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• یادداشت
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• گـزارش
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• اخبـار سندیکا        
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دولـت یازدهـم واپسـین  ماه هـــای فعالیتش را 
می گذرانـد. دولتـی کـه اگر چه پیکـره ای ویران 
از اقتصـاد و صنعـت را تحویـل گرفته  بـود امـا 
تـالش کـرد در طـول چهـار سـال گذشـته تـا 
انـدازه ای زخم های اقتصاد کشـور را التیام دهد. 
میـراث دولـت دهـم بـرای دولـت دکتر حسـن 
روحانی، اقتصـادی با تورم بیش از 40 درصدی، 
بدهی هـای چنـد ده هـزار میلیاردی به سیسـتم 
بانکـی، نهادها و شـرکت های خصوصـی، رکود 
کمرشـکن، فسـاد اداری ویرانگـر و تحریم هـا 
بـود. کشـوری کـه تحریم هـای ظالمانـه یـک 
سـویه و نبـود روابـط بین المللـی و دیپلماتیـک 
تمـام بخش هـای اقتصادی، سیاسـی، اجتماعی 
و حتـی درمانـی اش را متأثـر کرده بـود، نیازمند 
مدیریتـی جهادی بود تا امروز سرنوشـتی شـبیه 

به ونزوئال نداشـته باشـد. 
بـه هر حـال دولت یازدهـم در طـول این چهار 
سـال بـه خوبـی نشـان داد کـه علیرغـم برخی 
انتقـادات، شایسـته اعتماد مردم بـوده و انتخاب 
دوبـاره آن برای در دسـت گرفتن سـکان دولت 
دوازدهـم بـه خوبی مویـد همین نکته اسـت. 

بـا  هـم  گذشـت  نیـرو  وزارت  در  آنچـه  امـا 
روالـی کـه دولـت بـرای رسـیدن بـه ثبـات و 
آرامـش فعلـی طـی کرد تفـاوت چندانی نـدارد. 
حمیـد چیت چیـان و تیـم مدیریتـی همراهـش 
دهـم  دولـت  از  در سـال 92  را  وزارتخانـه ای 
تحویـل گرفتنـد کـه بنـا بـر گفتـه مجیدنامجو 
ـ وزیـر نیـرو دولـت دهـم ـ رقمی بیـش از 20 
هـزار میلیارد تومـان بدهکار بود. البتـه این رقم 

بعدهـا از سـوی وزیـر نیـرو 23 هـزار میلیـارد 
اعالم شـد.  تومـان 

وزارت نیرویـی کـه قـرار بـود دو نیاز اساسـی و 
حیاتـی کشـور یعنـی بـرق و آب را تأمیـن کند، 
چنـان گرفتـار روزمرگـی شـده بود کـه موضوع 
توسـعه عمـال از اولویت هایش خط خـورده بود. 
چیت  چیـان امـا بـا اتـکا بـه تجربه سـه دهه ای 
خـود در وزارت نیـرو کـه بیش از دو دهـه آن در 
سـمت های کلیدی و ارشـد ایـن وزارتخانه رقم 
خـورده بـود، بدون هیاهوی خبـری و در آرامش 
تحـت  وزارتخانـه  بـه  را  ثبـات  کـرد  تـالش 

برگرداند.  مدیریتـش 
اگـر چـه رکـود حاکم بـر اقتصـاد کشـور دامان 
کمبـود  و  بـود  گرفتـه  هـم  را  بـرق  صنعـت 
نقدینگـی در صنعـت بـرق هـم بـه ایـن رکـود 
دامـن زده بـود امـا تـالش وزارت نیـرو بـرای 
جلوگیـری از بـروز خاموشـی ها ثمربخـش بود. 
بختـگان  ارومیـه،  دریاچـه  نگه داشـتن  زنـده 
بـر  تمرکـز  و  کشـور  تاالب هـای  سـایر  و 
انرژی هـای تجدیدپذیـر هـم از اقدامـات ارزنده 

وزارت  نیـرو در دولـت یازدهـم بـود. 
وزارت  نیـرو در ایـن دولت از تعریـف پروژه های 
جدیـد بدون پشـتوانه به شـدت خـودداری کرد. 
این مسـاله اگرچه برای پیمانکاران و سـازندگان 
شـرایط دشـواری را رقم زد اما کار این صنعت را 
بـه روال عقالنی و منطقـی بازگرداند. تمرکز بر 
صـادرات و حمایت از صادرکننـدگان تجهیزات 
و خدمـات فنـی و مهندسـی حـوزه نیـرو هم از 

دیگـر خدمات قابـل تقدیر وزارت نیـرو بود.

برقـراری ارتبـاط فعـال بـا تشـکل های بخـش 
خصوصـی در کنـار تالش برای تجدید سـاختار 
صنعـت بـرق به منظـور ایجاد شـفافیت مالی در 
بخش هـای مختلـف ایـن صنعت هـم از جمله 
اقداماتـی اسـت کـه در دولت یازدهـم پیگیری 
شـد و امیدواریـم کـه در دولـت دوازدهـم هـم 
ادامه داشـته باشـد. چـرا که این تجدید سـاختار 
در  را  بسـیاری  مشـکالت  گره کـور  می توانـد 

صنعـت برق بگشـاید. 
صنعـت برق سـال های دشـواری را پشـت سـر 
می گذارد و هنوز ورشکسـتگی سـایه سنگینش 
لـذا  اسـت.  برنداشـته  ایـن صنعـت  از سـر  را 
سـندیکای صنعت بـرق ایران امیدوار اسـت که 
بـا ادامـه تالش هـای اثربخـش وزارت نیـرو در 
دولـت یازدهـم چاره اندیشـی برای رکـود اولین 

دسـتور کار دولـت دوازدهم باشـد.
نیـرو  وزارت  از  بخش خصوصـی  بی شـک 
گالیه هایـی دارد و شـاید وزارتخانـه هم گاهـی 
بخش خصوصـی  در  اجرایـی اش  بازوهـای  از 
شـکایت هایی داشـته باشـد اما خانـواده صنعت 
بـرق یعنـی تولیـد، انتقـال و توزیـع در دولت و 
بخش خصوصـی، خانواده ای منسـجم اسـت که 
هرگـز یکدیگـر را رها نکرده اند. همین انسـجام 
روزهایـش  سـخت ترین  در  را  بـرق  صنعـت 
سـرپا نگه داشـت و اجـازه نداد خاموشـی امنیت 
اقتصادی و اجتماعی کشـور را بـه خطر بیندازد. 
توسعه ای  روشن تر،  روزهای  برق الیق  صنعت 
این  که  امید  است.  گسترده  رونقی  و  فراگیرتر 

همه در دولت دوازدهم محقق شود.

سـرمقالـه
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بیسـت و نهم اردیبهشـت ماه هم به حماسـه ها پیوسـت. 
مشـارکت 70 درصـدی مـردم و انتخـاب قاطع تدبیـر و امید 
بـرای چهار سـال آینده، قطعا مـی تواند از ایران چهـره ای مقتدر، 
مـردم نهـاد و دموکـرات در جهـان بـه نمایـش بگـذارد و نشـان 
دهـد کـه مـا همچنان بـا اتکا بـه توانمنـدی های نظـام جمهوری 
اسـالمی ایـران، بـه دنبـال آشـتی بـا دنیا و گسـترش مبـادالت و 

مشـارکت ها هسـتیم.  
بی  و  افراطی گری  برابری،  یارانه های سه  به  ایران  قاطع  »نه« 
ما  دهد.  می  آینده  در  روشنی  روزهای  نوید  اقتصادی،  برنامگی 
روحانی را »تکرار« کردیم تا نشان دهیم که ایران منزوی، بی برنامه 
و تحریم شده را نمی خواهیم. آنچه همه ایرانیان از کشورشان می 
خواهند، ایرانی مقتدر و پررونق است که دروازه های تمام کشورهای 
دنیا به روی آن گشوده است. دولت تدبیر و امید نشان داد که برای 
رساندن ایران به این نقطه برنامه دارد و در چهار سال ابتدایی کار 

