود ،تحریمه ــا ه ــم ب ــر ای ــن
موضـــوع ســـایه افکنـــده اســـت لـــذا بایـــد از ایـــن دو
چال ــش عب ــور کنی ــم .اص ــاح س ــاختار ب ــرق و ایج ــاد
نه ــاد رگوالت ــوری دو راه ــکار اصل ــی اس ــت ک ــه بای ــد
درب ــاره آنه ــا اق ــدام ج ــدی ص ــورت بگی ــرد .وزی ــر نی ــرو
در ابتــدای کار بــه مجلــس قــول دادنــد کــه در زمینــه
تش ــکیل نه ــاد رگوالت ــوری اق ــدام کنن ــد ول ــی هن ــوز
حرکت ــی در ای ــن مس ــیر ندیدهای ــم .آق ــای اردکانی ــان
بایــد پــر قــدرت بــه ایــن وعــده خــود عمــل کننــد .اگــر
ایــن نهــاد ایجــاد شــود بــه ســمت آزادســازی اقتصــاد
بـــرق حرکـــت خواهیـــم کـــرد و ایـــن مـــا را بـــه آینـــده
صنع ــت ب ــرق امی ــدوار خواه ــد ک ــرد.
ای ــران ب ــه دلی ــل ظرفی ــت ب ــزرگ تولی ــد ش ــده ب ــرق،
ب ــرق و گاز ارزان و نی ــاز کش ــورهای همس ــایه ب ــه ب ــرق
ایــران ،قابلیــت باالیــی بــرای تبدیــل شــدن بــه هــاب
ان ــرژی منطق ــه دارد .ای ــن قابلی ــت در ش ــرایط تحری ــم
ه ــم قاب ــل پیگی ــری اس ــت و منتفن ــی نش ــده اس ــت.
ه ــر چن ــد رواب ــط بانک ــی م ــا قط ــع ب ــوده و ب ــه ش ــکل
مویرگـــی و محـــدود در حـــال انجـــام اســـت ،بایـــد
بدانی ــم ک ــه پروژ هه ــای ان ــرژی « »Bankableهس ــتند
و بای ــد روی آنه ــا حس ــاب ک ــرد.
اگ ــر بخواهی ــم ب ــه همی ــن من ــوال جل ــو رفت ــه و حرکت ــی
بــرای اصــاح ایــن صنعــت انجــام ندهیــم ،مشــکلی
از ای ــن صنع ــت ح ــل نخواه ــد ش ــد .اینک ــه فق ــط ب ــه
فکــر مصــرف بــرق باشــیم ،رویکــرد درســتی نیســت.
امــروز میــزان هزینــه پرداخــت شــده از ســوی خانوارهــا
ب ــرای ب ــرق مصرف ــی ،ان ــدازه پ ــول پف ــک ه ــم نیس ــت.
متاس ــفانه ن ــگاه ب ــه ب ــرق همیش ــه خدم ــات ب ــوده ن ــه
کاال ،در حال ــی ک ــه ب ــرق کاالس ــت و قیم ــت آن بای ــد
توســـط نهـــاد رگوالتـــوری و میـــزان عرضـــه و تقاضـــا
تعییــن شــود نــه توســط دولــت .بــا انجــام اصالحــات
اس ــت ک ــه میت ــوان دارای ــی و س ــرمایههای صنع ــت
یهــای کشــور
بــرق را حفــظ کــرد .عــدد بزرگــی از دارای 
دس ــت ای ــن صنع ــت اس ــت ک ــه میتوان ــد ص ــادرات
بیشــتر داشــته باشــد و بــه اشــتغال زایــی کمــک کنــد
ام ــا متاس ــفانه س ــازوکارهای نامناس ــب باع ــث ش ــده
از پتانس ــیلهای بالق ــوه ای ــن صنع ــت ج ــا بمانی ــم و
درســت اســتفاده نکنیــم .قیمــت واقعــی بــرق و عــدم
گنجانــدن آن در الیحــه بودجــه یکــی از چالشهــای
اصلــی صنعــت بــرق اســت ،براســاس قانــون دولــت
مکل ــف ب ــوده ک ــه مابهالتف ــاوت قیم ــت تم ــام ش ــده
ب ــرق و قیم ــت تکلیف ــی را در بودج ــه درج کن ــد ،ب ــا
ایـــن کار گام بزرگـــی در آزادســـازی اقتصـــاد انـــرژی

امروز میزان هزینه پرداخت شده از
سوی خانوارها برای برق مصرفی ،اندازه
پول پفک هم نیست .متاسفانه نگاه به
برق همیشه خدمات بوده نه کاال ،در
حالی که برق کاالست و قیمت آن باید
توسط نهاد رگوالتوری و میزان عرضه و
تقاضا تعیین شود نه توسط دولت
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صادرات برق فرصت خوبی برای
صنعت برق است چرا که همسایگان
به برق ما نیاز دارند ،ولی دولت این
فرصت را به یک انحصار تبدیل کرده
و استفاده خوبی از آن نمیبرد

یشــد ،امــا متاســفانه وزارت نیــرو و ســازمان
انجــام م 
برنام ــه در ای ــن م ــورد ج ــدی نبودهان ــد .راه ــکار ح ــل
ایـــن چالـــش ایجـــاد نهـــاد رگوالتـــوری اســـت کـــه
تجرب ــه موف ــق ای ــن موض ــوع را در مخاب ــرات ش ــاهد
هس ــتیم.
ب ــه نظ ــر ش ــما تمرک ــز ب ــر ص ــادرات ب ــرق ت ــا چ ــه ح ــد
میتوان ــد ب ــه افزای ــش مناب ــع صنع ــت ب ــرق کم ــک
کن ــد؟ وضعی ــت ص ــادرات ب ــرق در ای ــران چگون ــه
اس ــت؟
صـــادرات بـــرق فرصـــت خوبـــی بـــرای صنعـــت
ب ــرق اس ــت چ ــرا ک ــه همس ــایگان ب ــه ب ــرق م ــا نی ــاز
دارن ــد ،ول ــی دول ــت ای ــن فرص ــت را ب ــه ی ــک انحص ــار
تبدیـــل کـــرده و اســـتفاده خوبـــی از آن نمیبـــرد.
درآم ــد وزارت نی ــرو و دول ــت از ای ــن مس ــیر ،ب ــه ان ــدازه
درآم ــدی نیس ــت ک ــه بخ ــش خصوص ــی میتوان ــد از
آن بدس ــت بی ــاورد .ب ــه نظ ــر م ــن م ــا حت ــی میتوانی ــم
بـــه اروپـــا هـــم صـــادرات داشـــته باشـــیم .تمامـــی
پروژههـــای انـــرژی توجیـــه اقتصـــادی دارنـــد ،مهـــم
ای ــن اس ــت ک ــه ای ــن پ ــروژه دس ــت چ ــه کس ــی باش ــد
و چـــه کســـی میتوانـــد ایـــن کار را درســـت انجـــام
دهــد؟ بخــش خصوصــی چندیــن بــار ایــن موضــوع
را مط ــرح ک ــرده و ب ــه دنب ــال تبدی ــل ای ــران ب ــه ه ــاب
ان ــرژی منطق ــه اس ــت .خواس ــته م ــا ای ــن اس ــت ک ــه
وزارت نیـــرو ایـــن موضـــوع را بـــه صـــورت پایلـــوت
در اختیـــار بخـــش خصوصـــی بگـــذارد ،البتـــه الزم
نیســت خریــد و فــروش کامــل بــرق در اختیــار بخــش
خصوص ــی باش ــد بلک ــه میت ــوان در ابت ــدا ب ــا ایج ــاد
کارگــزاری ایــن کار را انجــام داد .ایــن امــر بایــد طــوری
اتفـــاق بیفتـــد کـــه رقابـــت مخـــرب ایجـــاد نکنـــد
و صـــدای واحـــدی از آن بـــه گـــوش برســـد .درآمـــد
حاصــل از صــادرات بــرق میتوانــد در زمینــه توســعه
ای ــن صنع ــت و ی ــا واردات تجهی ــزات ب ــه ج ــای پ ــول
ب ــرق ،اس ــتفاده ش ــود.
در کمیس ــیون ان ــرژی ات ــاق بازرگان ــی ته ــران چ ــه
اقداماتـــی بـــرای حـــل مشـــکالت صنعـــت بـــرق
کشــور انجــام شــده اســت؟ شــما بــه عنــوان نایــب
رئیــس ایــن کمیســیون کــه از فعــاالن صنعــت بــرق
کشـــور هســـتید ،فعالیتهـــای اتـــاق را چطـــور
ارزیابـــی میکنیـــد؟
کمیســـیون انـــرژی اتـــاق تهـــران نیـــز در جایـــگاه
خـــود مســـائل مهـــم همـــه صنایـــع بـــه خصـــوص
صنعـــت بـــرق را پیگیـــری و بـــرای انعـــکاس آن بـــه
دســـتگاههای ذیربـــط تمـــام تـــاش خـــود را بـــه کار
گرفتــه اســت .اخیــرا نیــز جلسـهای بــا موضــوع بررســی
چالشهـــای ســـاخت داخـــل تجهیـــزات صنعـــت
نفــت و صنعــت بــرق در ایــن کمیســیون برگــزار شــد.
در ای ــن جلس ــه ک ــه ب ــا حض ــور اعض ــای کمیس ــیون
انـــرژی اتـــاق و نماینـــدگان وزارت صمـــت و وزارت
نف ــت و تش ــکلهای مرتب ــط برگ ــزار ش ــد ،نماین ــدگان
ســـندیکا اهـــم چالشهـــای واحدهـــای تولیـــدی
صنع ــت ب ــرق و راهکاره ــای پیش ــنهادی را ک ــه ب ــا
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کم ــک کمیت ــه حمای ــت از س ــاخت داخــل ســندیکا
تهی ــه ش ــده ب ــود ،ارائ ــه کردن ــد.
چالشهـــای تامیـــن مـــواد اولیـــه ،ثبـــت ســـفارش
و تخصیـــص ارز ،نقـــل و انتقـــال ارز ،مشـــکالت
اعتبـــار اســـنادی ریفاینانـــس و یوزانـــس ،اجرایـــی
نشـــدن اعتبـــارات اســـنادی ریالـــی ،متناســـب
نبـــودن تعرفههـــای گمرکـــی ،واردات کاالی دارای
مش ــابه س ــاخت داخ ــل ،ممنوعی ــت واردات برخ ــی
مواداولیـــه واحدهـــای تولیـــدی ،غیرواقعـــی بـــودن
قیمتپایـــه صادراتـــی برخـــی تجهیـــزات صنعـــت
بـــرق ،عـــدم امـــکان دریافـــت گواهینامههـــای
تســت تجهیــزات بــه علــت تحریــم ،عــدم همــکاری
صندو قهـــا بـــا تهاتـــر مطالبـــات شـــرکتها،
توجیهناپذیـــر بـــودن ســـقف تســـهیالت ســـرمایه در
گـــردش ،مطالبـــات معـــوق از کارفرمایـــان دولتـــی و
موض ــوع بیم ــه و مالی ــات ،اصلیتری ــن چالشهای ــی
بودنـــد کـــه توســـط نایـــب رئیـــس و دبیـــر ســـندیکا
مطــرح شــد .از اینــرو مقــرر شــد کــه ایــن موضوعــات
از س ــوی ات ــاق بازرگان ــی ته ــران ب ــه دول ــت منعک ــس
شـــود و بـــه همـــت اتـــاق تهـــران و بـــا محوریـــت
س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ،همایش ــی تح ــت عن ــوان
ســـاخت داخـــل تجهیـــزات صنعـــت بـــرق برگـــزار
ش ــود.
بـــه نظـــر شـــما اســـتخراج ارزهـــای دیجیتـــال کـــه
ارتبـــاط مســـتقیمی بـــا مصـــرف بـــرق دارد ،چـــه
فرصتهای ــی ب ــرای صنع ــت ب ــرق ایج ــاد خواه ــد
ک ــرد؟
مســـئله ارزهـــای دیجیتـــال و بیـــت کویـــن حرفـــه و
بیزینــس جدیــدی اســت کــه بــرای اســتفاده درســت
از آن بایــد ســازوکار مشــخصی تعریــف کــرد .هیــات
وز یــران در جلســات اخیــر خــود بــا اســتخراج ارزهــای
دیجیتــال بــه عنــوان یــک فعالیــت صنعتــی و بــا اخــذ
مجــوز از وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت موافقــت
ک ــرده اس ــت .ب ــه موج ــب ای ــن تصمی ــم ،اس ــتفاده
ً
از ارزهـــای دیجیتـــال صرفـــا بـــا قبـــول مســـئولیت
ریســک از ســوی متعامــان بــوده و مشــمول حمایــت
و ضمانـــت دولـــت و سیســـتم بانکـــی نمیشـــود
و بهرهگیـــری از آن در مبـــادالت داخـــل کشـــور نیـــز
مج ــاز نیس ــت .اف ــزون ب ــر ای ــن ،فعالی ــت م ــورد اش ــاره
همچـــون ســـایر فعالیتهـــای صنعتـــی ،مشـــمول
مالیــات خواهــد بــود و شــمول معافیــت از مالیــات،
منـــوط بـــه صـــدور ارز دیجیتـــال و بازگردانـــدن ارز
حاصل ــه ب ــه چرخ ــه اقتص ــادی کش ــور اس ــت.
بــا ایــن مصوبــه و بــا هــدف گــذاری درســت میتــوان
از ایــن حرفــه جدیــد منابــع درآمــدی خوبــی ســاخت.
بـــرای بـــرق مصرفـــی ماینرهـــا نیـــز نـــرخ صادراتـــی
 7ســـنت تعییـــن شـــده اســـت کـــه بایـــد بـــه ریـــال
پرداخـــت شـــود .کشـــور چیـــن هدفگـــذاری خـــود
را از ای ــن ب ــازار  2درص ــد تعیی ــن ک ــرده اس ــت ،م ــا نی ــز
بای ــد ب ــا تکی ــه ب ــر س ــازوکارها و ظرفیته ــای موج ــود،
هــدف و ســهم خــود را از ایــن بــازار مشــخص کنیــم▪.

 /گفتوگو با علیرضا وفایی /عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران

امنیت؛آهنربایجذب
سرمایهگذاری در صنعت برق
ـادی ام ــروز ،سیاس ـتهای پول ــی و ارزی و تحریمه ــای ِاعم ــال ش ــده علی ــه
در روزگار ن ــه چن ــدان مطل ــوب اقتص ـ ِ
کش ــورمان ،بخشه ــای فع ــال در حوزهه ــای اقتص ــادی و صنعت ــی را دچ ــار مش ــکل ک ــرده اس ــت ب ــه ط ــوری
ک ــه س ــرمایهگذاری در صنع ــت کش ــور ه ــم از ُبع ــد داخل ــی و ه ــم از ُبع ــد خارج ــی ریس ــک ب ــه ش ــمار مــیرود و
آینــدهای مبهــم دارد .در ایــن میــان ،ســرمایهگذاری در صنعــت بــرق بــه عنــوان زیرســاختیترین صنعــت کــه بــا
زندگــی مــردم و حیــات تمامــی صنایــع در هــم تنیــده و زندگــی بــدون آن قابــل تصــور نیســت ،از اهمیــت ز یــادی
برخــوردار اســت و بــرای جــذب ســرمایهگذاری در ایــن حــوزه بایــد تدابیــر ویــژهای اندیشــیده شــود .تدابیــری کــه
ب ــا توج ــه ب ــه ض ــرورت کاه ــش ات ــکا ب ــه درآمده ــای نقت ــی ،بای ــد در اولوی ــت ق ــرار بگی ــرد .ب ــرای بررس ــی وضعی ــت
س ــرمایهگذاری در صنع ــت ب ــرق و موان ــع ای ــن ام ــر ب ــا «علیرض ــا وفای ــی» عض ــو هی ــات مدی ــره و رئی ــس کمیت ــه
تامی ــن مال ــی س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران ب ــه گفتگ ــو نشس ــتهایم .مش ــروح گفتگ ــو ب ــه ش ــرح زی ــر اس ــت:

ب ــا توج ــه ب ــه بیثبات ــی قیمته ــا ،ن ــرخ ارز ،ت ــورم
و مشـــکالت ناشـــی از تحریمهـــا ،آیـــا فرصتـــی
ب ــرای ج ــذب س ــرمایههای داخل ــی و خارج ــی در
صنعــت کشــور بــه خصــوص در حــوزه بــرق وجــود
دارد؟
اولی ــن مقول ــه الزم در مس ــیر س ــرمایهگذاری داش ــتن
امنیــت اســت ،امنیتــی کــه ســرمایهگذار بــا تکیــه بــر
آن آس ــوده خاط ــر آغ ــاز ب ــه س ــرمایهگذاری و فعالی ــت
اقتصـــادی خواهـــد کـــرد .نیـــروی کار مناســـب و
ان ــرژی ارزان ای ــران و جای ــگاه منطق ـهای ای ــن کش ــور،

فرصتهـــا و مزیتهـــای ســـرمایهگذاری خوبـــی
ایج ــاد ک ــرده اس ــت ک ــه در ص ــورت تامی ــن امنی ــت
اقتصـــادی ،میتـــوان از تمامـــی ایـــن ظرفیتهـــا
بهـــره بـــرد .قطعـــا صنعـــت بـــرق ،بـــرای جـــذب
س ــرمایهگذار یهای خارج ــی زمینهه ــای الزم را دارد
ام ــا متاس ــفانه مش ــکالت بانک ــی ناش ــی از تحریمه ــا
کار را س ــخت و در برخ ــی م ــوارد غیرممک ــن س ــاخته
اســـت بـــه طـــوری کـــه کشـــورهای اروپایـــی هـــم
آمادگـــی خـــود را بـــرای ســـرمایهگذاری در صنعـــت
بــرق اعــام کردهانــد امــا بــه دلیــل مشــکالت بانکــی،

نمیتوانن ــد مس ــیر را ط ــی ک ــرده و ب ــه مرحل ــه اجرای ــی
برســـانند .مصـــداق ایـــن امـــر بـــی نتیجـــه مانـــدن
رایزنــی دو ســاله شــرکت تولیــدی رعــد بــرای امضــای
تفاهمنامــه همــکاری بــا شــرکت زیمنــس اســت .اگــر
ای ــن ش ــرکت احس ــاس امنی ــت و ثب ــات ک ــرده و در
صنع ــت ب ــرق س ــرمایهگذاری میک ــرد ،میتوانس ــت
بـــا احتســـاب تعـــداد زیـــادی اشـــتغال ،صـــادرات
قاب ــل مالحظ ــه ای ه ــم ایج ــاد کن ــد.
از طــرف دیگــر و در ُبعــد داخلــی بایــد بــه نقــش قوانیــن
و مق ــررات تس ــهیلکننده ه ــم توج ــه داش ــته باش ــیم.
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ایـــن قوانیـــن و مقـــررات بایـــد بـــه طـــوری تدویـــن
شـــوند کـــه فعـــاالن اقتصـــادی و ســـرمایهگذاران
ب ــرای حض ــور در ای ــن بخ ــش انگی ــزه کاف ــی داش ــته
باش ــند .متأس ــفانه در ش ــرایط موج ــود بهرغ ــم اینک ــه
بخـــش خصوصـــی نقشـــی انکارناپذیـــر در تولیـــد
بـــرق و تجهیـــزات آن دارد ،در تصمیمگیریهـــا و
تهی ــه و تدوی ــن قوانی ــن و مق ــررات ،کمتری ــن نق ــش
ً
را دارد و غالب ــا از همفک ــری تش ــکلهای صنعت ــی و
اقتص ــادی فع ــال در صنع ــت ب ــرق به ــره الزم گرفت ــه
نمیشـــود.

صنع ــت ب ــرق کش ــور را در ط ــول س ــالهای تحری ــم و
رکــود و علیرغــم بحــران نقدینگــی ،ســرپا نگــه داشــته
اســـت .ســـازندگان ،تولیدکننـــدگان و پیمانـــکاران
صنعـــت بـــرق هـــر چنـــد بـــا ســـختیهای فـــراوان،
خــود را بــا شــرایط پســاتحریم وفــق دادنــد و توانســتند
ثاب ــت کنن ــد ،پتانس ــیل و توانمن ــدی ه ــای بس ــیاری
در ای ــن صنع ــت دارن ــد.
ام ــروز س ــرمایههای س ــرگردانی ک ــه در کش ــور وج ــود
دارد بـــه ســـمت طـــا ،ارز ،مســـکن و  ...روانـــه
شـــده اســـت ،ایـــن ســـرمایهها میتوانـــد بـــا اتخـــاذ
سیاســـتهای درســـت و ایجـــاد حـــس امنیـــت و
ثبــات بــه ســمت تولیــد حرکــت کنــد .بــر ایــن اســاس
اص ــاح سیاسـ ـتهای بانک ــی تاثیرگ ــذاری باالی ــی
در هدای ــت س ــرمایههای س ــرگردان ب ــه س ــمت رون ــق
تولیـــد و توســـعه صنعـــت دارد .ســـود ســـپردههای
بانکـــی بایـــد طـــوری محاســـبه شـــود کـــه مـــردم بـــه
ج ــای س ــپردهگذاری در بانکه ــا ،ب ــه س ــمت تولی ــد
س ــوق پی ــدا کنن ــد و از س ــود حاص ــل از آن اطمین ــان
داش ــته باش ــد ،پ ــس بای ــد تاکی ــد کن ــم ک ــه امنی ــت
نقشـــی فوقالعـــاده در جـــذب ســـرمایهگذار یهای
داخلـــی و خارجـــی دارد.

بـــا توجـــه بـــه اینکـــه تـــوان بخـــش خصوصـــی
ب ــرای س ــرمایهگذاری ب ــه تحلی ــل رفت ــه ،چگون ــه
میتـــوان در شـــرایط تحریـــم ســـرمایههای
ســـرگردان را بـــه ســـمت تولیـــد هدایـــت کـــرد؟
تحریمهـــا در دو حـــوزه تامیـــن مـــواد اولیـــه و روابـــط
بانکـــی مشـــکالت بیشـــتری ایجـــاد کر دهانـــد
بـــه طـــوری کـــه امـــروز هیـــچ شـــخص حقوقـــی یـــا
حقیق ــی ایران ــی نمیتوان ــد حس ــاب بانک ــی در س ــایر
کش ــورها داش ــته باش ــد .ب ــا هم ــه ای ــن تفاس ــیر بن ــده
سیاسـ ـتهای بانک ــی و ارزی رئی ــس بان ــک مرک ــزی
را قبـــول دارم و اگـــر بـــا اعمـــال ایـــن سیاســـتها ارز
تـــک نرخـــی شـــود ،وضعیـــت بهتـــر خواهـــد شـــد.
البتــه بایــد توجــه داشــته باشــم کــه بــا افزایــش نــرخ ارز
صــادرات قــوت بیشــتری گرفتــه و افزایــش صــادرات
ارز آوری بیشـــتری داشـــته اســـت کـــه میتـــوان در
حــوزه صــادرات بــرق سیاس ـتهایی درســت بــه کار
گرفــت و بهتریــن بهــره را بــرد .امــروز صــادرات بــرق در
انحصــار دولــت بــوده و بخــش خصوصــی اختیــاری
در ایـــن حـــوزه نـــدارد و بـــرق تولیـــدی توســـط ایـــن
بخ ــش از طری ــق دول ــت ص ــادر میش ــود ک ــه اگ ــر ای ــن
انحص ــار از بی ــن ب ــرود ،اتفاق ــات خوب ــی ب ــرای بخ ــش
خصوص ــی صنع ــت ب ــرق و رون ــق س ــرمایهگذاری در
ای ــن صنع ــت خواه ــد افت ــاد.
بخ ــش خصوص ــی صنع ــت ب ــرق ای ــران ق ــادر اس ــت
در بیـــش از  90درصـــد زمینههـــا بـــا شـــرکتهای
خارجــی رقابــت کنــد .چــرا کــه مــا قابلیتهــای قابــل
توجهــی در ایــن صنعــت داریــم و همیــن قابلیتهــا

در شـــرایطی کـــه کمبـــود نقدینگـــی بنیانهـــای
اقتص ــاد کش ــور را متزل ــزل ک ــرده اس ــت ،از دی ــدگاه
ش ــما در ش ــرایط تحری ــم دول ــت چ ــه راهکارهای ــی
ب ــرای تامی ــن نقدینگ ــی کش ــور پی ــش رو دارد؟
اص ــاح س ــاختار اقتص ــادی صنع ــت ب ــرق یک ــی از
مهمتری ــن اقدامات ــی اس ــت ک ــه دول ــت بای ــد آن را در
اولوی ــت رس ــیدگی ق ــرار ده ــد چ ــرا ک ــه ای ــن س ــاختار
معیـــوب مشـــکالت زیـــادی بـــرای صنعـــت بـــرق
بـــه بـــار آورده اســـت و تـــا اصـــاح شـــود ایـــن رونـــد
معی ــوب ت ــداوم خواه ــد داش ــت .ع ــدم ت ــوازن مال ــی
بی ــن قیم ــت تم ــام ش ــده و قیم ــت تکلیف ــی ضع ــف
ً
س ــاختار اقتص ــادی ای ــن صنع ــت اس ــت .مطمئن ــا
ادام ــه رون ــد ج ــاری قیمتگ ــذاری ب ــرق امکانپذی ــر
نخواهـــد بـــود و آثـــار اقتصـــادی بســـیار نامطلوبـــی،
همچـــون اســـتفاده غیربهینـــه از بـــرق در کلیـــه
بخشهـــای مصـــرف و در نتیجـــه اتـــاف ســـرمایه
مل ــی دارد .بهرغ ــم تکلی ــف مق ــرر در بن ــد «ج» م ــاده
« »۱قان ــون هدفمندس ــازی یارانهه ــا مبن ــی ب ــر افزای ــش
تدریجــی متوســط قیمــت بــرق بــرای برابــر کــردن آن بــا
قیم ــت تم ــام ش ــده ت ــا پای ــان برنام ــه پنجس ــاله پنج ــم
توســعه ،هنــوز هــم پــس از گذشــت حــدودا یــک دهــه
از تصویــب قانــون مذکــور ،اختــاف زیــادی بیــن ایــن
دو وج ــود دارد .قیم ــت ب ــرق بای ــد ب ــه س ــمت واقع ــی
شـــدن حرکـــت کنـــد تـــا مشـــکالت ایـــن صنعـــت
را حـــل و بـــا ارائـــه الگـــوی درســـت ،از ایـــن انـــرژی
اس ــتفاده گ ــردد.
ل ــذا اص ــاح نظ ــام قیمتگ ــذاری ب ــرق ،فراهمس ــازی

ایران یک منبع غنی از انرژی است که
باید با مدیریت درست در صنعت به کار
گرفته شود و بخش یارانه را از صنعت
برق جدا کرده و دولت پرداخت یارانه
را به شکل مقتضی به اقشار ضعیف
جامعهپرداختنماید
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زیرســـاختها بـــه منظـــور جـــذب ســـرمایهگذاری
در پروژههـــای توســـعهای صنعـــت بـــرق ،رویکـــرد
تســـهیلگرایانه و متناســـب بـــا فضـــای جنـــگ
اقتصــادی بــرای بخشخصوصــی ،اصــاح ســاختار
صنعــت آب و بــرق متناســب بــا چش ـمانداز توســعه
کشـــور و اجبارهـــای جهانـــی ،پرداخـــت بـــه موقـــع
مطالبـــات شـــرکتهای بخشخصوصـــی و ...از
مهمتری ــن م ــواردی هس ــتند ک ــه دول ــت در وضعی ــت
فعل ــی بای ــد ب ــه آنه ــا توج ــه ج ــدی داش ــته باش ــد.
آیـــا تحریمهـــای گســـترده علیرغـــم هزینههایـــی
ک ــه ب ــر کش ــور تحمی ــل میکنن ــد میتوانن ــد بودج ــه
کش ــور را ب ــه س ــمت قط ــع وابس ــتگی از درآمده ــای
نفت ــی هدای ــت کنن ــد؟
همانطــور کــه قبــا نیــز تاکیــد کــردم ،ایــران بــا نیــروی
کار مناس ــب و ان ــرژی ارزان بهتری ــن جای ــگاه را ب ــرای
ســـرمایهگذاری دارد بـــه شـــرطی کـــه تنشهـــای
موجـــود رفـــع و امنیـــت ســـرمایهگذاران را تامیـــن
کنیــم .در مــورد درآمدهــای نفتــی نیــز بــه جــای اینکــه
تــاش داشــته باشــیم اتــکای خــود بــه ایــن درآمدهــا
را کاهـــش دهیـــم ،بایـــد بتوانیـــم بـــا برنامهریـــزی
درســـت از ایـــن درآمدهـــا بـــرای توســـعه صنعـــت
اســـتفاده کـــرده و زمینههـــای وابســـتگی بـــه آن را از
بی ــن ببری ــم .ای ــران ی ــک منب ــع غن ــی از ان ــرژی اس ــت
کــه بایــد مدیریــت درســت در اقتصــاد بــه کار گرفتــه
ش ــود و بخ ــش یاران ــه را از صنع ــت ب ــرق ج ــدا ک ــرده
و دول ــت پرداخ ــت یاران ــه را ب ــه ش ــکل مقتض ــی ب ــه
اقش ــار ضعی ــف جامع ــه پرداخ ــت نمای ــد.
کمیتــه تامیــن مالــی ســندیکای صنعــت بــرق ایــران
چـــه اقداماتـــی در زمینـــه جـــذب ســـرمایهها و
ســـرمایهگذاران در حـــوزه صنعـــت بـــرق انجـــام
داده اســـت؟
در دوره پس ــاتحریم ش ــرکتهای بخ ــش خصوص ــی
بخشـــی از تامیـــن تجهیـــزات و اجـــرای پروژههـــای
صنع ــت ب ــرق را عه ــده دار ش ــدند ل ــذا س ــندیکای
صنعــت بــرق ایــران بــه عنــوان نماینــده بیــش از 550
شـــرکت فعـــال در صنعـــت بـــرق ،برنامهریزیهـــا
و هدفگذار یهـــای دقیقـــی بـــرای آمادهســـازی
اعض ــای خ ــود داش ــته اس ــت و مش ــکالت اعض ــا را
از مجــرای اتــاق بازرگانــی و مجلــس شــورای اســامی
پیگی ــری ک ــرده اس ــت .کمیت ــه تامی ــن مال ــی نی ــز در
دوران تحریمه ــا بن ــا ب ــه نامش ــخص ب ــودن وضعی ــت
فعالیـــت شـــرکتها ،فعالیـــت چندانـــی نداشـــته
اســت امــا ایــن کمیتــه فعالیــت خــود را از ســر خواهــد
گرف ــت و ب ــرای رف ــع مش ــکالت اعض ــا نهای ــت ت ــاش
خ ــود را خواه ــد ک ــرد▪ .

راهبرد اندونزی برای جهش اقتصادی؛

توسعه و سرمایه گذاری
در بخش انرژی
اندونــزی بــا توجــه بــه پیشــرفت هــا و رونــد توســعهای
ک ــه در س ــال ه ــای اخی ــر در پی ــش گرفت ــه نیازمن ــد
تامیـــن انـــرژی مـــورد نیـــاز صنایـــع خـــود بـــوده کـــه
بخشــی از ایــن انــرژی (نفــت وگاز) وابســته بــه واردات
اس ــت .ای ــن ام ــر خ ــود را در کس ــری تج ــاری اندون ــزی
درســـال  2018بـــه طـــور موثـــر نشـــان داده اســـت،
ب ــه ط ــوری ک ــه می ــزان کس ــری ب ــه  8میلی ــارد و 600
میلی ــون دالر رس ــید .ل ــذا در چنی ــن وضعیت ــی توج ــه
دول ــت ب ــه بخ ــش ان ــرژی متمرک ــز ش ــده و در ت ــاش
اســـت بـــا جـــذب ســـرمایه گذار یهـــای داخلـــی و
خارج ــی ضم ــن حرک ــت ب ــه س ــمت افزای ــش تولی ــد
داخل ــی از س ــوی دیگ ــر مناب ــع تولی ــد ان ــرژی از جمل ــه
انرژ یهـــای تجدیدپذیـــر (بـــاد ،خورشـــیدی ،زمیـــن
گرمای ــی و ب ــرق آب ــی) را افزای ــش ده ــد.
ان ــرژی در اندون ــزی عام ــل بس ــیار مهم ــی در س ــرعت
بخشـــیدن بـــه رشـــد اقتصـــادی کشـــور اســـت .بـــه
طــوری کــه طــی یــک دهــه گذشــته خصوصــا در زمــان
ریاســت جمهــوری «آقــای جوکــووی» توجــه ویــژه ای
ب ــه توس ــعه مناب ــع تامی ــن ان ــرژی ش ــده و هم ــواره در
اولویــت سیاســت هــای راهبــردی اقتصــادی دولــت
ب ــوده اس ــت .در همی ــن رابط ــه ه ــدف دول ــت ب ــرای
س ــرمایه گ ــذاری در ای ــن ح ــوزه در س ــال  2018براب ــر
ب ــا  50.9میلی ــارد دالر ب ــود ک ــه از ای ــن مق ــدار 37.2
میلی ــارد دالر ،یعن ــی  %86آن محق ــق ش ــد .ضم ــن
ای ــن ک ــه از ای ــن رق ــم نی ــز ب ــه می ــزان  32میلی ــارد دالر
ج ــذب س ــرمایه گ ــذاری ب ــوده اس ــت.
البت ــه ب ــرای بخ ــش ه ــای مرب ــوط ب ــه زغ ــال س ــنگ و
مع ــدن رق ــم  6.2میلی ــارد دالر در نظ ــر گرفت ــه ش ــده
بـــود کـــه از آن فراتـــر رفـــت و بـــه عـــدد  6.8میلیـــارد
دالر رســـید .درســـال  2018بخـــش انـــرژی هـــای
تجدیدپذیـــر ،بـــرق ،نفـــت و گاز بـــه ترتیـــب بـــا 400
میلیــون 900 ،میلیــون و  4.5میلیــارد دالر ،نســبت بــه
یه ــای
مق ــدار در نظ ــر گرفت ــه ش ــده در ه ــدف گذار 
اولی ــه ش ــاهد ارق ــام کمت ــری ب ــوده ان ــد.
موسســه «اصــاح خدمــات ضــروری «طــی گزارشــی
در خصـــوص کاهـــش ســـرمایه-گذاری در بخـــش
ان ــرژی  6عل ــت را ذک ــر ک ــرده اس ــت ک ــه عبارتن ــد از:
حاکمیـــت دولتـــی ،سیاســـت هـــای غلـــط بـــرای
ســـرمایه گـــذاران ،مشـــکالت قانونـــی ،تردیـــد در
تصمیمـــات قاطـــع شـــرکت بـــرق دولتـــی ،)PLN
ریســـک هـــای سیاســـی و اقتصـــادی و عوامـــل

اقتصـــادی محلـــی و جهانـــی.
کارشناس ــان متخص ــص معتقدن ــد دول ــت موظ ــف
اســت سیاســت هــای خــود را بــه ســرمایه گــذاران بــه
طــور روشــن و شــفاف اعــام کنــد و تصمیمگیرنــدگان
بای ــد خ ــود را ب ــه صاحب ــان صنای ــع و تج ــار نزدی ــک
نم ــوده و در اتخ ــاذ تصمیم ــات ب ــا آنه ــا هماهن ــگ
باشـــند .تغییـــر در تولیـــد محصـــوالت مشـــترک در
بخـــش نفـــت و گاز ،بـــه منظـــور کاهـــش هزینههـــا،
یکـــی از دالیـــل کاهـــش ســـرمایه گـــذاری در ایـــن
بخ ــش در س ــال  2018ب ــوده اس ــت.
در همی ــن م ــورد ارزیاب ــی فع ــاالن ب ــازار کس ــب و کار
حاکـــی از آن اســـت کـــه قبـــل از ســـرمایهگذاری،
ســـرمایهگذاران در خصـــوص میـــزان ســـود و تاثیـــر
آن بـــر افزایـــش درآمدهـــای خـــود فکـــر مـــی کننـــد.
بـــا ایـــن حـــال از نظـــر کارشناســـان ،دولـــت قوانیـــن
را بـــرای رونـــق ســـرمایهگذاری در بخـــش هـــای
باالدس ــتی ح ــوزه ان ــرژی تس ــهیل ک ــرده ،گرچ ــه هن ــوز
قوانیـــن دســـت و پاگیـــر کـــه مانـــع جـــذب بیشـــتر
س ــرمایهگذاری در بخ ــش ان ــرژی م ــی ش ــود ،وج ــود
دارد .ب ــر ای ــن اس ــاس فع ــاالن ب ــازار تج ــاری هم ــواره
در ح ــال مطالع ــه و ب ــرآورد هزینهه ــا ،خصوص ــا ب ــرای
فعالیتهـــای اکتشـــافی هســـتند.
موسســـه اصالحـــات خدمـــات ضـــروری معتقـــد
اســـت کـــه ســـرمایه گـــذاری کـــم ،نتیجـــه تعلیـــق
فعالیــت تعــدادی از نیــروگاه هــای بــرق بــوده اســت.
همچنی ــن ب ــر اس ــاس قان ــون ش ــماره  50.2017وزارت
ان ــرژی و مناب ــع معدن ــی در م ــورد اس ــتفاده از مناب ــع
ان ــرژی ه ــای تجدیدپذی ــر ب ــا موان ــع قانون ــی مواج ــه
اســت کــه در نتیجــه آن بســیاری ازطــرح هــای تولیــد
انـــرژی هـــای تجدیدپذیـــر بـــرای اجرایـــی شـــدن،
غیرقاب ــل پذی ــرش هس ــتند.
ســـال  2018بـــرای کشـــور اندونـــزی دربخـــش نفـــت
و گاز ســـال خوبـــی رقـــم خـــورد ،براســـاس اخبـــار
منتش ــره در ای ــن س ــال مناب ــع جدی ــدی از نف ــت و گاز
در مناطـــق مختلـــف کشـــور کشـــف شـــد و میـــزان
افزایــش ذخایــر اندونــزی بــه بیــش از  %105نســبت بــه
س ــال  2017رس ــید ک ــه  %5بیش ــتر از ه ــدف گ ــذاری
پی ــش بین ــی ش ــده ،ب ــود.
در ای ــن خص ــوص مدی ــرکل ان ــرژی و مناب ــع معدن ــی
وزارت نفـــت و گاز آقـــای  Djoko Siswantoایـــن
دس ــتاورد را حاص ــل تصوی ــب برنام ــه توس ــعه ب ــرای 5