خود نیز بر روی همین مسیر حرکت کرد.  
سندیکای صنعت برق ایران این پیروزی بزرگ را به ملت شریف ایران 
و دکتر حسن روحانی، رییس جمهور منتخب مردم تبریک می گوید. 
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امید که در چهار سال پیش رو قطار اقتصاد و صنعت 
ایران از رخوت و رکود خارج شده و در سایه مدیریت 
کارآمد دولت، تعامل سازنده با اقتصاد دنیا و پویایی 
قرار  توسعه  ریل  روی  دوباره  خصوصی،  بخش 
گیرد. ما به عنوان فعاالن بخش خصوصی همواره 
در کنار دولت بوده ایم و پایمردی ما برای حفظ 
دستاوردهای چهار دهه ای صنعت برق در رکود چند 
ساله صنعت برق به خوبی موید همین نکته است.  
لذا این تشکل به نمایندگی از بیش از 500 شرکت 
فعال برقی در حوزه ساخت تجهیزات، پیمانکاری، 
با  دوباره  میثاق  تجدید  بازرگانی ضمن  و  مشاور 
برای  ایران  اسالمی  جمهوری  دولت  دوازدهمین 
همبستگی  اعالم  نیز  و  کشور  ملی  منافع  تامین 
و همگامی خود با دولت، خواسته های خود را از 
دولت آینده در حوز صنعت برق تدوین کرده است. 
از هر چیز برخواسته از شرایطی  این موارد بیش 
خصوصی  بخش  اقتصادی  های  بنگاه  که  است 
نقشی در ایجاد و یا تغییر آن ندارند و حل آنها در 
گرو سیاستگذاری و اجرای صحیح قوانین از سوی 

دولتی کارآمد با مدیرانی قاطع و پیگیر است. 
امیـد کـه صـدای ایـن تشـکل شـنیده شـود و 
صنعـت بـرق بتوانـد در طـول چهـار سـال آینده 
به حل مشـکالتی کـه به تدریـج زمینگیرش می 

کننـد، امیدهـای تـازه  ای ببندد.
فعـاالن صنعـت بـرق ایـران خواسـتار پیگیـری 

مـوارد زیـر هسـتند:
1.  اصالح ساختار اقتصادی برق و حل بحران مالی 
این صنعت؛ صنعت برق ایران در طول این سال ها 
به ویژه پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها از 
محل مابه التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی برق، 
زیان های جبران ناپذیر بسیاری را متحمل شده 
تنها  برق  اقتصادی صنعت  اصالح ساختار  است. 
راه حل پیش رو برای رفع بحران مالی صنعت برق 
کشور محسوب می شود که امید است مورد توجه 

مدیران ارشد دولت دوازدهم قرار گیرد.
2. چاره اندیشی برای گذر از رکود مخرب کنونی 
حاکم صنعت برق؛ اگر چه کشور چند سالی است 
دچار رکود شده اما صنعت برق در کنار این رکود، 
به دلیل کمبود منابع مالی و انباشت بدهی چندهزار 
میلیارد تومانی وزارت نیرو به تولیدکنندگان برق، 
پیمانکاران و سیستم بانکی در دولت های نهم و 
را تجربه  تر  ابعاد بسیار گسترده  با  دهم، رکودی 
این سال ها عمال  به طوری که در طول  کرده، 

پروژه های جدید اندکی در این صنعت تعریف شده 
و بیکاری به چالش اصلی فعالین صنعت برق کشور 
بدل شده است. یاد اور میشود که کسری فاحش 
سرمایه گذاری در زیرساخت های انتقال و توزیع 
امنیت شبکه برق کشور را با خطرات جدی مواجه 
ساخته، چالشی که میتواند مانند کشور هایی چون 
هند و پاکستان آهنگ رشد اقتصادی را کند نماید.
خارجی  مستقیم  های  گذاری  سرمایه  جذب   .3
با اتکا به دیپلماسی صحیح و عقالیی سیاسی و 
گذاری  سرمایه  جذب  صنعت؛  این  در  اقتصادی 
مستقیم خارجی بیش از هر چیز دیگری به امنیت 
و ثبات اقتصادی در کشور نیاز دارد. تا زمانی که 
های  سازی  تصمیم  و  اقتصادی  های  سیاست 
کالن این حوزه دستخوش تغییرات سلیقه ای و 
یا تصمیمات نادرست یا ناکارآمد می شود، سرمایه 
گذاران خارجی قادر نخواهند بود برای سوق دادن 
اقتصادی  فضای  به  ایران،  به  خود  های  سرمایه 
از  یکی  که  آنجا  از  کنند.  اطمینان  کشورمان 
بردن  بین  از  برای  موجود  راهکارهای  مهمترین 
رکود کنونی حاکم بر اقتصاد و به ویژه صنعت برق 
کشور و البته به روز رسانی صنایع داخلی و همتراز 
کردن آنها با مدیریت جهانی جذب سرمایه های 
سیاست  از  یکی  باید  موضوع  این  است،  خارجی 

های اصلی دولت دوازدهم باشد.
محوریت  با  خارجی  های  فاینانس  جذب   .4
حمایت از سازندگان داخلی و اجرای قانون استفاده 
شک  بدون  داخل؛  ساخت  توان  از  حداکثری 
همه فعالین اقتصادی فاینانس را یکی از بهترین 
جدید  های  پروژه  تعریف  و  اجرا  برای  راهکارها 
صنعت برق می دانند اما از آنجا که این صنعت 
توزیع  و  انتقال  تولید،  تجهیزات  در حوزه ساخت 
به خودکفایی باالی 95 درصد دست یافته، جذب 
فاینانس های خارجی باید با احتیاط بسیاری انجام 
پذیرد. چرا که فاینانس با وجود منفعتی که برای 
کشور دارد، در صورت عملکرد نامناسب دولت می 
تواند به پاشنه آشیل تولید داخلی هم تبدیل شده 
و بستری مناسب برای زمینگیر شدن سازندگان 

داخلی باشد.
و خدمات  تجهیزات  از صادرکنندگان  5. حمایت 
حوزه  این  در  که  برق  صنعت  مهندسی  و  فنی 
کارنامه بسیار درخشانی دارند؛ سازندگان تجهیزات 
و پیمانکاران صنعت برق ایران سهمی 68 درصدی 
در صادرات خدمات فنی و مهندسی داشته اند. اما 

علیرغم وجود این پتانسیل بسیاری از شرکت های 
کارفرمایان  از  مطالباتشان  دریافت  برای  برقی 
شرایط  با  یا  و  شوند  می  مشکل  دچار  خارجی 
دشواری برای حضور در مناقصات کشورهای هدف 
مواجه می شوند. حل این مساله مستلزم حضور و 
دخالت موثر دستگاه دیپلماسی و مدیران بلندپایه 

اقتصادی کشور است.
6. پیگیری و اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت 
این  برق؛  زیرساختی  صنعت  در  ویژه  به  پذیر 
قانون که یکی از جامع ترین قوانین حامی بخش 
خصوصی محسوب می شود، هنوز هم در حوزه اجرا 
دچار نواقص بسیاری است. در صورتی که اجرای 
این قانون می توانست بسیاری از مشکالت بخش 
خصوصی کشور به ویژه صنعت برق را حل کند، 
اثرات مشخصی از پیاده سازی آن مشاهده نشده 
ایجاد  منظور  به  دوازدهم  دولت  رود  انتظار می  و 
رونق اقتصادی و صیانت از صنعت و تولید، اجرای 
اثربخش و جامع این قانون را در دستور کار خود 

قرار دهد. 
7. جلوگیری از خام فروشی و افزایش رشد تولید 
داخلی  سازندگان  توان  به  اتکا  با  ملی  ناخالص 
تجهیزات؛ اگر چه ایران منابع بسیار غنی از مواد 
اولیه از جمله نفت، مس، آهن و آلومینیوم را در 
اختیار دارد اما سهم صنایع داخلی مصرف کننده 
این نهاده ها، مواد اولیه ای با قیمتی باالتر از بهای 
جهانی آنهاست. یکی دیگر از خواسته های فعالین 
از  جلوگیری  ایران  برق  بخش خصوصی صنعت 
اولیه  مواد  و سایر  اساسی  فلزات  رویه  بی  صدور 
تولید کشور است. برای تحقق اهداف واالی نظام 
در راستای بهبود معیشت شهروندان ایران و تحقق 
کشور،  صنعتی  توسعه  و  متوازن  اقتصادی  رسد 
صنایع مادر می بایست تولیدات خود را با بهایی 
مناسب به صنایع پایین دستی فروخته و در نهایت 
با صدور محصولی با ارزش افزوده باال، منافع ملی 

کشور را تامین کنند.
8. منطقی کردن هزینه های مالی برای سرمایه 

گذاری، تامین سرمایه در گردش
9. حذف قوانین مزاحم و بهبود رتبه کشور در زمینه 

سهولت کسب و کار
قانونمند کردن سازمان های  رفتار و  تعدیل   .10
دولتی مختلف در مواجه شدن با بخش خصوصی 
تامین  سازمان  مالیاتی،  امور  سازمان  جمله  از 

اجتماعی، گمرک، بانک ها، شهرداری ها ....

نگاهی به عملکرد دولت و شعـار سـال

5



نفیسه زارع کهن

نگاهی به عملکرد دولت و شعـار سـال

6



که  بود  عبارتی   این  وزارتخانه"  "بدهکارترین 
چهارسال قبل وقتی از حمید چیت چیان وزیر نیرو 
درباره اوضاع وزارتخانه تحت مدیرتیش می پرسیدی 
بیان می کرد. وزارتخانه ای عریض ، با مسئولیت هایی 
مهم اما بدون پول و بدهکار! شرایطی که در دولت  
نهم و دهم با طرح های عمرانی گسترده دیر بازده 
به آن دامن زده شد و در دولت یازدهم گریبان یکی 

از مهم ترین وزارتخانه های کشور را گرفت.
امـــا تمامی  مشـکالت در ایـــن وزارتخــانـــه، 
بـــه بدهکاری هــــای آن خالصـه نمی شـــد و  
ناهماهنگی هـای مدیریتـی در حـوزه انـرژی  هم از 
مهم تریـن مسـایل و چالش های پیـش روی وزارت 

نیـرو بـوده و البته هسـت.
مثال زمانی که قرار بوده با هدر رفت منابع آبی مبارزه 
شود هیچ گاه مشخص نشده که آیا جهادکشاورزی 
مسئول است یا وزارت نیرو متولی مسایل مرتبط با 
آب است. در حوزه برق هم البته همین مسایل بوده 
است و وابستگی صادرات برق به گاز طبیعی موجب 
شده تا کار وزارت نیرو به وزارت نفتی ها گره بخورد 
مواجه  تنگناهایی  با  صادرات  سیاست گذاری  در  و 
شود. هرچند که نمی توان منکر این مسئله شد که 
وجود بحران آب در کشور و صحبت هایی مبنی بر 
انحالل وزارت نیرو یا ادغام آن با وزارت نفت هم از  
مهم ترین چالش های عملکردی وزارت نیرو دربیش 

از سه سال ونیم  اخیر  بوده است.

مسـایل آبـی وزارت نیـرو و اقداماتـی که 
رخ داد 

همان طور که پیش از این ذکر شد از آن جایی که 
بحران آب از مهم ترین چالش های وزارت نیرو است  
در مجلس نهم اغلب، وزیر نیرو در خصوص مسائل 
و طرح های آبی پشت میز پاسخگویی مجلس بود 
به  پاسخ گویی ها  این  از  برخی  از آن جایی که  و 
دوبار  نمی آمد  خوش  اصولگرا  نماینده های  مذاق 

چیت چیان را تا مرز استضیاح برد.
البته در این میان چالش اساسی دست به گریبان 
وزارت نیرو موضوع تکراری دریاچه ارومیه بود؛ با 
آغاز به کار دولت یازدهم در نخستین جلسه هیات 
دولت، بر اهمیت نجات فوری دریاچه ارومیه تاکید 
شد، اما دریاچه ارومیه همواره به عنوان نمونه ای 
از وضعیت تاالب های کشور نام برده می شد و بر 
این اساس در بسیاری از حوضه ها عملیات احیاء و 
نجات بخشی باید صورت می گرفت  از جمله حوضه 

زاینده رود که وضعیت نامطلوبی داشت. 

از طرف دیگر وزارت نیرو وارث طرح های نیمه تمام 
دولت قبل بود و در این مدت تمام سعی و تالش 
خود را بر این بست که طرح جدیدی را تا نهایی 
شدن طرح های دولت قبل اجرایی نکند ولی با این 
حال تعدد طرح های نیمه تمام در حوزه آبی آن قدر 
زیاد بود که برخی وعده های دولت مبنی برآبرسانی 
مانند انتقال آب خزر به سمنان بود همچنان در   اگر 
از توجه ویژه وزارت نیرو در دولت یازدهم به موضوع 
کشور  آب  بحران  حل  که  چرا  شویم  غافل  آب 
برنامه های  و  شد  توسعه  ششم  برنامه  صدرنشین 

متعددی برای موضوع آب تببیین و تفسیر شد.
عالوه بر این نیز می توان در این میان به اصلی ترین 
مشکل وزارت نیرو که اقتصاد آب است،  اشاره کرد 
و باید توجه داشت  به رغم نبود سرمایه کافی این 
وزارتخانه در این مدت کارها و برنامه های زیادی را 
نیز اجرایی کرد که به نوبه خود بسیار تاثیرگذار و 
مهم بود. آن طور که خود چیت چیان اظهار کرده  در 
سه سال و نیم فعالیت دولت تدبیر و امید پنج هزار 
و 200 روستای کشور به جمع روستاهای دارای آب 
پیوستند. به گفته او در15 سال اخیر، یعنی سال های 
قبل از دولت یازدهم، ساالنه یک هزار و 500 روستا 
در  این  می شدند؛  وصل  کشور  آبرسانی  شبکه  به 
حالی است که فقط در سال 95  دو هزار و 985 
روستا آبرسانی شد و به این ترتیب آبرسانی به این 
تعداد روستا به معنای افزایش کار برای شرکت های 

فعال در حوزه صنعت آب شد.
به گفته وزیر نیرو، هم اکنون 2 هزار و 900 شرکت 
پیمانکار کوچک و متوسط در آبرسانی به روستاها 
این شرکت ها  در  نفر  هزار  و 50  فعالیت می کنند 

مشغول به کارند.
در  آب  استحصال  پروژه  اجرای  حال  درهمین 
مناطق غربی کشور، شرایطی ایجاد کرد که همه 
کارخانه های لوله سازی برای تامین نیاز پروژه، به 

صورت سه شیفت فعالیت می کنند.
 چنین است  که ازجمله  دیگر اقدامات صورت گرفته 
در حوزه آبی در وزارت نیروی دولت یازدهم می توان 
به آبگیری، افتتاح و بهره برداری از 19 سد با قابلیت 
متر مکعب،  میلیون  تنظیم حدود 4750  قابل  آب 
بهره برداری از 90000 هکتار شبکه های آبیاری و 
زهکشی اصلی و بیش از 19000 هکتار شبکه های 
فرعی، احداث و بهره برداری از 16 تصفیه خانه آب 
با مجموع ظرفیت حدود 814 هزار متر مکعب در 
روز و 26 تصفیه خانه فاضالب شهری با ظرفیت 
اجرای 12  روز،  در  متر مکعب  از 710 هزار  بیش 

آبرسانی در 9 استان کشور به ظرفیت 154  طرح 
 11 از  بهره برداری  سال،  در  مکعب  متر  میلیون 
متر  ظرفیت 41000  به  کن  شیرین  آب  ساختگاه 
مکعب  و برخورداری 2500 روستای کشور از شبکه 

سالم آب شرب یاد کرد.

مسـایل و اقدامـات صـورت گرفتـه  در 
حـوزه برقـی 

در دولـت تدبیـرو امیـد اقدامـات خوبـی در صنعـت 
بـرق رخ داد به طـوری کـه طـی سـه و نیـم سـال 
اخیرهفت هـزار و 405 مـگاوات نیـروگاه جدیـد در 
کشـور وارد مـدار کرده و در سـال 96 نیز به تنهایی 

بـرای 4000مـگاوات برنامه ریـزی شـده اسـت.
هم چنیـن باتالش هـای دولـت یازدهـم بـا اجرایی 
شـدن برنامه هـای امسـال ظرفیـت نیروگاه هـای 
هـزار   800 بـه  هزارمـگاوات   68 از  کشـورمان 

افزایـش می یابـد. مـگاوات 
عالوه بـر ایـن تـا پایـان امسـال اولیـن نیـروگاه 
سـیکل ترکیبـی کالس F بـا راندمـان 58 درصـد 
وارد مدار برق سراسـری می شـود کـه به طور کلی 
می تـوان گفـت با اجرایی شـدن برنامه هـای دولت 
در حـوزه صنعـت بـرق بـزودی و در آینـده نزدیک 
میـزان راندمان نیروگاه های کشـو در تـراز  جهانی 
قـرار می گیرد.شـمار مشـترکان برق در کشـور 34 
میلیـون مشـترک اسـت کـه سـاالنه یـک میلیون 
مشـترک به حجـم مشـترکان صنعت برق کشـور 
افـزوده می شـود بـا ایـن وجود میـزان تلفـات برق 
در ایـران از بیـش از 15 درصد در سـال گذشـته به 