منطق ــه نف ــت و گاز در ناحی ــه ای از ش ــمال غرب ــی
کینانـــگا دانســـت کـــه چهـــار مـــورد از ایـــن مناطـــق
پنجگان ــه در راس ــتای بازیاب ــی هزینهه ــا ب ــوده اس ــت.
بـــر اســـاس اعـــام مقـــام مذکـــور کشـــفیات جدیـــد
شـــامل  542میلیـــون بشـــکه نفـــت خـــام و 555
میلی ــارد ف ــوت مکع ــب گاز طبیع ــی اس ــت.
همچنیــن طبــق داده هــای موسســه تنظیــم صنایــع
باالدس ــتی نف ــت و گاز ،ت ــا م ــاه نوامب ــر  2018از 289
فعالیـــت اکتشـــافی در ایـــن نواحـــی تعـــداد 251
م ــورد ب ــه نتیج ــه رس ــیده و موفقی ــت آمی ــز ب ــوده ان ــد.
بـــه غیـــر از ایـــن پـــروژه هـــا در ســـال  2018تعـــداد 6
پـــروژه باالدســـتی مراحـــل تکمیـــل نهایـــی خـــود را
گذراندهان ــد ک ــه می ــزان س ــرمایه گ ــذاری در آن ه ــا
 346میلی ــون دالر ب ــوده و  34000بش ــکه نف ــت خ ــام
ب ــر تولی ــدات اندون ــزی اف ــزوده اس ــت.
بخـــش دیگـــری از منابـــع تامیـــن انـــرژی اندونـــزی،
انـــرژی هـــای تجدیدپذیـــر اســـت .ایـــن کشـــور
ی هـــا و
بـــرای دســـتیابی بـــه ایـــن نـــوع انـــرژ 
ســـاخت نیروگاههـــای بـــرق تجدیدپذیـــر نیـــاز بـــه
ســـرمایهگذاری  107میلیـــارد دالری دارد کـــه بـــا
هـــدف تامیـــن  23درصـــد تولیـــد بـــرق کشـــور از
انرژ یهــای پــاک اســت .هــر چنــد از نظــر دولتمــردان
جــذب چنیــن ســرمایه کالنــی بســیار ســخت بــوده و
بای ــد فض ــای ج ــذاب و مناس ــبی در ای ــن خص ــوص
ایجـــاد شـــود.
از ح ــدود دو س ــال قب ــل دول ــت اندون ــزی عملی ــات
اجرایـــی ســـاخت دو نیـــروگاه تولیـــد بـــرق از انـــرژی
زمی ــن گرمای ــی ( )Geothermalرا آغ ــاز ک ــرده اس ــت.
ای ــن کش ــور ب ــه عل ــت ق ــرار گرفت ــن در م ــدار کمربن ــد
آتشفش ــانی در منطق ــه اقیان ــوس آرام و وج ــود مناط ــق
آتشفش ــانی بس ــیار ،در زم ــره ب ــزرگ تری ــن کش ــورهای
دارن ــده مناب ــع زمی ــن گرمای ــی در جه ــان اس ــت.
مص ــرف ب ــرق در اندون ــزی س ــاالنه بی ــش از 10درص ــد
افزای ــش م ــی یاب ــد و ب ــر ای ــن اس ــاس ه ــر س ــال نی ــاز
ب ــه افزای ــش تولی ــد  6گی ــگاوات س ــاعت ب ــرق اس ــت.
بنابرایــن بــا توجــه بــه کاهــش منابــع ســوخت فســیلی
توج ــه کش ــور ب ــه ان ــرژی ه ــای تجدیدپذی ــر بی ــش از
پی ــش ش ــده اس ــت▪.
برگرفته از سایت معاونت دیپلماسی
اقتصادی وزارت امور خارجه
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ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران بـــه منظـــور
شناســـایی مهمتریـــن چالشهـــای شـــرکتهای
عضـــو ،نظرســـنجی جامعـــی انجـــام داد کـــه بـــا
بررســـی آن ،حـــق بیمـــه تامیـــن اجتماعـــی بـــه
عن ــوان یک ــی از مهمتری ــن و اصلیتری ــن چالشه ــا
شناســـایی شـــد .در حقیقـــت از دیـــدگاه فعـــاالن
صنع ــت ب ــرق ،ح ــق بیم ــه قرارداده ــای پیمان ــکاری
و خری ــد از محورهای ــی هس ــتند ک ــه اعض ــا انتظ ــار
دارنــد توســط ســندیکا پیگیــری و دنبــال شــود .بــرای
پیگی ــری مش ــکالت اعض ــا از کان ــال ات ــاق بازرگان ــی
تهـــران ،بـــا خانـــم علیآبـــادی ،مدیـــر امـــور بیمـــه و
تامی ــن اجتماع ــی ات ــاق بازرگان ــی ته ــران ب ــه گفتگ ــو
نشس ــتهایم .مش ــروح گفتگ ــو ب ــه ش ــرح زی ــر اس ــت:
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عزم اتاق تهران برای حل مشکالت
بیمهایفعاالنصنعتبرق
ب ــه نظ ــر ش ــما مهمتری ــن چال ــش فع ــاالن بخ ــش
خصوصـــی چیســـت؟ در اتـــاق بازرگانـــی تهـــران
چـــه قدمهایـــی بـــرای حـــل ایـــن مشـــکالت
برداشـــته شـــده اســـت؟
بـــا توجـــه بـــه تجربـــه کاری در ســـازمان تامیـــن
اجتماعـــی و حضـــور در هیاتهـــای تشـــخیص
شهــای کارفرمایــان و پیمانــکاران
مطالبــات ،از چال 
آ گاهـــی داشـــتم لـــذا تصمیـــم بـــر ایـــن شـــد کـــه از
تشـــکلهای کارفرمایـــی و انجمنهـــا بـــرای طـــرح و
احص ــاء مشکالتش ــان دع ــوت ب ــه عم ــل آوری ــم .ب ــر
ای ــن اس ــاس اولی ــن جلس ــه ب ــا تش ــکلها در تاری ــخ
 2بهمـــن  97برگـــزار و مشـــکالت و مســـائل موجـــود
مطـــرح شـــد .بـــا جمعبنـــدی مشـــکالت و مســـائل
فعـــاالن بخـــش خصوصـــی ،آنهـــا را بـــه مدیـــران
س ــتادی س ــازمان تامی ــن اجتماع ــی منعک ــس ک ــرده
و خواســـتار ارائـــه راهـــکار شـــدیم.
زم ــان زی ــادی از تصوی ــب قان ــون تامی ــن اجتماع ــی
در ســـال  1354میگـــذرد ،امـــروز شـــرایط کامـــا
تغییـــر کـــرده اســـت بـــه طـــوری کـــه فعالیتهـــای
اقتص ــادی گس ــترده و برو نس ــپار یها بیش ــتر ش ــده
اســـت کـــه اصالحیههـــای قوانیـــن ،بخشـــنامهها
و آییننامههـــای صـــادره پاســـخگو نیســـت .اگـــر
بخواهیـــم مشـــکالت را ریشـــهای حـــل کنیـــم الزم
اســـت کـــه قوانیـــن بـــه صـــورت جـــدی بازنگـــری
ش ــوند .م ــا ب ــه عن ــوان نماین ــده ات ــاق ته ــران تمام ــی

ای ــن مس ــائل را ب ــا مرک ــز پژوهشه ــای مجل ــس مط ــرح
کردی ــم ،آنه ــا نی ــز در موض ــوع ض ــرورت تغیی ــر قوانی ــن
باالدســـتی در حـــوزه تامیـــن اجتماعـــی بـــا مـــا هـــم
نظـــر هســـتند امـــا معتقدنـــد کـــه در شـــرایط فعلـــی
و ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه  52درص ــد از جمعی ــت کش ــور
تح ــت پوش ــش س ــازمان تامی ــن اجتماع ــی هس ــتند
نمیت ــوان ب ــدون اجم ــاع و جل ــب نظ ــر نماین ــدگان
مجل ــس ش ــورای اس ــامی تغیی ــری در قوانی ــن ایج ــاد
کـــرد لـــذا فعـــا شـــرایط بـــرای تغییـــر قانـــون مهیـــا
نیســـت.
بنــده شــخصا اعتقــاد دارم کــه هزینههــای تحمیلــی
ب ــه س ــازمان تامی ــن اجتماع ــی بای ــد مق ــداری کنت ــرل
شـــود ،اگـــر بخواهیـــم بـــا مســـائل ریشـــهای برخـــورد
کنی ــم و ب ــار مال ــی را ک ــه ب ــر دوش کارفرمای ــان اس ــت،
کـــم کنیـــم ،بایـــد در ابتـــدا تعهـــدات و هزینههـــای
ســـازمان را کاهـــش دهیـــم کـــه ایـــن هزینههـــا هـــم
ش ــامل هزینهه ــای اداری و ه ــم ش ــامل هزینههای ــی
اســت کــه از بابــت قوانیــن تعهــدآور بــه ایــن ســازمان
تحمیـــل شـــده اســـت .یکـــی از ایـــن هزینههایـــی
ک ــه حتم ــا بای ــد تدابی ــری ب ــرای کنت ــرل آن اندیش ــیده
ش ــود ،بازنشس ــتگی پی ــش از موع ــد در ای ــن س ــازمان
اســت .چــرا بازنشســتگی پیــش از موعــد در ســازمان
بایـــد بـــه ایـــن گســـتردگی باشـــد؟  46درصـــد از
بازنشســتگان ایــن ســازمان پیــش از موعــد هســتند و
هزینــه زیــادی بــه آن تحمیــل میکننــد .ایــن ســازمان

ن ــه تنه ــا هی ــچ جایگاه ــی در بودج ــه عموم ــی دول ــت
ن ــدارد بلک ــه از دول ــت طلب ــکار نی ــز هس ــت .در هم ــه
جـــای دنیـــا ســـن بازنشســـتگی  65ســـال اســـت در
حالیک ــه در ای ــران ای ــن چنی ــن نیس ــت و طب ــق م ــاده
 76ب ــا توج ــه ب ــه س ــابقه کار  20س ــال و ی ــا  30س ــال،
بازنشســـتگی در  60یـــا  50ســـالگی اتفـــاق میافتـــد
و خانمه ــای ش ــاغل ب ــا همی ــن س ــابقه در  55ی ــا 45
ســالگی بازنشســته میشــوند لــذا در مدیریــت منابــع
س ــازمان بای ــد تغیی ــرات اساس ــی ب ــه وج ــود آی ــد.
اتـــاق بازرگانـــی تهـــران در جایـــگاه خـــود بـــه طـــرح
و بررســـی مشـــکالت تامیـــن اجتماعـــی و چالـــش
فعــاالن بخــش خصوصــی بــا ایــن ســازمان پرداختــه
و پیگی ــر ای ــن مس ــائل اس ــت ام ــا بای ــد بدانی ــم ک ــه
تصمیمگی ــری در ای ــن ح ــوزه ب ــر عه ــده ات ــاق نب ــوده و
در ج ــای دیگ ــری ص ــورت میگی ــرد .آنچ ــه در ت ــوان
ماســـت ،ایـــن اســـت کـــه بتوانیـــم بخشـــنامهها را
تس ــهیل و مس ــائل تش ــکلها را ب ــه ط ــور اختصاص ــی
پیگی ــری کنی ــم.
در جلس ــات برگ ــزار ش ــده ب ــرای ط ــرح مش ــکالت،
چـــه مســـائلی از فعـــاالن بخـــش خصوصـــی
صنعـــت بـــرق مطـــرح شـــده و بـــرای حـــل ایـــن
مســـائل چـــه پیشـــنهاداتی ارائـــه شـــده اســـت؟
بیشـــترین مشـــکل فعـــاالن ایـــن صنعـــت مربـــوط
بـــه حـــق بیمـــه قراردادهاســـت چـــرا کـــه ایـــن حـــق
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بیم ــه قاب ــل پیشبین ــی نب ــوده و پیمان ــکار در پای ــان
قــرارداد بــا مراجعــه بــه شــعب تامیــن اجتماعــی از آن
مطل ــع میش ــود .البت ــه چ ــون در ای ــن م ــورد وح ــدت
رویـــهای وجـــود نـــدارد ،تفســـیرهای متفاوتـــی ارائـــه
شـــده و قیمتهـــای متفاوتـــی هـــم ارائـــه میشـــود.
مهن ــدس مس ــائلی ب ــه عن ــوان نماین ــده س ــندیکای
صنعــت بــرق ایــران در جلســات بررســی مشــکالت،
پیش ــنهادی منطق ــی مط ــرح ک ــرد مبن ــی ب ــر اینک ــه
پیمانـــکاران بـــرای حضـــور در مناقصـــات بایـــد از
هزینههــای خــود آ گاهــی داشــته باشــند تــا بتواننــد بــا
برآوردهــای مالــی ،قیمــت پیشــنهاد دهنــد .بــا تاکیــد
ب ــر اهمی ــت ای ــن موض ــوع ،بح ــث استانداردس ــازی
حـــق بیمههـــا مطـــرح شـــد .بنـــده ایـــن مشـــکالت
و پیشـــنهاد ســـندیکا را بـــا مدیـــران ارشـــد ســـتادی
و سرپرســـت ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی در میـــان
گذاش ــته و ب ــه باالتری ــن مق ــام س ــازمان نی ــز منعک ــس
کـــردم کـــه همیـــن اقـــدام باعـــث بـــاز شـــدن بـــاب
تش ــکیل جلس ــات ش ــد .ج ــا دارد در اینج ــا از س ــرکار
خانــم دکتــر حیــدری مدیــرکل غــرب تهــران بــزرگ کــه
در برگ ــزاری ای ــن جلس ــات نهای ــت هم ــکاری را ب ــا
ات ــاق ته ــران داش ــتند ،تش ــکر و قدردان ــی کن ــم.
بـــه دنبـــال طـــرح ایـــن موضـــوع 11 ،اردیبهشـــت
مـــاه  98جلســـهای در اداره کل غـــرب بـــا حضـــور
مدی ــران س ــتادی و اجرای ــی س ــازمان برگ ــزار و مق ــرر
ش ــد ات ــاق بازرگان ــی ته ــران مش ــکالت مطروح ــه ه ــر
ی ــک از تش ــکلهای صنف ــی را ب ــه ص ــورت منف ــک
و طبقهبن ــدی ش ــده در ه ــر ی ــک از جلس ــات مط ــرح
کنـــد تـــا راهکارهـــای الزم بررســـی و ارائـــه شـــود19 .
خ ــرداد نی ــز اولی ــن جلس ــه ب ــا نماین ــدگان س ــندیکا
ب ــرای بررس ــی مش ــکالت فع ــاالن بخ ــش خصوص ــی
صنعــت بــرق برگــزار شــد .در ایــن جلســه بــا پیشــنهاد
بن ــده نمایندگان ــی از توانی ــر و وزارت نی ــرو ب ــه عن ــوان
واگذارنـــدگان کار حضـــور داشـــتند .حضـــور ایـــن
نماین ــدگان در جلس ــه اهمی ــت باالی ــی داش ــت چ ــرا
ک ــه پیمان ــکاران از ی ــک ط ــرف ب ــا تامی ــن اجتماع ــی
و از ط ــرف دیگ ــر ب ــا واگذارن ــدگان کار درگی ــر هس ــتند
و بـــرای بررســـی مشـــکل آنهـــا بهتـــر بـــود کـــه همـــه
طرفه ــا حاض ــر باش ــند و دیدگا هه ــای خ ــود را بی ــان
کننــد .ایــن نکتــه را نیــز بایــد توجــه کنیــم کــه ســازمان
نی ــز بخ ــش اعظ ــم اطالع ــات مرب ــوط ب ــه قرارداده ــا
را از واگذارنـــدگان کار دریافـــت میکنـــد لـــذا اگـــر
نماین ــدگان واگذارن ــدگان کار در جلس ــات ش ــرکت
نکنن ــد و مس ــائل روش ــن نش ــود ،مش ــکالت کم ــاکان
باق ــی خواه ــد ب ــود.
در جلســـه مذکـــور مهنـــدس دقـــت ،مدیـــرکل
امـــور پیمانـــکاران شـــرکت توانیـــر و مدیـــران تامیـــن
اجتماع ــی مس ــائلی را مط ــرح کردن ــد ک ــه م ــورد توج ــه
قـــرار گرفـــت و پیشـــنهاداتی هـــم دربـــاره ضـــرورت
استانداردس ــازی ح ــق بیم ــه قرارداده ــا ارائ ــه ش ــد .در
ای ــن جلس ــه عن ــوان ش ــد ک ــه از تصوی ــب بخش ــنامه
 14/5ک ــه مح ــدود ب ــه دو بن ــد اس ــت (انتق ــال نی ــرو
و نصـــب و راهانـــدازی) زمـــان زیـــادی گذشـــته و
ای ــن بخش ــنامه پاس ــخگوی نی ــاز فعل ــی پیمان ــکاران
نیس ــت و ب ــاب تفس ــیر را در واحده ــای اجرای ــی ب ــاز
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خوشبختانهبیشترفعالیتهایسازمان
تامیناجتماعیامروز بهسمتمکانیزه
و الکترونیکی شدن در حال حرکت
است که نقطه بسیار مثبتی است و ضمن
سهولت در انجام کار ،جلوی اعمال
سلیقهوتفسیرهای گونا گونرانیزمیگیرد
گذاش ــته اس ــت .در آن زم ــان برو نس ــپاری ش ــرکت
توانیـــر بـــه ایـــن گســـتردگی موضوعـــات نبـــوده ،امـــا
ت پیمان ــکاران گس ــتردهتر ش ــده
ام ــروز ح ــوزه فعالیـ ـ 
اســـت و در حوزههـــای مختلفـــی از جملـــه توزیـــع
بـــرق ،تولیـــد ،خریـــد و فـــروش و تامیـــن تجهیـــزات
فعالیـــت میکننـــد و انـــواع قراردادهـــا را داریـــم.
تعـــدد و تنـــوع بخشـــنامهها و آییننامههـــای
س ــازمان چ ــه مش ــکلی ب ــرای فع ــاالن اقتص ــادی
ایجـــاد کـــرده اســـت؟ آیـــا یـــا تغییـــر قوانیـــن و
بخشـــنامهها امـــکان حـــل مشـــکالت فعـــاالن
صنعـــت بـــرق وجـــود دارد؟
نماین ــدگان توانی ــر ،وزات نی ــرو ،ات ــاق بازرگان ــی ته ــران
و ســندیکا همــه اجمــاع نظــر داشــتند کــه بخشــنامه
 14/5دیگ ــر پاس ــخگوی پیمان ــکاران نیس ــت ل ــذا ب ــا
پذی ــرش ای ــن موض ــوع بن ــا ش ــد ک ــه در جلس ــه بع ــدی
ای ــن مس ــئله ب ــه ط ــور کارشناس ــی ت ــر و در کارگ ــروه
ویـــژهای بررســـی شـــود .بـــر ایـــن اســـاس  29خـــرداد
 98جلسـ ـهای در اداره وص ــول ح ــق بیم ــه س ــازمان
تامی ــن اجتماع ــی ب ــا حض ــور مدی ــران ارش ــد س ــتادی
ســـازمان ،تیـــم کارشناســـی توانیـــر ،وزارت نیـــرو و
س ــندیکا برگ ــزار ش ــد ک ــه بس ــیار مفی ــد ب ــود .در ای ــن
جلس ــه کلیپ ــی توس ــط س ــندیکا تهی ــه ش ــده ب ــود ک ــه
زیرســـاختهای صنعـــت بـــرق ،اقدامـــات وزارت
نیـــرو و موضـــوع پیمانهـــا را بـــه تصویـــر میکشـــید.
تی ــم توانی ــر نی ــز ان ــواع قرارداده ــا را ب ــرای حاض ــران در
جلس ــه تش ــریح کردن ــد و ی ــک س ــی دی ح ــاوی 20
م ــدل ق ــرارداد ب ــه تی ــم مدی ــران و کارشناس ــان ارش ــد
ســازمان ارائــه دادنــد تــا بــا مطالعــه بیشــتر ،از تمامــی
مســـائل آ گاهـــی پیـــدا کننـــد تـــا در جلســـه بعـــدی
ب ــه نقط ــه مش ــترک برس ــند و آن را ب ــرای ط ــی مراح ــل
تغییــر بــه هیــات مدیــره ارائــه کننــد تــا ظــرف دو مــاه
کار انج ــام ش ــود .بن ــده ه ــم ب ــه عن ــوان نماین ــده ات ــاق
ته ــران ک ــه ب ــه ط ــور ملم ــوس مش ــکالت ش ــرکتها
را درک میکنـــم ،تاکیـــد داشـــتم کـــه گســـتردگی
قراردادهـــای بـــرق در شـــرایط کنونـــی بازنگـــری
بخش ــنامه از ضروری ــات مهم ــی محس ــوب میش ــود
و بای ــد ب ــه نقط ــه اس ــتاندارد و ح ــق بیم ــه اس ــتاندارد
برســد .رســیدن بــه ایــن نقطــه هــم بــه نفــع وزات نیــرو،
ه ــم تامی ــن اجتماع ــی و ه ــم پیمان ــکار اس ــت.
کار تلخیـــص و تنقیـــح بخشـــنامهها در ســـازمان
تامیــن اجتماعــی آغــاز شــده امــا ایــن کار بــه معنــای
تغیی ــر نح ــوه وص ــول ح ــق بیم ــه نیس ــت .طب ــق م ــاده
 38قانــون تامیــن اجتماعــی تکالیفــی بــرای طرفیــن

ق ــرارداد تعیی ــن ش ــده اس ــت .م ــاده  41ه ــم ای ــن ح ــق
را بـــه ســـازمان داده کـــه نســـبت مـــزد را نســـبت بـــه
کل کار انجـــام شـــده تعییـــن کنـــد .براســـاس ایـــن
قان ــون ،مصوب ــه ش ــورای عال ــی تامی ــن اجتماع ــی در
 24فروردی ــن س ــال  70ضرای ــب را تعیی ــن ک ــرده ک ــه
ســـری بخشـــنامههای  14آییـــن نامههـــای اجرایـــی
ای ــن مصوب ــه اس ــت ک ــه بخش ــنامه  14/5مرب ــوط ب ــه
صنعـــت بـــرق اســـت .آییننامههـــا و بخشـــنامهها
گس ــترده ش ــده ونق ــاط مش ــترک زی ــادی دارن ــد ک ــه
کار تلخیـــص آنهـــا در حـــال انجـــام اســـت امـــا هـــر
گون ــه تغیی ــر قان ــون ب ــا نظ ــر مجل ــس ش ــورای اس ــامی
امکانپذی ــر اس ــت.
خوش ــبختانه بیش ــتر فعالیته ــای س ــازمان تامی ــن
اجتماع ــی ام ــروز ب ــه س ــمت مکانی ــزه و الکترونیک ــی
شـــدن در حـــال حرکـــت اســـت کـــه نقطـــه بســـیار
مثبتـــی اســـت و ضمـــن ســـهولت در انجـــام کار،
جل ــوی اعم ــال س ــلیقه و تفس ــیرهای گوناگ ــون را نی ــز
میگیــرد .در واقــع هــر چــه قــدر کــه کارهــا بــه ســمت
الکترونیک ــی پی ــش ب ــرود ،اعم ــال س ــلیقه ه ــا کمت ــر
ش ــده و از تفس ــیرپذیریها فاصل ــه گرفت ــه میش ــود.
ه ــدف از تش ــکیل جلس ــات نی ــز رس ــیدن ب ــه نقط ــه
اســـتاندارد و ایجـــاد وحـــدت رویـــه در واحدهـــای
اجرای ــی س ــازمان ب ــرای جلوگی ــری از اعم ــال س ــلیقه
اس ــت.
نماینـــدگان اتـــاق در هیاتهـــای تشـــخیص
مطالبـــات چـــه نقشـــی دارنـــد؟ انتخـــاب ایـــن
نمایندهه ــا ب ــر چ ــه مکانیزم ــی انج ــام میش ــود؟
براســـاس قانـــون ،انتخـــاب نماینـــده کارفرمایـــان
حقوق ــی جه ــت ش ــرکت در جلس ــات هیأته ــای
تش ــخیص مطالب ــات س ــازمان تأمی ــن اجتماع ــی ب ــه
عهــده اتــاق بازرگانــی مراکــز استانهاســت .انتخــاب
نماینـــدگان اتـــاق تهـــران براســـاس چارچـــوب و
ضوابـــط اســـت .ترکیـــب هیاتهـــای تشـــخیص
ب ــه گونــهای اس ــت ک ــه نماین ــدگان ات ــاق در اقلی ــت
هس ــتند و فق ــط ی ــک نف ــر ب ــه عن ــوان نماین ــده ات ــاق
ته ــا حض ــور دارد ل ــذا بای ــد ف ــردی موث ــر
در ای ــن هیا 
و اثربخ ــش باش ــد ،ل ــذا ات ــاق ته ــران س ــعی ک ــرده از
وج ــود اف ــراد توانمن ــد ،ب ــا تجرب ــه و مطل ــع ب ــه ح ــوزه
تأمی ــن اجتماع ــی اس ــتفاده کن ــد.
م ــا در ات ــاق بازرگان ــی ته ــران ،ترتیب ــی اتخ ــاذ کردی ــم
ک ــه کارفرمای ــان در ص ــورت اعت ــراض داش ــتن ،ب ــرای
مش ــاوره ب ــه ات ــاق مراجع ــه کنن ــد ت ــا در جری ــان کار
ق ــرار بگیرن ــد چ ــرا ک ــه بخش ــی از مش ــکالت ایج ــاد
ش ــده ب ــه عل ــت ع ــدم آ گاه ــی پیمان ــکاران از قوانی ــن
و رویههـــای تامیـــن اجتماعـــی اســـت .کارفرمایـــان
اش ــراف کامل ــی ب ــه قوانی ــن موج ــود ندارن ــد ل ــذا الزم
اس ــت قب ــل از بررس ــی پرون ــده آنه ــا در هیاته ــای
تشــخیص مطالبــات در جلســه مشــاوره حضــور پیدا
کنن ــد و از مس ــائل آ گاه ــی یابن ــد .ام ــروز نماین ــدگان
کارفرمایــان بیــش از پیــش در هیاتهــای تشــخیص
مطالب ــات حض ــور فع ــال دارن ــد و م ــا ت ــاش دار ی ــم ت ــا
جایــی کــه میتوانیــم اجــازه ندهیــم حــق کارفرمایــی
ضای ــع ش ــود▪.

/محمدعلی محمدی /دبیر کمیته حقوقی قراردادهای سندیکای صنعت برق ایران

هر قرارداد نیمه تمام
به مثابه جان یک انسان است
مدتــی اســت کــه تعــدادی از قراردادهــای پیمانــکاری صنعــت بــرق بــه دلیــل نوســانات نــرخ ارز دچــار مشــکل
ش ــده اس ــت چ ــرا ک ــه اج ــرای ق ــرارداد ه ــای بس ــیار گ ــران تم ــام م ــی ش ــود و ای ــن مس ــاله م ــی توان ــد ع ــاوه ب ــر
ورشکس ــته س ــاختن پیمان ــکاران دول ــت را نی ــز ب ــا چال ــش کن ــد ش ــدن رون ــد توس ــعه زیرس ــاخت ه ــا رو ب ــه رو
کن ــد .در همی ــن راس ــتا دبی ــر کمیت ــه حقوق ــی قرارداده ــا س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران م ــی گوی ــد ک ــه ه ــر
ق ــرارداد نیم ــه تم ــام ب ــه مثاب ــه ج ــان ی ــک انس ــان اس ــت چ ــرا ک ــه اگ ــر ی ــک م ــورد از ای ــن ش ــرکت ه ــا ب ــه دلی ــل
ضب ــط ضمان ــت نام ــه دچ ــار مش ــکل ش ــود ،ن ــه تنه ــا پرس ــنل آن ش ــرکت دچ ــار آس ــیب خواهن ــد ش ــد ،بلک ــه
بدن ــه کل ــی صنع ــت ب ــرق نی ــز ضرب ــه خواه ــد خ ــورد ،زی ــرا ه ــر ی ــک از ای ــن ش ــرکت ه ــا پش ــتوانه صنع ــت ب ــرق
هس ــتند.
صنعــت بــرق از بخــش نیروگاهــی بــه بخــش توزیــع و انتقــال مــی رســد و معضــل کنونــی صنعــت بــرق کشــور
ای ــن اس ــت ک ــه بس ــیاری از ش ــرکت ه ــای خصوص ــی فع ــال در ح ــوزه انتق ــال و توز ی ــع ب ــه دلی ــل افزای ــش ن ــرخ
ارز توانای ــی اج ــرای قرارداده ــای خ ــود را ندارن ــد و ای ــن ام ــر آن ه ــا را در ش ــرف ورشکس ــتگی ق ــرار داده اس ــت.
مشــکل اصلــی بــرای شــرکت هــا ایــن اســت کــه مــدت زمــان کوتاهــی بعــد از منعقــد شــدن قــرارداد هــا ،ارزش
پــول ملــی بــا کاهشــی جــدی رو بــه رو شــد و ایــن مســاله موجــب شــد کــه ایــن شــرکت هــا نتواننــد بــا قیمــت
هــای پیشــین قــرارداد ،تعهــدات خــود را اجــرا کننــد.
عــاوه بــر ایــن در قراردادهایــی کــه وزارت نیــرو بــا شــرکت هــای پیمانــکاری بخــش خصوصــی بســته اســت،
ب ــر خ ــاف قرارداده ــای دیگ ــر وزارتخان ــه ه ــا ب ــا بخ ــش خصوص ــی سیاس ــت تعدی ــل قیم ــت ارز وج ــود ن ــدارد.
در نتیجــه قــرارداد هــا نیمــه تمــام مانــده انــد و برخــی از شــرکت هــای بــرق منطقــه ای و توزیــع ایــن قراردادهــا
را فســخ کــرده انــد.
فس ــخ ش ــدن ای ــن ق ــرارداد ه ــا ب ــه ای ــن معن ــی اس ــت ک ــه ضمان ــت نام ــه بانک ــی ش ــرکت ه ــا ضب ــط ش ــده و
ای ــن ش ــرکت ه ــا در لیس ــت س ــیاه دول ــت ق ــرار گرفت ــه و دیگ ــر ب ــه مناقص ــات دع ــوت نم ــی ش ــوند .آماره ــای
س ــندیکای صنع ــت ب ــرق نش ــان م ــی ده ــد ک ــه ح ــدود  500ق ــرارداد در ح ــوزه انتق ــال و  450ق ــرارداد در ح ــوزه
توز ی ــع متوق ــف ش ــده ان ــد .مجم ــوع ارزش ای ــن ق ــرارداد ه ــا رقم ــی در ح ــدود  6500میلی ــارد توم ــان اس ــت.
در ادام ــه توق ــف ای ــن قرارداده ــا ،برخ ــی از ش ــرکت ه ــای کارفرم ــا نی ــز ب ــه ج ــای ح ــل مش ــکل ب ــه فک ــر فس ــخ
قرارداده ــا افت ــاده اس ــت .اگ ــر ای ــن ق ــرارداد ه ــا فس ــخ ش ــوند ،ش ــرکت ه ــای بخ ــش خصوص ــی ضمان ــت
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برگرداندن ضمانت نامه ها پس از فسخ کار بسیار دشواری است که شرکت ها
نمیتوانند به سادگی آن را انجام دهند .از این رو قرار بر این شده است که کارفرما
بدون هماهنگی با شرکت قرارداد را فسخ نکند .چرا که ا گر ضمانت نامه ضبط شود،
میتواند مشکالتی جدی برای شرکت ها ایجاد کند
نامههـــای خـــود را بـــه ارزش  10درصـــد کل قیمـــت قـــرارداد هـــا از دســـت خواهنـــد داد .عـــاوه بـــر ایـــن
شــرکتهایی کــه در بانکهــا بــد حســاب تلقــی مــی شــوند دیگــر نمــی تواننــد از تســهیالت بانکــی اســتفاده
کنن ــد.
مجمــوع ضمانــت نامــه هــای بانکــی شــرکت هــای توزیــع و انتقــال بــرق در حــدود  650میلیــارد تومــان اســت
ک ــه اگ ــر فس ــخ ق ــرارداد ه ــا نهای ــی ش ــود ،ای ــن رق ــم م ــی توان ــد بس ــیاری از ای ــن ش ــرکت ه ــا را ب ــه ورشکس ــتگی
برســاند.
در همیــن راســتا محمــد علــی محمــدی ،دبیــر کمیتــه حقوقــی قراردادهــای ســندیکای صنعــت بــرق ایــران
گفــت :متاســفانه همــت الزم بــرای رســاندن ایــن قــرارداد هــا بــه ســرانجامی مشــخص وجــود نــدارد.
محمــدی ادامــه داد :طــی نشســت هــا و گفتگوهایــی کــه بیــن شــرکت هــا و وزارت نیــرو بــه انجــام رســیده،
قــرار شــده اســت کــه ایــن قــرارداد هــا در کارگــروه مشــترکی بــا حضــور طرفیــن بررســی شــود .همچنیــن اخیــرا
نام ــه ای ص ــادر ش ــده اس ــت ک ــه اقدام ــی از ط ــرف کارفرماه ــا ب ــه ص ــورت ی ــک طرف ــه انج ــام نش ــود و تعیی ــن
تکلیــف بــا حضــور طرفیــن انجــام شــود.
دبیــر کمیتــه حقوقــی قراردادهــای ســندیکای صنعــت بــرق ایــران افــزود :بــا ایــن حــال تعییــن تکلیــف ایــن
ق ــرار داده ــا ب ــه دلی ــل اخت ــاالت ایج ــاد ش ــده در ت ــوازن قیمت ــی ،نی ــاز ب ــه بررس ــی ه ــا و کار زی ــادی دارد.
وی همچنیــن ادامــه داد :بــرای تعییــن تکلیــف ایــن قــرارداد هــا یــا بایــد تــوازن قیمتــی بــار دیگــر ایجــاد شــود
و یــا ایــن کــه قــرارداد هــا مختومــه اعــام شــوند.
محم ــدی خاطرنش ــان ک ــرد :ای ــن در حال ــی اس ــت ک ــه همچن ــان ق ــرارداد های ــی وج ــود دارد ک ــه از س ــال 92
بــه صــورت معلــق مانــده انــد و در وضعیتــی کــه پــروژه پیــش نمــی رود ،ضمانــت نامــه هــای بانکــی تمدیــد
میشــوند .حــال آن کــه اگــر دولــت بخواهــد ایــن پــروژه هــا را پیــش ببــرد ،یــا بایــد قیمــت جدیــد بــرای قــرارداد
تعییــن کنــد و یــا آن را خاتمــه دهــد تــا مناقصــات جدیــد بــرای مشــخص کــردن پیمانــکار انجــام شــود.
وی افــزود :بــا توجــه بــه ایــن کــه زمــان زیــادی گذشــته اســت ،هــر چــه زودتــر بایــد اقدامــات الزم بــرای پیشــبرد
ایــن پــروژه هــا انجــام شــود و مهــم تریــن اقدامــی کــه تــا کنــون انجــام شــده ،ایــن اســت کــه کارفرمــا نمــی توانــد
بــه صــورت یــک طرفــه قــرارداد را فســخ کنــد.
محمــدی اضافــه کــرد :برگردانــدن ضمانــت نامــه هــا پــس از فســخ کار بســیار دشــواری اســت کــه شــرکت هــا
نمــی تواننــد بــه ســادگی آن را انجــام دهنــد .از ایــن رو قــرار بــر ایــن شــده اســت کــه کارفرمــا بــدون هماهنگــی
بــا شــرکت قــرارداد را فســخ نکنــد .چــرا کــه ا گــر ضمانــت نامــه ضبــط شــود ،مــی توانــد مشــکالتی جــدی بــرای
شــرکت هــا ایجــاد کنــد.
وی همچنی ــن در ادام ــه در خص ــوص قراردادهای ــی ک ــه ط ــی آن ضمان ــت نام ــه ش ــرکت ه ــا ضب ــط ش ــده
اســت ،گفــت :تعــدادی ضمانــت نامــه ضبــط شــده داشــته ایــم و اکنــون تمــام تــاش ســندیکای صنعــت
بــرق ایــن اســت کــه اقــدام جدیــدی انجــام نشــود تــا ایــن کــه شــرایط قــرارداد هــا بــه نتیجــه مشــخصی برســد.
دبی ــر کمیت ــه حقوق ــی قرارداده ــای س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران ادام ــه داد :نتیج ــه ه ــم ای ــن اس ــت ک ــه ی ــا
عــدم تــوازن بــه وجــود آمــده توســط نوســانات نــرخ ارز از بیــن بــرود و یــا ایــن کــه قیمــت هــای جدیــدی بــرای
قــرارداد تعیی ــن شــود .ایــن در حالــی اســت کــه کارفرمــا و پیمانــکار هیــچ کــدام تقصیــر کار نیســتند و تنهــا
ریش ــه معض ــل نوس ــانات ن ــرخ ارز اس ــت.
وی اف ــزود :حت ــی ی ــک م ــورد از ای ــن ضمان ــت نام ــه ه ــا ه ــم ب ــرای ش ــرکت ط ــرف ق ــرارداد زی ــان های ــی ج ــدی
بــه همــراه خواهــد داشــت .اگــر یــک مــورد از ایــن شــرکت هــا بــه دلیــل ضبــط ضمانــت نامــه دچــار مشــکل
ش ــود ،ن ــه تنه ــا پرس ــنل آن ش ــرکت دچ ــار آس ــیب خواهن ــد ش ــد ،بلک ــه بدن ــه کل ــی صنع ــت ب ــرق نی ــز ضرب ــه
خواه ــد خ ــورد ،زی ــرا ه ــر ی ــک از ای ــن ش ــرکت ه ــا پش ــتوانه صنع ــت ب ــرق هس ــتند.
دبیــر کمیتــه حقوقــی قراردادهــای ســندیکای صنعــت بــرق ایــران همچنیــن در خاتمــه گفــت :بــر ایــن اســاس
گفتــه مــی شــود کــه هــر کــدام از ایــن قــرارداد هــا ماننــد جــان افــراد هســتند .چــرا کــه پشــت هــر شــرکت تعــداد
ز ی ــادی نی ــروی انس ــانی ق ــرار دارد و تح ــت تاثی ــر قرارگرفت ــن ای ــن ش ــرکت ه ــا م ــی توان ــد آس ــیب های ــی ج ــدی
بــه ایــن کارکنــان برســاند▪.
برگرفته از روزنامه عصر اقتصاد
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 /مهدی مسائلی/

عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران

گفتوگویاجتماعی
دولت و بخش خصوصی

متضمنآیندهپذیریپیمانکاریصنعتبرق

در ایـــن یادداشـــت تـــاش خواهـــم نمـــود بـــر لـــزوم
تحقـــق گفتگـــوی اجتماعـــی  1فـــی مابیـــن بخـــش
دولتـــی و خصوصـــی صنعـــت بـــرق بپـــردازم.
مقدم ــه  :آنچ ــه مس ــلم اس ــت صنع ــت آب و ب ــرق
دارای وزارتخانـــه مســـتقل و عظیـــم و ریشـــه داری
بن ــام وزارت نی ــرو اس ــت و ب ــر اس ــاس قان ــون اساس ــی
کشـــور بـــرق و آب از صنایـــع دولتـــی و  100البتـــه
زیرس ــاختی محس ــوب م ــی گردن ــد جال ــب اینک ــه
قانـــون حمایـــت از صنعـــت بـــرق نیـــز در آذر 1394
اب ــاغ ش ــده اس ــت.
ش ــروع ماج ــرا از بح ــران ارزی  1390و  1391و رخ ــداد
معلولــی بــه نــام قراردادهــای متوقــف بــود کــه زمینــه
ســاز گفتگوهایــی فــی مابیــن ســندیکا و وزارت نیــرو
و توانی ــر گردی ــد ام ــا سرنوش ــت نافرج ــام بس ــیاری از
قرارداده ــا در آن س ــال ت ــاش س ــندیکا را ب ــه تی ــپ
س ــازی قرارداده ــا و ش ــفاف و صری ــح س ــازی اس ــناد
مناقصــات معطــوف نمــود کــه ایــن مهــم نیــز بدالیــل
گوناگ ــون خ ــارج از عه ــده بخ ــش خصوصی،اگرچ ــه
از طــرف توانیــر در ســالهای  94و  95ابــاغ شــد امــا در
عمــل بــه معنــی واقعــی کلمــه بدلیــل عــدم همراهــی
ً
دس ــتگاه ه ــای اجرای ــی تقریب ــا ب ــی اث ــر مان ــد.
تـــا اینکـــه تالطمـــات ارزی  96و  97حـــادث شـــد
ً
و مجـــددا باتالقـــی بمراتـــب چســـبنده تـــر از قبـــل
قرارداده ــای ج ــاری صنع ــت ب ــرق را احاط ــه نم ــود
و ناکارآم ــدی مت ــن و انش ــاء قرارداده ــا و البت ــه ح ــوزه
تصمیــم گیــری دســتگاه هــای کارفرمایــی را بیــش از
پی ــش نمای ــان ک ــرد.
خالصـــه اینکـــه در دو محـــور اساســـی پوشـــش
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ریس ــک و پرداخ ــت مطالب ــات بخ ــش خصوص ــی
و بخـــش دولتـــی دچـــار چالـــش مـــی شـــوند و الزم
اســـت یکبـــار بـــرای همیشـــه و از طریـــق ایجـــاد
ی ــک مفاهم ــه ک ــه از طری ــق اب ــزاری بن ــام گفتگ ــوی
اجتماع ــی ب ــا رویک ــردی چن ــد جانب ــه گرایان ــه ب ــرای
ایـــن چالـــش راهبـــردی اساســـی ایجـــاد نمـــود.
البت ــه اگرچ ــه ای ــن چال ــش ب ــرای طرفی ــن ض ــرر دارد
ام ــا آنچ ــه مس ــلم اس ــت بخ ــش خصوص ــی ب ــه وی ــژه
شــرکتهای کوچــک و متوســط در ایــن کارزار نابــود
ً
خواهن ــد ش ــد پ ــس بای ــد عم ــا دس ــت ب ــه کار ش ــد و
یادمــان باشــد کــه غیــر ممکن،غیــر ممکــن اســت!؟
الزم ب ــه ی ــادآوری نیس ــت ک ــه جن ــس ناب ــودی بخ ــش
خصوصی،شـــرافت و آبـــرو هایـــی را هـــدف گرفتـــه
ک ــه ش ــاید بازس ــازی آن در آین ــده محتم ــل نش ــود.
تعری ــف :گفتگ ــوی اجتماع ــی دیال ــوگ اصطالح ــی
اســـت کـــه ســـازمان بینالمللـــی کار بیـــش از هـــر
نهــاد دیگــری آن را رواج داده اســت .در ایــن ســازمان
گفتگــوی اجتماعــی ایــن گونــه تعریــف شــده اســت:
2
گفتوگ ــوی اجتماع ــی ی ــا هماهنگ ــی اجتماع ــی
فرآین ــدی اس ــت ک ــه ش ــرکای اجتماع ــی ب ــرای تأثی ــر
گذاش ــتن ب ــر سیاس ـتهای اقتص ــادی و اجتماع ــی
ً
بـــا یکدیگـــر و غالبـــا بـــا همـــکاری دولـــت مذاکـــره
میکننـــد.
تاریخچـــه گفتگـــوی اجتماعـــی بـــر مـــی گـــردد بـــه
دوران ســـقراط امـــا در دوران مـــدرن اجتماعـــی از
 1919زم ــان ش ــکل گی ــری س ــازمان بی ــن الملل ــی کار
م ــی ت ــوان گف ــت ک ــه گفتگ ــوی اجتماع ــی رس ــمیت
ً
یافت ــه و ی ــا رس ــما ب ــکار گرفت ــه ش ــده اس ــت.