10.77 رسـیده است.
در  برق  صنعت  کارشناسان  از  بسیاری  اذعان  به 
داشته  رشدی  به  رو  روند  گذشته  سال های  همه 
در  ساعت  چهار  از  خاموشی ها  میزان  به طوری که 
زمان جنگ کم کم کاهش یافته و بعدها با ایجاد 
ازای  به  خاموشی  میزان  مناسب  زیرساخت های 
هر مشترک در سال به شش دقیقه رسید که این 
شاخص بعدتر به چهار و بعد از آن به سه دقیقه به 
ازای هر مشترک در کشور رسید و در حال حاضر 
نیز میزان خاموشی ساالنه برق به ازای هر مشترک 
در ایران امروز به 2.77 دقیقه رسیده است.درهمین 
از  نیروگاه ها  بهره وری  ارتقای  برای  تالش  حال 
به سیکل  ساده  نیروگاه های سیکل  تبدیل  طریق 
دیگراز  یکی  هم  داخلی  توان  بر  تکیه  با  ترکیبی 
این وزارتخانه کم حاشیه دولت  اقدامات قابل تقدیر 

روحانی بوده است.
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اهم اقدامات انجام شده  دربازار برق
از طـرف دیگـر بـه گـواه سـایت اطـالع رسـانی 
وزارت نیـرو طـی ایـن سـه سـال و نیم بـه منظور 
ایجـاد شـفافیت در کشـف قیمـت تمام شـده برق، 
افزایـش انگیـزه بـرای ورود بخـش خصوصی و در 
نهایـت کاهـش انحصـار دولـت در بخـش تولید و 
توزیـع بـرق تا کنـون تدابیـر و اقدامـات گوناگونی 
در شـرکت مدیریت شـبکه بـرق ایران اندیشـیده و 
بـه اجـرا درآمـده اسـت کـه از جملـه آن می تـوان 

مـوارد زیر را برشـمرد:

اجرایی شدن اولین قرارداد دوجانبه برق 
اقدامات  مهم ترین  جزو  قرارداد  این  شدن  اجرایی 
پنجم  برنامه  می شود.  برق محسوب  بازار  معاونت 
الزم  بستر  که  کرد  مکلف  را  نیرو  وزارت  توسعه، 
مستقیم  به طور  دوجانبه  قرارداد  انعقاد  برای  را 
میان مصرف کننده و تولیدکننده برق فراهم کند و 
برهمین مبنا  پس از مطالعه ها و بررسی های صورت 
گرفته، زمینه های الزم فراهم و دستورالعمل مربوط 
به این فرآیند از سوی وزیر نیرو ابالغ شد. پس از 
ابالغ دستورالعمل مربوطه، اولین قرارداد دوجانبه در 
دی ماه سال 94 منعقد و در پی آن ضمن آشنایی 
بیشتر تولیدکنندگان و مصرف کنندگان با مزایای 

اقتصادی این نوع قرارداد، در فاصله زمانی کوتاهی 
دو قرار داد دیگر نیز بسته شد.

تدوین سـازو کارهـای الزم جهت حضور 
صنایـع باالی 5 مـگاوات در بورس انرژی
از دیگر اقدامات مهم معاونت بازار برق می توان به 
تدوین سازوکارهای الزم جهت حضور صنایع باالی 
طبق  که  کرد  انرژی اشاره  بورس  در  مگاوات   5
مصوبه هیئت محترم وزیران در سال 94 ، مصرف 
کنندگان باالی 5 مگاوات، قادر شدند، برق مورد نیاز 
خود را به طور مستقیم از نیروگاه ها خریداری کنند. 
به این ترتیب بود که ساز و کار اجرایی شدن این 
مصوبه در وزارت نیرو و شرکت های زیر مجموعه با 
هماهنگی بازار برق نهایی واجرا خواهد شد و این 
گونه با حضور مشترکان باالی 5 مگاوات در بورس 
انرژی، شاهد رونق بیشتر معامله های برق در بورس 

انرژی خواهیم بود. 

و  خرید  جهت  الزم  سازوکارهای  تدوین 
فروش گواهی ظرفیت 

تدویـن سـازوکارهای الزم جهـت خریـد و فروش 
گواهـی ظرفیت، دیگـر اقدام مهم ایـن معاونت در 
ایـن دوره زمانـی بوده اسـت . بـه منظـور اطمینان 

از ایجـاد ظرفیـت نیروگاهـی قابـل اتکا و تشـویق 
سـرمایه گذاری، راه اندازی بـازار گواهی ظرفیت در 
دسـتورالعمل بنـد و مـاده 133 قانـون برنامه پنجم 
توسـعه بـه وزارت نیـرو تکلیف شـد. بدیـن منظور 
مقدمـات و سـاز و کار اجـرای این دسـتورالعمل در 
وزارت نیـرو تهیه و جهت اجرا در اسـفند ماه سـال 
1395 به شـرکت توانیر و شـرکت مـادر تخصصی 

تولیـد نیـروی بـرق حرارتی ابالغ شـد.
اقدامات  گفت  می توان  که  است  ترتیب  این  به 
صورت گرفته در حوزه برق در وزارت نیروی دولت 
تدبیر وامید اگرچه کم وکاستی داشته اما قابل توجه 
هم هست  به ویژه در سالی که پشت سر گذاشته 
شد . برهمین اساس اگر بخواهیم نگاهی تیتر وار به 
برخی اقدامات صورت گرفته در حوزه صنعت برق 
آن هم تنها در سال پایانی دولت بیاندازیم می توانیم 

مواردی مثل زیر را بیان کنیم :
1. انعقاد قرارداد ساخت 6000 مگاوات نیروگاه در 

ایران با شرکت ترکیه ای
2. کاهش تعرفه خرید تضمینی برق تجدید پذیر

3. تفاهم نامه احداث 5 هزار مگاوات نیروگاه سیکل 
ترکیبی با شرکت مپنا

4. افزایش تخصیص گاز به نیروگاه ها
5. اصالح قیمت های آب مشترکین بر مبنای الگوی 

نگاهی به عملکرد دولت و شعـار سـال
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- بازار صادراتی برق کشور در سال های 92 الی 94

جدول

پلکانی-افزایشی
6. امضـای توافق نامـه افزایـش صـادرات بـرق به 

کستان پا

و  فنی  دالر خدمات  میلیارد  صادرات ۴.۶ 
مهندسی در دولت یازدهم

افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی صنعت آب 
و برق هم از دیگراقداماتی بودکه در دولت یازدهم 
از سال  ای که  به گونه  انجام شد  نیرو  وزارت  در 
1392 تا پایان سال 1395 به میزان چهار میلیارد و 
600 میلیون دالر خدمات فنی و مهندسی در حوزه 

آب و برق به کشورهای دیگر صادر شد.
درهمیـن حـال بـه گفتـه چیت چیـان  90 درصـد 
از نیازهـای سـخت افزاری، مدیریتی و مشـاوره ای 
نیازهـای بخـش آب  بـرق و 95 درصـد  بخـش 

توسـط شـرکت های داخلـی تامیـن می شـود.

اقدامات مغفول مانده
امـا درایـن میـان برخـی اقدامـات هـم بوده اسـت 

کـه مـورد غفلـت قـرار گرفتـه و نسـبت بـه آنهـا 
آن طـور کـه بایـد وشـاید تحرکی صـورت نگرفته 
اسـت کـه از آن جملـه می توان به موارد زیر اشـاره 
کـرد: ناهماهنگـی بـرای افزایـش صـادرات بـرق، 
ظرفیـت  افزایـش  پیش بینی هـای  اجـرای  عـدم 
تولیـد برق،ادامـه رونـد تخصیـص یارانـه پنهـان 
پرمصرف،کم توجهـی  مشـترکین  بـه  آب  و  بـرق 
تفاوت هـای  سـایه  در  بـرق  بـاالی  تلفـات  بـه 
توسـعه  بـا  کم آبـی  بـروز مشـکل  آماری،امـکان 
شـرکت های  سـوِی  از  جدیـد  نیروگاه هـای 
خارجی،کم توجهـی بـه مالحظـات مصـرف آب در 
کشـاورزی،ادامه  محصـوالت  صـادرات  و  واردات 
رونـد غفلـت از مدیریت و افزایش بهـره وری منابع 
آبـی کشـور،ادامه روند نادرسـت اجـرای پروژه های 
انتقـال آب در کشـور،کاهش نگران کننـده منابـع 
واحدهـای  توسـعه  از  غفلـت  و  تجدیدپذیـر  آب 
شیرین سـازی آب دریـا و عـدم بازنگـری در ارائـه 
مجـوز و روند کند مسـدود شـدن فعالیـت چاه های 

غیرمجـاز .