گفتوگ ــو نوع ــی برهمکن ــش بی ــن دو ی ــا چن ــد نف ــر
و ارتباط ــی بداه ــه بی ــن دو ی ــا چن ــد نف ــر از م ــردم در
راس ــتای رس ــوم اس ــت .تحلی ــل گفتوگ ــو ش ــاخهای
از جامعهشناس ــی اس ــت ک ــه ب ــه مطالع ــه باف ــت و
ســـاختار رفتارهـــای انســـانی بـــا نگاهـــی عمیقتـــر
ب ــه رفتاره ــای گفتوگ ــو میپ ــردازد .یک ــی از اولی ــن
متفکران ــی ک ــه ب ــر گفتوگ ــو ب ــرای یافت ــن حقیق ــت
تأ کیـــد میکـــرد ،ســـقراط بـــود .بـــدون مکالمـــه
نمیتـــوان انتظـــار شـــنیدن و همرأیـــی داشـــت.
هیچیـــک از مکالمـــات ســـقراطی بـــرای قانـــع
ت ورزیـــدن نبـــود .او شـــالوده
ســـاختن یـــا مخالفـــ 
ً
ای ــن مکالم ــات را فه ــم و تفه ــم میدانس ــت .اساس ــا
گفتوگ ــو راه ــی ب ــرای فهمی ــدن اس ــت ،راه ــی ک ــه
خـــود نیـــز بخشـــی از ایـــن دانایـــی را شـــکل داده و
البت ــه تنه ــا اب ــزار دس ــت یافت ــن ب ــه فه ــم صحی ــح
نیســـت.
فضـــای گفتگـــوی اجتماعـــی بـــر پایـــه شـــرکای
اجتماع ــی بن ــا ش ــده اس ــت و داش ــتن تفاه ــم ش ــرط
بقــای شــراکت اســت در غیــر اینصــورت ابتــدا ابهــام
ســـپس چالـــش و در ادامـــه ایجـــاد اختـــاف و در
نهای ــت جدای ــی و ب ــر ه ــم خ ــوردن ش ــراکت محق ــق
میشـــود.
در ش ــراکت ،ش ــفافیت و ش ــفاف ب ــودن اص ــل غی ــر
قابـــل انـــکار اســـت و در مقولـــه رعایـــت شـــفافیت
ب ــار بخ ــش خصوص ــی ق ــدری س ــنگین ت ــر خواه ــد
ب ــود چ ــرا ک ــه پ ــای مناف ــع در می ــان اس ــت ای ــن در
حالیســت کــه طــرف دولتــی ایــن معادلــه و یــا حتــی
نامعادلــه ،منفعــت شــخصی نــدارد و تابــع قوانیــن و
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مق ــررات حاک ــم اس ــت.
ام ــا الزم ب ــه ی ــادآوری اس ــت حت ــی فل ــج اطف ــال ه ــم
ریشــه کــن شــد و تخیــات ژول ورن در داســتانهایش
ام ــروز محق ــق ش ــده اس ــت پ ــس م ــا ب ــر س ــر ی ــک غی ــر
ممک ــن بح ــث نم ــی کنی ــم و ب ــرای رس ــیدن بایس ــتی
ق ــدم اول را برداش ــت.
بـــه عبارتـــی بـــرای آینـــده پذیـــری صنعـــت بـــرق در
مبحــث قراردادهــا الزم اســت تغییــرات متهوران ـهای
رخ ده ــد و ای ــن ممک ــن نیس ــت مگ ــر آنک ــه ط ــرف
دولتـــی قـــدم اول را بـــردارد و بـــرای ایجـــاد انشـــاء
جدیـــد قراردادهـــا الزم اســـت بـــا ابـــزاری بنـــام
گفتگ ــوی اجتماع ــی ب ــا صراح ــت کام ــل ب ــا لح ــاظ
تمامـــی محدودیتهـــا و شـــرایط و توجـــه عمیـــق بـــه
گفتم ــان حاک ــم ب ــر زنجی ــره تامی ــن و ب ــازار ،بخ ــش
دولتــی و بخــش خصوصــی بــا هــم بــه تفاهــم کامــل
برســـند.
قرارداده ــای فعل ــی همچ ــون قرارداده ــای «بردگ ــی»
اســـت فلـــذا بـــا رخـــداد گفتگـــوی اجتماعـــی بـــا
رویک ــرد عملگرایان ــه عدال ــت ی ــا تع ــادل در فض ــای
حاک ــم ب ــر قرارداده ــا س ــیطره م ــی افکن ــد و آین ــده را
روش ــن م ــی نمایان ــد و متضم ــن توس ــعه پای ــدار ای ــن
صنعـــت میشـــود.
3
گفتگ ــو ب ــرای رس ــیدن ب ــه تصمیمگی ــری مش ــترک
ی ــا هماهنگ ــی اجتماع ــی مش ــارکت در اطالع ــات،
ً
اختی ــارات ،مس ــئولیت و تصمیمگی ــری و ن ــه صرف ــا
تب ــادل نظ ــر و گفت ــن و ش ــنیدن ه ــدف از «گفتگ ــوی
اجتماع ــی» در ای ــن یادداش ــت رس ــیدن ب ــه اجم ــاع
اس ــت.

فضای گفتگویاجتماعیبرپایهشرکای
اجتماعی بنا شده است و داشتن تفاهم
شرط بقای شرا کت است در غیر اینصورت
ابتدا ابهام سپس چالش و در ادامه ایجاد
اختالف و در نهایت جدایی و بر هم
خوردن شرا کت محقق میشود

طـــی ســـالهای اخیـــر عـــاوه بـــر اینکـــه کیـــک
صنعــت بــرق کوچــک شــده ولــی تعــداد متقاضیــان
اســـتفاده از ایـــن کیـــک درقالـــب شـــرکتهای
پیمانکاری،مشاور،ســـازنده و تامیـــن کننـــده زیـــاد
ش ــده اس ــت اث ــرات ای ــن فاجع ــه زمان ــی مضاع ــف
م ــی گ ــردد ک ــه ش ــوکهای اقتص ــادی نی ــز ب ــر آن س ــوار
گردیـــد.
مثــا از ســال  1389بــار تامیــن بخشــی از یارانههــای
نق ــدی ب ــر صنع ــت ب ــرق گذاش ــته ش ــد و در ح ــال
حاضـــر نقدینگـــی ایـــن صنعـــت بـــه اوراق تبدیـــل
شــده اســت و ایــن چیــزی جــز تحمیــل وزن ســنگین
دولـــت بـــر دوش بخـــش خصوصـــی نیســـت.آنقدر
وزن دول ــت زی ــاد ش ــده ک ــه در ح ــال حاض ــر الیح ــه
 PPPیـــا مشـــارکت عمومی-خصوصـــی را دولـــت
ب ــه مجل ــس ارائ ــه داده اس ــت(خالصه اینک ــه کار ب ــا
شــما تامیــن پــول هــم بــا شــما!!) و ایــن ناظــر بــه ایــن
مث ــال اس ــت ک ــه انتظ ــار دارن ــد ماه ــی در خ ــاک ه ــم

زن ــده بمان ــد!
قرارداده ــای ف ــی مابی ــن پیمان ــکاران ب ــا کارفرم ــای
دولت ــی صنع ــت ب ــرق تبدی ــل ب ــه چالش ــهایی ش ــده
کــه کل زنجیــره تامیــن را بــه مخاطــره کشــانده اســت
و نتیج ــه آن از دس ــت رفت ــن جذابی ــت ب ــرای نی ــروی
کار در بخـــش خصوصـــی اســـت چـــرا کـــه فضـــای
حاک ــم ب ــر آن ب ــه س ــمت غی ــر قاب ــل اعتم ــاد ش ــدن
ســوق نمــوده اســت و دلیــل آن تبدیــل ســود بــه ضــرر
و تبدی ــل پ ــول نق ــد ب ــه اوراق ب ــوده اس ــت ب ــه ع ــاوه
ریســکهای ناش ــی از تغیی ــرات ن ــرخ ارز و فل ــزات و
تحریــم و بیمــه تامیــن اجتماعــی و مالیــات و بانــک!
در پایان باید عرض کنم که :
 -1بخـــش خصوصـــی صنعـــت بـــرق الزم اســـت
بط ــور ش ــفاف ب ــا محوری ــت س ــندیکا متح ــد و ی ــک
ص ــدا گردد(ب ــدون اتح ــاد ه ــر حرکت ــی ب ــی نتیج ــه
خواه ــد ب ــود)
 -2وزارت نیــرو و شــرکت توانیــر در راســتای وظایــف
حاکمیت ــی و قانون ــی خ ــود بمنظ ــور حص ــول اجم ــاع
فضــای گفتگــوی اجتماعــی را بــا هــدف رســیدن بــه
یــک تصمیــم اجرایــی فراهــم نمایــد
گفتگــوی اجتماعــی در صنعــت بــرق یــک ضــرورت
اســـت بـــرای آینـــده پذیـــر نمـــودن ایـــن صنعـــت
زیرســـاختی همـــراه بـــا حفـــظ ظرفیتهـــای بخـــش
خصوصـــی ایجـــاد شـــده در تمـــام رســـتههای
آن(ساخت،پیمانکاری،مشـــاور و مهندســـی
بازرگانـــی)▪
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اخبار
هیات مدیره
ورود سندیکا برای حل مشکالت
پیمانکاران ایرانی در افغانستان
در ابتـــدای چهـــل و نهمیـــن جلســـه دوره هفتـــم
هیاتمدی ــره س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران ک ــه
نوزدهــم خــرداد ســال جــاری در محــل ســندیکا برگــزار
ش ــد ،گزارش ــی از اقدام ــات ص ــورت گرفت ــه توس ــط
دبی ــر س ــندیکا ارائ ــه ش ــد .در ای ــن گ ــزارش ب ــه تهی ــه
پیش ــنهادات س ــندیکا در خص ــوص اص ــاح قان ــون
مالی ــات ب ــر ارزش اف ــزوده ،ارائ ــه پیش ــنهاد س ــندیکا
بـــه وزارت صمـــت بـــرای تشـــکیل کارگروههـــای
مشـــترک و راهانـــدازی ســـامانه توانمندیهـــای
ســـاخت داخـــل ،برنامهریـــزی انجـــام شـــده بـــرای
برگ ــزاری کنفران ــس مطبوعات ــی س ــندیکا در تیرم ــاه،
تهیــه پیشــنهاد ســندیکا در خصــوص اســناد خزانــه،
هماهنگـــی بـــا کارگـــرو ه بررســـی مشـــکالت کالن
اقتصــادی در دادســتانی کل کشــور و بخــش مرتبــط
در قــوه قضاییــه ،میزبانــی ســندیکا از هیــات افغانــی
و پیگیـــری تشـــکیل کارگـــروه مشـــترک ســـندیکا و
س ــاتکاب اش ــاره ش ــد.
در ادامـــه تعییـــن تاریـــخ مجمـــع عمومـــی ســـالیانه
س ــندیکا بررس ــی و ب ــا توج ــه ب ــه موافق ــت معاون ــت
تشـــکلهای اتـــاق ایـــران بـــا برگـــزاری مجمـــع در
مـــرداد یـــا شـــهریور ،مقـــرر شـــد تاریـــخ برگـــزاری
مجم ــع عموم ــی س ــندیکا ب ــرای ش ــهریور م ــاه تعیی ــن
ش ــد .البت ــه ق ــرار ب ــر ای ــن گذاش ــته ش ــد ک ــه ت ــا پی ــش
از برگـــزاری مجمـــع کارگـــروه بررســـی اساســـنامه،

پیشــنهادات خــود را جهــت بررســی هــای نهایــی بــه
هی ــأت مدی ــره ارائ ــه کن ــد.
در ادامـــه گزارشـــی از اقدامـــات انجـــام شـــده و
مســـتندات ارائـــه شـــده بـــه مرکـــز ملـــی رتبهبنـــدی
ای ــران و پذی ــرش س ــندیکا ب ــه عن ــوان ب ــازوی ارزیاب ــی
شـــرکتهای حـــوزه بـــرق و انـــرژی ارائـــه و بـــا توجـــه
بـــه اهمیـــت ایـــن دســـتاورد ســـندیکا ،مقـــرر شـــد
اقدامـــات الزم بـــرای نهایـــی شـــدن ایـــن فرآینـــد
صـــورت پذیـــرد.
بررس ــی و تبادلنظ ــر در ب ــاره مش ــکالت بوج ــود آم ــده
ب ــرای پیمان ــکاران ایران ــی در افغانس ــتان ب ــه عل ــت
تعطیــل شــدن آریــن بانــک در ایــن کشــور محــور دیگــر
جلس ــه ب ــود ک ــه مق ــرر ش ــد در ادام ــه پیگیریهای ــی
ک ــه از بان ــک مرک ــزی انج ــام ش ــده اس ــت ،موض ــوع از
طری ــق ش ــرکت برش ــنا ب ــرای معرف ــی بان ــک جدی ــد و
یــا ارائــه راهــکار جایگزیــن بــرای حــل مشــکل بوجــود
آمــده پیگیــری شــود .همچنیــن مقــرر شــد موضــوع از
ســفارت افغانســتان در ایــران ،وزارت امــور خارجــه و
وزارت نیــرو افغانســتان نیــز پیگیــری و در ایــن زمینــه
ته ــای رس ــانهای س ــندیکا اس ــتفاده ش ــود.
از ظرفی 
بـــا توجـــه بـــه اینکـــه اصالحیـــه بخشـــنامه جبرانـــی
ارز در ح ــال نهای ــی ش ــدن اس ــت ،مق ــرر ش ــد نقط ــه
نظـــرات ســـندیکا در ویرایـــش جدیـــد بخشـــنامه از
طریـــق ســـازمان برنامـــه ،اتـــاق بازرگانـــی و شـــورای
هماهنگـــی تشـــکلها پیگیـــری و همچنیـــن
اقدامـــات الزم بـــرای همـــکاری موثرتـــر ســـندیکا در
هیـــأت اجرایـــی شـــورای هماهنگـــی انجـــام شـــود.
در ادامـــه گزارشـــی از اقدامـــات انجـــام شـــده بـــرای
تهیـــه ویرایـــش جدیـــد شـــرایط عمومـــی پیمـــان در
شـــورای هماهنگـــی و همچنیـــن پیگیریهـــای
انجـــام شـــده بـــرای اجرایـــی شـــدن دســـتورالعمل
جبـــران نوســـانات نـــرخ ارز در قراردادهـــای توزیـــع
توســـط ریاســـت کمیتـــه حقوقـــی و قراردادهـــای
ســـندیکا ارائـــه و مقـــرر شـــد پیگیریهـــای الزم بـــا
جدی ــت ص ــورت پذی ــرد .ب ــا توج ــه ب ــه اع ــام آمادگ ــی
مهنــدس مهذبترابــی بــرای پیگیــری ایــن موضــوع،
مق ــرر ش ــد چالشه ــای اصل ــی اعض ــا در رابط ــه ب ــا
شـــرکتهای توزیـــع جهـــت مذاکـــره بـــا معاونـــت
هماهنگــی توزیــع توانیــر در اختیــار ایشــان قــرار گیــرد.
بررســـی گـــزارش نتایـــج مکاتبـــات و مذاکـــرات
ســـندیکا بـــا شـــرکت توانیـــر طـــی ســـال  1397و

 1398محــور دیگــر جلســه بــود کــه مقــرر شــد بــا ارائــه
توضیحات ــی ب ــرای ه ــر ی ــک از بخشه ــای گ ــزارش،
موضـــوع جهـــت پیگیـــری از طریـــق مدیرعامـــل
توانی ــر و مع ــاون ب ــرق و ان ــرژی وزارت نی ــرو در اختی ــار
ریاســـت هیـــأت مدیـــره قـــرار گیـــرد.
همچنیـــن اولویـــت هـــا و راهبردهـــای ســـندیکا در
ســـال  98کـــه براســـاس نظرســـنجیهای انجـــام
شـــده از شـــرکت هـــای عضـــو و اعضـــای هیـــأت
مدی ــره ،توس ــط معاون ــت پژوهش ــی س ــندیکا تهی ــه
ش ــده اس ــت ،ارائ ــه و مق ــرر ش ــد برنام ــه پیش ــنهادی
دبیرخانـــه ســـندیکا بـــرای پیگیـــری اولویتهـــا در
اختیـــار هیـــأت مدیـــره قـــرار گیـــرد.
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عزم جدی سندیکا برای تعیین تکلیف
حق بیمه قراردادهای صنعت برق
در ابتـــدای پنجاهمیـــن جلســـه دوره هفتـــم
هیاتمدی ــره س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران ک ــه
دوم تیــر ســال جــاری در محــل ســندیکا برگــزار شــد،
گزارشـــی از اقدامـــات صـــورت گرفتـــه توســـط دبیـــر
ســـندیکا ارائـــه شـــد .در ایـــن گـــزارش بـــه حضـــور
فعـــال ســـندیکا در بیســـت و چهارمیـــن دوره
کنفرانـــس توزیـــع ،انعـــکاس مشـــکالت اعضـــای
ســـندیکا توســـط رییـــس هیاتمدیـــره در مراســـم
افتتاحیــه ،برگــزاری موفــق نمایشــگاه جانبــی توســط
ســـندیکا اشـــاره شـــد.
در بخــش دیگــری از گــزارش دبیــر ســندیکا بــه جلســه
ب ــا معاون ــت قضای ــی دادس ــتانی کل کش ــور و اع ــام
آمادگــی ایشــان بــرای پیگیــری موضوعاتــی کــه بــرای
س ــندیکا مح ــرز ش ــده دس ــتگاههای اجرای ــی نق ــش
حاکمیتـــی خـــود را بـــه درســـتی ایفـــا نمیکننـــد،
پیگی ــری اج ــرای دس ــتورالعمل نح ــوه جبران ــی ارز در
قراردادهـــای شـــرکتهای توزیـــع ،پیگیـــری ایفـــای
نقـــش فعـــال ســـندیکا در هیاتاجرایـــی شـــورای
هماهنگ ــی تش ــکلها ،ارائ ــه پیش ــنهاد س ــندیکا در
خصــوص نحــوه تســویه قراردادهــای صنعــت بــرق از
طریــق اســناد خزانــه بــه شــرکت توانیــر و نیــز پیگیــری
تشـــکیل کمیتـــه ســـه نفـــره بـــرای حـــل معضـــل
قراردادهـــای نیمـــه تمـــام اشـــاره شـــد .اســـتعالم
مشــکالت قــراردادی اعضــا بــا شــرکت هــای توزیــع،
اســـتعالم نظـــر از کمیتههـــا در خصـــوص ویرایـــش
جدی ــد ش ــرایط عموم ــی پیم ــان و برگ ــزاری جلس ــاتی
در خصـــوص حـــق بیمـــه قراردادهـــای منعقـــده بـــا
یهــای فیمابیــن
شــرکت توانیــر و نیــز توســعه همکار 
ب ــا ش ــرکت س ــاتکاب ،اس ــتعالم مش ــکالت بانک ــی و
ضمانتنامـ ـهای ش ــرکتهای عض ــو در افغانس ــتان،
فراخـــوان شناســـایی شـــرکتهای عالقمنـــد بـــه
احـــداث خـــط تولیـــد در کشـــور عـــراق و اعـــام
آمادگـــی تعـــدادی از اعضـــا ،بخـــش دیگـــری از
گ ــزارش دبی ــر س ــندیکا ب ــود.
در ادام ــه ضم ــن ارائ ــه گزارش ــی از جلس ــه مش ــترک
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کمیت ــه تجدیدپذی ــر س ــندیکا ب ــا مدی ــرکل دفت ــر ب ــرق
روســتایی شــرکت توانیــر ،بــر لــزوم اقــدام موثــر از ســوی
ش ــرکت س ــاتبا ب ــه منظ ــور مش ــخص ک ــردن س ــهم
بـــرق روســـتایی و تجدیدپذیرهـــا از عـــوارض بـــرق
تاکیــد و مقــرر شــد ســندیکا ایــن موضــوع را پیگیــری
و ت ــاش کن ــد س ــایر تش ــکلهای ای ــن ح ــوزه را نی ــز
ب ــا رویکرده ــای س ــندیکا هماهن ــگ کن ــد و هم ــواره
س ــندیکا مح ــور اصل ــی پیگی ــری موضوع ــات ای ــن
ح ــوزه باش ــد.
در بخـــش بعـــدی جلســـه معرفـــی نماینـــدگان
س ــندیکا ب ــرای حض ــور در کمیت ــه مش ــترک س ــندیکا
و توانیـــر بـــرای اســـتفاده از ظرفیـــت هـــای مـــاده 12
بررســی و مقــرر شــد دبیرخانــه بــا هماهنگــی ریاســت
هیأتمدی ــره ،نماین ــدگان س ــندیکا در ای ــن ح ــوزه را
بــه توانیــر معرفــی کنــد .همچنیــن نماینــده ســندیکا
در کارگــروه تدویــن نظامنامــه بازرســی فنــی کاالهــا و
تجهی ــزات ش ــرکت س ــاتکاب نی ــز تعیی ــن ش ــد.
در ادام ــه گزارش ــی در خص ــوص مذاک ــرات ص ــورت
گرفتــه بــا ســازمان تامیــن اجتماعــی توســط ریاســت
کمیت ــه حقوق ــی و قرارداده ــای س ــندیکا ارائ ــه ش ــد.
بـــر اســـاس مذاکـــرات صـــورت گرفتـــه بـــا ســـازمان
تامیـــن اجتماعـــی قـــرار اســـت فعـــا بـــر روی حـــق
بیم ــه قرارداده ــای انتق ــال کار ش ــود و تعیی ــن ح ــق
بیمــه ســایر قراردادهــا بــه آینــده موکــول شــده اســت.
ریاســـت کمیتـــه حقوقـــی و قراردادهـــای ســـندیکا
همچنی ــن در خص ــوص گ ــزارش مرک ــز پژوهشه ــای
مجلـــس شـــورای اســـامی دربـــاره قانـــون حمایـــت
از تولیـــد داخـــل توضیحاتـــی ارائـــه و پیشـــنهادات
مرتب ــط در خص ــوص کام ــل ش ــدن ای ــن گ ــزارش را
مطــرح کــرد .مقــرر شــد پیشــنهادات کمیتــه حقوقــی
و قرارداده ــا از طری ــق دبیرخان ــه در اختی ــار هی ــات
مدیــره قــرار گیــرد و پــس از اخــذ نظــرات اعضــا ،ایــن
پیشـــنهادات بـــرای مجلـــس و وزارت نیـــرو ارســـال
ش ــود.
در پایـــان جلســـه گزارشـــی در خصـــوص برنامـــه
اقدامـــات و خروجیهـــای مـــورد انتظـــار ســـندیکا
ب ــرای س ــال  98ش ــامل توس ــط معاون ــت پژوهش ــی
ســـندیکا ارائـــه شـــد .نظـــرات هیاتمدیـــره در
خصـــوص ایـــن گـــزارش مـــورد بررســـی قرارگرفـــت و
مق ــرر ش ــد اصالح ــات و ن ــکات پیش ــنهادی در ای ــن
برنامههـــا لحـــاظ گـــردد.
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پیگیری جدی اصالح شاخصهای
تعدیل تجهیزات صنعت برق
پنج ــاه و یکمی ــن جلس ــه دوره هفت ــم هیاتمدی ــره
ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران ،شـــانزدهم تیـــر
ســـال جـــاری در محـــل ســـندیکا برگـــزار شـــد .در
ابت ــدای ای ــن جلس ــه گزارش ــی از اقدام ــات ص ــورت
گرفت ــه در س ــندیکا توس ــط دبی ــر ارائ ــه ش ــد .در ای ــن
گ ــزارش ب ــه برگ ــزاری مجم ــع عموم ــی و انتخاب ــات
دوره جدیـــد هیاتمدیـــره شـــعبه اصفهـــان
ســندیکا ،جلســه بــا مدیرعامــل و مشــاور مدیرعامــل
س ــاتکاب و توافق ــات حاص ــل ش ــده ب ــا ای ــن ش ــرکت
بـــرای ایجـــاد کمیتههـــای مشـــترک ،پیگیـــری
مطالب ــات اعض ــا ،ت ــاش ب ــرای جلوگی ــری از ضب ــط
ضمانتنامههـــا و ارســـال پیشـــنهادات اصالحـــی
ســـندیکا در خصـــوص قـــرارداد تیـــپ خریـــد کاال
بـــرای شـــرکت توانیـــر اشـــاره شـــده بـــود .همچنیـــن
در ایـــن گـــزارش هماهنگـــی هـــای انجـــام شـــده و
انعـــکاس مشـــکالت بانکـــی و ضمانتنامـــهای
شـــرکتهای عضـــو در افعانســـتان بـــه شـــرکت
توانی ــر ،اع ــام آمادگ ــی س ــندیکا جه ــت هم ــکاری
بـــه منظـــور تامیـــن خاز نهـــای مـــورد نیـــاز شـــرکت
برش ــنا افغانس ــتان ،ارائ ــه اولویته ــای پیش ــنهادی
ســـندیکا بـــرای قـــرار گرفتـــن در برنامههـــای دوره
جدیـــد کمیســـیون انـــرژی اتـــاق تهـــران ،پیگیـــری
مشـــکالت مناقصـــه دوم خریـــد یـــراقآالت فـــوق
توزیـــع و انتقـــال بـــرق خراســـان و همچنیـــن تهیـــه

پیشــنهادات در خصــوص بخشــنامه جبرانــی ســال
 98و اصــاح شــاخصهای تعدیــل ســازمان برنامــه
ارائــه شــد .هماهنگــی هــای انجــام شــده بــا شــرکت
توانیـــر بـــرای یکسانســـازی اســـتفاده از شـــاخص
فلـــزات در دســـتورالعمل مابهالتفـــاوت فلـــزات از
محوره ــای دیگ ــر گ ــزارش دبی ــر ب ــود.
در ادامـــه جلســـه ،اعتـــراض کمیتـــه یـــراقآالت
انتقـــال بـــه نحـــوه برگـــزاری مناقصـــه دوم خریـــد
یـــراقآالت فـــوق توزیـــع و انتقـــال بـــرق خراســـان
بررس ــی و مق ــرر ش ــد ای ــن موض ــوع از طری ــق ش ــعبه
خراســـان و همچنیـــن مشـــاور مناقصـــه (شـــرکت
مشـــانیر) پیگیـــری شـــود .همچنیـــن بـــا توجـــه بـــه
اینکــه علیرغــم نشســت و توافقــات ســندیکا بــا بــرق
خراس ــان ،همچن ــان مش ــکالتی در مناقص ــات ای ــن
ش ــرکت وج ــود دارد ،مق ــرر ش ــد پیگی ــری موض ــوع در
دســـتور کار قـــرار گیـــرد.
گزارش ــی از ش ــاخصهای تعدی ــل ابالغ ــی از س ــوی
ســـازمان برنامـــه کـــه در برخـــی فصـــول مرتبـــط بـــا
صنع ــت ب ــرق ب ــا نرخ ــی کاهش ــی و منف ــی مواج ــه
بـــوده ،ارائـــه و مقـــرر شـــد ســـندیکا توقـــف اجـــرای
بخشــنامه مذکــور و اصــاح هــر چــه ســریعتر آن را در
دســتور کار قــرار دهــد .همچنیــن بنــا شــد ســندیکا
ب ــا هماهنگ ــی کمیت ــه حقوق ــی و قرارداده ــا موض ــوع
کاه ــش ش ــاخصهای تعدی ــل تجهی ــزات صنع ــت
بـــرق را بـــا همـــکاری ســـایر تشـــکلهای حـــوزه
اح ــداث مانن ــد ش ــورای هماهنگ ــی پیگی ــری کن ــد و
ایــن موضــوع بــه دادســتانی کل کشــور منعکــس و از
طری ــق رس ــانههای س ــندیکا و رس ــانههای عموم ــی
نی ــز ط ــرح ش ــود.
در بخـــش دیگـــری از ایـــن جلســـه بـــا توجـــه بـــه
اهمی ــت پیگی ــری مش ــکالت صنع ــت ب ــرق ،اعض ــا
پیش ــنهاد کردن ــد ک ــه مش ــابه مکاتبات ــی ک ــه پیش ــتر
بـــرای ریاســـت جمهـــوری و رهبـــری در خصـــوص
چالشهـــای صنعـــت بـــرق و خطـــر ورشکســـتگی
شــرکتهای فعــال ایــن صنعــت ،انجــام شــده بــود،
مج ــدد ب ــا اش ــاره ب ــه اه ــم چالشه ــای اعض ــا ب ــرای
ســران تصمیمســاز کشــور از جملــه روســای ســه قــوه
و مق ــام معظ ــم رهب ــری ارس ــال ش ــود.
در ادامـــه توضیحاتـــی در خصـــوص پیگیریهـــای
انجـــام شـــده در حـــوزه تامیـــن اجتماعـــی توســـط
ریاســـت کمیتـــه حقوقـــی ارائـــه و عنـــوان شـــد .بـــر

همی ــن اس ــاس عن ــوان ش ــد ک ــه در آخری ــن جلس ــه
دوازده فقـــره مفاصـــا حســـاب متفـــاوت مربـــوط
بـــه قراردادهـــای صنعـــت بـــرق در ســـالهای 96
تـــا  98بـــه نماینـــدگان بیمـــه تامیـــن اجتماعـــی
ارائ ــه ش ــده ت ــا ای ــن ام ــکان فراه ــم ش ــود ک ــه فع ــاالن
صنعـــت بـــرق هـــم ماننـــد صنعـــت مخابـــرات
تحـــت یـــک بخشـــنامه مشـــخص بـــا ضریـــب
ثابـــت ،حقبیمـــه قراردادهـــای پیمانـــی خـــود را
پرداخـــت کننـــد .قـــرار اســـت تامیناجتماعـــی بـــر
اس ــاس مفاص ــا حس ــابهای ارس ــال ش ــده و ن ــوع و
تن ــوع قرارداده ــای صنع ــت ب ــرق در ای ــن خص ــوص
تصمیمگیـــری کنـــد.
بــا موافقــت اعضــا پیشــنهاد شــد ،ســندیکا موضــوع
مالی ــات را همانن ــد موض ــوع بیم ــه تامیناجتماع ــی
در دســـتور کار خـــود قـــرار دهـــد و آن را از طریـــق
کمیتههـــا ،دبیرخانـــه و هیاتمدیـــره بـــه صـــورت
جــدی بــا هــدف ایجــاد وحدترویــه در شــیوه اخــذ
مالی ــات از ش ــرکتهای فع ــال صنع ــت ب ــرق دنب ــال
کن ــد.
در ادامـــه جلســـه گزارشـــی از پیگیـــری مطالبـــات
اعض ــا و بودج ــه اختص ــاص یافت ــه از س ــوی ش ــرکت
توانی ــر ب ــه ش ــرکتهای برقمنطقــهای و توزی ــع ب ــرای
پرداخ ــت ب ــه اعض ــای س ــندیکا ارائ ــه و اش ــاره ش ــد
مطالبـــات ســـازندگان و پیمانـــکاران بـــا اولویـــت
لیســـت ارائـــه شـــده از ســـوی ســـندیکا در حـــال
پرداخـــت بـــه اعضاســـت .همچنیـــن مقـــرر شـــد
موض ــوع ت ــا پرداخ ــت مطالب ــات ب ــا جدی ــت توس ــط
ســـندیکا پیگیـــری شـــود.
ارائـــه گزارشـــی در خصـــوص قراردادهـــای متوقـــف
و جـــاری اعضـــا محـــور دیگـــر جلســـه بـــود کـــه
اعـــام شـــد علیرغـــم توافقـــات صـــورت گرفتـــه
بـــا شـــرکت توانیـــر در خصـــوص اولویتبنـــدی و
خاتمـــه قراردادهـــا ،تاکنـــون اقدامـــی از ســـوی ایـــن
ش ــرکت ص ــورت نگرفت ــه و فس ــخ قرارداده ــا و ضب ــط
ضمانـــت نامههـــای شـــرکتهای عضـــو ســـندیکا
همچنـــان ادامـــه دارد .بـــر همیـــن اســـاس مقـــرر
شـــد ســـندیکا پیگیـــری جدیتـــر ایـــن موضـــوع را
در دســـتور کار خـــود قـــرار داده و در همیـــن راســـتا
گـــزارش قراردادهـــا و مکاتبـــات صـــورت گرفتـــه بـــا
توانی ــر و وزارت نی ــرو را ب ــه وز ی ــر نی ــرو و مدی ــران ارش ــد
ای ــن وزارتخان ــه ارائ ــه ده ــد .در ای ــن راس ــتا مق ــرر ش ــد
ســـندیکا موضـــوع قراردادهـــای متوقـــف را بـــرای
جلوگی ــری از فس ــخ قرارداده ــای ش ــرکتهای عض ــو
ب ــا جدی ــت پیگی ــری کن ــد.
در ادامـــه گزیـــدهای از گـــزارش مرکـــز پژوهشهـــا در
خص ــوص چالشه ــا و راهکاره ــای رون ــق تولی ــد در
صنعــت بــرق کــه بــا همــکاری ســندیکا تهیــه شــده
توســـط معاونـــت پژوهشـــی ســـندیکا ارائـــه و مقـــرر
ش ــد پیگی ــری محوره ــای ای ــن گ ــزارش بط ــور ج ــدی
در اولویـــت هـــای ســـندیکا قـــرار گیـــرد .همچنیـــن
گزارش ــی از ویرای ــش نهای ــی اولویته ــا و برنامهه ــای
ســـندیکا در ســـال  98توســـط معاونـــت پژوهشـــی
ارائ ــه و ب ــه تصوی ــب هی ــأت مدی ــره رس ــید.

شناسایی ظرفیت دقیق ساخت داخل
تجهیزات صنعت برق
پنجـــاه و دومیـــن جلســـه دوره هفتـــم هیاتمدیـــره
ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران ،ششـــم مـــرداد
ســـال جـــاری در محـــل ســـندیکا برگـــزار شـــد .در
ابتـــدای ایـــن جلســـه گزارشـــی از اهـــم اقدامـــات
انجـــام شـــده و پیگیریهـــای صـــورت گرفتـــه در
خصـــوص مصوبـــات جلســـه قبـــل هیاتمدیـــره
توســـط دبیـــر ســـندیکا ارائـــه شـــد .پاســـخ بـــرق
خراســان بــه اعتــراض کتبــی ســندیکا در خصــوص
نحـــوه برگـــزاری مناقصـــه یـــراقآالت انتقـــال،
پیگی ــری اص ــاح و بازبین ــی ش ــاخصهای تعدی ــل
تجهیـــزات صنعـــت بـــرق از ســـازمان برنامـــه و
قـــرار گرفتـــن ایـــن موضـــوع در دســـتور کار شـــورای
هماهنگـــی تشـــکلها ،ارســـال گـــزارش چالشهـــا
و راهکارهـــای رونـــق تولیـــد در بخـــش صنعـــت
ب ــرق در س ــال  98ک ــه ب ــا هم ــکاری مش ــترک مرک ــز
پژوهشهـــای مجلـــس و ســـندیکا تهیـــه شـــده بـــه
روســای قــوا و نهادهــای حاکمیتــی مرتبــط ،پیگیــری
مطالبــات اعضــا و گــزارش عــدم همــکاری برخــی از
برقهـــای منطقـــهای و توزیـــع بـــه خصـــوص توزیـــع
خوزســتان بــه توانیــر ،نهایــی شــدن موضــوع پذیــرش
س ــندیکا در مرک ــز رتبهبن ــدی ات ــاق ب ــرای رتبهبن ــدی
شــرکتهای فعــال در صنعــت بــرق و ماشــین آالت
و صنای ــع فل ــزی ،برگ ــزاری جلس ــات ب ــا س ــاتکاب
بـــرای تشـــکیل کمیتههـــای مشـــترک بخشـــی از
گـــزارش اقدامـــات ســـندیکا بـــود .در ایـــن گـــزارش
همچنیـــن بـــه ارائـــه پیشـــنهاد تدویـــن اســـتراتژی
توســـعه صنعـــت بـــرق بـــه موسســـه مطالعـــات و
پژوهشهـــای وزارت صمـــت ،برگـــزاری مجامـــع
عمومـــی ســـالیانه شـــعب خراســـان و اصفهـــان،
برگ ــزاری جلس ــه کارگ ــروه اس ــتفاده از ظرفیته ــای
م ــاده  12قان ــون رف ــع موان ــع تولی ــد و هماهنگیه ــای
انج ــام ش ــده ب ــا دو کارگ ــزاری معتب ــر ب ــرای اس ــتفاده
از ابزاره ــای ب ــازار س ــرمایه در صنع ــت ب ــرق و ارائ ــه
خدمات مرتبط به اعضا اشاره شد.
در ادامــه بــا توجــه بــه انتشــار آ گهــی فراخــوان ارزیابــی

و تاییـــد صالحیـــت یراقســـازان از ســـوی شـــرکت
توانیـــر گزارشـــی از ســـوی ریاســـت کمیتـــه ارزیابـــی
و تشـــخیص صالحیـــت در خصـــوص اقدامـــات
ص ــورت گرفت ــه ارائ ــه و مق ــرر ش ــد ب ــرای بازنگ ــری در
ش ــاخصهای ارزیاب ــی از کم ــک کمیت ــه مش ــاوران و
ظرفیته ــای کارشناس ــی نماین ــدگان کمیتهه ــای
مرتب ــط اس ــتفاده ش ــود.
همچنی ــن گزارش ــی از برگ ــزاری جلس ــات مش ــترک
ســـندیکا بـــا ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی ،شـــرکت
توانیـــر و اتـــاق بازرگانـــی تهـــران در خصـــوص
طـــرح استانداردســـازی حـــق بیمـــه قراردادهـــا و
پیگیریهـــای صورتگرفتـــه در ایـــن خصـــوص
توس ــط ریاس ــت کمیت ــه حقوق ــی و قرارداده ــا ارائ ــه
شــد .طبــق ایــن گــزارش مدیــرکل وصــول حــق بیمــه
ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی از ادارات کل بیمـــهای
اســتانها خواســته پنــج نمونــه از تصویــر قراردادهــای
مرب ــوط ب ــه پروژهه ــای خط ــوط انتق ــال نی ــرو و نص ــب
و راهان ــدازی پس ـتهای انتق ــال نی ــرو ک ــه ب ــر اس ــاس
بخش ــنامه  14/5جدی ــد درآم ــد محاس ــبه و منج ــر
بـــه صـــدور مفاصـــا حســـاب شـــدهاند ،بـــه همـــراه
مســـتندات ارســـال کننـــد تـــا نســـبت مـــزد بـــه کل
کارکـــرد در قراردادهـــای مذکـــور محاســـبه و طـــرح
استانداردســـازی حقبیمـــه قراردادهـــا بررســـی و
تعیی ــن تکلی ــف ش ــود.
بررســـی چالشهایـــی کـــه عـــدم تعریـــف دقیـــق
ســـاخت داخـــل بـــرای ســـازندگان ،پیمانـــکاران
و مشـــاوران ایجـــاد کـــرده اســـت ،محـــور بعـــدی
جلســـه بـــود کـــه مقـــرر شـــد بمنظـــور تشـــخیص
ظرفیــت دقیــق ســاخت داخــل در صنعــت بــرق ،بــا
تش ــکیل کارگ ــروه ،برنامهری ــزی الزم ب ــرای هم ــکاری
بـــا وزارت صمـــت انجـــام شـــود .از اینـــرو بنـــا شـــد
کارگروهـــی متشـــکل از نماینـــدگان کمیتههـــای
ســاخت داخــل ،مشــاوران ،بازرگانــی ،پیمانــکاران،
تشـــخیص صالحیـــت تشـــکیل و ایـــن موضـــوع
را پیگیـــری نمایـــد .همچنیـــن مقـــرر شـــد کارگـــروه
فـــوق بـــا کارگـــروه تعرفـــه تلفیـــق و ضمـــن ارزیابـــی
می ــزان عم ــق س ــاخت داخ ــل تجعی ــزات صنع ــت
ب ــرق ،تعیی ــن تعرفهه ــا را ب ــا مش ــارکت نماین ــدگان
کمیتههـــای مرتبـــط انجـــام دهـــد .تاکیـــد شـــد
تـــا زمـــان شـــکلگیری کارگـــروه فـــوق و تهیـــه
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چارچوبه ــای الزم ،م ــوارد و اس ــتعالمهای ارج ــاع
ش ــده ب ــه س ــندیکا در خص ــوص ظرفی ــت س ــاخت
داخ ــل ،مانن ــد گذش ــته از طری ــق کمیت ــه س ــاخت
داخـــل مـــورد بررســـی قـــرار گیـــرد.
در ادامـــه گزارشـــی از جلســـه ســـندیکا بـــا معـــاون
پیشــتیانی توانیــر بــرای پیگیــری قراردادهــای متوقــف
و موافقـــت توانیـــر بـــا ایجـــاد هیـــات ســـهنفره بـــرای
بررس ــی قرارداده ــای متوق ــف و حض ــور س ــندیکا در
کارگروه ــی ذی ــل ای ــن هی ــات ب ــا ه ــدف ایف ــای نق ــش
موثـــر در تعییـــن تکلیـــف قراردادهـــا ارائـــه و تاکیـــد
ش ــد ک ــه پیگی ــری مصوب ــات ای ــن جلس ــه میتوان ــد
بـــرای اعضـــا کارگشـــا واقـــع شـــود .از اینـــرو مقـــرر
شـــد پـــس از مبادلـــه صورتجلســـه ،پیگیریهـــای
الزم بـــرای پیگیـــری جزئیـــات توافقـــات و تشـــکیل
کارگروههـــای توافـــق شـــده صـــورت پذیـــرد.
بخ ــش بع ــدی جلس ــه ب ــه ارائ ــه گزارش ــی از برگ ــزاری
مجامـــع عمومـــی ســـالیانه شـــعب ســـندیکا
اختصـــاص داشـــت و مقـــرر شـــد گزارشهـــای
عملکـــرد ،مالـــی و بـــازرس شـــعب بـــه همـــراه
آییننامـــه مربوطـــه در اختیـــار هیـــات مدیـــره قـــرار
گی ــرد و ب ــه منظ ــور بررس ــی دقیقت ــر عملک ــرد ش ــعب
موضــوع در دســتور جلســه بعــدی هیاتمدیــره قــرار
گیـــرد .همچنیـــن اعـــام آمادگـــی انجمـــن صنفـــی
پیمانـــکاران توزیـــع بـــرق خوزســـتان بـــرای ایفـــای
نقـــش نمایندگـــی ســـندیکا در اســـتان خوزســـتان
مطـــرح و مقـــرر شـــد جلســـهای بـــا نماینـــدگان آن
انجمـــن در ایـــن خصـــوص برگـــزار و تصمیمگیـــری
الزم صـــورت پذیـــرد.
در پای ــان جلس ــه نی ــز گزارش ــی از برگ ــزاری نشس ــت
مطبوعاتـــی ســـندیکا بـــا اصحـــاب رســـانه در
 17تیرمـــاه و انعـــکاس آن در رســـانهها و جرایـــد
کثیراالنتشـــار ارائـــه و بـــه تاثیرگـــذاری آن بـــر
رویکردهـــای اخیـــر ســـازمان برنامـــه بـــرای تعامـــل
بیشـــتر بـــا ســـندیکا اشـــاره شـــد.

سازماندهی ارتباط سندیکا
با شعب استانی

52

پنج ــاه و س ــومین جلس ــه هی ــات مدی ــره س ــندیکای
صنعـــت بـــرق ایـــران ســـیزدهم مـــرداد مـــاه ســـال
جـــاری در محـــل ســـندیکا برگـــزار شـــد.
ای ــن جلس ــه ک ــه پیگی ــری مطالب ــات ش ــرکتهای
عضـــو از شـــرکتهای تابعـــه وزارت نیـــرو ،ایجـــاد
کارگروههـــای مشـــترک ســـندیکا بـــا ســـاتکاب،
س ــازماندهی ش ــعب اس ــتانی س ــندیکا و همچنی ــن
تعیی ــن ش ــاخصهای فصل ــی ب ــا مش ــارکت توانی ــر،
ســـازمان برنامـــه و ســـندیکا محورهـــای اصلـــی آن
بودنـــد ،بـــا گـــزارش دبیـــر از اهـــم اقدامـــات انجـــام
شــده و پیگیــری هــای صــورت گرفتــه در خصــوص
مصوب ــات جلس ــات پیش ــین آغ ــاز ش ــد.
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همچنیـــن در ایـــن گـــزارش بـــه پیگیریهـــای
ســـندیکا از دادســـتانی کل کشـــور بـــرای تعییـــن
تکلیـــف قراردادهـــای متوقـــف ،انتشـــار فراخـــوان
ارزیابـــی صالحیـــت تامینکننـــدگان یـــراقآالت
توزیـــع ،اســـتعالم مطالبـــات وصـــول شـــده و
باقیمانـــده از شـــرکتهای تابعـــه توانیـــر ،پیگیـــری
مشـــکالت صـــدور ضمانتنامههـــای بانکـــی
اعضـــا در افغانســـتان و هماهنگـــی جلســـهای در
توانیـــر در ایـــن خصـــوص ،اشـــاره شـــد.
در همیـــن راســـتا و بـــا توجـــه بـــه عـــدم پرداخـــت
مطالبــات شــرکتهای عضــو از ســوی توزیــع اســتان
خوزســـتان ،مقـــرر شـــد ایـــن موضـــوع بـــا جدیـــت
پیگیـــری و نتیجـــه آن بـــه هیاتمدیـــره و توانیـــر
گـــزارش شـــود.
اعتـــراض تعـــدادی از اعضـــا بـــه فاصلـــه زمانـــی
کوت ــاه بی ــن کنفران ــس بینالملل ــی ب ــرق و نمایش ــگاه
بینالمللــی صنعــت بــرق در آبانمــاه از موضوعــات
ط ــرح ش ــده در جلس ــه پنج ــاه و س ــوم هیاتمدی ــره
ســندیکا بــود کــه بــر اســاس آن مقــرر شــد ســندیکا بــا
انعــکاس موضــوع بــه وزیــر نیــرو بــه ایــن ناهماهنگــی
در برنامهری ــزی بی ــن وزارت نی ــرو و توانی ــر اعت ــراض و
نارضایت ــی ش ــرکتهای فع ــال صنع ــت ب ــرق و نی ــز
تاثی ــر منف ــی ای ــن رون ــد ب ــر میهمان ــان و ش ــرکتهای
خارج ــی را نی ــز منعک ــس کن ــد.
ارائـــه گزارشـــی از ایجـــاد چهـــار کارگـــروه مشـــترک
مابی ــن س ــندیکا و س ــاتکاب ب ــا عناوی ــن حمای ــت از
س ــاخت داخ ــل ،تامی ــن مال ــی ،توس ــعه ص ــادرات،
شـــرکتهای کوچـــک و متوســـط و نماینـــدگان
پیش ــنهادی ب ــرای حض ــور در ای ــن کارگ ــروه ه ــا یک ــی
از محورهـــای ایـــن جلســـه بـــود .بـــر ایـــن اســـاس
ترکی ــب نهای ــی نماین ــدگان س ــندیکا ب ــرای کارگ ــروه
ه ــای مذک ــور ب ــه تصوی ــب رس ــید.
در بخـــش دیگـــری از ایـــن جلســـه گزارشـــی از
هماهنگیه ــای ص ــورت گرفت ــه ب ــا س ــازمان برنام ــه و
ش ــرکت توانی ــر در خص ــوص معرف ــی ون ــدور از س ــوی
ســندیکا بــرای تعییــن شــاخصهای فصلــی توســط
رییـــس کمیتـــه حقوقـــی و قراردادهـــا ارائـــه و مقـــرر

شـــد جلســـات توجیهـــی بـــا کمیتههـــای مرتبـــط
و شـــرکتهای مـــورد نظـــر برگـــزار و یـــک ســـاختار
مشـــخص بـــرای نحـــوه اســـتعالمها و همچنیـــن
ون ــدور پیش ــنهادی س ــندیکا در خص ــوص هری ــک از
فص ــول ب ــه س ــازمان برنام ــه ارائ ــه ش ــود.
در ای ــن جلس ــه ،ش ــعب و عملک ــرد آنه ــا را نی ــز م ــورد
بحـــث و بررســـی قـــرار گرفـــت و بـــر همیـــن اســـاس
مق ــرر ش ــد ش ــعب اس ــتانی گ ــزارش عملک ــرد خ ــود را
در دورهه ــای زمان ــی شـ ـشماهه ب ــه س ــندیکا ارائ ــه
نماین ــد و جلس ــات هماهنگ ــی روس ــا ،هیاتمدی ــره
و دبیرخانـــه شـــعب بـــا رئیـــس هیأتمدیـــره و
دبیرخانـــه ســـندیکای ایـــران بصـــورت فصلـــی
در تهـــران برگـــزار و مصوبـــات هیاتمدیـــره و
سیاســتهای س ــاالنه س ــندیکا ب ــه روس ــای ش ــعب
ابـــاغ شـــود .تســـریع در برگـــزاری مجمععمومـــی
شـــعبه فـــارس ،تفویـــض بخشـــی از اقدامـــات و
تصمیمــات بــه ویــژه در حــوزه اســتانها بــه شــعب،
ایجـــاد کارگروهـــی تحـــت نظـــر هیاتمدیـــره بـــرای
پیگی ــری مصوب ــات ای ــن جلس ــه و نی ــز تهی ــه ی ــک
تحلیـــل جامـــع در خصـــوص تاثیرگـــذاری و نقـــش
شـــعب در یـــک بـــازه زمانـــی پنـــج ســـاله تهیـــه و
بازنگـــری آییـــن نامـــه شـــعب بـــر اســـاس نتایـــج
ایـــن پژوهـــش از دیگـــر مصوبـــات هیاتمدیـــره در
خصـــوص شـــعب اســـتانی ســـندیکا بـــود.
در پایـــان جلســـه بـــا توجـــه بـــه تکلیـــف مجمـــع
عمومـــی بـــه هیاتمدیـــره در خصـــوص بررســـی
ضـــرورت بازنگـــری اساســـنامه و تطبیـــق آن بـــا
ویرای ــش جدی ــد اساس ــنامه تی ــپ ات ــاق بازرگان ــی،
گزارشــی اجمالــی از بررس ـیهای کارگــروه اساســنامه
و تفاوتهـــای اساســـنامه فعلـــی ســـندیکا بـــا
ویرایـــش جدیـــد اساســـنامه تیـــپ اتـــاق توســـط
معاون ــت پژوهش ــی س ــندیکا ارائ ــه و مق ــرر ش ــد ای ــن
موضوعـــات در یـــک جلســـه فوقالعـــاده هیـــات
مدیــره بررســی و جهــت ارائــه بــه مجمــع عمومــی در
ایـــن خصـــوص تصمیمگیـــری شـــود.

اخبار
کمیتهها

اخبار
کمیتهها
کمیته حقوقی و قراردادها

اعتراض سندیکا به سازمان برنامه و
بودجه درباره عدم درج اصالحات
بخشنامه ارزی
جلس ــه کمیت ــه حقوق ــی و قرارداده ــای س ــندیکای
صنعــت بــرق ایــران ،دوم تیــر ســال جــاری در محــل
س ــندیکا برگ ــزار ش ــد.
در ابتـــدای ایـــن نشســـت گزارشـــی از اقدامـــات
صورتگرفتـــه درخصـــوص ارســـال اصالحـــات
پیشــنهادی بــه شــورای هماهنگــی ،ســازمان برنامــه
و برگ ــزاری جلس ــات متع ــدد ب ــرای درج اصالح ــات
پیشـــنهادی اعضـــا ارائـــه شـــد .نظـــر بـــه اینکـــه از
پیشـــنهادات و نقطـــه نظـــرات جمـــع آوری شـــده و
منعک ــس ش ــده ب ــه دس ــتگاههای ذیرب ــط ،بخ ــش

بســیار محــدودی در بخشــنامه جدیــد ارزی لحــاظ
ش ــده ،مق ــرر ش ــد ط ــی نامـ ـهای ب ــه س ــازمان برنام ــه
و بودج ــه اعت ــراض ب ــه ای ــن موض ــوع و درخواس ــت
اصـــاح آن منعکـــس شـــود .همچنیـــن مقـــرر شـــد
اعضـــای حاضـــر در جلســـه و اعضـــای کمیتـــه
نظ ــرات خ ــود را درخص ــوص ش ــاخصهای تعدی ــل
اعالم ــی س ــازمان برنام ــه و بودج ــه اع ــام کنن ــد.
بررســی و تبادلنظــر دربــاره منشــور اخالقــی ســندیکا
مح ــور بع ــدی جلس ــه ب ــود ک ــه مق ــرر ش ــد ب ــا ف ــرض
اینکـــه مصادیـــق بندهـــا قیـــد شـــود ،موضوعـــات
متضــاد برداشــته شــود ،رابطــه داخلــی اعضــا مــا ک
ق ــرار گی ــرد و ب ــه کلی ــات پرداخت ــه ش ــود س ــایر اعض ــا
پیشنویـــس منشـــور اخالقـــی را بررســـی و نقطـــه
نظ ــرات خ ــود را در اس ــرع وق ــت اع ــام کنن ــد.

قــرارداد تیــپ خریــد کاال و قــرارداد تیــپ پیمانــکاری
از دیگــر موضوعاتــی بــود کــه در ایــن نشســت بررســی
و مق ــرر ش ــد پیشنوی ــس ق ــرارداد تی ــپ خری ــد کاال
در گام اول بـــرای معـــاون وزیـــر نیـــرو ارســـال شـــود.
همچنیـــن بنـــا شـــد در گام بعـــدی پـــس از بررســـی
ق ــرارداد تی ــپ پیمان ــکاری در کارگ ــروه ق ــرارداد تی ــپ
و انج ــام اصالح ــات الزم ،اقدام ــات مقتض ــی ب ــرای
ارس ــال ای ــن ق ــرارداد ص ــورت پذی ــرد.
در پایـــان جلســـه دســـتورالعملهای رســـیدگی بـــه
تخلف ــات عملک ــرد و آم ــوزش پیمان ــکاران بررس ــی
و مق ــرر ش ــد ای ــن دس ــتورالعمل در اختی ــار اعض ــای
کمیتـــه قـــرار بگیـــرد تـــا در اولیـــن فرصـــت نقطـــه
نظـــرات خـــود را در ایـــن خصـــوص اعـــام کننـــد.

کمیته سازندگان تابلوهای برق

تا کید کمیته تابلوسازان بر بررسی
مطالبات اعضا و تالش برای وصول آن
جلســه کمیتــه ســازندگان تابلوهــای بــرق ســندیکای
صنع ــت ب ــرق ای ــران ،بیس ــت و شش ــم خ ــرداد س ــال
جــاری در محــل ســندیکا برگــزار شــد.
در ابتـــدا رئیـــس کمیتـــه گزارشـــی از حضـــور خـــود
در جلس ــه هیئ ــت مدی ــره و موضوع ــات مط ــرح در
آن شـــامل برگـــزاری مجمـــع عمومـــی ســـندیکا در
شـــهریور مـــاه ،پیشـــنهادات کارگـــروه اصالحـــات
اساســـنامه ،گـــزارش اقدامـــات انجـــام شـــده بـــا
ه ــدف ارتق ــای وب س ــایت س ــندیکا ،اولویته ــای
اجرایـــی ســـال  98کـــه گـــزارش آن توســـط واحـــد
پژوه ــش س ــندیکا تهی ــه ش ــده اس ــت ،ارائ ــه ک ــرد.
در ادام ــه مش ــکالت ش ــرکت صنای ــع ب ــرق آذر کلی ــد
درخص ــوص گش ــایش اعتب ــار اس ــنادی در حض ــور

دبی ــر س ــندیکا مط ــرح و مق ــرر ش ــد ش ــرکت مذک ــور
طـــی نامـــهای مشـــکالت خـــود را بـــه دبیرخانـــه
س ــندیکا ارج ــاع و تقاض ــای اق ــدام عاج ــل نمای ــد.
در پایـــان جلســـه گزارشـــی از میـــزان مطالبـــات

تابلوســـازان عضـــو ســـندیکا و همچنیـــن گـــزارش
اولویتهـــای اجرایـــی ســـال  98واحـــد پژوهـــش
مط ــرح و مق ــرر ش ــد ک ــه مطالب ــات تابلوس ــازان عض ــو
س ــندیکا اس ــتعالم و درب ــاره آنه ــا اع ــام نظ ــر ش ــود.

53
اخبــار
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کمیته سازندگان یراقآالت توزیع

اخبار
کمیتهها

54
اخبــار

بررسی آیتمهای تاثیرگذار در ارزیابی و
تشخیص صالحیت شرکتها

جلســـه کمیتـــه ســـازندگان یـــراقآالت توزیـــع
س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران ،یازده ــم تی ــر س ــال
جـــاری در محـــل ســـندیکا برگـــزار شـــد.
در ابت ــدای جلس ــه نای ــب رئی ــس کمیت ــه گزارش ــی از
حضــور خــود در دفتــر تحقیقــات بــرق و فعالیتهای
انج ــام ش ــده از س ــوی ای ــن دفت ــر در زمین ــه کنت ــرل
مـــدارک شـــرکتهای متقاضـــی دریافـــت آزمـــون
نوع ــی و گواه ــی مطابق ــت ب ــا اس ــتاندارد تولی ــد ارائ ــه
ک ــرد .وی ب ــا اع ــام اینک ــه طب ــق بررسـ ـیهای اولی ــه
مغایرتهایـــی وجـــود داشـــته اســـت ،تاکیـــد کـــرد
ک ــه مق ــرر ش ــده اس ــت ب ــه منظ ــور تب ــادل اطالع ــات
و ارائـــه توضیحـــات بیشـــتر از همـــکاران مجموعـــه
دفتـــر تحقیقـــات بـــرق بـــرای حضـــور در در جلســـه
آتــی کمیتــه تخصصــی ســازندگان یــراقآالت توزیــع
دع ــوت ب ــه عم ــل آی ــد.
بررســـی موضـــوع مطالبـــات اعضـــا از توانیـــر
مح ــور بع ــدی جلس ــه ب ــود ک ــه عن ــوان ش ــد ک ــه ب ــا
پیگیریهــای بــه عمــل آمــده پرداخــت مطالبــات از
طری ــق توانی ــر ب ــه ش ــرکتهای توزی ــع تفوی ــض و ای ــن
موض ــوع ب ــه ش ــرکتها اع ــام ش ــده اس ــت .س ــندیکا
نیـــز در ایـــن حـــوزه نامـــه پوششـــی جهـــت تاکیـــد
پرداخــت و تســویه مطالبــات بــه شــرکتهای توزیــع
ارس ــال ک ــرده اس ــت.
در ادام ــه موض ــوع ارزیاب ــی و تش ــخیص صالحی ــت
شـــرکتها مطـــرح شـــد کـــه هـــر یـــک از اعضـــای
کمیت ــه در خص ــوص چگونگ ــی تهی ــه چ ــک لیس ــت
ارزیابـــی توضیحاتـــی ارائـــه دادنـــد .بـــا توجـــه بـــه
مباحــث مطروحــه ،تاکیــد شــد کــه هــر یــک از اعضــا
در ابتـــدا بایـــد قـــرارداد و دســـتورالعمل پیشـــنهادی
را ب ــه ط ــور دقی ــق مطالع ــه ک ــرده و ب ــا مبن ــا ق ــراردادن
آیتمه ــای مص ــوب در دس ــتورالعمل ،آیتمه ــای مه ــم
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و تاثیرگ ــذار در ارزیاب ــی ش ــرکتها را پیش ــنهاد کنن ــد
ت ــا نس ــبت ب ــه تهی ــه ضمیم ــه اجرای ــی اق ــدام ش ــود.
در پایــان جلســه مقــرر شــد اعضــای جدیــد ســندیکا
پــس از طــی مراحــل عضویــت در صــورت تمایــل بــه
حضــور در کمیتــه تخصصــی ســازندگان یــراقآالت

توزیــع ،پــس از درخواســت کتبــی و ارائــه مســتندات
واح ــد تولی ــدی توس ــط کارگ ــروه تخصص ــی کمیت ــه
(ی ــراقآالت آهن ــی و فل ــزی ،هادیه ــای روکــشدار،
کابلهـــای فاصلـــهدار و کابلهـــای خودنگهـــدار)
م ــورد ارزیاب ــی م ــدارک و بازدی ــد ق ــرار گیرن ــد و پ ــس
از تایی ــد ب ــه واح ــد ارزیاب ــی و تش ــخیص صالحی ــت
ارج ــاع داده ش ــوند.

بررسی شیوههای تهیه چک لیست
ارزیابی در کمیته سازندگان یراقآالت
توزیع
جلســـه کمیتـــه ســـازندگان یـــراقآالت توزیـــع
س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران ،بیس ــت و پنج ــم
تیـــر ســـال جـــاری در محـــل ســـندیکا برگـــزار شـــد.
در ابتـــدای جلســـه دکتـــر فـــکار توضیحـــات

مبســـوطی را در خصـــوص لـــزوم جلســـه حضـــوری
بــا دفتــر تحقیقــات بــرق شــرکت توانیــر ارائــه داد و بــر
اهمیت تفکیک فعالیـــت ارزیـــابی سندیکا در مورد
ش ــرکت ه ــای عض ــو کمیت ــه و رون ــد ارزیاب ــی و اخ ــذ
گواه ــی نامـ ــه ه ــای مرتبـ ــط ش ــرکت-های س ــازنده
ی ــراق توزی ــع ب ــا ش ــرکت توانی ــر اش ــاره ک ــرد .ل ــذا مق ــرر
ش ــد ب ــه منظ ــور تب ــادل اطالع ــات از هم ــکاران دفت ــر
تحقیقــات بــرق در جلســات آتــی کمیتــه تخصصــی
س ــازندگان ی ــراقآالت توزی ــع دع ــوت ب ــه عم ــل آی ــد.
در ادام ــه جلس ــه تاکی ــد ش ــد ک ــه ب ــا پیگیریه ــای
انج ــام ش ــده جه ــت پرداخ ــت مطالب ــات از طری ــق
توانیـــر بـــه شـــرکتهای توزیـــع ،تســـویه مطالبـــات
شـــرکت هـــای عضـــو کمیتـــه تاحـــدودی صـــورت
پذیرفتـــه اســـت .در پایـــان جلســـه نقطـــه نظـــرات
هـــر یـــک از اعضـــا دربـــاره شـــیوههای تهیـــه چـــک
لیس ــت ارزیاب ــی بررس ــی و مق ــرر ش ــد جم ــع بن ــدی
اولی ــه توس ــط دکت ــر ف ــکار انج ــام و در اس ــرع وق ــت ب ــه
عن ــوان خروج ــی اولی ــه کمیت ــه ب ــه کمیت ــه ارزیاب ــی
ارائ ــه ش ــود.

انتخاب نمایندگان کمیته یراقآالت
توزیع برای انجام فرایند ارزیابی و
تشخیص صالحیت
جلســـه کمیتـــه ســـازندگان یـــراقآالت توزیـــع
س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران یک ــم م ــرداد س ــال
ج ــاری ب ــا موض ــوع بررس ــی چ ــک لیسـ ــت ارزیابـ ــی
و تشـــخیص صالحیـــت شـــرکتهای عضـــو ایـــن
کمیتـــه در محـــل ســـندیکا برگـــزار شـــد.
در ابتـــدای جلســـه بررســـی پیشنویـــس چـــک
لیســـت ارزیابـــی و تشـــخیص صالحیـــت و
انتخـــاب نماینـــدگان کمیتـــه جهـــت ارزیابـــی و
تش ــخیص صالحی ــت در دس ــتورکار ق ــرار گرف ــت.
ب ــر ای ــن اس ــاس مق ــرر ش ــد دو نماین ــده از ه ــر ی ــک از
ی ی ــراق آالت فل ــزی ،ی ــراق خ ــود نگه ــدار
گروهه ــا 
و هادیه ــای روکش ــدار ب ــا توج ــه ب ــه می ــزان آش ــنایی
آنه ــا ب ــا مس ــائل حقوق ــی و م ــدارک مال ــی ش ــرکتها
و تس ــلط ب ــر موضوع ــات فن ــی جه ــت انج ــام فراین ــد

ارزیابـــی و تشـــخیص صالحیـــت انتخـــاب شـــود.
در ادم ــه ب ــا موافق ــت اعض ــا مق ــرر ش ــد جه ــت ورود
ب ــه فراین ــد ارزیاب ــی ش ــرایط عموم ــی اولی ـهای در نظ ــر

گرفت ــه ش ــود ک ــه در ای ــن ش ــرایط اولی ــه ،عضوی ــت
متقاضیـــان ارزیابـــی و تشـــخیص صالحیـــت در
ســندیکای صنعــت بــرق الزامــی نیســت .همچنیــن

بن ــا ش ــد مطاب ــق چ ــک لیس ــت ارائ ــه ش ــده ،ج ــدول
ش ــماره ی ــک ب ــه عن ــوان ش ــرایط اولی ــه الزام ــی جه ــت
بررســی درخواســت ارزیابــی و تشــخیص صالحیــت
متقاضی ــان در نظ ــر گرفت ــه ش ــود.
ب ــا موافق ــت اعض ــا پیش ــنهاد ش ــد موض ــوع اص ــاح
ردیــف( 6نقشــه فضــای کارگاهــی و اداری شــرکت)
ج ــدول ش ــماره ی ــک ،ب ــا مش ــاور حقوق ــی س ــندیکا
مطـــرح شـــود .همچنیـــن بـــا توجـــه بـــه هزینههـــای
ســـنگین ارزیابـــی بـــرای تولیدکننـــدگان صنعـــت
ی ــراق ،پیش ــنهاد ش ــد افزای ــش ب ــازه زمان ــی اعتب ــار
ارزیابــی توســط نماینــدگان ایــن کمیتــه در جلســات
مش ــترک ب ــا توانی ــر مط ــرح ش ــود.
در پایــان جلســه نماینــدگان کمیتــه ســازندگان یــراق
آالت توزیـــع در ســـه زیـــر گـــروه یـــراق آالت فلـــزی،
ی ــراق خودنگه ــدار و هادیه ــای روکش ــدار جه ــت
انجـــام فراینـــد ارزیابـــی و تشـــخیص صالحیـــت
انتخ ــاب ش ــدند.

کمیته تخصصی مهندسی بازرگانی

ب ــه ات ــاق بازرگان ــی ارائ ــه ش ــده اس ــت .برای ــن اس ــاس
مقــرر شــد مجــددا طــی نامــه ای جداگانــه بــه ایشــان
کلیــه نامــه هــای کمیتــه بــه اتــاق بازرگانــی پیگیــری
گ ــردد.
در ادامـــه جلســـه متـــن پیـــش نویـــس تهیـــه شـــده
کمیتـــه روابـــط بیـــن الملـــل بمنظـــور ارائـــه جامـــع
توانمندیهـــای فنـــی و بازرگانـــی اعضـــای کمیتـــه
مهندســـی بازرگانـــی بـــه هیـــأت مدیـــره ســـندیکا
بررس ــی و تب ــادل نظ ــر کارشناس ــی بعم ــل آم ــد ام ــا
جم ــع بن ــدی نهای ــی در ای ــن زمین ــه ب ــه جلس ــه آت ــی
هیـــأت رئیســـه موکـــول شـــد.
در بخ ــش بع ــدی جلس ــه در م ــورد اع ــام نیازمن ــدی
ه ــای ارزی س ــال  98مق ــرر ش ــد هری ــک از اعض ــا ب ــه
بررســی تعرفــه هــای مــورد نیــاز شــرکت خــود بپــردازد
و ط ــی بررس ــی کارشناس ــی در جلس ــات آت ــی و پ ــس
از جمعبن ــدی نهای ــی ب ــه دبیرخان ــه س ــندیکا اع ــام
ش ــود.