چنیـن اسـت کـه آنچـه در پـی آمـد را می تـوان 
وزارتخانـه  عملکـرد  از  وار  تیتـر  مجموعـه ای 
ای دانسـت کـه طـی چهارسـال مسـیر رشـد از 
بدهکارتریـن تـا صادرکننده تریـن وزارتخانه را طی 
کـرد و حـاال کـه یکـی دوماهـی دیگـر بـه پایـان 
دولـت یازدهـم مانده اسـت، بخـت یار کشـورمان 
بـود کـه دولـت دوازدهـم می توانـد تـداوم دولـت 
یازدهـم باشـد و هـزار برنامـه و پـروژه نیمـه کاره 
در تمامی حـوزه بـه اتمـام برسـد .حوزه هایـی کـه 

وزارت نیـرو را هـم قطعـا شـامل می شـود.
ایـن کـه ادامـه ایـن راه قطعی اسـت  و بازگشـتی 
بـه عقـب نخواهیم داشـت جای خوشـحالی دارد و 
فقـط تنهـا سـوالی کـه باقـی می مانـد این اسـت 
کـه آیـا ادامـه مسـیر بازهـم بـه سرپرسـتی حمید 
چیـت چیـان خواهـد بـود یا خیـر؟ باید مانـد و دید 
تـا درمردادمـاه درلیسـت وزیـران معرفـی شـده به 
مجلـس چـه نامـی در مقابـل وزارت نیـرو خواهـد 
نشسـت وآیا مجلـس با دولـت در دادن رای اعتماد 

همراهـی خواهـد کـرد یـا خیر؟

سال
9۴ 93 92   نام کشور    

درصد تغییر در 2سال اخیر میزان صادرات)میلیون،کیلووات،ساعت(

-12 ۶832،۶ ۶،31 7787 عراق

9 ۴37،3 ۴29 398 پاکستان

-1۴ ۶18،۶ 735،8 718 افغانستان

-29 172۴ 3191 2۴2۶ ترکیه

-۴۶ ۴2 81 78 ارمنستان

-31 ۴0 57 58 نخجوان

-15،5 ۶99۴ 952۴ 11۴۶5 مجموع
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هنگامی که سخن از عملکرد دولت و قضاوت در 
یا  یا شکست های یک دولت  و  باب موفقیت ها 
حکومت به میان می  آید یکی از مواردی که به 
از موارد سایر  تاثیر گذار بوده و در بسیاری  شدت 
دهد،  می  قرار  خود  الشعاع  تحت  نیز  را  ها  حوزه 
عملکرد دولت در حوزه اقتصاد است. عملکرد دولت 
در این حوزه از آنجا که با معیشت مردم سرو کار 
داشته و تاثیر مستقیم و ملموسی بر روی رفاه آحاد 
جامعه می گذارد، همیشه جزو مهمترین بحث های 
مدافعان و مخالفان دولت ها بوده است. در همین 
راستا و با توجه به این که بیش از سه سال از به 
روی کار آمدن دولت یازدهم می گذرد، در این مقاله 
به طور مختصر سعی خواهیم داشت تا نگاهی به 
کارنامه اقتصادی دولت در این دوره داشته باشیم و 
مهمترین دستاورد های این دولت را در حوزه اقتصاد 

مورد بررسی قرار دهیم.

شرایط آغاز به کار دولت
به منظور فهم بیشتر و دقیق تر عملکرد اقتصادی 
دولت الزم است تا ابتدا شرایط حاکم بر اقتصاد ایران 
مورد  آمد،  کار  روی  بر  جدید  دولت  که  زمانی  در 
بررسی قرار بگیرد. زیرا اصوال تا هنگامی که نقطه 
شروع یک فرآیند مشخص نباشد، نمی توان نظر 
درستی درباره مسیر طی شده و نتایج بدست آمده از 

آن فرآیند ابراز داشت.
دولـت یازدهـم در حالـی سـکان هدایت کشـور را 
در دسـت گرفـت کـه اقتصـاد کشـور در شـرایط 
بسـیار حـاد و بحرانـی ای قـرار داشـت و عملکـرد 
دولت گذشـته، بیشـتر شـاخص های اقتصاد کالن 
ایـران را بـه مـرز هشـدار رسـانده و اقتصـاد ایران 
در شـرایط رکـود تورمـی قـرار گرفتـه بـود. نـرخ 
رشـد اقتصـادی منفـی در سـال هـای 91 و 92 ) 
بـه ترتیـب 6.8- و 1.9-( حاکـی از رکود گسـترده 
در اقتصـاد ایـران بـود. ) در نیـم قـرن اخیـر غیر از 
اوایـل انقالب و سـال هـای میانی جنـگ، اقتصاد 
ایـران بـا چنیـن رکـودی مواجه نشـده بـود( و نرخ 
تـورم نیـز با افزایش کم سـابقه ای بـه 34.7 %  در 

سـال 92رسـیده بود.
بی ثباتی گسترده در بازار ها و کاهش شدید ارزش 
پول ملی )در طی حدود دو سال، نرخ ارز با نوسانات 
کاهش  موجبات  درصدی،   250 افزایش  و  شدید 
بی  افزایش  بود(،  آورده  فراهم  را  ملی  پول  ارزش 
سابقه سطح فساد مالی )بر اساس اطالعات مؤسسه 
دوره  در  ایران  در  مالی  فساد  بین المللی،  شفافیت 
بسیار  افزایش  به سایر کشورها  دولت قبل نسبت 
لحاظ  از  ایران  رتبه  بطوریکه  کرد  پیدا  شدیدی 
شفایت مالی از رتبه 88 در سال 2005  به رتبه 133 
در میان کشورهای جهان در سال 2012 رسید.(، 

افزایش 6 برابری حجم نقدینگی در طی هشت سال 
منتهی به سال 92، تحریم های گسترده بین المللی 
در حوزه های انرژی، بانکی، مالی و بیمه ای، بدهی 
گسترده دولت به سیستم بانکی و بخش خصوصی، 
از  ناشی  دولت  نفتی  های  درآمد  شدید  کاهش 
از  نیز بخش دیگری  نفت  تولید و فروش  کاهش 

واقعیت های اقتصاد ایران در این دوران بود.
در چنین شرایطی، دکتر روحانی با شعار چرخاندن 
چرخ های از حرکت ایستاده اقتصاد کشور و حمایت 
برخی چهره ها و جریان های سیاسی، مورد اقبال 

قرار گرفته و دولت یازدهم را تشکیل می دهد.

دستاوردهای اقتصادی دولت
در همان هفته ها و ماه های اولیه در اثر جو روانی 
مثبت به وجود آمده بین فعالین اقتصادی و مردم،  
انتظارات تورمی جامعه نیز کاهش یافته و تعدیل می 
شود. این امر حتی در همان ماه های اولیه تشکیل 
دولت نیز کمک فراوانی به کاهش نرخ تورم کرده 
و فرآیند افزایشی تورم نقطه به نقطه که تا سطح 
بی سابقه 41.2 در خرداد 92 رسیده بود را معکوس 
نماید.  می  کاهش  به  شروع  تورم  نرخ  و  نموده 
سیاست های پولی و مالی منضبط  دولت در طی 
سه سال گذشته نیز همچنان ادامه یافته است و نرخ 
تورم برای  نخستین بار در ربع قرن اخیر در آستانه 

نگاهی به عملکرد دولت و شعـار سـال
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تک رقمی شدن در سال 95 قرار گرفته است.
این امر یعنی کاهش معنی دار تورم در طی سه سال 
گذشته و همچنین بازگشت آرامش و ثبات به بازارها 
را می توان به عنوان یکی از مهمترین دستاورد های 
البته ذکر این نکته نیز  دولت یازدهم قلمداد کرد. 
اقدامات  تنها   ، تورم  ضروری است که در کاهش 
مثبت دولت در زمینه کنترل و کاهش تورم به این 
وضعیت منجر نشده و رکود حاکم بر اقتصاد کشور 
و کاهش شدید قدرت خرید مردم در طی سال های 
91 و 92 که کاهش تقاضای کل جامعه را در پی 

داشته است نیز در کاهش تورم موثر بوده است.
در کنار کاهش نرخ تورم، بازگرداندن ثبات به فضای 
اقتصاد کالن کشور و بازار های مختلف و به ویژه 
بازار ارز نیز جزو دستاورد های دیگر دولت می باشد. 
دولت با مدیریت نسبتا مناسب بازار ارز توانسته است 
بازار  این  بر  نوسانات گسترده ای که در سال 91 
حاکم بود را کنترل نموده و دامنه نوسانات نرخ ارز را 
تا 70 درصد کاهش دهد. ناگفته پیداست که وجود 
در  را  ریزی  برنامه  قابلیت  که  ها  بازار  در  آرامش 
در  اندازه  چه  تا  کند  می  تقویت  اقتصادی  فعالین 