كمیته تخصصی مهندسی مشاور

بررسی نیازمندیهای ارزی اعضای
کمیته مهندسی بازرگانی در سال 98
جلســه هیــات رئیســه کمیتــه تخصصــی مهندســی
بازرگان ــی س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران ،چه ــارم
تی ــر م ــاه س ــال ج ــاری در مح ــل س ــندیکا تش ــکیل
ش ــد.
در ابت ــدای جلس ــه خان ــم مهن ــدس عرفانی ــان عض ــو
هی ــات رئیس ــه کمیت ــه گزارش ــی از جلس ــه ب ــا رئی ــس
اتـــاق بازرگانـــی ایـــران و ایتالیـــا و مشـــاور ارشـــد
رئی ــس ات ــاق بازرگان ــی ای ــران در خص ــوص تعام ــل
و همـــکاری نزدیکتـــر اعضـــای کمیتـــه تخصصـــی
مهندس ــی بازرگانـ ــی س ــندیکا ک ــرد .در ای ــن گ ــزارش
تاکیــد شــد کــه مشـــکالت و راهکارهــای پیشــنهادی

اخبار
کمیتهها

تا کید شرکتهای برق منطقهای برای
استفاده از شرکتهای مشاور عضو
سندیکا
جلســه هیــات رئیســه كمیتــه تخصصــی مهندســی
مش ــاور س ــندیكای صنع ــت ب ــرق ای ــران ،بیس ــت و
یک ــم خ ــرداد س ــال ج ــاری در مح ــل س ــندیکا برگ ــزار
ش ــد.
در ابتـــدای جلســـه نحـــوه انتخـــاب مهندســـین
مشـــاور بـــرای پروژههـــا بررســـی و مقـــرر شـــد دکتـــر
عب ــاسزاده عض ــو هی ــات رئیس ــه کمیت ــه ب ــا لح ــاظ
کـــردن نقـــط نظـــرات مطـــرح شـــده ،مباحـــث را
تکمیـــل و جهـــت انجـــام اقدامـــات الزم ،از طـــرف
س ــندیکا ب ــه توانی ــر ارس ــال کن ــد .طب ــق نظ ــر کمیت ــه
ای ــن دس ــتورالعمل ک ــه مش ــاوران کوچ ــک ت ــر راس ــا
ی ــا ب ــا مش ــارکت مش ــاوران بزرگت ــر بای ــد در پ ــروژه ه ــا
ش ــرکت کنن ــد ،فراگی ــر خواه ــد ب ــود.
در ادام ــه جلس ــه ط ــرح برق ــی ک ــردن چاهه ــای آب
روس ــتایی و بودج ــه مرب ــوط ب ــه ای ــن ط ــرح بررس ــی و
مقــرر شــد بــا توجــه بــه اینکــه وزارت نفــت مســئولیت
ای ــن ط ــرح را ب ــر عه ــده دارد ،موض ــوع ب ــه مهن ــدس
فالحتیـــان ،معاونـــت برنامـــه ریـــزی وزارت نفـــت
منعکـــس و برگـــزاری جلســـهای مشـــترک بـــا وی
برنامهریـــزی شـــود.
بررس ــی موض ــوع ح ــق الزحم ــه خدم ــات مهندس ــی
کــه دســتورالعمل تکمیلــی آن اخیــرا توســط ســازمان
مدیری ــت و برنام ــه ری ــزی اب ــاغ ش ــده اس ــت ،مح ــور
بع ــدی جلس ــه ب ــود ک ــه مق ــرر ش ــد نماین ــده کمیت ــه
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مهندس ــی مش ــاور مکاتب ــات جداگان ــه ای ب ــا دفت ــر
دکتـــر قانـــع فـــر ،رئیـــس امـــور نظـــام فنـــی اجرایـــی،
مش ــاورین و پیمان ــکاران س ــازمان برنام ــه و بودج ــه
کش ــور س ــازمان برنام ــه و مهن ــدس اس ــماعیل نی ــا،
معـــاون هماهنگـــی مالـــی و پشـــتیبانی و امـــور
مجامـــع شـــرکت توانیـــر بعمـــل آورده و همچنیـــن
پی ــرو توافق ــات قبل ــی ،ب ــر حض ــور نماین ــده س ــندیکا
در جلســـات ابـــاغ دســـتورالعمل هـــای مربوطـــه
تاکی ــد کن ــد.
ب ــا توج ــه ب ــه اع ــام ش ــرکت ه ــای ب ــرق منطق ــه ای
تهـــران ،خراســـان و هرمـــزگان مبنـــی بـــر انتخـــاب
مشـــاوران از بیـــن شـــرکتهای مهندســـی مشـــاور
ســندیکا ،مقــرر شــد ایــن موضــوع از طریــق ســندیکا
پیگیـــری و در صـــورت توافـــق ،کلیـــه شـــرکت
ه ــای ب ــرق منطق ــه ای از مش ــاوران عض ــو س ــندیکا
اســـتفاده کننـــد.
در ادام ــه جلس ــه تاکی ــد ش ــد ک ــه حض ــور نماین ــده
کمیتـــه در جلســـات «کمیتـــه ارتقـــاء مشـــاوران و
پیمان ــکاران» ش ــرکت توانی ــر و ت ــاش ب ــرای متقاع ــد
ک ــردن ب ــرای تغیی ــر ن ــام کمیت ــه مذک ــور ب ــه «کمیت ــه
ارتق ــاء کارفرمای ــان ،مش ــاوران و پیمان ــکاران» ادام ــه
داش ــته باش ــد .همچنی ــن ط ــی ش ــورای هماهنگ ــی
تش ــکل ه ــای مهندس ــی ،صنف ــی و حرف ــه ای کش ــور
در خص ــوص تش ــکیل کمیت ــه مش ــاوران ب ــا حض ــور
اکثــر انجمــن هــای فنــی و مهندســی ،بنــا شــد دکتــر
س ــعیدی بعن ــوان نماین ــده س ــندیکا جه ــت حض ــور
در جلس ــات مربوط ــه معرف ــی ش ــوند.
در پای ــان جلس ــه اع ــام ش ــد ک ــه گاه ــی پ ــروژه ه ــای
مه ــم صنع ــت ب ــرق مانن ــد  400و  230کیلوول ــت ب ــه
شـــرکت هـــای پیمانـــکاری بصـــورت  EPCواگـــذار
مـــی شـــود کـــه ایـــن شـــرکت هـــا پیمانـــکار بـــوده و
بعض ــا رتب ــه  Eنی ــز دارن ــد ،ل ــذا مق ــرر ش ــد آق ــای دکت ــر
عربانــی نامــه ای بــه شــرکت توانیــر ارســال تــا شــرکت
هـــای تابعـــه ماننـــد شـــرکت نفـــت ارســـال کـــرده و
پـــروژه را ســـه عاملـــی یعنـــی پیمانـــکار ،مشـــاور،
کارفرم ــا و حت ــی عام ــل چه ــارم  MCاج ــرا کن ــد.
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ضرورت هموار ساختن مسیر
همکاریهای ایران و کشورهای
همسایه در حوزه برق
جلســه هیــأت رئیســه کمیتــه تخصصــی مهندســی
مش ــاور س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران ،بیس ــت و
پنج ــم تی ــر س ــال ج ــاری در مح ــل س ــندیکا تش ــکیل
ش ــد.
در ابت ــدای جلس ــه ،درب ــاره پیش ــنهاد مکت ــوب دکت ــر
عبـــاسزاده در خصـــوص انتخـــاب مهندســـین
مشـــاور بحـــث و تبـــادل نظـــر شـــد .بـــا موافـــق
اعض ــا مق ــرر ش ــد در تصوی ــب آییننام ــه انتخ ــاب
مهندســـین مشـــاور نقطـــه نظـــرات اعضـــا لحـــاظ
ش ــود .طب ــق تاکی ــد اعض ــا آییننام ــه مذک ــور بای ــد
جامـــع و شـــامل مجموعـــه مشـــاوران بـــا هـــر رتبـــه
و درجـــه باشـــد .همچنیـــن در مـــورد حقالزحمـــه
مشـــاور پشـــنهاداتی مطـــرح شـــد.
اعض ــا پیش ــنهاد کردن ــد ک ــه انتخ ــاب مش ــاوران ب ــر
مبنـــای حجـــم و قیمـــت و تخصصـــی بـــودن کار
بـــرای رتبه¬هـــای مختلـــف تعریـــف و متناســـب
ب ــا ت ــوان و پرس ــنل و تش ــکیالت پ ــروژه ب ــه مش ــاوران
واگ ــذار ش ــود .همچنی ــن مق ــرر ش ــد پ ــس از وص ــول
نظــرات کلیــه اعضــا ،مراتــب بــه آقــای دکتــر عبــاس
زاده اعـــام ،تـــا پـــس از تکمیـــل ،پیش¬نویـــس بـــه
ســـازمان مدیریـــت و برنامه¬ریـــزی ارســـال شـــود.
در ادامــه جلســه موضــوع افزایــش هزینــه مشــاوران در
ســال  98بررســی و مقــرر شــد مجــددا بحــث افزایــش
 30درصـــدی حقـــوق و مزایـــای پرســـنل در ســـال
 ،98ط ــی نام ــه¬ای از س ــوی س ــندیکا ب ــه س ــازمان
برنامــه اعــام شــود تــا در هزینــه خدمــات مهندســی
نی ــز مدنظ ــر ق ــرار بگی ــرد ک ــه مش ــاوران بی ــش از ای ــن
تضعی ــف مال ــی نش ــوند.
بررســـی موضـــوع برق¬رســـانی بـــه چاه¬هـــای
کش ــاورزی مح ــور بع ــدی جلس ــه ب ــود ک ــه مق ــرر ش ــد

س ــندیکا پ ــس از رایزن ــی ب ــا ش ــرکت توانی ــر موض ــوع را
پیگیــری و ســپس بــا وزارت نفــت وارد مذاکــره شــود.
در ادامـــه جلســـه موضـــوع پرداخـــت مطالبـــات
مشـــاوران مطـــرح و اعـــام شـــد کـــه بـــا پیگیـــری
س ــندیکا و کمیت ــه مهندس ــی مش ــاور ،خوش ــبختانه
پرداخــت مطالبــات بــا ابــاغ بــه کلیــه شــرکت¬های
ب ــرق منطق ــه¬ای و توزی ــع از س ــوی ش ــرکت توانی ــر در
ش ــرف اق ــدام اس ــت.
همچنیـــن مقـــرر شـــد بـــا ارســـال نامـــهای بـــه دفتـــر
برنامهریـــزی و امـــور اقتصـــادی شـــرکت توانیـــر در
خص ــوص معرف ــی و اس ــتفاده از ش ــرکتهای عض ــو
کمیت ــه مهندس ــی مش ــاور جه ــت انج ــام خدم ــات
مشـــاوره و پیمانـــکاری اقـــدام شـــود .همچنیـــن
اعــام شــد کــه عضویــت شــرکت مهندســین مشــاور
دانش ــمند در س ــندیکا ب ــا پیگی ــری کمیت ــه در ح ــال
انج ــام اس ــت.
در پایـــان جلســـه تاکیـــد شـــد کـــه بـــه دلیـــل عـــدم
حضـــور نـــام ایـــران در فهرســـت پروژههایـــی کـــه
توســـط بانـــک توســـعه آســـیایی اجـــرا میشـــوند،
ش ــرایط ب ــرای س ــازندگان و پیمان ــکاران و مش ــاوران
ایران ــی ب ــه خص ــوص اعض ــای کمیت ــه در پروژهه ــای
برو نم ــرزی دش ــوارتر میش ــود ل ــذا در ای ــن خص ــوص
الزم اس ــت رایزنیهای ــی از ط ــرف س ــندیکا ،وزارت
نی ــرو ،وزارت ام ــور خارج ــه انج ــام ش ــود ت ــا حداق ــل
در پروژهه ــای کش ــورهای همس ــایه ای ــران هم ــکاری
داش ــته باش ــیم .البت ــه پیش ــنهاد ش ــد ب ــا مس ــئوالت
ذیرب ــط در س ــازمان س ــرمایهگذاری وزارت اقتص ــاد و
دارای ــی نی ــز در ای ــن خص ــوص مذاک ــره ش ــود.

اخبار
کارگروهها

کارگروه ها
کارگروه بیمه و تامین اجتماعی

ضرورت رفع ابهام بخشنامه بخشودگی
جرائم کارفرمایان خوش حساب
در ابتــدای جلســه کارگــروه بیمــه و تامیــن اجتماعــی
ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران کـــه یازدهـــم تیـــر
ســـال جـــاری در محـــل ســـندیکا برگـــزار شـــد،
گزارش ــی از اقدام ــات ص ــورت گرفت ــه ب ــرای کم ــک
بــه حــل مشــکالت بیمــه و تامیــن اجتماعــی اعضــا
ارائ ــه گردی ــد.

در ادام ــه بخش ــنامه بخش ــودگی جرائ ــم کارفرمای ــان
خـــوش حســـاب بررســـی و مقـــرر شـــد ابهامـــات
بخش ــنامه ط ــی نامـ ـهای ب ــرای اص ــاح ب ــه س ــازمان
تامیـــن اجتماعـــی ارســـال شـــود .بررســـی بســـته
حمایتـــی ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی در رونـــق
تولی ــد ،ط ــرح اصالح ــات پارامتری ــک قان ــون تامی ــن
اجتماع ــی و اع ــام نظ ــر در بازنگ ــری ضواب ــط بیم ــه
پیمانـــکاران از دیگـــر موضوعاتـــی بـــود کـــه در ایـــن
نشس ــت م ــورد بح ــث و بررس ــی ق ــرار گرف ــت و مق ــرر
ش ــد ن ــکات و اصالح ــات مرب ــوط ب ــه ه ــر آیت ــم بط ــور
جداگانـــه بـــه دســـتگاههای ذیربـــط ارســـال شـــود.

در بخـــش بعـــدی جلســـه طـــرح استانداردســـازی
حــق بیمــه قراردادهــا و جلســات مشــترک ســندیکا،
توانیــر و اتــاق بازرگانــی مطــرح و بــا تاکیــد براینکــه در
ش ــرایط موج ــود ق ــراردادی ،استانداردس ــازی یک ــی
از ارکان اصلـــی بـــرای حـــل بخشـــی از مشـــکالت
بیم ــه و تامی ــن اجتماع ــی اعضاس ــت ،مق ــرر ش ــد
پیگی ــری موض ــوع اص ــاح قان ــون تامی ــن اجتماع ــی
از نهادهـــای باالدســـت مـــورد طـــرح و بررســـی قـــرار
گی ــرد.

کارگروه مجلس

انعکاس معضل قراردادهای نیمه تمام
به رئیس مجلس شورای اسالمی
نشســت مشــترک کارگــروه مجلــس ســندیکا بــا مرکــز
پژوهشه ــای مجل ــس ش ــورای اس ــامی ،ش ــانزدهم
تی ــر س ــال ج ــاری در مح ــل مرک ــز پژوهشه ــا برگ ــزار
ش ــد.
در ابتـــدای ایـــن جلســـه ،نماینـــدگان کارگـــروه
مجل ــس گ ــزارش جامع ــی از رون ــد اقدام ــات انج ــام
ش ــده درخص ــوص ح ــل معض ــل قرارداده ــای نیم ــه
تم ــام ط ــی س ــالهای گذش ــته ب ــا دس ــتگاههای ذی
ربــط ارائــه کردنــد و بــا توجــه بــه اینکــه تاکنــون پــس
از گذش ــت س ــالیان متم ــادی هی ــچ اق ــدام مؤث ــری
بـــرای حـــل ایـــن معضـــل از ســـوی دســـتگاههای
مرتبـــط انجـــام نشـــده اســـت ،خواســـتار بررســـی
و حـــل ایـــن معضـــل از ســـوی مرکـــز پژوهشهـــای
مجل ــس ش ــدند .همچنی ــن ب ــا عنای ــت ب ــه س ــابقه
خاتمـــه پیمانهـــا در دســـتگاههای اجرایـــی،
نماین ــدگان س ــندیکای صنع ــت ب ــرق نی ــز خواس ــتار
بررســـی ایـــن موضـــوع درخصـــوص قراردادهـــای
صنع ــت ب ــرق ش ــدند.

نماینـــدگان مرکـــز پژوهشهـــای مجلـــس پـــس از
اس ــتماع ن ــکات مط ــرح ش ــده از س ــوی نماین ــدگان
ســـندیکا ،ضمـــن تاییـــد معضـــل موجـــود و
مخاط ــرات بع ــدی ناش ــی از آن ،ح ــل ای ــن مه ــم را
یک ــی از اساســیترین اقدام ــات ج ــاری برش ــمردند.
بررســـی عـــدم اجـــرای صحیـــح اقدامـــات توســـط
س ــازمان برنام ــه و بودج ــه از دیگ ــر مباحث ــی ب ــود ک ــه
در بخ ــش بع ــدی جلس ــه ب ــه آن پرداخت ــه ش ــد .در
نهایـــت پـــس از مذاکـــرات و بررســـیهای انجـــام
شـــده بـــرای حـــل معضـــل مطـــرح شـــده ،ضمـــن
تاکی ــد نماین ــدگان مرک ــز پژوهشه ــا ب ــر اینک ــه ب ــرای
حـــل معضـــل قراردادهـــا و همچنیـــن خاتمـــه آنهـــا
راه ح ــل وج ــود دارد ،مق ــرر ش ــد مرک ــز پژوهشه ــای
مجلــس بــا برگــزاری نشســت مشــترک بــا نماینــدگان
وزارت نی ــرو ،توانی ــر ،س ــازمان برنام ــه و بودج ــه ،ات ــاق
بازرگانــی و ســندیکای صنعــت بــرق در مــدت زمــان
مح ــدود ط ــرح خاتم ــه پیمانه ــا را بررس ــی و اع ــام
نظ ــر کن ــد .همچنی ــن مق ــرر ش ــد ای ــن موض ــوع ط ــی
نامـ ـهای ب ــه ریاس ــت مجل ــس ش ــورای اس ــامی نی ــز
منعک ــس ش ــود.

شعب
راهکارهای نوزده گانه شعبه اصفهان
سندیکا برای رونق تولید
نشس ــت ش ــورای گفتگ ــوی صنع ــت ب ــرق اصفه ــان
بـــا حضـــور جمـــع کثیـــری از اعضـــای ســـندیکای
صنعـــت بـــرق شـــعبه اصفهـــان ،مدیـــران دولتـــی
اســتان ،رؤســای دفاتــر نماینــدگان مــردم در مجلــس
شـــورای اســـامی و مســـؤوالن اتـــاق بازرگانـــی ،بـــه
میزبان ــی ش ــرکت ب ــرق منطق ــه ای اصفه ــان برگ ــزار
ش ــد.
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هدف گذاری برای ایجاد وحدت رویه
در رتبه بندی پیمانکاران
اخبار
شعب

58

ایجـــاد شـــوراهای تخصصـــی بـــرق ،بـــا تمرکـــز بـــر
رون ــق تولی ــد در ای ــن صنع ــت زیرس ــاختی یک ــی از
مهمتریــن محورهــای مطروجــه در ایــن نشســت بــود.
در همی ــن راس ــتا ریی ــس هی ــات مدی ــره س ــندیکای
بـــرق شـــعبه اصفهـــان ضمـــن اشـــاره بـــه فعالیـــت
هـــای ایـــن تشـــکل در طـــول ســـال هـــای  96و،97
ب ــر ل ــزوم به ــره گی ــری از ظرفی ــت تش ــکل ه ــا و تعام ــل
فع ــال از طری ــق مکاتب ــه و مش ــارکت تاکی ــد ک ــرد.
مهـــدی مســـائلی ،دبیـــر ســـندیکای بـــرق شـــعبه
اصفه ــان ه ــم ع ــاوه ب ــر ارائ ــه گزارش ــی اجمال ــی از
فعالی ــت ه ــا و اقدام ــات ص ــورت گرفت ــه در ش ــعبه
اصفه ــان س ــندیکا ،راهکاره ــای پیش ــنهادی ای ــن
تش ــکل ب ــه منظ ــور تحق ــق رون ــق تولی ــد در صنع ــت
بـــرق را عنـــوان کـــرده و خواســـتار بررســـی و پیـــاده
س ــازی آنه ــا ش ــد.
در ادامـــه ایـــن نشســـت مدیـــران شـــرکت هـــای
عضـــو ســـندیکای بـــرق شـــعبه اصفهـــان نظـــرات
و درخواســـت هـــای خـــود را در خصـــوص چالـــش
هایـــی ماننـــد مطالبـــات ،مباحـــث مالیاتـــی،
ق ــرارداد ه ــای یکطرف ــه و منعق ــده در ش ــرکت ه ــای
کارفرمای ــی ،تغیی ــر ن ــرخ ارز و ریس ــک ه ــای موج ــود
ب ــرای عق ــد قرارداده ــا و همچنی ــن موض ــوع بیم ــه و
نگـــرش ســـازمان تأمیـــن اجتماعـــی عنـــوان کـــرده
و خواســـتار پیگیـــری ایـــن موضوعـــات از ســـوی
شـــورای گفتگـــو شـــدند..
در همیـــن راســـتا نماینـــدگان اتـــاق بازرگانـــی هـــم
ضمـــن تاکیـــد بـــر ایـــن نکتـــه کـــه ایـــن نهـــاد بـــا
حساســـیت و مســـؤولیت بیشـــتر بـــه ســـندیکای
صنع ــت ب ــرق توج ــه ک ــرده ،خاطرنش ــان کردن ــد ک ــه
اتــاق تــاش مــی کنــد فضــای مناســب تــری را بــرای
ه ــم افزای ــی فع ــاالن کس ــب و کار در ش ــهر اصفه ــان
فراه ــم کن ــد.
در ای ــن جلس ــه همچنی ــن مق ــرر ش ــد ک ــه عضوی ــت
فعــاالن ســندیکای صنعــت بــرق اصفهــان در اتــاق
بازرگانـــی اســـتان بازنگـــری شـــده و زمینـــه هـــای
الزم بـــرای حمایـــت اثرگذارتـــر از تولیدکننـــدگان
بومـــی فراهـــم شـــود .همچنیـــن تاکیـــد شـــد کـــه
عضویــت ســندیکای صنعــت بــرق در شــورای فنــی
اســـتانداری جهـــت تعامـــل و همـــکاری بیشـــتر در
خص ــوص تدوی ــن تفاه ــم نام ــه و عق ــد ق ــرارداد ه ــای
ب ــرون م ــرزی بی ــش از پی ــش ج ــدی گرفت ــه ش ــود.

اخبــار
119

پیششمارهدوم تابستان 98

اعضای هیات مدیره و هیات رییسه
شعبه اصفهان مشخص شدند
مجمـــع عمومـــی و انتخابـــات هیـــات مدیـــره
س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ش ــعبه اصفه ــان ،پنج ــم
تی ــر م ــاه در مح ــل ات ــاق بازرگان ــی ،صنای ــع ،مع ــادن
و کشـــاورزی اصفهـــان بـــا حضـــور نماینـــدگان 20
شـــرکت عضـــو شـــعبه و نماینـــده اتـــاق بازرگانـــی
برگ ــزار ش ــد.
در ایــن جلســه پــس از ارائــه گــزارش عملکــرد هیــات
مدیـــره ،گـــزارش خزانـــه دار و صـــورت هـــای مالـــی
و نیـــز گـــزارش بـــازرس ،روزنامـــه دنیـــای اقتصـــاد
بـــه عنـــوان روزنامـــه کثیراالنتشـــار شـــعبه اصفهـــان
ســـندیکا برگزیـــده و ورودیـــه و حـــق عضویـــت هـــم
مطابـــق بـــا اساســـنامه ســـندیکای صنعـــت بـــرق
ای ــران مص ــوب ش ــد.
همچنیــن پــس از برگــزاری انتخابــات آقایــان مهــدی
مســائلی ،احمدرضــا صافــی ،علیرضــا روغنــی ،فــرج
اصغ ــری و ف ــرزاد ش ــرکت قن ــاد ب ــه عن ــوان اعض ــای
اصل ــی هی ــات مدی ــره و نوی ــد وفای ــی و س ــیداحمد
حس ــینی ب ــه عن ــوان اعض ــای علیالب ــدل برگزی ــده
ش ــدند.
گفتنـــی اســـت پـــس از انتخابـــات داخلـــی هـــم
احمدرض ــا صاف ــی  ،ف ــرزاد ش ــرکت قن ــاد و علیرض ــا
وفای ــی ب ــه ترتی ــب ب ــه عن ــوان ریی ــس ،نای ــب ریی ــس
و منش ــی هی ــات مدی ــره س ــندیکای صنع ــت ب ــرق
شــعبه اصفهــان برگزیــده شــده و مهــدی مســائلی در
س ــمت دبی ــر ای ــن تش ــکل ابق ــا ش ــد.
ایــن دوره از هیــات مدیــره شــعبه اصفهــان ســندیکا
تاکی ــد ب ــر موض ــوع زنجی ــره تامی ــن ،افزای ــش تع ــداد
اعض ــا ،س ــازماندهی تش ــکلهای برق ــی ب ــا کم ــک
ات ــاق بازرگان ــی ،پیگی ــری ج ــدی م ــواد  4و  5قان ــون
بهبـــود محیـــط کســـب و کار ،اخـــذ امتیـــاز بومـــی
ب ــرای اعض ــا جه ــت عق ــد قرارداده ــای کاری و نی ــز
گســـترش حیطـــه عضویـــت شـــرکتهای فعـــال
صنعـــت بـــرق در اســـتان اصفهـــان را بـــه عنـــوان
اصلیتریـــن اولویتهـــای خـــود معرفـــی کردنـــد.

جلســه نماینــدگان ســندیکای صنعــت بــرق شــعبه
اصفهــان بــا مهنــدس بــاالر ،معــاون امــور تشــخیص
صالحیـــت پیمانـــکاران ســـازمان برنامـــه بودجـــه
کشـــور شـــانزدهم مـــرداد ســـال جـــاری در محـــل
ســـازمان برنامـــه و بودجـــه اصفهـــان و بـــه میزبانـــی
دکتـــر قربانـــی ،رئیـــس نظـــام فنـــی و اجرایـــی ایـــن
س ــازمان برگ ــزار ش ــد.
مهن ــدس مس ــائلی ک ــه ب ــه عن ــوان دبی ــر س ــندیکای
اصفه ــان در ای ــن جلس ــه حض ــور داش ــت ،ب ــا اش ــاره
بـــه مـــوارد مطـــرح شـــده گفـــت :در ایـــن نشســـت
در رابطـــه بـــا رتبهبنـــدی و اخـــذ و تمدیـــد گواهـــی
صالحیــت پیمانــکاران بحــث و تبادلنظــر صــورت
گرفـــت و پرســـش و پاســـخهایی مطـــرح گردیـــد.
وی ب ــا بی ــان اینک ــه در ای ــن جلس ــه از فض ــای ب ــازی
کـــه ســـازمان برنامـــه بودجـــه در دولـــت دوازدهـــم
ایجــاد کــرده اســت ،تقدیــر شــد ،ادامــه داد :ســازمان
برنام ــه بودج ــه ه ــم در ح ــوزه کش ــوری ه ــم در اس ــتان
اصفهـــان ،فضـــای تعاملـــی خوبـــی ایجـــاد کـــرده
اس ــت ام ــا در ه ــر ح ــال نقدهای ــی وج ــود دارد.
مهنـــدس مســـائلی بـــر لـــزوم ویـــژه برمثلـــث زمـــان،
تع ــداد کار همزم ــان و س ــقف ریال ــی تعیی ــن ش ــده
توس ــط س ــازمان برنام ــه تاکی ــد نم ــود و عن ــوان ک ــرد
ک ــه تغیی ــرات اعمال ــی در ح ــوزه رتب ــه بن ــدی توس ــط
س ــازمان برنام ــه ب ــا واقعی ــت حاک ــم ب ــر قرارداده ــا و
فض ــای اقتص ــادی موج ــود انطب ــاق ن ــدارد.
ط ــی ای ــن نشس ــت نح ــوه امتی ــاز آور ب ــودن اعض ــای
هیـــات مدیـــر ه شـــرکتها توســـط ســـازمان برنامـــه
تشـــریح و شـــفاف ســـازی شـــد.
مهنــدس رفســنجانی مدیــر اجرایــی شــعبه اصفهــان
س ــندیکا ب ــرای تببی ــن بهت ــر و هماهنگ ــی بیش ــتر ب ــا
بخ ــش خصوص ــی در خواس ــت ک ــرد ک ــه ع ــاوه ب ــر
ش ــورای هماهنگ ــی تش ــکلها ،ات ــاق بازرگان ــی را نی ــز
ســازمان برنامــه از اتفاقــات و تغییــرات مطلــع کننــد
ت ــا تع ــداد بیش ــتری از پیمان ــکاران ب ــا رعای ــت م ــاده
 24قانـــون بهبـــود مســـتمر محیـــط کســـب و کار از
مس ــائل و تغیی ــرات مطل ــع ش ــوند.
دبیــر شــعبه اصفهــان در ادامــه گــزارش داد :در ایــن

جلســـه همچنیـــن دربـــاره نامـــ ه  99715بـــه تاریـــخ
 31اردیبهش ــت  98ک ــه مرب ــوط ب ــه موض ــوع ایج ــاد
وحـــدت رویـــه در رتبهبنـــدی اســـت ،گفتگـــو و
اع ــام ش ــد ک ــه س ــازمان برنام ــه ،برنامههای ــی ب ــرای
لین ــک ش ــدن ب ــا س ــامانههای دارای ــی ،بیم ــه تامی ــن
اجتماعــی و ســتاد در دســتور کار دارد و بعــد از ایــن
م ــوارد ب ــه ص ــورت مکانی ــزه انج ــام خواه ــد ش ــد.
همچنیـــن ســـازمان برنامـــه بررســـی و بازنگـــری
بخشـــنامه  94/130439بـــه تاریـــخ  24شـــهریور
 1394را در دســـتور کار دارد و در ایـــن راســـتا لـــزوم
توجــه و تمرکــز بخــش خصوصــی را در اینبــاره تاکیــد
نم ــود.
وی ادامـــه داد :در ایـــن جلســـه از معـــاون امـــور

مجمع عمومی سالیانه سندیکای
صنعت برق ایران  -شعبه خراسان برگزار
شد
جلســـه مجمـــع عمومـــی ســـالیانه ســـندیکای
صنعــت بــرق ایــران -شــعبه خراســان روز پنجشــنبه
ســوم مــرداد ســال جــاری بــا حضــور نماینــدگان اتــاق
بازرگانی،صنایـــع  ،معـــادن و کشـــاورزی خراســـان
رضـــوی و ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران و بـــا
مشـــارکت  27عضـــو از  32شـــرکت واجـــد شـــرایط
برگ ــزار ش ــد.
در ای ــن جلس ــه رض ــا نم ــازی دبی ــر ش ــعبه خراس ــان
گزارشـــی از عملکـــرد شـــعبه در طـــول یکســـال
گذشـــته ارائـــه و تاکیـــد کـــرد کـــه بـــا مشـــارکت و
ه ــم افزای ــی بیش ــتر اعض ــا میت ــوان ب ــه رف ــع نس ــبی
مشـــکالت فائـــق آمـــد ،از ایـــن رو از کلیـــه اعضـــا
تقاضـــا کـــرد جهـــت ارائـــه پیشـــنهادات ،ضمـــن
حض ــور در جلس ــات هی ــات مدی ــره ،در مکاتب ــات

تش ــخیص صالحی ــت پیمان ــکاران س ــازمان برنام ــه
بودجـــه کشـــور درخواســـت شـــد فضـــای حاکـــم
بـــر مناقصـــات دولتـــی ،اخـــذ مفاصـــا از تامیـــن
اجتماع ــی و ش ــرایط ع ــدم ثب ــات اقتص ــادی را ک ــه
باعــث تطویــل و قفــل شــدن قراردادهــا شــده اســت،
در درج ســـوابق و تجربـــه پیمانـــکاران مـــورد توجـــه
قـــرار دهنـــد .همچنیـــن بنـــا شـــد شـــعبه اصفهـــان
نیــز مکاتب ـهای بــا ســازمان برنامــه بودجــه اصفهانــدر
ای ــن زمین ــه داش ــته باش ــد.
دبیــر ســندیکای شــعبه اصفهــان بــا تاکیــد بــر اینکــه
م ــا بای ــد نم ــودار س ــازمانی س ــازمان برنام ــه بودج ــه
را بررســـی و همیشـــه مدنظـــر قـــرار داشـــته باشـــیم،
تصریــح کــرد :مــا بایــد گرفتار یهــا و مشــکالتی را بــر

کســب و کار اعضــای تاثیرگــذار هســتند ،شناســایی
ک ــرده و ب ــا ارتب ــاط ب ــا س ــازمان آنه ــا را مط ــرح ک ــرده و
ب ــه آین ــده کس ــب و کار اعض ــا امی ــدوار باش ــیم.
مهن ــدس مس ــائلی در پای ــان اظه ــار ک ــرد :منش ــا اث ــر
و نقط ــه تم ــاس س ــازمان برنام ــه و بخ ــش خصوص ــی
چی ــزی ج ــز ش ــورای هماهنگ ــی تش ــکلها نیس ــت
و ای ــن مه ــم ط ــی تفاهمنام ــه ای ک ــه در زم ــان دکت ــر
ســتاری فــر تهیــه و مبادلــه شــده اســت تعییــن شــده
اس ــت و ارتب ــاط بی ــن بخ ــش خصوص ــی و س ــازمان
برنام ــه از طری ــق نه ــاد تعام ــل و ش ــورای هماهنگ ــی
تش ــکل ه ــا کانالی ــزه ش ــده اس ــت ک ــه ای ــن ام ــر بای ــد
م ــورد توج ــه اعض ــای س ــندیکا ق ــرار بگی ــرد.

و نظرخواهیهـــا بیـــش از پیـــش هـــم فکـــری و هـــم
اندیشـــی داشـــته باشـــند.
وی از اعض ــا درخواس ــت ک ــرد ب ــا توج ــه ب ــه تش ــکیل
کارگــروه مشــترک ســندیکا و بــرق منطقـهای خراســان
مشــکالت مرتبــط را جهــت طــرح در جلســات آتــی،
کتبــا بــه شــعبه اعــام کننــد.
در ادامـــه صـــورت هـــای مالـــی و گـــزارش بـــازرس
ش ــعبه ارائ ــه پ ــس از بح ــث و بررس ــی مرات ــب م ــورد
تصویـــب قـــرار گرفـــت.
محســـن شـــادمان رئیـــس هیـــات مدیـــره شـــعبه
خراســـان خاطـــر نشـــان کـــرد حضـــور و مشـــارکت
حداکث ــری اعض ــا در مجم ــع ،نش ــان دهن ــده نق ــش
و جای ــگاه وی ــژه ای اس ــت ک ــه ش ــعبه از آن برخ ــوردار
گردی ــده اس ــت.
وی همچنیـــن در رابطـــه بـــا دســـتورالعمل نحـــوه
جبـــران آثـــار ناشـــی از افزایـــش قیمـــت ارز در
پیمانه ــای ریال ــی فاق ــد تعدی ــل ،ابالغ ــی از س ــوی
ســـازمان برنامـــه و بودجـــه کشـــور گفـــت در ایـــن
خص ــوص جلس ــات وی ــژه متع ــددی برگ ــزار و ضم ــن
تبــادل نظــر بــا ســایر تشــکل هــای مرتبــط بــا صنعــت
برق،منتــج بــه مکاتبــات اختصاصــی و کارشناســی

متعـــددی گردیـــده کـــه پـــس از جمعبنـــدی
اشـــکاالت،موارد پیشـــنهادی و اصالحـــی آن
بـــه ســـازمان برنامـــه و بودجـــه ،ســـازمان صنعـــت
معـــدن و تجـــارت خراســـان رضـــوی ،بـــرق منطقـــه
ای خراســـان ،شـــورای گفتگـــوی اســـتان ،ســـازمان
بازرس ــی استان،دادس ــتانی و س ــندیکای صنع ــت
بـــرق ایـــران منعکـــس شـــده اســـت.
در خاتمـــه محمدعلـــی محمـــدی ،نماینـــده
س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران ضم ــن قدردان ــی از
فعالیــت هــای شــعبه خراســان ،گــزارش مختصــری
از اقدامـــات و فعالیتهـــای ســـندیکای صنعـــت
ب ــرق ای ــران ارائ ــه و ی ــادآور ش ــد مطال ــب م ــورد بح ــث
در س ــندیکا م ــورد بررس ــی و پیگی ــری ق ــرار خواه ــد
گرف ــت.
طب ــق دس ــتور جلس ــه مجم ــع ،انتخاب ــات ب ــازرس
شـــعبه برگـــزار کـــه پـــس از رای گیـــری ،آقایـــان
س ــعید س ــالمی ب ــه عن ــوان ب ــازرس اصل ــی و عل ــی
میرمیکائیــلزادگان ب ــه عن ــوان ب ــازرس عل ــی الب ــدل
شـــعبه انتخـــاب شـــدند.

اخبار
شعب
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بینالملل ــی هم ــکاری داش ــته اس ــت .س ــرکارخانم
مهنــدس ظریــف آرویــن مدیــر  R&Dو آزمایشــگاهها
و جنـــاب آقـــای مهنـــدس تـــورج عبـــدی؛
مدیرکارخان ــه و مدی ــر ام ــور مهندس ــی ای ــن ش ــرکت
ب ــه عن ــوان رئی ــس و دبی ــر کمیت ــه فن ــی س ــازمان مل ــی
اســـتاندارد ایـــران انتخـــاب شـــدند.

اخبار
شرکت های
عضو

شرکت های عضو
شرکت الکترونیک افزارآزما واحد برتر
صنایع برق و الکترونیک در سال 97
شد
ش ــرکت الکترونی ــک افزارآزم ــا در بیس ــت و س ــومین
س ــال بزرگداش ــت روز مل ــی صنع ــت و مع ــدن ،ب ــه
عن ــوان واح ــد برت ــر صنای ــع ب ــرق و الکترونی ــک س ــال
 1397شـــناخته شـــد و تندیـــس طالیـــی روز ملـــی
صنع ــت و مع ــدن را دریاف ــت ک ــرد.

افتتاح نیروگاه  100کیلوواتی خورشیدی
در محل شرکت الکتروپژوا ک آرین
آییـــن افتتـــاح نیـــروگاه  100کیلـــووات خورشـــیدی
( )Top Roofدر مح ــل ش ــرکت الکتروپ ــژواک آری ــن
(رضـــا ترانـــس ورک) روز چهارشـــنبه  30مـــرداد 98
ب ــا حض ــور جمع ــی از مدی ــران و معاونی ــن اس ــتانی از
جمل ــه مهن ــدس عل ــی س ــعیدی،مدیریت محت ــرم
عامـــل شـــرکت توزیـــع بـــرق شهرســـتان مشـــهد،
اعضـــای هیـــأت مدیـــره شـــرکت و جمعـــی از
کارشناســان و متخصصیــن ایــن حــوزه برگــزار شــد.
ای ــن نی ــروگاه ب ــه هم ــت بخ ــش خصوص ــی و توس ــط
شـــرکت الکتروپـــژواک آریـــن در مســـاحتی بـــه
وس ــعت  1050مت ــر مرب ــع و همزم ــان ب ــا عی ــد س ــعید
غدیرخـــم بـــه بهـــره بـــرداری رســـید .بنـــا بـــر اعـــام
س ــرمایهگذار ای ــن پ ــروژه در مرحل ــه س ــاخت نی ــروگاه
بــرای  45نفــر بــه طــور مســتقیم و غیرمســتقیم ایجــاد
اش ــتغال ش ــده اس ــت.

همکاری شرکت پرتو خازن با سازمان
ملی استاندارد

60

شـــرکت پرتـــو خـــازن ســـالها بـــا ســـازمان ملـــی
اســـتاندارد ایـــران ،در تدویـــن اســـتانداردهای
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شرکت پارس حفاظ واحد صنعتی نمونه
استان کرمانشاه شد
در بزرگداشـــت روز ملـــی صنعـــت و معـــدن ،از
ش ــرکت پ ــارس حف ــاظ ب ــه عن ــوان واح ــد صنعت ــی
نمون ــه اس ــتان کرمانش ــاه تقدی ــر ش ــد و ای ــن ش ــرکت
تندی ــس طالی ــی خان ــه صنع ــت ،مع ــدن و تج ــارت
اس ــتان را دریاف ــت ک ــرد.

شرکت سیم و کابل ابهر واحد نمونه
صنعتی استان زنجان شد
شــرکت ســیم و کابــل ابهــر در ســال رونــق تولیــد و در
بزرگداش ــت روز مل ــی صنع ــت و مع ــدن ،ب ــه عن ــوان
واحــد نمونــه صنعتــی اســتان زنجــان انتخــاب شــد
و تندیــس طالیــی دریافــت کــرد.

یکی از اعضای سندیکا در ترکیب هیات
امنای کانون کارآفرینان تهران
ترکیـــب نهایـــی هیـــات امنـــای کانـــون کارآفرینـــان
اس ــتان ته ــران مش ــخص و مطاب ــق ب ــا قان ــون حک ــم
انتصـــاب آنهـــا از ســـوی اســـتاندار تهـــران صـــادر
ش ــد .ب ــر همی ــن اس ــاس محمدحس ــن حقگوی ــی،
ریی ــس هی ــات مدی ــره ش ــرکت پ ــارس اخگ ــر ه ــم ب ــه
عن ــوان یک ــی از اعض ــای هی ــات امن ــای ای ــن کان ــون
کارآفرین ــان اس ــتان ته ــران حک ــم انتص ــاب خ ــود را
از اس ــتاندار دریاف ــت ک ــرد و در ترکی ــب ش ــش نف ــره
نماینـــدگان بخـــش خصوصـــی کانـــون کارفرمایـــان
ته ــران ق ــرار گرف ــت.
گفتن ــی اس ــت ای ــن کان ــون حف ــظ حق ــوق و دف ــاع
از منافـــع مشـــروع و قانونـــی کلیـــه کارفرمایـــان و
تش ــکل ه ــای کارفرمائ ــی کش ــور و هماهن ــگ ک ــردن
کوشـ ـشها و فعالیته ــای مرتب ــط ب ــا بخ ــش ه ــای
صنعـــت ،حرفـــه و خدمـــات و همچنیـــن ایجـــاد
انگی ــزه و حمای ــت از س ــرمایه گ ــذاری ه ــای مول ــد را
ب ــه عن ــوان مهمتری ــن ه ــدف خ ــود م ــد نظ ــر ق ــرار داده
و دنب ــال م ــی کن ــد.