بهبود وضعیت اقتصاد موثر است.
رشد  نرخ  افزایش  دولت،  اقتصادی  کارنامه  در  اما 
اقتصادی و خروج از رکود را نیز می توان به عنوان 
مورد  دولت  دستاوردهای  مهمترین  از  دیگر  یکی 
دولت که  داد. همان طور که ذکر شد  قرار  بحث 
اقتصاد را در یک رکود گسترده )دو سال نرخ رشد 
منفی( تحویل گرفته بود با سیاست های اقتصادی 
مناسب نظیر تالش در جهت بهبود فضای کسب و 
کار )رتبه ایران در آمار های بانک جهانی از 145 در 
سال 2013 به 118  در سال 2016 رسیده است(، 
تالش در جهت رفع موانع تجارت خارجی و افزایش 
تولید و فروش نفت )بوسیله از بین بردن و کاهش 
تحریم های گسترده مالی، بانکی و انرژی جامعه 
بین المللی علیه ایران(، ایجاد ثبات و اطمینان در 
بازار ها و عوامل اقتصادی و احساس امنیت بیشتر 
های  بنگاه  وضعیت  پیگیری  و  گذران  سرمایه 
تولیدی راکد و حرکت در جهت احیای آن ها، موفق 
شد تا رکود حاکم در اقتصاد ایران را تا حد زیادی از 
بین ببرد و در جهت رونق اقتصادی گام بردارد. بر 
طبق آخرین آمار منتشره از سوی مرکز آمار ایران، 
به   95 سال  نخست  نیمه  در  اقتصادی  رشد  نرخ 
7.4درصد رسیده است و نتایج پیش بینی های نهاد 
های معتبری نظیر صندوق بین المللی پول هم از 
ادامه دار بودن این رشد در سال های آینده خبر می 

دهد. )در آخرین گزارش منتشره از سوی صندوق 
بین اللی پول این صندوق نرخ رشد اقتصادی سال 
های 2016 و 2017 ایران را به ترتیب 4.5 و 4.1 

درصد پیش بینی کرد.(
در کنار دستاوردهای ذکر شده، دولت موفقیت ها 
و عملکرد های مثبت دیگری نیز در حوزه اقتصاد 
داشته است.  احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
به عنوان مهمترین نهاد برنامه ریزی کشور که در 
دولت گذشته منحل گشته بود، یکی از این اقدامات 
است. همچنین رفع و کاهش تحریم های گسترده 
بین المللی به خصوص در حوزه های مالی، بانکی، 
انرژی و بیمه ای که همچون زنجیری بر دست و 
پای تجارت خارجی ایران زده شده بود،  با به ثمر 
اثرات آن به مرور در  نشاندن برجام ممکن شد و 
حال نمایان شدن است. ذکر این نکته نیز ضروری 
است که که تمام دستاورد های باال در زمانی محقق 
شده است که محدودیت های مالی دولت به علت 
کاهش قیمت نفت در سطح باالیی قرار گرفته است.

نقاط ضعف عملکرد اقتصادی دولت
بـاال  در  ذکـر شـده  دسـتاوردهای  وجـود  گرچـه 
بـه معنـای گرفتـن نمـره قابـل قبـول در کارنامـه 
اقتصـادی دولـت اسـت ولـی در کنـار مـوارد ذکـر 
شـده، چندیـن انتقـاد به عملکـرد اقتصـادی دولت 
نیـز وارد اسـت کـه در ایـن جـا بـرای تکمیـل تـر 
شـدن بحـث، بـه چنـد نمونـه اشـاره مـی کنیم.

یکـی از جـدی ترین انتقـادات وارد بـه دولت عدم 
انجـام فعالیـت مفیـد و مثمـر ثمـری در زمینـه 
اصـالح سیسـتم پرداخـت نقـدی یارانـه هـا، علی 
رغـم موافـق نبودن مقامات اقتصـادی دولت با این 
طـرح می باشـد. وقتی بـه الزام قانونـی مجلس در 
ایـن زمینـه و مکلـف کـردن دولت به اصـالح این 
سیسـتم و حـذف دهـک هـای درآمـدی بـاال نیز 
نـگاه مـی کنیـم، ایـن موضـوع بیشـتر خـودش را 
نشـان مـی دهد. در واقـع دولت بایـد در این زمینه 
که بـه قول وزیر اقتصاد مصیبت عظمی ای اسـت 
کـه گریبان اقتصاد ایـران را گرفته اسـت، اقدامات 

جـدی تـر و موثـر تـری بر می داشـت.
عدم  به  معطوف  دولت  به  انتقادات  از  دیگر  یکی 
و  اعتباری  و  مالی  موسسات  مناسب  ساماندهی 
این که  به  توجه  با  باشد.  بانکی می  نظام  اصالح 
به  را  وابستگی  بیشترین  ایران  در  مالی  تامین 
تسهیالت بانکی و نظام مالی و بانکی کشور دارد و 
این حوزه چندین سال است حتی به اذعان مسئولین 

رو  روبه  فراوانی  مشکالت  با  اقتصادی  اول  طراز 
قابل  بانکی عملکرد  نظام  اصالح  زمینه  در  است، 
قبولی از دولت مشاهده نمی شود. عالوه بر این، با 
وجود این که باید عزم جدی در دولتمردان در جهت 
کاهش وجود بدهی های گسترده دولت به بخش 
باشد،  بانکی کشور وجود داشته  خصوصی و نظام 
ولی حجم بدهی های دولت افزایش نیز یافته است.
یکی دیگر از ایراداتی که به عملکرد دولت در حوزه 
سیاست های مالی وارد است، بحث افزایش مالیات 
حوزه  در  دولت  اقدامات  است.  رکود  دوران  در  ها 
دولت  مالیاتی  های  درآمد  افزایش  به  که  مالیات 
منجر شده است، گرچه از دید دولتمردان در جهت 
کاهش اتکای بودجه دولت به نفت و جبران درآمد 
های  قیمت  کاهش  علت  به  نفت  یافته  کاهش 
جهانی نفت، توجیه می شود ولی با توجه به شرایط 
رکودی حاکم بر اقتصاد کشور، بهتر بود با طمانینه و 

دقت بیشتری صورت می پذیرفت.
نظیر  دیگری  موارد  توان  می  باال  موارد  کنار  در 
فساد  با  مبارزه  جهت  در  عملی  تالش  نداشتن 
قانون  نگارش  در  تعلل  بر کشور،  سیستمی حاکم 
برنامه ششم توسعه )با این که سال 95 باید اولین 
ششم  برنامه  هنوز  ولی  است  برنامه  قانون  سال 
توسعه تبدیل به قانون نشده است و در مجلس در 
بررسی است( و همچنین عدم توجه جدی  دست 
به اصالحات نهادی و ساختاری ) به عنوان مثال 
کاهش تصدی گری دولت و فراهم آوردن شرایط 
حضور بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد( را نیز جزو 

انتقادات وارد بر دولت ذکر کرد.

جمع بندی
در نهایت و به عنوان نتیجه گیری می توان گفت 
به  و  اقتصاد  حوزه  در  یازدهم  دولت  اگرچه  که 
خروج  جهت  در  حرکت  و  تورم  کاهش  خصوص 
و  ها  بازار  به  ثبات  و  آرامش  بازگرداندن  رکود،  از 
کاهش تحریم های بین المللی و رفع موانع تجارت 
با  توانسته  و  است  داشته  موفقی  عملکرد  خارجی 
استفاده از متخصصان، بسیاری از مشکالتی را که 
را مرتفع  بوده است  به رو  آنها رو  با  ایران  اقتصاد 
نماید، ولی همچنان انتقاداتی نیز در حوزه پرداخت 
یارانه ها، ساماندهی مناسب بازار های پولی و مالی 
و توجه کافی به اصالحات نهادی و ساختاری به 

دولت وارد است.

*برگرفته از سایت اطالع رسانی شهد اقتصاد
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چند سالی است که در عناوین سال ها واژه اقتصاد مقاومتی تکرار می شود و حتی اخیرا ستادی تحت عنوان 
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در دولت یازدهم تشکیل شد تا این شعار را محقق سازد. درراستای تحقق 
این شعار، هرسال به وزارت نیرو نیز همچون ارگان های دیگر کشور بخشنامه های ستاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی ابالغ می شود. اکنون که در سال پایانی دولت یازدهم قرار داریم و در آستانه تحویل دولت هستیم، 
بد نیست اگر عالوه بر عملکرد دولت و وزارت نیرو در حوزه اقتصاد مقاومتی، آنچه را که طی این سال ها بر 
وزارت نیرو و فعاالن صنعت برق کشور رفت،  ارزیابی کرده و چراغ راه آینده سازیم. علیرضا دائمی اخیرا 
در منصب قائم مقام وزیر نیرو در امور بین الملل و پشتیبانی صنایع آب و برق، مسئول مستقیم ساماندهی 
به صادرات در حوزه صنعت برق شده اند؛ بخشی که یکی از مولفه های مهم در اقتصاد مقاومتی محسوب 

می شود. در ادامه اظهارات او را درخصوص عملکرد دولت، اقتصاد مقاومتی و صادرات می خوانید.