ساخت انواع رله ها در محورآزمای
فارس کلید خورد
ب ــا ت ــاش مهندس ــان وکارشناس ــان ش ــرکت دان ــش
بنی ــان محورآزم ــای ف ــارس طراح ــی و تولی ــد رلهه ــای
اضاف ــه جری ــان ،رلهه ــای ولت ــاژ و رلهه ــای کمک ــی
ایســتگاههای توزیــع ،فــوق توزیــع وانتقــال در ســالن
تولیـــد مرکـــز رشـــد کارخانجـــات مخابراتـــی ایـــران
افتت ــاح ش ــد.
ظرفیـــت تولیـــد شـــرکت در حـــال حاضـــر۵۰۰۰
دســتگاه در ســال اســت کــه ایــن تعــداد بــا توجــه بــه
ن محص ــوالت،
نی ــاز کش ــور و ام ــکان ص ــادرات ایـ ـ 
امــکان افزایــش دارد .در حــال حاضــر هــم ایــن خــط
تولی ــد در ح ــال توس ــعه و افزای ــش ظرفی ــت اس ــت.
گفتنـــی اســـت رلـــه هـــای حفاظتـــی از جملـــه
محصـــوالت حســـاس مـــورد اســـتفاده در
ایس ــتگاههای ب ــرق فش ــار ق ــوی جه ــت محافظ ــت
از تجهی ــزات وخط ــوط در براب ــر اتصال ــی ه ــا اس ــت
و ب ــا تولی ــد ای ــن رل ــه ه ــا توس ــط ای ــن ش ــرکت ک ــه از
ش ــرکتهای موف ــق پ ــارک عل ــم و فن ــاوری و مراک ــز
رش ــد ف ــارس محس ــوب میش ــود ،ع ــاوه ب ــر اش ــتغال
و تکمیــل زنجیــره تولیــد اجــزاء رلــه در کشــور ،ســاالنه
ج میلیونهـــا دالر ارز از کشـــور جلوگیـــری
از خـــرو 
میشـــود.

تمدید یکساله گواهینامه تایید
صالحیت موسسه آموزشی قشم ولتاژ
واحــد آمــوزش شــرکت مهندســی بــرق و الکترونیــک
قشـــم ولتـــاژ از ســـال  1386تاکنـــون مـــورد تاییـــد
موسس ــه اس ــتاندارد تحقیقــات صنعتــی ایــران بــوده
و در ســال  1396موفــق بــه کســب رتبــه اول در حــوزه
مل ــی جه ــت آم ــوزش دورهه ــای فن ــی و مهندس ــی
شـــده اســـت .ایـــن واحـــد بـــا ســـابقه  16ســـاله در
خص ــوص برگ ــزاری دورهه ــای آموزش ــی تخصص ــی،
م ــورد تایی ــد فن ــی و حرف ــه ای کل کش ــور اس ــت.
شـــایان ذکـــر اســـت ایـــن موسســـه آموزشـــی دارای
اســـتانداردهای جهانـــی اســـت و نماینـــده
انحصـــاری موسســـه  SGITدانشـــگاه توبینگـــن در
حـــوزه هـــای فنـــی و مهندســـی در ایـــران اســـت و
ام ــکان ارائ ــه م ــدارک بینالملل ــی ب ــا اعتب ــار جهان ــی
دارد.
مرک ــز آم ــوزش قش ــم ولت ــاژ اخی ــرا نی ــز توس ــط ش ــرکت
مل ــی نف ــت ای ــران ارزیاب ــی و مج ــوز آن مج ــددا ب ــه
مـــدت یکســـال دیگـــر مـــورد تاییـــد ایـــن ســـازمان
ق ــرار گرف ــت .عالقمن ــدان جه ــت کس ــب اطالع ــات
از نحـــوه و زمـــان برگـــزاری دورههـــای آموزشـــی بـــه
ســایت شــرکت  www.qeshmvoltage.comبخــش
آم ــوزش مراجع ــه فرماین ــد .

شرکت فاران مفتخر به دریافت مجوز
تأسیس اولین مرکز تخصصی فنی و
حرفهای خود شد
آ کادمـــی فـــاران اکنـــون بـــا توجـــه بـــه قابلیتهـــا و
تجربــه  ۳۰ســاله ،در راســتای مســئولیت اجتماعــی
خــود و خدمتگــزاری بــه جامعــه ،اقــدام بــه تاســیس
آموزش ــگاه تخصص ــی فن ــی و حرف ـهای ک ــرده اس ــت
ت ــا بتوان ــد از ای ــن طری ــق ح ــق خ ــود را ب ــه جامع ــه ب ــا
تربی ــت نی ــروی کار ج ــوان و هدای ــت آنه ــا بج ــای
آورد.
ش ــرکت صنای ــع الکترونی ــک ف ــاران در س ــال 1368
بـــا هـــدف فعالیـــت در زمینـــه تولیـــد تجهیـــزات
الکترونیکـــی ،مخابراتـــی و کامپیوتـــری تأســـیس
گردی ــده و عم ــده تمرک ــزش تولی ــد و توزی ــع ان ــواع ی ــو
ی اس و باتـــری و تجهیـــزات دیگـــری از جملـــه
پـــ 
اســـتابالیزر و اینورتـــر اســـت.

شرکت سامانههای نوین افرا واحد
نمونه صنعتی استان فارس شد

تقدیر از مقاله شرکت کابل ابهر در
المپیک علمی و فنی صنعت کابل
مقال ــه ش ــرکت کاب ــل ابه ــر ک ــه در خص ــوص بررس ــی
و تحلی ــل اث ــر دم ــا ب ــر کیفی ــت آزم ــون تخلی ــه جزئ ــی
تدویـــن شـــده بـــود ،در دهمیـــن دوره کنفرانـــس
 Jicableک ــه از س ــال  1982ه ــر چه ــار س ــال یکب ــار
در شـــهر ورســـای بـــا حضـــور پیشکســـوتان مطـــرح
بینالمللـــی برگـــزار مـــی شـــود ،مـــورد تقدیـــر قـــرار
گرفـــت.
ایــن کنفرانــس کــه امســال بــا عنــوان Jicable 19برگــزار
شـــد ،یکـــی از بزرگتریـــن گردهماییهـــای علمـــی
در زمینـــه تحقیـــق و توســـعه ،ســـاخت ،نصـــب،
بهرهبـــرداری و عیبیابـــی کابلهـــای قـــدرت از
گـــروه ولتـــاژی فشـــارضعیف تـــا فـــوق فشـــارقوی و
نویـــن وابســـته بـــه ایـــن صنعـــت
تکنولوژ یهـــای
ِ
محس ــوب م ــی ش ــود ،م ــورد تقدی ــر ق ــرار گرف ــت.
در ای ــن کنفران ــس ک ــه از دوم ت ــا شش ــم تیرم ــاه س ــال
جــاری در ورســای کشــور فرانســه برگــزار شــد ،مقالــه
ش ــرکت کاب ــل ابه ــر بهعن ــوان تنه ــا ش ــرکت ایران ــی در

ای ــن کنفران ــس پذیرفت ــه ش ــد و م ــورد تقدی ــر داوران
و حض ــار ق ــرار گرف ــت .ای ــن مقال ــه علمی-کارب ــردی
حاصـــل فعالیتهـــای مطالعاتـــی و تحقیقاتـــی
واحــد کیفــی شــرکت کابــل ابهــر در ســال  97بــود کــه
ـت
نتایــج عملــی آن نقــش ارزنــدهای در ارتقــاء کیفیـ ِ
کابله ــای فش ــارقوی و ف ــوق فش ــارقوی در صنع ــت
کابلس ــازی ایف ــا ک ــرده اس ــت.
در ایـــن دوره از مجمـــوع  2000مقالـــه ارســـالی بـــه
دبیرخان ــه کنفران ــس ،ح ــدود  300مقال ــه برگزی ــده از
 40کش ــور ارائ ــه ش ــد .داوارن ممیزیکنن ــده مق ــاالت
از فعـــاالن مجامـــع مطـــرح بیـــن المللـــی همچـــون
 Cigre،IEC ، AEITو  CIREDبـــوده و از ایـــن رو
مقـــاالت برگزیـــده از دیـــدگاه علمـــی و فنـــی جـــزو
مقــاالت تــراز اول بیــن المللــی محســوب میشــوند.
موضوع ــات اصل ــی ای ــن دوره ،ش ــامل سیس ــتمهای
کابلـــی فشـــارقوی  ACو ،DCمســـائل زیســـت-
محیط ــی ش ــبکههای کابل ــی ،تکنیکه ــای نوی ــن
عی ــب یاب ــی ،آزمونه ــای تش ــخیصی الکتریک ــی و
غیرالکتریکـــی ،نگهـــداری و پایـــش سیســـتمهای
کابلــی و مــواد عایقــی نویــن در صنعــت کابلســازی
ب ــود.

اخبار
شرکت های
عضو

شـــرکت ســـامانههای نویـــن افـــرا در ســـال رونـــق
تولی ــد و در بزرگداش ــت روز مل ــی صنع ــت و مع ــدن،
بـــه عنـــوان واحـــد نمونـــه صنعتـــی اســـتان فـــارس
انتخـــاب شـــد و تندیـــس طالیـــی دریافـــت کـــرد.

شرکت قویساز نیرو واحد صنعتی
نمونه استان اردبیل شد
نیان الکترونیک برترین برند استان
خراسان شد

شـــرکت قویســـاز نیـــرو در ســـال رونـــق تولیـــد و در
بزرگداش ــت روز مل ــی صنع ــت و مع ــدن ،ب ــه عن ــوان
واحـــد صنعتـــی نمونـــه اســـتان اردبیـــل انتخـــاب
و تندیـــس طالیـــی ســـازمان صنعـــت ،معـــدن و
تجـــارت اســـتان را دریافـــت کـــرد.

در آییـــن اختتامیـــهی هفتمیـــن جشـــنوارهی
برندین ــگ ک ــه ب ــا حض ــور اس ــتاندار اس ــتان خراس ــان
رضـــوی و دیگـــر مقامـــات ارشـــد اســـتانی16 ،
مردادم ــاه  98در مش ــهد برگ ــزار ش ــد از برنده ــای برت ــر
ایـــن اســـتان تقدیـــر شـــد.
در ای ــن جش ــنوار ه ک ــه ب ــه هم ــت انجم ــن مدی ــران
صنایـــع خراســـان و بـــا حمایـــت اتـــاق بازرگانـــی،
اســـتانداری و ســـازمان صمـــت اســـتان خراســـان
رضـــوی برگـــزار شـــد ،برندهـــای برتـــر ایـــن اســـتان
معرفـــی شـــدند.
شــرکت نیــان الکترونیــک امســال توانســت بــا کســب
باالتریــن امتیــاز ارزیابــی از هیــات داوران جشــنواره،
تندیــس برتریــن برنــد اســتان را دریافــت کنــد.
مـــدل ارزیابـــی ایـــن جشـــنواره بـــر اســـاس مـــدل

 BAVو اس ــتاندارد  10668مدیری ــت برن ــد ب ــود ک ــه
معیارهـــای  55گانـــه آن بـــر شـــاخصهای بعـــد
حقوقــی ،بعــد رفتــاری و بعــد اقتصــادی برنــد تاکیــد
داشـــت.
الزم بـــه ذکـــر اســـت؛ شـــرکت نیـــان الکترونیـــک
امســـال بـــرای هفتمیـــن بـــار متوالـــی بـــا دریافـــت
تندی ــس برن ــد برت ــر اس ــتان ،جای ــگاه خ ــود را در بی ــن
برتریـــن برنـــد هـــا تثبیـــت کـــرده اســـت.

61
اخبــار
119

پیششمارهدوم تابستان 98

اخبار
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سندیکا+
طرح چالشهای واحدهای تولیدی
صنعت برق در کمیسیون انرژی اتاق
تهران
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جلســـه کمیســـیون انـــرژی اتـــاق بازرگانـــی صنایـــع
معـــادن و کشـــاورزی تهـــران صبـــح روز دوشـــنبه،
 14م ــرداد ب ــا موض ــوع بررس ــی چالشه ــای س ــاخت
داخ ــل تجهی ــزات صنع ــت نف ــت و صنع ــت ب ــرق
برگ ــزار ش ــد .در ای ــن جلس ــه ک ــه ب ــا حض ــور اعض ــای
کمیســیون انــرژی اتــاق و نماینــدگان وزارت صمــت
و وزارت نفـــت و تشـــکلهای مرتبـــط برگـــزار شـــد،
نماین ــدگان س ــندیکا اه ــم چالشه ــای واحده ــای
تولی ــدی صنع ــت ب ــرق و راهکاره ــای پیش ــنهادی
را ک ــه ب ــا کم ــک کمیت ــه حمای ــت از س ــاخت داخ ــل
س ــندیکا تهی ــه ش ــده ب ــود ،ارائ ــه کردن ــد.
چالشهـــای تامیـــن مـــواد اولیـــه ،ثبـــت ســـفارش
و تخصیـــص ارز ،نقـــل و انتقـــال ارز ،مشـــکالت
اعتبـــار اســـنادي ریفاینانـــس و یوزانـــس ،اجرایـــی
نشـــدن اعتبـــارات اســـنادی ریالـــی ،متناســـب
نبـــودن تعرفههـــای گمرکـــی ،واردات کاالی دارای
مش ــابه س ــاخت داخ ــل ،ممنوعی ــت واردات برخ ــی
مواداولیـــه واحدهـــای تولیـــدی ،غیرواقعـــی بـــودن
قیمتپایـــه صادراتـــی برخـــی تجهیـــزات صنعـــت
بـــرق ،عـــدم امـــکان دریافـــت گواهینامههـــای
تســت تجهیــزات بــه علــت تحریــم ،عــدم همــکاری
صندو قهـــا بـــا تهاتـــر مطالبـــات شـــرکتها،
توجیهناپذیـــر بـــودن ســـقف تســـهیالت ســـرمایه
در گـــردش ،مطالبـــات معـــوق از کارفرمایـــان
دولتـــی و موضـــوع بیمـــه و مالیـــات ،اصلیتریـــن
چالشهایــی بودنــد کــه توســط نایــب رئیــس و دبیــر
ســـندیکا مطـــرح شـــد.
ایجـــاد یـــک کارگـــروه مشـــترک بـــا وزارتخانههـــای
صمـــت و نیـــرو و برگـــزاری جلســـات مســـتمر بـــه
منظ ــور چارهاندیش ــی ب ــرای مش ــکالت بنگاهه ــای
تولی ــدی صنع ــت ب ــرق در ش ــرایط کنون ــی اقتص ــاد
کش ــور ،توج ــه حداکث ــری تمام ــی نهاده ــای مرتب ــط
بـــرای تحقـــق قانـــون حداکثـــر اســـتفاده از تـــوان
تولیـــد و خدماتـــی کشـــور ،حمایـــت هدفمنـــد از
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محصـــوالت ســـاخت داخـــل صنعـــت بـــرق بـــا
تعریـــف دقیـــق ســـاخت داخـــل ،ایجـــاد وحـــدت
روی ــه در دول ــت و دس ــتگاههای اجرای ــی ،اص ــاح
تعرفهه ــای گمرک ــی ب ــا رویک ــرد حمای ــت واقع ــی از
س ــاخت داخ ــل و ایج ــاد مش ــوقهای هوش ــمند در
ارتق ــاء س ــطح کیف ــی محص ــوالت داخل ــی بخش ــی
از راهکارهایــی بــود کــه توســط نماینــدگان ســندیکا
ارائ ــه ش ــد.
از اینـــرو مقـــرر شـــد کـــه ایـــن موضوعـــات از ســـوی
ات ــاق بازرگان ــی ته ــران ب ــه دول ــت منعک ــس ش ــود و
ب ــه هم ــت ات ــاق ته ــران و ب ــا محوری ــت س ــندیکای
صنعـــت بـــرق ،همایشـــی تحـــت عنـــوان ســـاخت
داخـــل تجهیـــزات صنعـــت بـــرق برگـــزار شـــود.
همچنیـــن مقـــرر شـــد ســـندیکا طـــی جلســـهای
میزبـــان رئیـــس کمیســـیون انـــرژی اتـــاق بازرگانـــی
تهـــران باشـــد تـــا بـــا بررســـی چالشهـــای موجـــود،
راهکارهـــای حـــل چالشهـــای ایـــن صنعـــت
شناس ــایی و ب ــرای پیگی ــری آنه ــا برنامهری ــزی ش ــود.
در پایـــان ایـــن جلســـه از رویکـــرد ســـندیکا بـــرای
پیگیـــری جـــدی و مســـتمر مشـــکالت اعضـــا و
همچنی ــن ارائ ــه تحلیله ــا و گزارشه ــای حرفــهای
از چالشهـــای فعـــاالن صنعـــت بـــرق بـــه همـــراه
راهکارهـــای پیشـــنهادی تقدیـــر شـــد.

تشکیل کارگروههای مشترک بین
سندیکا و توانیر برای روانسازی
قراردادها
نشس ــت مش ــترک نماین ــدگان س ــندیکای صنع ــت
بـــرق ایـــران و شـــرکت توانیـــر درخصـــوص معضـــل
قراردادهـــای متوقـــف بیســـت و چهـــارم تیـــر ســـال
ج ــاری ،در دفت ــر معاون ــت مال ــی و پش ــتیبانی توانی ــر
برگ ــزار ش ــد.
در ابتـــدای جلســـه دکتـــر اســـماعیلنیا ،معـــاون
مالـــی و پشـــتیبانی شـــرکت توانیـــر بـــه ایجـــاد دفتـــر
بررس ــی بازرگان ــی و قرارداده ــا ذی ــل معاون ــت مال ــی
و پشـــتیبانی توانیـــر اشـــاره و عنـــوان کـــرد :ایـــن
دفتـــر مســـئولیت پیگیـــری موضوعـــات قـــراردادی
کارفرمایــان بــا ســازندگان ،پیمانــکاران و مشــاوران را
ب ــر عه ــده خواه ــد داش ــت.
وی همچنیـــن اذعـــان داشـــت :ســـندیکا بـــازوی
کارشناســـی و تصمیمســـازی توانیـــر بـــه ویـــژه دفتـــر
بررســـی بازرگانـــی و قراردادهاســـت و معاونـــت
پشـــتیبانی روی ظرفیتهـــای ســـندیکا حســـاب
وی ــژ های ب ــاز ک ــرده اس ــت .نماین ــدگان س ــندیکا ب ــه
معض ــل قرارداده ــای متوق ــف و س ــابقه پیگیریه ــا
و توافقـــات حاصـــل شـــده بـــا شـــرکت توانیـــر بـــرای
اولویتبنـــدی قراردادهـــا اشـــاره و از عـــدم تعییـــن
تکلی ــف موض ــوع گالی ــه کردن ــد .ب ــه ای ــن مه ــم نی ــز

تاکی ــد ش ــد ک ــه ع ــدم ح ــل ای ــن موض ــوع تبع ــات
ســـنگینی هـــم بـــرای بخـــش دولتـــی و هـــم بـــرای
بخشخصوصـــی در پـــی خواهـــد داشـــت.
در ادامــه ضمــن اشــاره بــه ســطح مطلــوب همــکاری
فیمابیـــن ســـندیکا و توانیـــر ،گزارشـــی از اقدامـــات
مش ــترک ای ــن دو ارگان ک ــه از س ــال  97آغ ــاز ش ــده
و نتایـــج مطلوبـــی نیـــز داشـــته اســـت ،ارائـــه شـــد.
یکـــی از مهمتریـــن محورهـــای ایـــن گـــزارش بـــه
تالشهـــای صـــورت پذیرفتـــه بـــرای تغییـــر نـــگاه
س ــازمان برنام ــه ب ــه مفه ــوم س ــاخت داخ ــل و اب ــاغ
بخش ــنامه جبران ــی ارز ب ــا هماهنگ ــی صنع ــت ب ــرق
اش ــاره داش ــت.
ارائ ــه گ ــزارش درب ــاره هم ــکاری مش ــترک س ــندیکا و
توانی ــر در ح ــوزه فه ــارس به ــا مح ــور بع ــدی جلس ــه
بـــود .در ایـــن گـــزارش عنـــوان شـــد کـــه پـــس از
پیگیریهـــای مکـــرر از ســـازمان برنامـــه ،موافقـــت
ش ــده تهی ــه فه ــارس به ــای تجهی ــزات صنع ــت ب ــرق
ب ــه توانی ــر تفوی ــض ش ــود و ب ــر ای ــن اس ــاس جلس ــات
راهب ــری ای ــن موض ــوع ب ــا حض ــور فع ــال نماین ــدگان
ســندیکا و توانیــر در حــال برگــزاری اســت .همچنیــن
ب ــه رویک ــرد موث ــر و کارشناس ــی ش ــکلگرفته در ای ــن
کارگروههــا اشــاره و ابــراز امیــدواری شــد فهــارس بهــا
ت ــا پای ــان س ــال  98نهای ــی ش ــود.
بخشـــی از دســـتور کار جلســـه نیـــز بـــه بررســـی
همکار یهـــای مشـــترک توانیـــر و ســـندیکا در
موض ــوع ش ــاخصها اختص ــاص داش ــت .ب ــا توج ــه
ب ــه تجرب ــه موف ــق فه ــارس به ــا ،توانی ــر ب ــه س ــازمان
برنامــه پیشــنهاد کــرده کــه مســئولیت تعییــن قیمــت
طب ــق اس ــتانداردهای س ــازمان و ب ــا نظ ــارت توانی ــر
ب ــه س ــندیکا واگ ــذار ش ــود .از این ــرو ب ــه ل ــزوم تغیی ــر
رویکــرد ســازمان در تدویــن شــاخص اشــاره و تاکیــد
شـــد اگـــر ســـندیکا و توانیـــر بتواننـــد تفویضهـــای
الزم در ایـــن خصـــوص را بگیرنـــد ،یکـــی دیگـــر از
چالشهـــای اساســـی برطـــرف میشـــود.
موضـــوع بازنگـــری ضوابـــط بیمـــه پیمانـــکاری
صنع ــت ب ــرق دس ــتور کار بع ــدی ای ــن جلس ــه ب ــود.
ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه مش ــکالت ایج ــاد ش ــده ب ــرای
پیمان ــکاران و مش ــاوران در ح ــوزه تامی ــن اجتماع ــی
ب ــر کارفرمای ــان نی ــز تاثی ــر میگ ــذارد ،همکار یهای ــی
مابی ــن س ــندیکا و توانی ــر ب ــا جل ــب مش ــارکت ات ــاق
بازرگان ــی ته ــران ب ــرای بازنگ ــری در ضواب ــط مربوط ــه
انجـــام شـــده و نـــگاه مثبتـــی در ســـازمان تامیـــن
اجتماعـــی نســـبت بـــه ایـــن موضـــوع ایجـــاد شـــده
اس ــت.
در ادامــه بخشــنامه فلــزات بررســی و عنــوان شــد کــه
طب ــق بررسـ ـیهای ش ــرکت توانی ــر مش ــخص ش ــده
کـــه برقهـــای منطقـــهای بـــه نحوهـــای مختلفـــی
از بخشـــنامه مابهالتفـــاوت فلـــزات اســـتفاده
میکننـــد .در ایـــن راســـتا بـــا همـــکاری ســـندیکا و
توانیـــر و نماینـــدگان برقهـــای منطقـــهای در نظـــر
اس ــت ی ــک روش واح ــد ب ــرای تعدی ــل کلی ــه فل ــزات
م ــورد اس ــتفاده در صنع ــت ب ــرق تعری ــف ش ــود.
در ادام ــه جلس ــه ب ــر ل ــزوم طبقهبن ــدی موضوع ــات

ب ــر اس ــاس اهمی ــت تاکی ــد و مق ــرر ش ــد موضوع ــات
دســـتهبندی و بـــرای پیگیـــری آنهـــا برنامهریـــزی
شـــود .از اینـــرو مصـــوب شـــد یـــک کارگـــروه بـــرای
موضوعـــات جـــاری ماننـــد قراردادهـــای متوقـــف و
یــک کارگــروه بــرای مســائل آینــده مثــل قــرارداد تیــپ
و فه ــارس به ــا ب ــا نماین ــدگان طرفی ــن در اس ــرع وق ــت
تش ــکیل ش ــود .همچنی ــن تاکی ــد ش ــد موضوع ــات
مابیـــن ســـندیکا و توانیـــر در معاونـــت پشـــتیبانی
توانی ــر متمرک ــز ش ــود.
ب ــا توج ــه ب ــه رویک ــرد مطلوب ــی ک ــه از زم ــان ایج ــاد
دفتـــر بررســـی بازرگانـــی و قراردادهـــا ایجـــاد شـــده،
مق ــرر ش ــد ه ــر بخش ــنامه و ابالغیـ ـهای ک ــه از توانی ــر
بـــه شـــرکتهای تابعـــه ابـــاغ میشـــود قبلتـــر از
س ــندیکا کس ــب نظ ــرش ــود.
مق ــرر ش ــد ب ــرای ح ــل معض ــل قرارداده ــای متوق ــف
جلســات مشــترک در کوتاهتریــن زمــان برگــزار شــود و
بــا حضــور طرفیــن قــرارداد ،شــرکت توانیــر و ســندیکا
نســـبت بـــه بررســـی و حـــل معضـــل قـــراردادی
شــرکتها اقدامــات الزم صــورت پذیــرد .همچنیــن
مقـــرر شـــد قراردادهـــا دســـتهبندی و بـــه ترتیـــب
اهمیــت در کارگــروه مــورد طــرح و بررســی قــرار گیــرد.
در خصـــوص اولویتبنـــدی قراردادهـــا ،مقـــرر
ش ــد آخری ــن اقدام ــات انج ــام ش ــده توس ــط توانی ــر
اخـــذ و پـــس از بررســـی در کارگـــروه مشـــترک بـــر
اســـاس شـــاخصهای توافقـــی ،پروژههایـــی کـــه
دارای اولوی ــت نیس ــتند خاتم ــه یاب ــد و ب ــرای ادام ــه
پروژههـــای اولویـــتدار تصمیمگیـــری شـــود .بنـــا
ش ــد ب ــه س ــازندگان و پیمان ــکاران اب ــاغ ش ــود ک ــه
موضوعاتش ــان را از مس ــیر س ــندیکا پیگی ــری کنن ــد.
ب ــا موافق ــت اعض ــا مق ــرر ش ــد موض ــوع تغیی ــر برن ــد
در کمیتـــه بررســـی دعـــاوی بررســـی و بـــه جـــای
تغییـــر برنـــد از تغییـــر مشـــخصات فنـــی اســـتفاده
شـــود .همچنیـــن بـــا توجـــه بـــه اینکـــه از ســـازمان
برنامـــه مجوزهـــای الزم اخـــذ شـــده ،مقـــرر شـــد در
قراردادهـــای آتـــی و مناقصـــات پیـــشرو ،ونـــدور
پیشبین ــی و ام ــکان تغیی ــر برن ــد در مح ــدوده ون ــدور
لیســـت قـــرارداد لحـــاظ شـــود.
بـــا توجـــه بـــه اینکـــه هیـــأت ســـهنفره بـــرای فســـخ
قراردادهـــای صنعـــت بـــرق بـــا حضـــور معـــاون
محتـــرم مالـــی و پشـــتیبانی توانیـــر ،ذیحســـاب و
نماینــده کارفرمــا در حــال تشــکیل اســت ،مقــرر شــد
ی ــک کارگ ــروه بررس ــی دع ــاوی ب ــا حض ــور نماین ــده
س ــندیکا و توانی ــر جه ــت کارشناس ــی ،اع ــام نظ ــر
و تصمیمســـازی قبـــل از تصمیمگیـــری هیـــات
فس ــخ ایج ــاد ش ــود .ای ــن کارگ ــروه از دو عض ــو متغی ــر
(پیمان ــکار و کارفرم ــا) ،ی ــک نماین ــده از س ــندیکا،
یـــک نماینـــده حقوقـــی از توانیـــر ،یـــک نماینـــده از
دفتـــر بررســـی بازرگانـــی و یـــک نماینـــده از حـــوزه
تخصصـــی مربوطـــه تشـــکیل خواهـــد شـــد.
در ادامـــه جلســـه مقـــرر شـــد بـــرای اعـــام آمادگـــی
راهب ــری ،اخ ــذ و تعیی ــن قیمته ــا تح ــت نظ ــارت
توانیـــر بـــا ســـازمان برنامـــه مکاتبـــه و رونوشـــت
آن بـــه توانیـــر ارســـال شـــود .همچنیـــن بنـــا شـــد

برگ ــزاری جلس ــات دورهه ــای آموزش ــی درخص ــوص
موضوع ــات دس ــتورالعملها ،بخش ــنامه ارز و س ــایر
موضوع ــات مرتب ــط فع ــاالن در بخ ــش خصوص ــی و
دولت ــی در دس ــتور کار ق ــرار گرفت ــه و ب ــا هماهنگ ــی
طرفیــن حســب مــورد نســبت بــه برگــزاری دورههــای
مرتبـــط اقدامـــات الزم صـــورت پذیـــرد.
ب ــا توج ــه ب ــه ی ــک طرف ــه ب ــودن قرارداده ــای تی ــپ،
مقـــرر شـــد کارگـــروه مشـــترک قـــرارداد تیـــپ مابیـــن
ســـندیکا و شـــرکت توانیـــر ایجـــاد و ایـــن قراردادهـــا
مـــورد بازبینـــی و اصـــاح قـــرار گیـــرد .همچنیـــن
مق ــرر ش ــد پیشنویسه ــای م ــورد نظ ــر درخص ــوص
قراردادهـــای تیـــپ توســـط ســـندیکا در اختیـــار
کارگـــروه مـــورد نظـــر قـــرار گرفتـــه و پـــس از آن بـــدون
فـــوت وقـــت نســـبت بـــه تشـــکیل جلســـات
کارگ ــروه اقدام ــات الزم ص ــورت پذیرفت ــه و در ی ــک
زمانبن ــدی مش ــخص و مح ــدود ،جم ــع بن ــدی و ب ــه
شـــرکتهای تابعـــه و زیرمجموعـــه ابـــاغ شـــود.
ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه برخ ــی ش ــرکتهای تابع ــه توانی ــر
ب ــه نحوه ــای مختلف ــی از بخش ــنامههای فل ــز و ارز و
 ...اســتفاده میکننــد ،مقــرر شــد بــا ایجــاد وحــدت
رویـــه در اجـــرای بخشـــنامههای موصـــوف از
رفتاره ــای س ــلیقهای ش ــرکتهای تابع ــه جلوگی ــری
بعم ــل آی ــد.
بـــا تصمیـــم اعضـــا مقـــرر شـــد یـــک نامـــه مشـــترک
ب ــا هم ــکاری س ــندیکا و مع ــاون هماهنگ ــی مال ــی
و پشـــتیبانی شـــرکت توانیـــر بـــرای حـــل معضـــل
قراردادهـــای متوقـــف تنظیـــم و بـــرای مراجـــع
ذیصـــاح ارســـال شـــود .همچنیـــن بنـــا شـــد در
خصـــوص شـــاخصهای ســـال  98جلســـهای
مش ــترک ب ــا حض ــور نماین ــدگان توانی ــر و س ــندیکا ب ــا
ســـازمان برنامـــه هماهنـــگ شـــود.
در ادامـــه مقـــرر شـــد هماهنگیهـــای الزم بـــرای
تفوی ــض اختی ــارات ش ــورای عال ــی فن ــی ب ــه وزارت
نیـــرو بـــا همـــکاری مرکـــز پژوهشهـــای مجلـــس
ش ــورای اس ــامی ص ــورت پذی ــرد .درب ــاره مطالب ــات
شـــرکتهای عضـــو نیـــز بنـــا شـــد ســـندیکا بـــا
برقه ــای منطقــهای و ش ــرکتهای توزی ــع ،مکاتب ــه
و گــزارش پرداختــی بــه اعضــا را مطالبــه و نتیجــه آن
را ب ــه معاون ــت مال ــی و پش ــتیبانی ارائ ــه کن ــد.

صدور مجوز خرید شمش آلومینیوم
برای سازندگان سیم و کابل فاقد کوره
ذوب
عل ــی تبیانی ــان ،دبی ــر کمیت ــه حمای ــت از س ــاخت
داخـــل ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران از نامـــه
معـــاون امـــور معـــادن و صنایـــع معدنـــی وزارت
صم ــت ب ــه مدیرعام ــل ش ــرکت ب ــورس ای ــران مبن ــی
بـــر اعطـــای مجـــوز خریـــد شـــمش آلومینیـــوم بـــه
واحده ــای فاق ــد ک ــوره ذوب صنع ــت آلومینی ــوم از

طریـــق بـــورس کاال خبـــر داد.
وی ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه س ــندیکا بع ــد از دریاف ــت
مشـــکالت شـــرکتهای ســـازنده ســـیم و کابـــل
در زمینـــه خریـــد بورســـی شـــمش آلومینیـــوم
پیگیریهـــای خـــود را آغـــاز کـــرد ،گفـــت :بـــا
تح ــوالت اخی ــر در ب ــازار آلومینی ــوم کش ــور ،بس ــیاری
از مصرفکنن ــدگان ش ــمش آلومینی ــوم از فهرس ــت
دریافتکنن ــدگان آلومینی ــوم وزارت صنای ــع ح ــذف
ش ــدهاند و م ــا ک تش ــخیص نی ــز خری ــد از ب ــورس در
س ــالهای گذش ــته ب ــوده اس ــت ،ل ــذا ای ــن موض ــوع
منج ــر ب ــه خری ــد آلومینی ــوم ب ــا قیمت ــی ب ــه مرات ــب
باالتـــر از قیمـــت فـــروش در بـــورس فلـــزات بـــرای
تولیدکننـــدگان یـــراقآالت خطـــوط انتقـــال نیـــرو
و ســـازندگان ســـیم و کابـــل آلومینیومـــی شـــد کـــه
افزایـــش قیمـــت تمـــام شـــده و عـــدم تعدیـــل نـــرخ
فل ــزات در قرارداده ــای ج ــاری را ب ــه دنب ــال داش ــته
اســـت.
تبیانیـــان ادامـــه داد :آخریـــن بخشـــنامه و
دس ــتورالعمل ابالغ ــی وزارت صم ــت ام ــکان تامی ــن
ش ــمش آلومینی ــوم از ب ــورس فل ــزات را از بس ــیاری از
ش ــرکت ه ــای کابلس ــاز س ــلب ک ــرده ب ــود چ ــرا ک ــه
طب ــق دس ــتورالعمل مذک ــور ش ــمش آلومینی ــوم فق ــط
بــه دارنــدگان کــوره ذوب آلومینیــوم تعلــق میگرفــت
و ایــن امــر تــا کنــون تضــرر مالــی و مشــکالت عدیــده
ق ــراردادی ب ــرای کابلس ــازان فاق ــد ک ــوره ذوب ایج ــاد
ک ــرده اس ــت.
دبی ــر کمیت ــه حمای ــت از س ــاخت داخ ــل س ــندیکا
تصری ــح ک ــرد :طب ــق دس ــتورالعمل نح ــوه محاس ــبه
تفـــاوت بهـــای آلومینیـــوم ،مـــس و فـــوالد در
قراردادهـــای شـــرکت هـــای تابعـــه توانیـــر ،مـــا ک
کارفرمایـــان دولتـــی در محاســـبه مابـــه التفـــاوت
قیم ــت آلومینی ــوم در ص ــورت حس ــاب ه ــا و فاکت ــور
اقــام تحویلــی ،قیمــت آخریــن معاملــه انجــام شــده
در بــورس فلــزات اســت ،حــال آنکــه بــه دلیــل عــدم
ام ــکان خری ــد ش ــمش از ب ــورس و تف ــاوت چش ــمگیر
قیمـــت بـــازار و بـــورس توجیـــه مالـــی قراردادهـــای
مذک ــور ب ــه ش ــدت تح ــت تاثی ــر ق ــرار گرفت ــه اس ــت.
وی تاکیـــد کـــرد :عـــدم امـــکان تامیـــن شـــمش
آلومینی ــوم از ب ــورس فل ــزات ی ــا مفت ــول آلومینیوم ــی
ب ــه قیم ــت مبتن ــی ب ــر ب ــورس از ش ــرکتهای دارای
ک ــوره ذوب ،ه ــم ت ــوان رقابت ــی واحده ــای تولی ــدی را
در ب ــازار س ــیم و کاب ــل آلومینیوم ــی بس ــیار مح ــدود
ســاخته و هــم قراردادهــای شــرکت هــای خصوصــی
ب ــا ش ــرکت ه ــای تابع ــه وزارت نی ــرو را بی ــش از پی ــش
زی ــانده ک ــرده اس ــت.
تبیانی ــان ب ــا احص ــا مش ــکالت مذک ــور ک ــه ناش ــی از
ع ــدم ص ــدور مج ــوز خری ــد ش ــمش آلومینی ــوم ب ــرای
واحدهـــای تولیـــدی فاقـــد کـــوره بـــود ،ادامـــه داد:
س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران و کمیت ــه حمای ــت
از س ــاخت داخ ــل س ــندیکا در جلس ــات متع ــدد ب ــا
وزارت صم ــت مش ــکالت ش ــرکتهای عض ــو خ ــود
در ای ــن ح ــوزه را انع ــکاس داده و خواس ــتار ح ــل آن
ش ــدند.
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دبی ــر کمیت ــه حمای ــت از س ــاخت داخ ــل در پای ــان
خاطرنشـــان کـــرد :خوشـــبختانه بـــا پیگیریهـــای
مســتمر از ســوی کمیتــه حمایــت از ســاخت داخــل
س ــندیکا ،مع ــاون ام ــور مع ــادن و صنای ــع معدن ــی
وزارت صمـــت مجـــوز خریـــد شـــمش آلومینیـــوم
از طریـــق بـــورس کاال را تـــا اطـــاع ثانـــوی بـــرای
واحدهـــای فاقـــد کـــوره ذوب صنعـــت آلومینیـــوم
ص ــادر ک ــرده اس ــت و ش ــرکتهای س ــازنده س ــیم
و کاب ــل مجازن ــد ب ــا توج ــه ب ــه س ــهمیه درج ش ــده در
س ــامانه بهینی ــاب نس ــبت ب ــه خری ــد ش ــمش م ــورد
نی ــاز خ ــود اق ــدام کنن ــد.

تعیین تکلیف قراردادهای نیمه تمام در
هیات سه نفره

64

شـــرکت توانیـــر پـــس از پیگیریهـــای مســـتمر
س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران ب ــا ایج ــاد هی ــات
ســه نفــره ،بررســی قراردادهــای نیمــه تمــام و متوقــف
پی ــش از فس ــخ از س ــوی کارفرم ــا موافق ــت ک ــرد و از
س ــندیکا ب ــه عن ــوان یک ــی از پایهه ــای ای ــن هی ــات
تصمیمگیـــر نـــام بـــرد.
در نامـــه ای کـــه بـــه امضـــای علـــی اصغـــر
اســماعیلنیا ،معــاون هماهنگــی مالــی و پشــتیبانی
و ام ــور مجام ــع ش ــرکت توانی ــر رس ــیده ش ــرایط فس ــخ
قراردادهـــای مختلـــف اعـــام شـــده اســـت .بـــر
اس ــاس ای ــن نام ــه ک ــه خط ــاب ب ــه ریی ــس هی ــات
مدیـــره ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران نگاشـــته
شـــده ،در کلیـــه قراردادهـــای منعقـــده براســـاس
ش ــرایط عموم ــی پیم ــان مرتب ــط ب ــا پروژهه ــای مل ــی،
مس ــتندات الزم براس ــاس ضواب ــط بن ــد ال ــف م ــاده
 47بخشــنامه مذکــور قبــل از جــاری شــدن ضوابــط
فســخ توســط شــرکت توانیــر مــورد بررســی قــرار گرفتــه
و در ص ــورت اطمین ــان از رعای ــت ضواب ــط قانون ــی
مربوطــه ،مجــوز فســخ از هیــأت ســه نفــره ،اخــذ و بــه
کارفرمـــا ارســـال میشـــود.
در نامـــه ای کـــه از ســـوی توانیـــر بـــرای ســـندیکای
صنع ــت ب ــرق ای ــران ارس ــال ش ــده ،آم ــده اس ــت :در
س ــایر قرارداده ــای پیمان ــکاری و خری ــد ک ــه فس ــخ
ی ــا برکن ــاری ب ــا اختی ــار و تش ــخیص کارفرم ــا انج ــام
میشـــود ،توصیههـــای الزم در رعایـــت ضوابـــط
قانونـــی و اخـــد نظـــر مشـــورتی از شـــرکت توانیـــر بـــه
شـــرکتهای زیرمجموعـــه اعـــام شـــده اســـت .در
ای ــن م ــوارد در ص ــورت اعت ــراض پیمان ــکار ب ــه ع ــدم
رعایــت ضوابــط قانونــی توســط کارفرمــا ،بــدوا مــوارد
از س ــوی پیمان ــکار ب ــه کارفرم ــا اع ــام گردی ــده و در
ص ــورت ع ــدم حص ــول نتیج ــه ،پیمان ــکار میتوان ــد
م ــوارد را ب ــه س ــندیکا منعک ــس کن ــد.
معـــاون هماهنگـــی مالـــی و پشـــتیبانی و امـــور
مجام ــع ش ــرکت توانی ــر در ای ــن نام ــه تصری ــح ک ــرده
اس ــت :پ ــس از بررسـ ـیهای س ــندیکا و در ص ــورت
اطمینــان از صحــت مــوارد مطروحــه ،امــکان ارجــاع
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موضــوع از طــرف ســندیکا بــه ایــن شــرکت و بررســی
دعــاوی مذکــور در کمیت ـهای متشــکل از نمایندگــن
طرفیـــن ،ســـندیکا و دفتـــر بررســـیهای بازرگانـــی،
قرارداده ــا و پش ــتیبانی و معاونته ــای تخصص ــی
ای ــن ش ــرکت میس ــر اس ــت.
گفتن ــی اس ــت س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران ب ــر
اس ــاس همی ــن نام ــه ،از اعض ــای خ ــود خواس ــته ت ــا
ب ــا توج ــه ب ــه تاکی ــد نام ــه مذک ــور ب ــه ل ــزوم رعای ــت
ش ــرایط عموم ــی پیم ــان و ضواب ــط قانون ــی از س ــوی
کارفرمای ــان ب ــرای فس ــخ قرارداده ــای پیمان ــکاری و
خری ــد و همچنی ــن تاکی ــد ب ــر ل ــزوم بررس ــی دع ــاوی
بیـــن کارفرمـــا ،پیمانـــکار و ســـازنده در کمیتـــه ای
متش ــکل از نماین ــدگان طرفی ــن ،س ــندیکا و ش ــرکت
توانیـــر ،در صـــورت اعتـــراض بـــه عـــدم رعایـــت
ضواب ــط قانون ــی توس ــط ش ــرکت ه ــای زیرمجموع ــه
توانی ــر ،ب ــدوا م ــوارد را ب ــه کارفرم ــا اع ــام ک ــرده و در
صــورت عــدم حصــول نتیجــه مراتــب را بــه ســندیکا
منعک ــس کنن ــد.

گزارش چالش و راهکارهای رونق تولید
در سال 1398

مرکـــز پژوهشهـــای مجلـــس شـــورای اســـامی بـــا
هم ــکاری س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران گزارش ــی
درب ــاره چال ــش و راهکاره ــای رون ــق تولی ــد در س ــال
 1398ارائــه کــرده اســت .در ایــن گــزارش وضعیــت
صنعــت بــرق ،چالشهــای فرابخشــی رونــق تولیــد،
چالشه ــای بخش ــی و راهکاره ــای رون ــق تولی ــد در
بخ ــش ب ــرق ب ــه تفصی ــل بررس ــی ش ــده اس ــت.
در بخـــش مربـــوط بـــه وضعیـــت صنعـــت بـــرق،
جایـــگاه صنعـــت بـــرق در اقتصـــاد ملـــی ،رونـــد
احـــداث نیروگاههـــا در کشـــور ،تعمیـــق ســـاخت
داخــل در صنعــت بــرق کشــور ،قــدرت پیمانــکاری
و مدیریـــت پـــروژه ،وضعیـــت اقتصـــادی صنعـــت
ب ــرق ،ص ــادرات کاال ،تجهی ــزات و خدم ــات فن ــی
و مهندس ــی صنع ــت ب ــرق م ــورد بررس ــی ق ــرار گرفت ــه
اس ــت.
ایـــن گـــزارش در بخـــش مربـــوط بـــه چالشهـــای
فرابخشــی رونــق تولیــد در صنعــت بــرق ،بــه بررســی
تحری ــم و مش ــکالت ناش ــی از آن ،توق ــف پروژهه ــا،
نبـــود ثبـــات در مقـــررات صـــادرات و واردات و
مدیریــت تامیــن نهادههــای تولیــد پرداختــه اســت.
مکانیســـم نامناســـب قیمتگـــذاری ،رکـــود در

بـــازار ،عـــدم تمایـــل و بـــه کارگیـــری تجهیـــزات
ســـاخت داخـــل صنعـــت بـــرق ،نبـــود امکانـــات
آزم ــون اس ــتاندارد ب ــرای برخ ــی کااله ــای تولی ــدی در
صنعــت بــرق ،قراردادهــای یــک جانبــه وزارت نیــرو،
پاییــن بــودن حقــوق ورودی تجهیــزات دارای مشــابه
تولیـــد داخـــل ،مشـــکالت پیـــش روی صـــادرات
خدم ــات فن ــی و مهندس ــی از عم ــده چالشه ــای
صنع ــت ب ــرق هس ــتند ک ــه در ای ــن گ ــزارش ب ــه آنه ــا
اش ــاره ش ــده اس ــت.
در پایـــان نیـــز اصـــاح عوامـــل کالن اقتصـــادی و
محیطـــی ،تحریـــک تقاضـــا و خریـــد تجهیـــزات
صنعــت بــرق ،تقویــت عوامــل تولیــد (ســرمایه و مــواد
اولیــه) بــه عنــوان راهکارهــای رونــق تولیــد در بخــش
ب ــرق مط ــرح ش ــدند.

همکاری سندیکا و ساتکاب برای
توسعه صادرات تجهیزات وخدمات
فنی مهندسی صنعت برق
جلســـه مشـــترک ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران
و ش ــرکت م ــادر تخصص ــی س ــاخت و تهی ــه کاالی
آب و بـــرق (ســـاتکاب) دوم تیـــر ســـال جـــاری بـــا
حض ــور آقای ــان مهندس ــین عالالدین ــی و جلیلی ــان
مدیرعامـــل و معـــاون توســـعه صـــادرات شـــرکت
ســـاتکاب ،آقایـــان مهندســـین بخشـــی ،باقـــری و
ب ــرزی مه ــر رئی ــس ،نای ــب رئی ــس و دبی ــر س ــندیکا
در مح ــل س ــاتکاب برگ ــزار ش ــد .آقای ــان مهندس ــین
مســـگرپور و فیاضـــی رئیـــس و دبیـــر فدراســـیون
صنع ــت آب نی ــز در ای ــن جلس ــه حض ــور داش ــتند.
در ابتـــدای جلســـه دربـــاره اساســـنامه ســـاتکاب
مباحثـــی مطـــرح و تاکیـــد شـــد کـــه اساســـنامه
ایـــن شـــرکت حکـــم قانـــون دارد چـــرا کـــه مصـــوب
مجلــس شــورای اســامی و شــورای نگهبــان اســت.
شـــرکت ســـاتکاب ســـهامدار  170شـــرکت اســـت
کـــه شـــرکتهای توزیـــع ،مپنـــا و  ...جـــزو ایـــن
ســـهامداران بـــه شـــمار میرونـــد.
ادامـــه جلســـه بـــه بررســـی موضـــوع اســـتارتاپها
اختصـــاص داشـــت کـــه بنـــا شـــد تـــا پایـــان ســـال
بـــرای ایـــن حـــوزه برنامهریـــزی و اقدامـــات الزم
انجـــام شـــود .هوشمندســـازی کنتورهـــای آب
و بـــرق ،هیدروتوریســـم ،فیبرهـــای نـــوری و  ...از
ظرفیتهایـــی هســـتند کـــه ســـاتکاب میتوانـــد
نقــش تســهیل کننــدهای دربــاره ایجــاد اســتارتاپها
در ایـــن حـــوزه ایفـــا کنـــد امـــا بـــه ســـطح رقابـــت
شـــرکتها ورود نخواهـــد کـــرد.
صنع ــت آب و ب ــرق ب ــه عن ــوان کااله ــای اساس ــی،
پی ــش نی ــاز هرگون ــه فعالی ــت اقتص ــادی و تولی ــدی
اســـت و پشـــتیبانی از آن میتوانـــد در رونـــق تولیـــد
موث ــر باش ــد.
صنعــت آب و بــرق در ســال  ۹۷چهــل هــزار میلیــارد
توم ــان وارد ب ــازار ک ــرده اس ــت ک ــه از ای ــن مق ــدار ۳۳

رویدادها

ه ــزار میلی ــارد توم ــان ب ــه ص ــورت نق ــد و اوراق ب ــوده
و هفـــت هـــزار میلیـــارد تومـــان نیـــز توســـط بخـــش
خصوص ــی پ ــول ب ــوده اس ــت.
درآم ــد وزارت نی ــرو در س ــال ۲۵ ،97ه ــزار میلی ــارد
تومــان بــوده اســت کــه از ایــن مبلــغ  ۲۱هــزار میلیــارد
تومـــان از طریـــق صنعـــت بـــرق و  ۴هـــزار میلیـــارد
توم ــان از ح ــوزه آب و فاض ــاب ب ــوده اس ــت.
در ادام ــه جلس ــه درب ــاره تعرفهه ــا و ام ــکان واقع ــی
ش ــدن آنه ــا بح ــث و تب ــادل نظ ــر ش ــد و ای ــن بح ــث
مطـــرح شـــد کـــه اگـــر تعرفههـــا واقعـــی نشـــوند چـــه
راهکارهای ــی بای ــد ب ــرای آن در نظ ــر گرف ــت .تبدی ــل
پســـتها بـــه پســـتهای دفنـــی و بهرهمنـــدی از
زمینه ــای در اختی ــار وزارت نی ــرو و تبدی ــل آنه ــا ب ــه
نقدینگ ــی همچنی ــن ایج ــاد صن ــدوق پ ــروژه ب ــرای
اجـــرای طرحهـــای زیربنایـــی از راهکارهـــای ارائـــه
ش ــده ب ــود.
در ادامـــه جلســـه بـــه ضـــرورت همکار یهـــای
ســـاتکاب بـــا بخـــش خصوصـــی اشـــاره و تاکیـــد
ش ــد ماموری ــت ای ــن ش ــرکت هم ــکاری ب ــا بخ ــش
خصوصـــی اســـت.
موضـــوع تهیـــه ونـــدور لیســـت وزارت نیـــرو بـــا
همـــکاری ســـندیکا و فدراســـیون آب و همـــکاری
در برگـــزاری نمایشـــگاهها و رویدادهـــای داخلـــی و
خارج ــی م ــورد تواف ــق و تاکی ــد طرفی ــن ق ــرار گرف ــت.
رئی ــس هیئ ــت مدی ــره س ــندیکا احی ــای س ــاتکاب
را گامـــی مثبـــت تلقـــی کـــرده و گفـــت :احیـــای
ایـــن شـــرکت فضـــای امیـــد را در بخـــش دولتـــی و
خصوصـــی ایجـــاد کـــرده اســـت .ســـاتکاب بایـــد
ت ــاش کن ــد ب ــر موضوع ــات ذیرب ــط متمرک ــز ش ــده
و ارتبـــاط خـــود را بـــا بخـــش خصوصـــی از کانـــال
ســـندیکا و تشـــکلهای مرتبـــط پیگیـــری کنـــد.
وی ادام ــه داد :ب ــرای همکار یه ــای فیمابی ــن بای ــد
ی ــک روش سیس ــتماتیک و عمل ــی تعری ــف ش ــود،
روال ارتباطــی بیــن ســاتکاب و ســندیکا نیــز بایــد بــه
ص ــورت مش ــخص و ش ــفاف باش ــد.
نای ــب رئی ــس هیئ ــت مدی ــره س ــندیکا نی ــز ب ــا تاکی ــد
ب ــر ظرفیته ــای موج ــود در تش ــکلها اظه ــار ک ــرد:
ظرفیته ــای موج ــود در تش ــکلها ایج ــاب میکن ــد
کــه برخــی مواز یکار یهــا توســط ســاتکاب صــورت
نگیـــرد .وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه صنعـــت بـــرق

باالتری ــن ارزش اف ــزوده را در می ــان صنای ــع مختل ــف
دارد ،گف ــت :ش ــاید س ــاتکاب بتوان ــد ظرفیته ــای
م ــاده  ۱۲را محق ــق کن ــد.
مدیرعام ــل ش ــرکت س ــاتکاب ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه
س ــاتکاب در ت ــاش اس ــت مصوب ــه هی ــات دول ــت
را ب ــرای تبدی ــل ب ــه س ــازمان توس ــعهای اخ ــذ کن ــد،
تصری ــح ک ــرد :ایج ــاد ی ــک ی ــا دو ش ــرکت صادرات ــی
بــا مشــارکت ســاتکاب بایــد پیگیــری شــود ،ایــن دو
ش ــرکت یک ــی در ح ــوزه آب و دیگ ــری بای ــد در ح ــوزه
بـــرق باشـــد .ایجـــاد دفتـــر در کشـــورهای هـــدف در
اساس ــنامه س ــاتکاب لح ــاظ ش ــده اس ــت ل ــذا بای ــد
ای ــن ه ــدف را ج ــدی گرف ــت و دنب ــال ک ــرد.
در ادامــه جلســه آقــای فیاضــی اســتقبال فدراســیون
آب را از ونــدور لیســت و همچنیــن تبدیــل ســاتکاب
بــه یــک ســازمان توســعهای اعــام و درخواســت کــرد
ونـــدور لیســـت بـــا مشـــارکت تشـــکلهای مرتبـــط
تهیــه شــود.
وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر ادبیــات مشــترک
بیـــن ســـاتکاب و تشـــکلهای معیـــن حـــوزه آب
و ب ــرق وج ــود دارد ،ادام ــه داد :بهت ــر اس ــت ه ــر چ ــه
س ــریعتر اقدام ــات اجرای ــی در ح ــوزه همکار یه ــای
س ــاتکاب و تش ــکلها کلی ــد بخ ــورد.
در ادامــه مدیرعامــل شــرکت ســاتکاب بــه ضــرورت
ارتبـــاط ســـازندگان ،پیمانـــکاران و مشـــاوران بـــا
مدی ــران ارش ــد صنع ــت ب ــرق اش ــاره ک ــرد و گف ــت:
ب ــرای همکار یه ــای مش ــترک نشس ــتی غی ــر رس ــمی
بـــا حضـــور بخـــش خصوصـــی و مدیـــران ارشـــد
صنع ــت آب و ب ــرق در نظ ــر گرفت ــه ش ــده اس ــت
در پایـــان نیـــز آقـــای جلیلیـــان عـــاوه بـــر پیشـــنهاد
ایجــاد کارگروههــای تخصصــی مشــترک درخواســت
کردنـــد کـــه یـــک نســـخه از اســـتراتژیهای توســـعه
ص ــادرات صنع ــت ب ــرق (ک ــه توس ــط س ــندیکا و ب ــه
دس ــتور وزی ــر تهی ــه ش ــده اس ــت) ،و س ــند راهب ــردی
توس ــعه کس ــب و کار در اختی ــار ش ــرکت س ــاتکاب
قـــرار بگیـــرد .همچنیـــن بنـــا شـــد کـــه جلســـات و
هماهنگیه ــای فیمابی ــن در رس ــانههای س ــندیکا
منعکـــس و ســـندیکا پیشـــنهادات خـــود در
خص ــوص همکار یه ــای فیمابی ــن را ب ــه س ــاتکاب
اع ــام کن ــد.

رویدادها
تقدیر از شرکتهای منتخب ،حامی و
نیکوکار در اختتامیه کنفرانس توزیع
بیســـت و چهارمیـــن دوره کنفرانـــس شـــبکههای
توزی ــع نی ــروی ب ــرق ،پن ــج ش ــنبه س ـیام خ ــرداد م ــاه،
در خ ــرم آب ــاد ب ــه کار خ ــود پای ــان داد.
پرون ــده ای ــن کنفران ــس ک ــه ب ــر خ ــاف روال معم ــول
ســالهای گذشــته و بــه دلیــل وقــوع ســیل در برخــی
از اســـتانهای کشـــور بـــا تاخیـــری دو ماهـــه برگـــزار
شـــد ،بـــا تجلیـــل از شـــرکتهای حامـــی ،شـــرکت
هـــای برتـــر نمایشـــگاه و نیـــز شـــرکتهایی کـــه بـــه
س ــیلزدگان ی ــاری رس ــانده بودن ــد ،بس ــته ش ــد.
بـــه ایـــن ترتیـــب در مراســـم اختتامیـــه کنفرانـــس
بیســـت و چهـــارم از شـــرکتهای گلنـــور ،آریـــا
ترانس ــفو ش ــرق ،ن ــوآوران ب ــرق آری ــا ،الکترونی ــک اف ــزار
آزمــا ،ایــران ترانســفو ،بهیــن تجربــه و کارا هیدرولیــک
دماونــد بــه عنــوان حامیــان ایــن گردهمایــی دو روزه
تقدی ــر ش ــد.
همچنیـــن ســـتاد برگـــزاری نمایشـــگاه بـــا اهـــدای
لوحـــی از شـــرکتهای بهیـــن تجربـــه ،الکترونیـــک
افـــزار آزمـــا ،رهشـــاد الکتریـــک ،صفـــدر ساســـانی،
پادرعـــد ،حاصـــل اوج پردازش(حاپكـــو) ،صنايـــع
بـــرق و الكترونيـــك بـــال صبـــا ،مازيـــار صنعـــت
بابـــل و مهندســـي قـــدس نيـــرو بابـــت کمـــک بـــه
ســـیلزدگان تجلیـــل کـــرد.
گفتنـــی اســـت شـــرکتهای نـــوآوران بـــرق آریـــا،
الکترونیـــک افـــزار آزمـــا ،گلنـــور ،همیـــان فـــن،
س ــامانههای نوی ــن اف ــرا و آری ــا ترانسفوش ــرق ه ــم ب ــه
عنـــوان شـــرکتهای منتخـــب نمایشـــگاه جانبـــی
کنفران ــس ش ــناخته ش ــده و از آنه ــا تقدی ــر ب ــه عم ــل
آم ــد.
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خصوصی صنعت برق
رویدادها

نشس ــت خب ــری س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران ب ــا
خبرن ــگاران و اصح ــاب رس ــانه ام ــروز (دوش ــنبه17 ،
تیــر) بــا حضــور علــی بخشــی و پیــام باقــری رئیــس و
نای ــب رئی ــس هی ــات مدی ــره و س ــپهر برز یمه ــر دبی ــر
س ــندیکا در مح ــل س ــندیکا برگ ــزار ش ــد.
در ابت ــدای نشس ــت عل ــی بخش ــی؛ رئی ــس هی ــات
مدیـــره ضمـــن اشـــاره بـــه پتانســـیلهای صنعـــت
بـــرق اظهـــار کـــرد :بـــر اســـاس آمـــار منتشـــر شـــده از
ســوی مرکــز آمــار ایــران صنعــت بــرق بــا ارزش افــزوده
 120ه ــزار میلی ــارد ری ــال ح ــدود ی ــک درص ــد تولی ــد
ناخال ــص داخل ــی ای ــران در س ــال  1394را ب ــه خ ــود
اختصـــاص داده و ســـهمی  11درصـــدی از ارزش
اف ــزوده صنای ــع کش ــور دارد.
وی ب ــا تاکی ــد ب ــر اینک ــه در ح ــال حاض ــر بی ــش از 90
درصــد از تجهیــزات مــورد نیــاز صنعــت بــرق متکــی
ب ــه ت ــوان داخل ــی اس ــت ،گف ــت :در س ــال 90 ،1396
درصــد صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی توســط
وزارت نیـــرو صـــورت گرفـــت کـــه  80درصـــد ایـــن
مق ــدار ب ــه بخ ــش ب ــرق اختص ــاص داش ــته اس ــت.
**بایـــد از ظرفیـــت صنعـــت بـــرق در صـــادرات
اســـتفاده کنیـــم
رئی ــس هی ــات مدی ــره ادام ــه داد :در ش ــرایط س ــخت
امـــروز اقتصـــاد کشـــور و مشـــکالت مربـــوط بـــه
صـــادرات نفـــت ،صنعـــت بـــرق بـــا ظرفیتهـــای
موجـــود میتوانـــد بـــه کمـــک صـــادرات بیایـــد.
خدمـــات فنـــی و مهندســـی صنعـــت بـــرق ۲۰
میلیـــارد دالر ظرفیـــت صـــادرات دارد کـــه بایـــد در
اس ــتفاده از ای ــن ظرفی ــت تم ــام ت ــاش ب ــه کار گرفت ــه
شـــود.
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بخشـــی تصریـــح کـــرد :متاســـفانه شـــرایط
شـــبکههای بـــرق کشـــور در مـــرز هشـــدار اســـت و
س ــرمای هگذاری متناس ــب ب ــا می ــزان مص ــرف ک ــه در
ح ــال افزای ــش اس ــت ،ص ــورت نگرفت ــه ک ــه اگ ــر ب ــه
همی ــن من ــوال ادام ــه پی ــدا کن ــد ب ــه زودی ش ــبکهها
دچـــار مشـــکالت حـــاد و جدیتـــر خواهـــد شـــد.
**توقف  400قرارداد صنعت برق
وی ب ــه وضعی ــت نامناس ــب قرارداده ــای صنع ــت
بـــرق اشـــاره کـــرد و گفـــت :تعـــداد قراردادهـــای
متوق ــف ح ــوزه توز ی ــع و انتق ــال ب ــه نق ــل از ش ــرکت
توانی ــر ح ــدود  400ق ــرارداد اس ــت ک ــه از ای ــن تع ــداد
در حــال حاضــر  162قــرارداد بــرای تعییــن تکلیــف از
ســوی شــرکتهای فعــال ایــن صنعــت بــه ســندیکا
ارج ــاع ش ــده اس ــت.
بخش ــی اظه ــار ک ــرد :بالتکلی ــف مان ــدن پروژهه ــای
توســـعهای صنعـــت بـــرق ،ضبـــط ضمانـــت
نامههـــای شـــرکتهای ســـازنده و پیمانـــکار،
ورشکس ــتگی ش ــرکتها ب ــه دلی ــل ضب ــط ضمان ــت
نامههـــا و معـــوق مانـــدن پروژههـــای اجرایـــی،
تحمی ــل زی ــان ناش ــی از افزای ــش قیم ــت نهادهه ــای
تولی ــدی و ارز ب ــه س ــازندگان و پیمان ــکاران ،توق ــف
رون ــد رش ــد زیرس ــاختهای صنع ــت ب ــرق ،کاه ــش
ظرفی ــت ه ــای تولی ــد ،انتق ــال و توزی ــع ب ــرق و ایج ــاد
زمینــه گســترده بــرای خاموش ـیها در میــان مــدت از
پیامدهـــای قراردادهـــای متوقـــف هســـتند.
رئی ــس هی ــات مدی ــره ادام ــه داد :ب ــرای ح ــل ای ــن
چال ــش بای ــد ام ــکان اص ــاح ق ــرارداد و ی ــا خاتم ــه
ق ــرارداد ب ــدون تحمی ــل هزینهه ــای ی ــک جانب ــه ب ــر
پیمان ــکاران فراه ــم ش ــود .در می ــان م ــدت ه ــم ب ــا
اصـــاح قـــرارداد تیـــپ ،شـــرایط تعدیـــل و پوشـــش
ریســـک متناســـب بـــا تغییـــرات قیمـــت فلـــزات
اساس ــی و تجهی ــزات وابس ــته ب ــه ارز ،در قرارداده ــا
پی ــش بین ــی ش ــده و ب ــه نس ــبت منصفانـ ـهای ای ــن

ریســـکها بیـــن طرفیـــن تســـهیم شـــود.
بخش ــی ب ــا بی ــان اینک ــه تع ــدد و تکث ــر بخش ــنامهها
و دس ــتورالعملهای اب ــاغ ش ــده از س ــوی س ــازمان
تامیـــن اجتماعـــی یکـــی از چالشهـــای فعـــاالن
صنع ــت ب ــرق ب ــا ای ــن س ــازمان اس ــت ،ادام ــه داد:
تبدی ــل ش ــدن س ــازمان تامی ــن اجتماع ــی ب ــه ی ــک
مجموعــه پرچالــش بــه دلیــل ابعــاد گســترده بحــران
مالـــی صنـــدوق هـــای بازنشســـتگی ،نبـــود یـــک
تعام ــل فع ــال و س ــازنده بی ــن س ــازمان و نماین ــدگان
بخ ــش خصوص ــی ،نامش ــخص ب ــودن ح ــق بیم ــه
قراردادهـــای پیمانـــی و بالتکلیفـــی پیمانـــکاران
وســـازندگان بـــرای پیـــش بینـــی مبلـــغ حـــق بیمـــه
قرارداده ــا در قیم ــت تم ــام ش ــده کاال ی ــا خدم ــت
خـــود ،بـــاز بـــودن دســـت کارگـــزاران بیمـــه تامیـــن
اجتماعـــی بـــرای اعمـــال ســـلیقه در نحـــوه پیـــاده
س ــازی و اج ــرای دس ــتورالعمل ه ــا ،از چالشه ــای
موج ــود در ای ــن ح ــوزه اس ــت.
نحــوه محاســبه حــق بیمــه قراردادهــای پیمانــی؛
چالــش فعــاالن اقتصــادی بــا تامیــن اجتماعــی
رئیـــس هیـــات مدیـــره ســـندیکا افـــزود :پاســـخگو
نبـــودن ســـازمان و کارکنـــان آن در قبـــال نـــوع
تصمیمگیریهـــا و یـــا نحـــوه محاســـبه حـــق بیمـــه
قراردادهـــای پیمانـــی ،اختیـــارات کامـــل ســـازمان
تامی ــن اجتماع ــی ب ــرای دسترس ــی و مس ــدود ک ــردن
حســـاب کارفرمایـــان وعـــدم تمکیـــن بـــه قوانیـــن
موجـــود بـــه ویـــژه قانـــون حمایـــت از تولیـــد رقابـــت
پذیـــر را میتـــوان از دیگـــر چالشهـــای ایـــن حـــوزه
برشـــمرد.
وی برقــراری تعامــل ســازنده بیــن تامیــن اجتماعــی،
اتـــاق بازرگانـــی و تشـــکلهای اقتصـــادی مرتبـــط
را یکـــی از راهکارهـــای حـــل چالـــش بـــا تامیـــن
اجتماعــی عنــوان کــرد و گفــت :ســندیکای صنعــت
ب ــرق ای ــران الیحــهای را ب ــه منظ ــور استانداردس ــازی

آییـــن نامههـــای ایـــن ســـازمان تدویـــن و بـــه ایـــن
ســـازمان ،مجلـــس شـــورای اســـامی و اتاقهـــای
بازرگان ــی ای ــران و ته ــران ارائ ــه داده و پیگی ــر پی ــاده
ســـازی و اجـــرای آن اســـت.
بخشـــی همچنیـــن تصریـــح کـــرد :تلخیـــص و
کاه ــش تع ــداد بخش ــنامههای مرتب ــط ب ــا ی ــک ح ــوزه
و ص ــدور ی ــک بخش ــنامه واح ــد ،تعیی ــن ضرای ــب
مشـــخص و ثابـــت براســـاس قراردادهـــای تیـــپ
صنعـــت بـــرق از دیگـــر راهکارهایـــی کـــه میتـــوان
بـــرای حـــل چالـــش بـــه کار گرفـــت.
رئیـــس هیـــات مدیـــره ســـندیکا در ادامـــه ضمـــن
اشـــاره بـــه وصـــول برخـــی مطالبـــات شـــرکتها
از طریـــق اوراق خزانـــه گفـــت :اســـتفاده از اوراق
خزان ــه ب ــرای تادی ــه بدهیه ــای توانی ــر در پروژ هه ــای
مختل ــف عم ــا فش ــار مضاعف ــی را ب ــه ش ــرکتهای
بخ ــش خصوص ــی ب ــه وی ــژه ش ــرکتهای کوچ ــک و
متوســط تحمیــل میکنــد کــه منجــر بــه ناتوانــی آنهــا
بــرای انجــام تعهــدات قــراردادی شــان شــده اســت.
وی در ادامـــه بـــا اشـــاره بـــه نقـــش اوراق خزانـــه در
تســویه بدهــی دولــت گفــت :اوراق خزانــه بــهعنــوان
یکـــی از ابزارهـــای اصلـــی تســـویه بدهـــی عظیـــم
دول ــت ب ــه بس ــتانکاران (ک ــه رق ــم آن ح ــدود 300ه ــزار
میلی ــارد توم ــان در مجم ــوع تخمی ــن زده میش ــود)
ب ــه کار گرفت ــه میش ــود .ای ــن اوراق فاق ــد کوپ ــن ی ــا
پرداخ ــت س ــود ادوآری ب ــوده ام ــا طبیعت ــا ب ــه دلی ــل
فاصل ــه زمان ــی ت ــا سررس ــید پرداخ ــت ب ــا تخفی ــف
نس ــبت ب ــه قیم ــت اس ــمی معامل ــه میش ــوند.
بخش ــی تصری ــح ک ــرد :جه ــش ن ــرخ ارز و م ــواد اولی ــه
و ع ــدم جب ــران خس ــارات ناش ــی از رش ــد قیمته ــا،
شـــرکتهای فعـــال صنعـــت بـــرق را کـــه قبـــا بـــه
دلیـــل فشـــارهای ناشـــی از کمبـــود منابـــع مالـــی،
مطالبــات معــوق از وزارت نیــرو ،چارچــوب یکســویه
قراردادهـــای فاقـــد تعدیـــل ،دچـــار چالشهـــای
ج ــدی ش ــده بودن ــد ،زمینگی ــر ک ــرده اس ــت.

رئیـــس هیـــات مدیـــره ســـندیکا تاکیـــد کـــرد :الزم
اســت کــه وزارت نیــرو و توانیــر از ابزارهــای بازاردهــی
ماننــد اســناد خزانــه اســامی صرفــا بــرای طرحهــای
کالن اس ــتفاده کنن ــد.
اســـتفاده از اوراق خزانـــه فشـــار مضاعفـــی بـــر
شـــرکتهای خصوصـــی وارد کـــرده اســـت
وی ادام ــه داد :ش ــرکت توانی ــر ب ــه دلی ــل معض ــات
تامی ــن نقدینگ ــی ،نی ــاز س ــه براب ــری ب ــه نقدینگ ــی و
شــرایط حاکــم بــر معامــات بــازار موجبــات کاهــش
بنیــه فعــاالن صنعــت بــرق را فراهــم آورده اســت کــه
ای ــن م ــورد ب ــه نوع ــی ب ــا وظیف ــه حاکمیت ــی وزارت
نی ــرو ب ــرای حمای ــت و تقوی ــت ظرفیته ــای موج ــود
هماهنگ ــی ن ــدارد.
بخش ــی اف ــزود :تادی ــه و تس ــویه حداق ــل  50درص ــد
مبلـــغ یـــک قـــرارداد از طریـــق اوراق اســـناد خزانـــه
اس ــامی ب ــا زم ــان بازپرداخ ــت چن ــد م ــاه ت ــا چن ــد
ســاله بــا شــرایط حاکــم بــر بــازار هماهنگــی و انطبــاق
نــدارد ،بــه عــاوه قانــون هیــچ الزامــی بــر پرداخــت 50
درص ــد مبل ــغ ب ــه وس ــیله اس ــناد خزان ــه ن ــدارد.
رئیـــس هیـــات مدیـــره ســـندیکا خاطرنشـــان کـــرد:
اســـتفاده از اوراق خزانـــه بـــرای تادیـــه بدهیهـــای
توانیــر در پروژههــای مختلــف عمــا فشــار مضاعفــی
را بـــه شـــرکتهای بخـــش خصوصـــی بـــه ویـــژه
ش ــرکتهای کوچ ــک و متوس ــط تحمی ــل میکن ــد
ک ــه منج ــر ب ــه ناتوان ــی آنه ــا ب ــرای انج ــام تعه ــدات
قـــراردادی شـــان میشـــود.
عم ــده مش ــکالت کش ــور ناش ــی از س ــوءمدیریت
اس ــت ن ــه تحری ــم
در ادامــه نشســت ،پیــام باقــری ،نایــب رئیــس هیــات
مدی ــره س ــندیکا ب ــا اش ــاره ب ــه بح ــث تاثی ــر تحریمه ــا
بـــر اقتصـــاد کشـــور گفـــت :عمـــده مشـــکالت
اقتصـــادی کشـــور متاثـــر از تحریمهـــا نبـــوده بلکـــه
ناشـــی از ســـومدیریت و تصمیمـــات نامتناســـب

اســـت.رانتهای موجـــود در کشـــور رمقـــی بـــرای
صنایـــع و واحدهـــای تولیـــدی نگذاشـــته اســـت و
بســـیاری از شـــرکتها علیرغـــم ظرفیـــت خـــوب،
کارایـــی خوبـــی ندارنـــد و یـــا تعطیـــل شـــدهاند.
وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه در زمینـــه ارز بـــا
بخشـــنامههای متناقضـــی روبـــرو هســـتیم کـــه
فعالیـــت فعـــاالن اقتصـــادی را بـــا مشـــکل مواجـــه
ک ــرده اس ــت ،ادام ــه داد :س ــازمان برنام ــه بایس ــتی در
تدوی ــن آییننام ــه و بخش ــنامهها حتم ــا نظ ــر بخ ــش
خصوص ــی را بگی ــرد ک ــه متاس ــفانه چنی ــن اتفاق ــی
نیفتـــاده اســـت.
نایـــب رئیـــس هیـــات مدیـــره افـــزود :برخوردهـــای
ســـلیقهای ســـازمان برنامـــه بعـــد از بحـــران ارزی و
نقـــص بخشـــنامهها مشـــکالت را تشـــدید کـــرده
و باعـــث شـــده فعـــاالن از حضـــور در مناقصـــات
خـــودداری کننـــد چـــرا کـــه از پوشـــش بخشـــنامه
اطمینـــان ندارنـــد .مـــا بارهـــا از مســـئوالن ســـازمان
برنامـــه درخواســـت کردیـــم کـــه حداقـــل بـــرای
تعییـــن تکلیـــف قراردادهـــای تامیـــن تجهیـــزات و
قراردادهـــای پیمانـــکاری ،خاتمـــه آنهـــا را اعـــام
کننـــد.

رویدادها

نامت ــوازن ب ــودن اقتص ــاد ب ــرق؛ ریش ــه مش ــکالت
فع ــاالن ای ــن صنع ــت
باقـــری بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه ریشـــه بســـیاری از
مش ــکالت م ــا بح ــث نامت ــوازن ب ــودن اقتص ــاد ب ــرق
اس ــت ،تصری ــح ک ــرد :ع ــدم پرداخ ــت مابهالتف ــاوت
نـــرخ تکلیفـــی فـــروش و خریـــد تضمینـــی بـــرق بـــه
وس ــیله دول ــت موج ــب افزای ــش بدهیه ــای وزارت
نیــرو ،عــدم بازپرداخــت بــه موقــع اقســاط وام توســط
س ــرمایهگذاران ب ــه سیس ــتم بانک ــی کش ــور ،افزای ــش
بدهیه ــای وزارت نی ــرو ب ــه سیس ــتم بانک ــی کش ــور و
کاه ــش حج ــم س ــرمایهگذاری بخ ــش خصوص ــی در
مش ــارکت و توس ــعه ش ــده اس ــت.