گفت وگوی اختصاصی با علیرضا دائمی، قائم مقام وزیر 
نیرو در امور بین الملل و پشتیبانی صنایع آب و بـرق

اینکه شعار سال 95 هم  با توجه به   
اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل بود، وزارت نیرو 
عملیاتی  راستای  در  مشخصی  اقدامات  چه 
آیا  شما  دیدگاه  از  داشت؟  شعار  این  شدن 
اقتصاد  پیاده سازی  برای  نیرو  وزارت  عملکرد 

مقاومتی موفق بوده است؟ 
افزایش  مقاومتی  اقتصاد  در  بحث  مهم ترین 
تاب آوری، توان تولید داخلی و خدمت رسانی پایدار 
به مردم است. درراستای اقتصاد مقاومتی 22 پروژه 
و  تعریف شد و طی سال های 94  نیرو  وزارت  در 

95 تقریبا هر هفته جلساتی به منظور پیشبرد این 
پروژه ها تشکیل شد. همچنین ما هر سال حداقل دو 
جلسه مهم با حضور معاون اول ریاست جمهوری و 
فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی در وزارت نیرو تشکیل 
دادیم. در این دو سال هر 15 روز یک بار گزارشی 
مبسوط از فعالیت ها به ستاد اقتصاد مقاومتی ارائه 
اقتصاد  به  عمل  راستای  در  همچنین  است.  شده 
مقاومتی در تک تک شهرستان ها وظایف 22 گانه ای 
تعریف شده بود. این چارچوب شکلی عملکرد وزارت 
نیرو را در راستای اقتصاد مقاومتی تشکیل می دهد.

به لحاظ محتوایی پروژه هایی نظیر افزایش مخازن 
تولید  افزایش  کشاورزی،  اراضی  توسعه  سدها، 
نیروگاه های سیکل ترکیبی، کاهش هدررفت برق 
انتقال و توزیع و استفاده از شرکت های  در شبکه 
دانش بنیان و تقویت آن ها در دستور کار وزارت نیرو 
قرار گرفت که پیشرفت های آن ها به صورت هفتگی 

تدوین شده و متناسب با برنامه ها جلو رفت.
برنامه هایی  از  پایان سال 95 حدود 81 درصد  در 
که پیش بینی شده بود، محقق شد. در ابتدای این 
به عنوان یک شاخص  برق  میزان هدررفت  دوره 
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قابل اندازه گیری 14/8 درصد بود که این عدد در پایان سال 
موفقیت  و  است  یافته  به حدود 10/7 درصد کاهش   95

بزرگی محسوب می شود. 
نیروگاه ها  ترکیبی  سیکل  تکمیل  درراستای  همچنین 
احداث واحدهای بخار آن ها آغاز شد و طراحی و ساخت 
توربین های گازی کالس F نیز کلید خورد. در این دوره 
بیش از هزار قطعه در بخش برق ساخته شد و در راستای 

خودکفایی و افزایش تولید داخل به کار گرفته شد. 
عالوه بر این در دولت یازدهم بخش خصوصی در بخش 
آب فعال شد و 24 طرح بزرگ تنها در سال 95 توسط این 

بخش فراهم شد. 
شرکت های  و  توانیر  نظیر  نیرو  وزارت  تابعه  شرکت های 
استانی خانواده کوچک وزارت نیرو را تشکیل می دهند و 
خانواده بزرگ آن کل صنعت برق و آب را تشکیل می دهد. 
تعداد همکاران ما در کل شرکت های برق، آب و فاضالب 
حدود 60 هزار نفر است اما در بخش خصوصی نزدیک یک 
این صنعت در  نفر خدمت رسانی می کنند؛ چراکه  میلیون 
رفاه مردم نقش مهمی ایفا می کند و تمام شئونات زندگی 

مردم به آن وابسته است. 
در حال حاضر به بخش عمده کشور برق رسانی می شود و 
حتی روستاهای ده خانوار تا پایان سال 95 به شبکه برق 

متصل شدند. 
یکی از اهداف دیگر کشور توسعه خدمات فنی و مهندسی 
بود که وزارت نیرو در 4 سال گذشته رتبه اول را به خود 
اختصاص داده است. در این حوزه به طور متوسط 65 درصد 
زیرمجموعه  نیرو و شرکت های  وزارت  در  خدمات کشور 
اکنون  است.  شده  فراهم  خوبی  و اشتغال زایی  شده  انجام 
در کشورهایی همچون ارمنستان، سریالنکا، عراق، کنیا، 
عمان و ده ها کشور دیگر بیش از 90 پروژه بزرگ توسط 
وزارت نیرو درحال انجام است. به عقیده من وزارت نیرو 
در سال های 94 و 95 موفقیت های خوبی در زمینه اقتصاد 
در  امروز  ما  است.  داشته  تاب آوری  افزایش  و  مقاومتی 
و  یافته ایم  به خودکفایی 95 درصدی دست  برق  صنعت 
این به این معناست که تاب آوری در این صنعت محقق 

شده است. 

خصوصی  بخش  فعاالن  از  برخی  تصور   
صنعت برق این است که وزارت نیرو در دولت یازدهم 
به منظور تسویه بدهی های پیشین، تا حدود زیادی 
این  آیا  کرد.  خودداری  جدید  پروژه های  تعریف  از 
راهکارهای  شما  دیدگاه  از  می کنید؟  تایید  را  تصور 
توسعه اشتغال و تولید در صنعت برق کشور چیست؟ 
مـا دوران سـختی را طـی می کنیـم کـه ناشـی از عواقب 
و اثـرات تحریـم اسـت. یکـی از مشـکالت اصلـی مـا 

جـذب  زمینه هـای  آوردن  فراهـم  در  بانک هـا  ناتوانـی 
سـرمایه خارجـی و ایجـاد شـرایط مطلوب بـرای معامله با 

مجموعه هـای خـارج از کشـور اسـت.
در عین حال مشکل دیگر ما بدهی های انباشته ناشی از 
یارانه هاست. هدفمندی  قانون هدفمندی  نادرست  اجرای 
هزینه ها  افزایش  وجود  با  برق  قیمت  شد  سبب  یارانه ها 
تا 3 سال ثابت بماند. ما در ابتدای دولت یازدهم برق را 
کیلووات ساعتی 65 تومان به فروش می رساندیم و این در 
حالی بود که قیمت واقعی آن بدون احتساب هزینه سوخت 
110 تومان بود. بنابراین ما به ازای هر یک کیلووات ساعت 
برق تقریبا 50 تومان ضرر می کردیم و مجبور بودیم برق را 
از تولیدکنندگان بخش خصوصی با قیمتی بیشتر خریداری 
به  نیز  توزیع  و  انتقال  هزینه های  این  بر  عالوه  کنیم. 

هزینه های ما اضافه می شد. 
بدهی های  از  بخشی  دولت  حمایت های  با  خوشبختانه 
وزارت نیرو پرداخت شد و صنعت برق از شرایطی پایدارتر 
نسبت به گذشته برخوردار شد. البته هنوز بدهی ها موجود 
است و شکوفایی و جهش آرمانی فراهم نشده است. این 
با  ما  باشد. مراودات  انرژی منطقه  صنعت می تواند قطب 
کشورهای همسایه زمینه های خوبی برای توسعه تجارت 

برق و ساخت نیروگاه است. 
طبعا شرایط فعلی ما چندان مطلوب نیست اما چه باید کرد؟ 
ضرورت اول جذب سرمایه خارجی است تا بخش خصوصی 
بتواند به اتکای این سرمایه توان تولیدی خود را افزایش 
دهد. همچنین ضرورت دوم لزوم توسعه بازارهای خارجی 
دارای ده ها هزار  برق  امروز کشور فقط در صنعت  است. 
جوان تحصیلکرده در رشته های برق، مکانیک و رشته های 
مهندسی است و اگر ما بخواهیم به پهنه سرزمینی خود 
بنابراین  شد.  خواهیم  مواجه  منفی  عواقب  با  کنیم،  اکتفا 
در  زمینه صادرات کاال و چه  در  بازار خارجی چه  توسعه 
ضرورت های  از  مهندسی  و  فنی  خدمات  صادرات  زمینه 
کشور است. امروز تجهیزات و صنایع ما کامال قابل رقابت 
هستند. قانون نیز تا رقم 50 میلیارد دالر در سال ما را مجاز 
از  منابع خارجی کرده است و طبعا بخشی  از  استفاده  به 
این رقم مربوط به صنعت برق خواهد بود. بنابراین اگر ما 
بتوانیم سرمایه های خارجی را به مقدار کافی جذب کنیم و 
در کشورهای خارجی بازار تجارت صنعت برق، تجهیزات و 