67
اخبــار
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رویدادها

68
اخبــار

وی افـــزود :مطالبـــات بخـــش خصوصـــی از وزارت
نیـــرو مطالبـــات عدیـــدهای اســـت کـــه بســـیاری از
ش ــرکتها دیگ ــر ت ــاب و ت ــوان تحم ــل آن را ندارن ــد.
ای ــن مطالب ــات در اواخ ــر س ــال گذش ــته ب ــه  ۴۰ه ــزار
میلی ــارد توم ــان ه ــم رس ــید ک ــه در س ــال جدی ــد ب ــا
توجـــه بـــه پرداختیهـــا ،بخشـــی از آنهـــا پرداخـــت
شـــده و بخشـــی هـــم بـــا اوراق خزانـــه تهاتـــر شـــده
اس ــت ک ــه البت ــه م ــا آن را ج ــزو وص ــول مطالب ــات ب ــه
حس ــاب نمیآوری ــم .ام ــروز نی ــز بده ــی وزارت نی ــرو
بـــه بخشهـــای مختلـــف رقمـــی بالـــغ بـــر  ۲۰هـــزار
میلی ــارد توم ــان ب ــوده و در ح ــال افزای ــش اس ــت.
نگرانـــی صنعـــت بـــرق از شـــاخصهای منفـــی
ســـازمان برنامـــه بودجـــه
باقـــری ضمـــن گالیـــه از عملکـــرد ســـازمان برنامـــه
بودجـــه در اعـــام شـــاخصها ادامـــه داد :ســـازمان
برنامـــه بـــه جـــای اینکـــه در ســـال موســـوم بـــه
رونـــق تولیـــد ،ســـازمان حمایتـــی باشـــد ،مانـــع
فعالیته ــای فع ــاالن اقتص ــادی نی ــز ش ــده اس ــت.
اخی ــرا ش ــاخصهایی از س ــوی ای ــن س ــازمان اع ــام
ش ــده ک ــه بس ــیار نگ ــران کنن ــده اس ــت ب ــه ط ــوری
ک ــه ش ــاخصهای دوره پایی ــز و زمس ــتان س ــال 97
نس ــبت ب ــه دوره قب ــل خ ــود کاهش ــی و منف ــی ش ــده
اســـت.
وی ادامـــه داد :در شـــرایطی کـــه نهادههـــای تولیـــد
ب ــا افزای ــش دو و نی ــم ال ــی س ــه براب ــری مواج ــه اس ــت
و تجهیـــزات و کاالهـــای تولیـــدی افزایـــش قیمـــت
 250تـــا  300درصـــدی داشـــتند ،شـــاخصهای
بخـــش بـــرق متناســـب بـــا ایـــن افزایـــش ،بـــا رشـــد
هم ــراه نب ــوده و حت ــی منف ــی ب ــوده اس ــت .ای ــن ام ــر
ج ــای س ــوال دارد ک ــه مس ــئوالن س ــازمان برنام ــه ک ــه
ش ــرایط را رص ــد و بخش ــنامهها را تدوی ــن میکنن ــد
چــرا نبایــد بــه ایــن موضــوع توجــه داشــته باشــند کــه
بــا اســتناد بــه قانــون بهبــود مســتمر فضــای کســب و
کار در تدوی ــن بخش ــنامهها حتم ــا بای ــد نظ ــر بخ ــش
خصوص ــی گرفت ــه ش ــود ک ــه ای ــن اتف ــاق نمیافت ــد.
نایـــب رئیـــس هیـــات مدیـــره ســـندیکا تصریـــح
ک ــرد :متخصص ــان س ــازمان برنام ــه چط ــور ب ــه ای ــن
جمعبنـــدی رســـیدهاند کـــه بایـــد شـــاخصها
را منفـــی اعـــام کننـــد؟! نمیدانیـــم چـــه اتفاقـــی
در مملک ــت افت ــاده ک ــه دوس ــتان ب ــه ای ــن نتیج ــه
رســـیدند کـــه شـــاخصها بایـــد منفـــی باشـــند.
پیام ــد منف ــی ش ــدن ش ــاخصها ب ــرای پروژهه ــای
ج ــاری ک ــه ب ــه اس ــتناد همی ــن ش ــاخصها ارزیاب ــی
میشـــود ،ایـــن اســـت کـــه بـــه کارفرمـــای خـــود
بده ــکار میش ــوند .س ــازمان برنام ــه ب ــه ج ــای اینک ــه
ب ــا ابزاره ــای حمایت ــی ب ــه جن ــگ تحریمه ــا ب ــرود ب ــه
نوع ــی رفت ــار ک ــرده اس ــت ک ــه در بخ ــش خصوص ــی
نی ــز تولیدکنن ــدگان بای ــد م ــدام مراق ــب پش ــت س ــر
خ ــود باش ــند.
کاهــش تولیــد و صــادرات تجهیــزات صنعــت بــرق
در س ــال 97
در ادامــه ســپهر برز یمهــر دبیــر ســندیکا اظهــار کــرد:
در ســـالهای اخیـــر بـــه طـــور متوســـط  ۱۵درصـــد
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کاهـــش در حـــوزه اشـــتغال بخـــش خصوصـــی
صنع ــت ب ــرق و در س ــال  ۹۷نس ــبت ب ــه س ــال ،۹۶
 ۳۰درصـــد کاهـــش تولیـــد تجهیـــزات ۱۴ ،درصـــد
کاه ــش ص ــادرات تجهی ــزات و  ۷۵درص ــد کاه ــش
صـــادرات خدمـــات فنـــی مهندســـی داشـــتیم.
وی ادام ــه داد :ام ــروز صنع ــت ب ــرق ب ــا چالشه ــای
فرابخشـــی رونـــق تولیـــد از قبیـــل تحریـــم ،توقـــف
پروژههـــا ،نبـــود ثبـــات در مقـــررات صـــادرات و
واردات و مدیریـــت تامیـــن نهادههـــای تولیـــد
روبـــرو اســـت .در چالشهـــای بخشـــی صنعـــت
ب ــرق نی ــز ب ــا مس ــائلی از قبی ــل مکانیس ــم نامناس ــب
قیمتگـــذاری ،رکـــود در بـــازار ،عـــدم تمایـــل و بـــه
کارگیــری تجهیــزات ســاخت داخــل صنعــت بــرق،
قراردادهـــای یکجانبـــه وزارت نیـــرو و ...مواجـــه
هســـتیم.
دبیـــر ســـندیکا بـــا اشـــاره بـــه راهکارهـــای اساســـی
بـــرای حـــل چالشهـــای صنعـــت بـــرق گفـــت:
اصـــاح عوامـــل کالن اقتصـــادی ،تقویـــت عوامـــل
تولی ــد از طری ــق اص ــاح رژی ــم حقوق ــی و ق ــراردادی،
توس ــعه ص ــادرات تجهی ــزات صنع ــت ب ــرق و  ...از
راهکاره ــای رون ــق تولی ــد در صنع ــت ب ــرق هس ــتند.
برز یمهـــر بـــا بیـــان اینکـــه تولیـــد هـــر بیـــت کویـــن
حـــدود  ۷۲هـــزار کیلـــووات ســـاعت بـــرق مصـــرف
میکن ــد ،تصری ــح ک ــرد :یاران ــه ه ــر کیل ــوات ب ــرق ۵۰۰
توم ــان اس ــت یعن ــی تولی ــد ی ــک واح ــد بی ــت کوی ــن
حــدود  ۳۵تــا  ۳۶میلیــون تومــان بــرای صنعــت بــرق
هزین ــه دارد.
وی ادام ــه داد :ب ــا توج ــه ب ــه پی ــک مص ــرف ح ــدود
 ۵۰هزارمگاوات ــی در کش ــور ک ــه ب ــه ص ــورت رس ــمی
اعـــام شـــده اســـت ،مصـــرف کل بـــرق اســـتخراج
بی ــت کوی ــن جه ــان ب ــا تم ــام دس ــتگاهها ،ح ــدود ۱۵
درصــد از کل پیــک مصــرف بــرق ایــران خواهــد بــود.
آمـــار دقیقـــی نمیتـــوان اعـــام کـــرد ولـــی برآوردهـــا
حاکـــی از آن اســـت کـــه چیـــزی حداکثـــر حـــدود
هــزار مــگاوات مصــرف کل بــرق ماینینــگ در ایــران
اس ــت▪.

عضو هیات مدیره سندیکا ،رییس
کمیسیون انرژی اتاق شد
انتخاب ــات هی ــات رییس ــه کمیس ــیون ان ــرژی ات ــاق
بازرگانـــی ،صنایـــع ،معـــادن و کشـــاورزی ایـــران،
بیس ــت و شش ــم م ــرداد م ــاه برگ ــزار ش ــد.
بـــر ایـــن اســـاس مهنـــدس حمیدرضـــا صالحـــی،
عضـــو هیـــات مدیـــره ســـندیکای صنعـــت بـــرق
ایـــران ،بـــه عنـــوان رییـــس و مهنـــدس نجفـــی و
مهنـــدس حضرتـــی بـــه عنـــوان نـــواب رییـــس ایـــن
کمیســـیون برگزیـــده شـــدند.
بــه ایــن ترتیــب نماینــده صنعــت بــرق ایــران در راس
کمیس ــیون ان ــرژی پارلم ــان بخ ــش خصوص ــی کش ــور
قــرار گرفــت.

قرارداد تیپ ،اولین دستور کار کارگروه
ساخت داخل
اولیــن جلســه کارگــروه مشــترک ســندیکا و ســاتکاب
بـــا موضـــوع حمایـــت از ســـاخت داخـــل ،بیســـت
و دوم مـــرداد مـــاه ســـال جـــاری در محـــل شـــرکت
س ــاتکاب برگ ــزار ش ــد.
اولی ــن نشس ــت ای ــن کارگ ــروه ک ــه ب ــه منظ ــور حف ــظ
و توس ــعه س ــاخت داخ ــل تجهی ــزات صنع ــت ب ــرق
ایجــاد شــده ،بــا حضــور محمــد ولــی عــاء الدینــی،
مدی ــر عام ــل ش ــرکت س ــاتکاب و س ــایر نماین ــدگان
ایـــن شـــرکت و همچنیـــن جمشـــید بردبـــار عضـــو
هی ــات مدی ــره  ،ول ــی ال ــه بی ــات و عل ــی تبیانی ــان،
عضـــو و دبیـــر کمیتـــه حمایـــت از ســـاخت داخـــل
و همچنیـــن ســـپهر بـــرزی مهـــر ،دبیـــر ســـندیکای
صنع ــت ب ــرق ای ــران ،برگ ــزار ش ــد.
علـــی تبیانیـــان در خصـــوص ایـــن جلســـه
ضمـــن اشـــاره بـــه تعامـــات گســـترده ســـندیکا و
ســـاتکاب ظـــرف چنـــد مـــاه اخیـــر ،تصریـــح کـــرد:
ای ــن تعام ــات ب ــه ایج ــاد چه ــار کارگ ــروه مش ــترک
شـــامل توســـعه صـــادرات ،حمایـــت از ســـاخت
داخـــل ،شـــرکتهای کوچـــک و متوســـط (SME
ه ــا) و تامی ــن مال ــی و س ــرمایهگذاری منج ــر ش ــده
و جلســـات آنهـــا در ســـطوح مختلـــف در حـــال
برگـــزاری اســـت».
وی بـــا اشـــاره بـــه مشـــخص شـــدن اهـــداف و
برنامههـــای ایـــن کارگروههـــا افـــزود« :در کارگـــروه
ســـاخت داخـــل ،هفـــت محـــور اساســـی جهـــت
طــرح در کارگــروه تبییــن شــده تــا کار بــر مبنــای ایــن
محوره ــا دنب ــال ش ــود .ق ــرارداد تی ــپ یک ــی از ای ــن
محورهاس ــت ک ــه علیرغ ــم پیگیریه ــای گس ــترده
ســـندیکا و تدویـــن متـــن نهایـــی ،ایـــن موضـــوع در
مرحلـــه ابـــاغ بـــه بنبســـت رســـیده اســـت».
دبی ــر کمیت ــه حمای ــت از س ــاخت داخ ــل س ــندیکا
بـــه تامیـــن مـــواد اولیـــه ،اصـــاح شـــرایط برگـــزاری
مناقصـــات ،گمـــرک ،تبـــادالت مالـــی ،جلوگیـــری
از واردات تجهیـــزات دارای مشـــابه داخلـــی
و شناســـایی زنجیـــره تامیـــن بـــه عنـــوان ســـایر
محورهــای اصلــی کــه ســندیکا تــاش میکنــد طــی
جلســات کارگــروه آنهــا را طــرح و دنبــال کنــد ،اشــاره
کــرد و گفــت« :مســئولیت دبیرخانــه ایــن کارگروههــا
بـــه ســـندیکا ســـپرده شـــده و البتـــه هماهنگیهـــا
در س ــطح مدی ــران ارش ــد از س ــوی س ــاتکاب انج ــام
میشـــود».
تبیانیـــان بـــه تـــاش ســـندیکا بـــرای طـــرح مســـائل
عمـــده شـــرکتهای ســـازنده تجهیـــزات صنعـــت
بـــرق در کارگـــروه اشـــاره و تاکیـــد کـــرد« :فشـــارها و
هزینههـــای تحمیـــل شـــده بـــه ســـازندگان بخـــش
خصوصـــی بـــه دلیـــل تحریمهـــا و لـــزوم مشـــارکت
دول ــت ب ــا فع ــاالن صنعت ــی ب ــه منظ ــور کاه ــش ای ــن
هزین ــه ه ــا ،حمای ــت از دان ــش فن ــی ،پرداخ ــت ب ــه
موقـــع مطالبـــات ،محاســـبه خســـارات دیرکـــرد،

ل ــزوم حاک ــم ک ــردن ش ــرایط عادالن ــه در مناقص ــات،
بیم ــه و مالی ــات ب ــه عن ــوان بخش ــی از چالشه ــای
ش ــرکتهای س ــازنده عض ــو س ــندیکا مط ــرح و م ــورد
بح ــث و بررس ــی ق ــرار گرف ــت».
وی خاطرنشـــان کـــرد« :پیـــش از ایـــن ســـندیکای
صنعـــت بـــرق ایـــران بانـــک اطالعاتـــی از
چالشهـــای پیـــش روی شـــرکتهای ســـازنده
تهی ــه و تدوی ــن ک ــرده ب ــود ک ــه ای ــن اطالع ــات ه ــم در
اختی ــار نماین ــدگان ش ــرکت س ــاتکاب ق ــرار گرف ــت.
نکتـــه دیگـــری کـــه در ایـــن نشســـت بـــه تصویـــب
رســـید تهیـــه تحلیـــل ریســـک قراردادهـــا توســـط
س ــندیکا ب ــود .ب ــه ای ــن ترتی ــب مق ــرر ش ــد س ــندیکا
ضم ــن پی ــش بین ــی س ــناریوهای مرب ــوط ب ــه قیم ــت
ارز ،م ــواد اولی ــه و س ــایر ش ــاخصههای اقتص ــادی،
می ــزان ریس ــک حاک ــم ب ــر قرارداده ــای صنع ــت ب ــرق
را در قالــب ســناریوهای مختلــف محاســبه کــرده و
در اختیـــار ســـاتکاب قـــرار دهـــد».
دبی ــر کمیت ــه س ــاخت داخ ــل س ــندیکا ب ــا تاکی ــد ب ــر
ایـــن نکتـــه کـــه ایـــن تحلیلهـــا عمدتـــا میتواننـــد
بـــه پایـــه تصمیـــم گیریهـــای کالن بـــدل شـــوند،
اذعـــان کـــرد« :تدویـــن چنیـــن تحلیلـــی میتوانـــد
نقـــش ســـندیکا در سیاســـتگذار یهای صنعـــت
ب ــرق را بی ــش از پی ــش پررن ــگ ک ــرده و جای ــگاه آن را
همس ــو ب ــا مناف ــع مل ــی و مناف ــع ش ــرکتهای عض ــو
ق ــوام ببخش ــد».
عل ــی تبیانی ــان از تعیی ــن س ــه موض ــوع در کارگ ــروه
ته ــای اصل ــی خب ــر داد و گف ــت:
ب ــه عن ــوان اولوی 
« تعدی ــل قرارداده ــای توزی ــع ،ق ــرارداد تی ــپ خری ــد
و مطالبـــات اعضـــا موضوعاتـــی هســـتند کـــه قـــرار
اس ــت کارگ ــروه در گام اول آنه ــا را دنب ــال ک ــرده و ب ــه

نتیج ــه برس ــاند».
وی در ادامـــه یـــادآور شـــد« :بـــه دلیـــل نوســـانات
نـــرخ ارز و پـــس از ابـــاغ دســـتورالعمل جبـــران
خس ــارات ناش ــی از افزای ــش ن ــرخ ارز در قرارداده ــای
فاقـــد تعدیـــل شـــرکتهای توزیـــع ،ضریـــب k
محـــل مناقشـــات بســـیاری بیـــن دولـــت و بخـــش
خصوصـــی بـــود .در گام اول ســـندیکا تـــاش کـــرد
بـــا اتـــکا بـــه نظـــرات کارشناســـی کمیتههـــای
تخصصـــی و همچنیـــن اســـتعالم از شـــرکتهای
عضـــو ایـــن ضریـــب را در خصـــوص تجهیـــزات
مختلـــف تعییـــن کنـــد».
تبیانی ــان ضم ــن اش ــاره ب ــه ای ــن نکت ــه ک ــه علیرغ ــم
تالشهـــای ســـندیکا امـــا توانیـــر ضرایـــب تعییـــن
شـــده را نپذیرفـــت و تصمیـــم گیـــری در ایـــن
خص ــوص را ب ــه توزی ــع ب ــرق ی ــزد س ــپرد ،عن ــوان ک ــرد:
«ســندیکا بــا ایــن شــرکت هــم تعامــات و مذاکــرات
گس ــترده ای ت ــا تعیی ــن ضری ــب  kب ــرای تجهی ــزات
مختل ــف داش ــت .ب ــرای تعیی ــن دقی ــق ضرای ــب م ــا
مشــخص کردیــم کــه هــر تجهیــزی بــا چــه ترکیبــی از
م ــواد اولی ــه و چ ــه می ــزان م ــواد اولی ــه واردات ــی تولی ــد
شـــده اســـت .توزیـــع یـــزد بـــا اتـــکا بـــه اطالعـــات
ارس ــالی از س ــوی س ــندیکا ،ضرای ــب را اس ــتخراج و
ب ــه توانی ــر اع ــام ک ــرد ،ب ــا ای ــن وج ــود ام ــا هن ــوز ه ــم
ضرای ــب مرب ــوط ب ــه دس ــتورالعمل جبران ــی ک ــه ب ــا
عنـــوان ضریـــب  Kمیشناســـیم ،بـــه شـــرکتهای
توزی ــع اب ــاغ نش ــده اس ــت».
دبیــر کمیتــه حمایــت از ســاخت داخــل افــزود« :قــرار
ب ــر ای ــن گذاش ــته ش ــد ک ــه ظ ــرف ده روز ت ــا ی ــک م ــاه
آینـــده نامـــه ای از ســـوی شـــرکت ســـاتکاب بـــرای
وزیــر نیــرو در ایــن خصــوص ارســال شــود .ایــن نامــه

پ ــس از کس ــب نظ ــرات واحده ــای حقوق ــی وزارت
نیــرو ،توانیــر ،ســاتکاب و ســندیکا تهیــه و بــه نحــوی
تدوی ــن خواه ــد ش ــد ک ــه وزی ــر نی ــرو ب ــدون ارج ــاع ب ــه
معاونته ــا ،مس ــتقیما ب ــرای انج ــام اقدام ــات الزم
دس ــتور ص ــادر کن ــد».
وی تمرکــز کارگــروه بــر روی دو یــا ســه مســاله اساســی
ب ــه ج ــای ط ــرح موضوع ــات کل ــی را ی ــک رویک ــرد
اثرگ ــذار دانس ــت و اذع ــان ک ــرد« :ب ــر همی ــن اس ــاس
قـــرار اســـت بـــه زودی جلســـه کارگـــروه بـــا موضـــوع
ق ــرارداد تی ــپ در س ــندیکا برگ ــزار ش ــود .ب ــه ع ــاوه
در خص ــوص پرداخ ــت مطالب ــات ه ــم مق ــرر ش ــد
س ــندیکا تمام ــی اطالع ــات مرب ــوط ب ــه مطالب ــات
شــرکتهای عضــو را جمــع آوری کــرده و در اختیــار
ســـاتکاب قـــرار دهـــد .از آنجـــا کـــه ســـندیکا بـــه
ص ــورت مس ــتمر در ح ــال اس ــتعالم و جم ــع بن ــدی
مطالبــات شــرکتهای عضــو اســت گــزارش مذکــور
در کوتـــاه تریـــن زمـــان ممکـــن بـــه ســـاتکاب ارائـــه
خواه ــد ش ــد».
عل ــی تبیانی ــان ب ــه حمای ــت از س ــازندگان و توس ــعه
ص ــادرات ب ــه عن ــوان اصل ــی تری ــن ش ــعار ش ــرکت
س ــاتکاب اش ــاره و خاطرنش ــان ک ــرد« :در حقیق ــت
رس ــالت اصل ــی ای ــن ش ــرکت ،زمین ــه س ــازی ب ــرای
صـــدور تجهیـــزات ایرانـــی و افزایـــش ظرفیـــت
تولیدکننـــدگان داخلـــی بـــا اتـــکا بـــه بازارهـــای
صادراتـــی اســـت .بـــر اســـاس همیـــن سیاســـت،
تعامـــل و همـــکاری بیـــن ســـاتکاب و ســـندیکا
شـــکل گرفتـــه و امیـــد مـــیرود ایـــن مشـــارکت بـــه
ح ــل چالشه ــای ش ــرکتهای س ــازنده تجهی ــزات
صنعـــت بـــرق و بهبـــود شـــرایط صنعـــت منجـــر
شـــود».

موفقیت تیم ایران در سومین دوره
نمایشگاه و کنفرانس بینالمللی
نوآوران جوان

گفتنـــی اســـت مـــارال مهـــدی نیـــا در پنجمیـــن
دوره مســـابقات کشـــوری دستســـاختهای
فیزیـــک در ســـال  97نیـــز موفـــق بـــه کســـب رتبـــه
اول ش ــده ب ــود .وی همچنی ــن مق ــام اول بیس ــت و

آموزشـــی نـــوآوری
ســـومین دوره مســـابقات علمـــی
ِ
و ابتـــکارات دانشآمـــوزی (نـــادکاپ شـــریف) در
دانش ــگاه صنعت ــی ش ــریف در رش ــته بهین ــه س ــازی
مصـــرف انـــرژی را کســـب کـــرده اســـت.

رویدادها

اعضـــای تیـــم ایـــران در ســـومین دوره نمایشـــگاه و
کنفران ــس بینالملل ــی ن ــوآوران ج ــوان2019 IYSIE ،
مالــزی ،موفــق بــه کســب ســه مــدال طــا در فیزیــک
و ی ــک برن ــز در عل ــوم زیس ــتی ش ــدند.
در س ــومین دوره نمایش ــگاه و کنفران ــس بینالملل ــی
نـــوآوران جـــوان« ،مـــارال مهـــدی نیـــا»« ،مهـــا
ســوختانلو» و «آریــن میرزایــی» هــر یــک برنــده مــدال
ط ــا در بخ ــش مهندس ــی فیزی ــک ش ــده و «مانل ــی
ایرانمن ــش» نی ــز برن ــده م ــدال برن ــز در بخ ــش عل ــوم
زیس ــتی ش ــد .م ــارال مه ــدی نی ــا و آری ــن میرزای ــی
برن ــده دیپل ــم افتخ ــار نی ــز ش ــدند.
شـــایان ذکـــر اســـت تولیـــد بـــرق از حرکـــت وســـایل
پ ــارک موض ــوع پ ــروژه م ــارال مه ــدی نی ــا ب ــوده ک ــه در
کنفرانــس مذکــور موفــق بــه کســب طــا شــده اســت.
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خیرمقدم بهاعضایجدید
به گزارش کمیته عضویت سندیکای صنعت برق ایران ،در دوره گذشته  9شرکت جدید به عضویت این سندیکا پیوستهاند.
ارتباطات تلفن آسیا

حوزه فعالیت :مخابراتی-ماهواره ای
گروه :خدمات مهندسی بازرگانی
مدیرعامل :کسری محقق زاده چهار سوقی
تلفن63-88737760 :
فکس88762175 :
آدرس :تهران ،خیابان سهروردی شمالی ،خیابان خرمشهر ،خیابان عربعلی ،کوچه دوم ،پال ک
 ،21واحد 1
ایمیلkasra@asiatelecomm.com :

بازرگانی تجارت گستر ماندگار یکتا

مهندسین دانشمند

پاژ قطعات خودرو آمیتیس

عضوجدید

مهندسی برق آوران

حوزه فعالیت :پیمانکار تاسیسات ،تجهیزات و نیرو  -تولیدکننده تابلو برق
گروه :پیمانکاران عمومی
مدیرعامل :احمد قوانلو قاجار
تلفن22849565 :
فکس22847750 :
آدرس :تهران ،پاسداران ،نگارستان  ،7پال ک 1/10
ایمیلinfo@barghavaran.com- barghavaran@gmail.com :
وب سایتwww.barghavaran.com :

حوزه فعالیت :بازرگانی قطعات الکترونیکی
گروه :خدمات مهندسی بازرگانی
مدیرعامل :حسین نصیری
تلفن55134799 :
فکس55134799 :
آدرس :تهران ،میدان ابوذر ،خیابان قربانی ،ساختمان ابوذر ،واحد 59
ایمیلvahid.abdollahi@outlook.com :

9

حوزه فعالیت :مشاوره و ارائه خدمات مهندسی ،مدیریت پروژه و نظارت بر پروژههای ایستگاهها
و ...
گروه :مهندسی مشاور
مدیرعامل :عبدالرحیم ایزدی
تلفن36643424-031 -031-36643180 :
فکس36643181-031 :
آدرس :اصفهان ،خیابان میر ،حدفاصل میدان فیض و چهارراه جهانگیرخان قشقایی ،ضلع
شمالی ،پال ک 73
ایمیلinfo@daneshmandco.com- e.ashkan.hojjati@gmail.com :
وب سایتwww.daneshmandco.com :

نور صرام پویا

حوزه فعالیت :ریخته گری آلومینیوم و آلیاژهای آن
گروه :سازندگان یراق آالت توزیع
مدیرعامل :رضا اخوت عراقی
تلفن5-46188550-051 :
فکس46188555-051 :
آدرس :خراسان رضوی ،شهرک صنعتی چناران ،فاز  ،2بلوار تالش ،خیابان نوآوری  ،2قطعه سوم
ایمیلinfo@amitisap.com :
وب سایتwww.amitisap.com :

حوزه فعالیت :تولید کننده انواع المپ گازی و کم مصرف
گروه :سازندگان لوازم و تجهیزات جانبی سیستمهای برق
مدیرعامل :محمود کجوری هرج
تلفن5-88100714 :
فکس88708131 :
آدرس :تهران ،خیابان مطهری ،خیابان میرزای شیرازی ،کوچه عرفان ،پال ک  ،16واحد 4
ایمیلinfo@noorseram.com :
وب سایتwww.noorseram.com :

تامین تجهیزات برق و فوالد تکاب

هانا انرژی ایرانیان

حوزه فعالیت :تامین تجهیزات برق و فوالد
گروه :خدمات مهندسی بازرگانی
مدیرعامل :محسن دالل اصفهانی
تلفن88998805 :
فکس88992708 :
آدرس :تهران ،خیابان فاطمی ،میدان جهاد ،خیابان چهلستون ،پال ک  ،30طبقه  ،2واحد 6
ایمیلinfo@takab-co.com - alitehrani.ir@gmail.com:
وب سایتwww.takab-co.com :

مهام گستر دنا

حوزه فعالیت :انجام طرح های تولید ،انتقال و توزیع انرژی
گروه :تولید پراکنده برق
مدیرعامل :یزدان تقی زاده
تلفن88724805 :
فکس88724805 :
آدرس :تهران ،میدان آرژانتین ،ابتدای خیابان احمدقصیر ،کوچه  ،19پال ک  ،24طبقه 3
ایمیلinfo@niroosazeh.com :
وب سایتwww.niroosazeh.com :
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حوزه فعالیت :نیرو  -تاسیسات
گروه :پیمانکاران و سازندگان پستهای فشار قوی
مدیرعامل :پیمان صفاران
تلفن38432415-051-38460182-051 :
فکس38407136-051 :
آدرس :مشهد ،بلوار فلسطین ،فلسطین  ،17پال ک 83
ایمیلinfo@hanaenergy.ir - javid.fatemeh@live.com :
وب سایتwww.hanaenergy.ir :

پیام تقدیر و تبریک
جناب آقای مهندس صالحی
عضو محترم هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران

جناب آقای مهندس خونساری
مدیرعامل محترم شرکت پارس حفاظ

بدینوس ــیله س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران انتخ ــاب شایس ــته جنابعال ــی را ب ــه
عن ــوان رئی ــس کمیس ــیون ان ــرژی ات ــاق بازرگان ــی ای ــران تبری ــک ع ــرض نم ــوده و
ب ــرای حضرتعال ــی آرزوی توفی ــق روزاف ــزون دارد.

بدینوس ــیله س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران انتخ ــاب ش ــرکت پ ــارس حف ــاظ را
ب ــه عن ــوان واح ــد صنعت ــی نمون ــه اس ــتان کرمانش ــاه تبری ــک ع ــرض نم ــوده و ب ــرای
حضرتعال ــی و کارکن ــان آن مجموع ــه ،آرزوی موفقی ــت روزاف ــزون دارد.

جناب آقای مهندس جبال بارزی
مدیرعامل محترم شرکت جبال الکتریک کویر

جناب آقای مهندس کالهی
مدیرعامل محترم شرکت سیم و کابل ابهر

بدینوس ــیله س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران انتخ ــاب شایس ــته جنابعال ــی را ب ــه
عن ــوان نای ــب رئی ــس کمیس ــیون صنای ــع ات ــاق بازرگان ــی ای ــران تبری ــک ع ــرض
نم ــوده و ب ــرای حضرتعال ــی آرزوی توفی ــق روزاف ــزون دارد.

بدینوس ــیله س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران انتخ ــاب ش ــرکت س ــیم و کاب ــل ابهــر
را ب ــه عن ــوان واح ــد صنعت ــی نمون ــه اس ــتان زنج ــان تبری ــک ع ــرض نم ــوده و ب ــرای
حضرتعال ــی و کارکن ــان آن مجموع ــه ،آرزوی موفقی ــت روزاف ــزون دارد.

جناب آقای مهندس چمنیان
مدیرعامل محترم شرکت نیان الکترونیک

جناب آقای مهندس محمدیقاسم قشالقی
مدیرعامل محترم شرکت قویساز نیرو

بدینوس ــیله س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران انتخ ــاب شایس ــته جنابعال ــی را ب ــه
عن ــوان نای ــب رئی ــس کمیس ــیون کس ــب و کاره ــای دانشبنی ــان ات ــاق بازرگان ــی
ای ــران تبری ــک ع ــرض نم ــوده و ب ــرای حضرتعال ــی آرزوی توفی ــق روزاف ــزون دارد.

بدینوس ــیله س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران انتخ ــاب ش ــرکت قویس ــاز نی ــرو را
ب ــه عن ــوان واح ــد صنعت ــی نمون ــه اس ــتان اردبی ــل تبری ــک ع ــرض نم ــوده و ب ــرای
حضرتعال ــی و کارکن ــان آن مجموع ــه ،آرزوی موفقی ــت روزاف ــزون دارد.

جناب آقای مهندس مصطفی اوجی
مدیرعامل محترم شرکت محورآزمای فارس

جناب آقای مهندس فیروزثانی
مدیرعامل محترم شرکت سامانههای نوین افرا

بدینوســیله ســندیکای صنعــت بــرق ایــران موفقیــت شــرکت محورآزمــای فــارس
در طراح ــی و تولی ــد رلهه ــای اضاف ــه جری ــان ،رلهه ــای ولت ــاژ و رلهه ــای کمک ــی
ایســـتگاههای توزیـــع ،فوقتوزیـــع و انتقـــال را تبریـــک عـــرض نمـــوده و بـــرای
حضرتعال ــی و کارکن ــان آن مجموع ــه ،آرزوی موفقی ــت روزاف ــزون دارد.

بدینوس ــیله س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران انتخ ــاب ش ــرکت س ــامانههای نویــن
اف ــرا را ب ــه عن ــوان واح ــد نمون ــه صنعت ــی اس ــتان ف ــارس تبری ــک ع ــرض نم ــوده و
ب ــرای حضرتعال ــی و کارکن ــان آن مجموع ــه ،آرزوی موفقی ــت روزاف ــزون دارد.

جناب آقای مهندس بردبار
مدیرعامل محترم شرکت الکترونیک افزارآزما

جناب آقای مهندس چمنیان
مدیرعامل محترم شرکت نیان الکترونیک

بدینوســیله ســندیکای صنعــت بــرق ایــران انتخــاب شــرکت الکترونیــک افزارآزمــا
را بــه عنــوان واحــد برتــر صنایــع بــرق و الکترونیــک ســال  97تبریــک عــرض نمــوده
و بــرای حضرتعالــی و کارکنــان آن مجموعــه ،آرزوی موفقیــت روزافــزون دارد.

بدینوســیله ســندیکای صنعــت بــرق ایــران انتخــاب شــرکت نیــان الکترونیــک را
بــه عنــوان برتریــن برنــد اســتان خراســان در هفتمیــن جشــنوار ه برندینــگ ،تبریــک
عـــرض نمـــوده و بـــرای حضرتعالـــی و کارکنـــان آن مجموعـــه ،آرزوی موفقیـــت
روزاف ــزون دارد.

جناب آقای مهندس مباهات
مدیرعامل محترم شرکت پرتو خازن

جناب آقای مهندس حقگویی
رئیس محترم هیات مدیره شرکت پارس اخگر

بدینوســیله ســندیکای صنعــت بــرق ایــران انتخــاب دو نفــر از همــکاران شــرکت
پرت ــو خ ــازن را ب ــه عن ــوان رئی ــس و دبی ــر کمیت ــه فن ــی س ــازمان مل ــی اس ــتاندارد
ای ــران تبری ــک ع ــرض نم ــوده و ب ــرای حضرتعال ــی و کارکن ــان آن مجموع ــه ،آرزوی
موفقی ــت روزاف ــزون دارد.

بدینوســـیله ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران انتخـــاب و انتصـــاب شایســـته
حضرتعال ــی را ب ــه عن ــوان یک ــی از ش ــش نماین ــده بخ ــش خصوص ــی در هی ــات
امنــای کانــون کارفرمایــان اســتان تهــران تبریــک عــرض نمــوده و بــرای حضرتعالــی
آرزوی موفقیـــت روزافـــزون دارد.
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پیام تسلیت
جناب آقای مهندس ا کبر فر جنیا
مدیرعامل محترم شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی

جناب آقای مهندس نباتی
مدیرعامل محترم شرکت مدار اندیشه

ب ــا کم ــال تاث ــر و تاس ــف مصیب ــت وارده و درگذش ــت م ــادر گرامیت ــان را تس ــلیت
عـــرض نمـــوده ،بـــرای آن مرحومـــه علـــو درجـــات و بـــرای بازمانـــدگان صبـــر و
شـــکیبایی آرزومندیـــم.

ب ــا کم ــال تاث ــر و تاس ــف ،مصیب ــت وارده و درگذش ــت م ــادر گرامیت ــان را تس ــلیت
عـــرض نمـــوده ،بـــرای آن مرحومـــه علـــو درجـــات و بـــرای بازمانـــدگان صبـــر و
شـــکیبایی آرزومندیـــم.

جناب آقای مهندس عباسزاده
مدیرعامل محترم شرکت مهساب نیرو

جناب آقای مهندس غالمی
مدیرعامل محترم شرکت نوین رای کنترل

ب ــا کم ــال تاث ــر و تاس ــف مصیب ــت وارده و درگذش ــت م ــادر گرامیت ــان را تس ــلیت
عـــرض نمـــوده ،بـــرای آن مرحومـــه علـــو درجـــات و بـــرای بازمانـــدگان صبـــر و
شـــکیبایی آرزومندیـــم.

بـــا کمـــال تاثـــر و تاســـف ،مصیبـــت وارده و درگذشـــت مـــادر همســـرگرامیتان را
تس ــلیت ع ــرض نم ــوده ،ب ــرای آن مرحوم ــه عل ــو درج ــات و ب ــرای بازمان ــدگان صب ــر
و ش ــکیبایی آرزومندی ــم.

جناب آقای مهندس مسائلی
عضو محترم هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران

جناب آقای مهندس مختارزاده
مدیرعامل محترم شرکت بینالمللی پیمان نیوساد انرژی
ب ــا کم ــال تاث ــر و تاس ــف مصیب ــت وارده و درگذش ــت دای ــی گرامیت ــان را تس ــلیت
عــرض نمــوده ،بــرای آن مرحــوم علــو درجــات و بــرای بازمانــدگان صبــر و شــکیبایی
آرزومندیــم.

بـــا کمـــال تاثـــر و تاســـف مصیبـــت وارده و درگذشـــت مـــادر بـــزرگ گرامیتـــان را
تس ــلیت ع ــرض نم ــوده ،ب ــرای آن مرحوم ــه عل ــو درج ــات و ب ــرای بازمان ــدگان صب ــر
و شـــکیبایی آرزومندیـــم.
جناب آقای دکتر میرصدری
بازرس محترم سندیکای صنعت برق ایران

با کمال تاثر و تاسف مصیبت وارده و درگذشت عموی گرامیتان را تسلیت عرض نموده ،برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومندیم.

فراخوان
م ـق ـ ـال ــه
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بــه اطــاع مدیــران ،متخصصــان ،صنعتگــران و پژوهشــگران عزیــز مــی رســاند ،روابــط عمومــی ســندیکای صنعــت
بـــرق ایـــران بـــرای حمایـــت از تـــوان و تولیـــد داخـــل و بـــه منظـــور معرفـــی آخریـــن دســـتاوردها و فعالیتهـــای
علم ــی و پژوهش ــی در نظ ــر دارد ،در ه ــر ش ــماره از ماهنام ــه خب ــری و اط ــاع رس ــانی س ــتبران مق ــاالت علم ــی و
پژوهشـــی شـــرکتهای عضـــو و همچنیـــن دانشـــگاهیان و پژوهشـــگران صنعـــت بـــرق را بـــه چـــاپ برســـاند.
بدینوســیله از همــه دســت انــدرکاران و فعــاالن صنعــت بــرق دعــوت مــی شــود تــا در صــورت تمایــل ،مقــاالت خــود
را بــه واحــد روابــط عمومــی ســندیکا ،نشــریه ســتبران ،ارســال کننــد.