کاال را ایجاد کنیم، به موفقیت رسیده ایم. 
حل  داخل،  در  صنعت  توانمندسازی  اقدام  دو  این  الزمه 
مشکالت مالی و تبادالت بانکی و تسویه بدهی های صنعت 
برق به صورت تدریجی و با یک فرمول قانونمند است. ما در 
سال 95 تقریبا 8 هزار میلیارد تومان از بدهی های وزارت نیرو 
را پرداخت کردیم و باید این روند را ادامه دهیم تا به شرایطی 
تعادلی برسیم. البته بدهی امری طبیعی است اما نباید مانند 

 اینکه در ۴ سال 
گذشته نزدیک به ۴ 
میلیارد دالر صادرات 

خدمات فنی و مهندسی 
داشته ایم، آماری واقعی 

است؛ گرچه به هیچ 
وجه مطلوب نیست. ما 
باید مطابق برنامه های 

کشور 10 برابر این آمار 
صادرات خدمات فنی و 
مهندسی داشته باشیم
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شرایط فعلی در حدود 15 هزار میلیارد تومان باشد. 

 توسـعه صـادرات غیرنفتـی یکـی از 
اصلی تریـن پایه هـای اقتصاد مقاومتی اسـت. 
برخی از فعـاالن صنعت بـرق معتقدند بخش 
زیـادی از آنچـه تحت عنـوان صـادرات از آن 
دیـدگاه  اسـت.  خام فروشـی  می شـود،  یـاد 

شـما در ایـن رابطه چیسـت؟
من تصریح می کنم که آماری که دررابطه با صادرات 
گفته می شود، واقعی است؛ اما به هیچ وجه مطلوب 
نیست. اینکه ما در صادرات خدمات فنی و مهندسی 
رتبه اول را در کشور دارا هستیم، اصال به معنای 
موفقیت ما نیست اما اینکه در 4 سال گذشته نزدیک 
به 4 میلیارد دالر صادرات خدمات فنی و مهندسی 
داشته ایم، آماری واقعی است؛ گرچه به هیچ وجه 
کشور  برنامه های  مطابق  باید  ما  نیست.  مطلوب 
10 برابر این آمار صادرات خدمات فنی و مهندسی 

داشته باشیم. 
من بر این باورم که هم در صادرات برق و هم در 
صادرات کاالی مرتبط با برق چندین برابر آمار فعلی 
توانمندی وجود دارد. همچنین معتقدم ما می توانیم 
مثل ساخت  مهندسی  و  فنی  در صادرات خدمات 
نیروگاه های سیکل ترکیبی و تاسیسات بزرگ برق 
جایگاهی فراتر از این بین همسایگان خود و سایر 
ساخت  در  ما  حال  هر  به  باشیم.  داشته  کشورها 
دنیا هستیم  اول  کشور  چند  جزء  گازی  واحدهای 
و بنابراین می بایست موقعیتی باالتر داشته باشیم. 
صنایع برق ما در کشور حتی با ظرفیت اسمی خود 
کار نمی کنند و ظرفیتی پایین را به کار انداخته اند. اگر 
ما با ظرفیت کامل کار کنیم قادر به ایجاد ده ها هزار 

شغل جدید خواهیم شد. به دنبال ساخت هر نیروگاه 
هزاران قطعات مورد نیاز می بایست در کشور ساخته 
و خدمات  کاال  توسعه صادرات  اگر  بنابراین  شود؛ 
فنی و مهندسی رشد پیدا کند و جایگاه ما به لحاظ 
دیپلماسی منطقه باز شود، یقینا آماری چند برابر ارائه 

خواهیم داد.
دیپلماسی  در  می بایست  شد،  گفته  که  همانطور 
اقتصادی کشور اقدامات زیادی صورت گیرد. ما باید 
شرکت های  مختلف  کشورهای  رقابت  در  بتوانیم 
خصوصی خود را مشارکت دهیم. هر گامی که در 
این زمینه برداشته شود صدها شغل ایجاد می کند. 
البته باتوجه به اینکه دولت قرار نیست نقش مستقیم 
ایفا کند و مقرر است نقش تسهیلگری داشته باشد، 
بخش خصوصی باید وارد شود. به طور کلی توانایی 
اهرم های کمک کننده  مثابه  به  کشور  داخل  مالی 
عمل می کنند اما باید سرمایه های خارجی به عنوان 

ایفاکننده نقش اصلی باید مورد توجه قرار گیرد. 

بـا  برجـام  اینکـه  بـه  باتوجـه   
میـزان  اسـت،  مواجـه  جـدی  چالش هـای 
فعلـی جـذب سـرمایه های خارجـی را چگونه 

می کنیـد؟ ارزیابـی 
جذب  در  ما  گفت  می توان  گذشته  به  نسبت 
سرمایه های خارجی بسیار موفق عمل کرده ایم اما 
باتوجه به اینکه قانون بودجه سال 95 ما را نسبت 
به جذب 50 میلیارد دالر سرمایه خارجی مخّیر کرده 
دارد  آرمانی فاصله بسیاری وجود  تا شرایط  است، 

باید فعالیت بیشتری انجام شود. 

کشـور  اقتصـاد  اتـکای  الزامـات   

بـر صـادرات غیرنفتـی و توسـعه ایـن نـوع 
صـادرات به ویـژه در بخـش بـرق چیسـت؟
در مباحث قبلی به صادرات کاالی مرتبط با برق و 
صادرات خدمات فنی و مهندسی اشاره شد. بنابراین 
داشته  برق اشاره ای  به صادرات  اجازه دهید  اکنون 
مبادالت  زمینه  در  ما می توانیم  باشم. خوشبختانه 
با  ما  چراکه  کنیم؛  ایفا  خوبی  نقش  منطقه  برق 
ما  با  مشترک  مرز  دارای  که  تمامی کشورهایی 
هستند، چنین مبادالتی داریم؛ با این حال نظم دهی 
به این مبادالت و ارتقای بخش خصوصی مهم ترین 
مسئولیت وزارت نیرو است. وزارت نیرو می بایست 
صادرات برق را به تدریج به بخش خصوصی واگذار 
کند و همین موضوع باعث تحولی اساسی در صنعت 
عنوان  به  باید  دولت  برق کشور خواهد شد. طبعا 
تسهیلگر، نظاره گر و تنظیم کننده مقررات نقش خود 
را ایفا کند و بخش خصوصی نیز نقش متناسب با 

خود را بازی کند. 
می کنیم  زندگی  جهانی  در  ما  است  مسلم  آنچه 
که هنوز بیش از یک میلیارد نفر دسترسی به برق 
ندارند. بخش زیادی از همسایگان ما با مشکالت 
هستند.  مواجه  برق  قطعی  و  کمبود  برق رسانی، 
و  شمال  تا  شرقی  قسمت های  از  اینکه  ضمن 
قسمت های غربی کشور دچار مشکالت برق رسانی 
هستیم. بنابراین ما ظرفیت های زیادی برای ارائه 

خدمت برق رسانی هستیم. 
کشـوری کـه قـادر بـه ایجـاد نیروگاه هـای تولیـد 
بـرق اسـت، می توانـد جایگاه بهتری داشـته باشـد 
و دیپلماسـی اقتصـادی نیـز در ایـن مسـیر بـه مـا 

کمـک می کنـد. 
بانک ها، صندوق توسعه ملی،  امور خارجه،  وزارت 
معدن  صنعت،  وزارت  و  صادرات  توسعه  بانک 
در  می توانند  که  هستند  ارگان هایی  از  تجارت  و 
مسیر تحقق شعار اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال 
مولفه ها  همه  اگر  کنند.  کمک  نیرو  وزارت  به 
صنعت  توسعه  در  )که  ملی  راهبرد  یک  براساس 
برق موجود است( جلو بروند، به موفقیت می رسیم 
و بحث اشتغال را در حوزه صنعت برق با استفاده از 

ظرفیت های داخل تحقق می بخشیم.

 از دیدگاه شما با وجود شرایط موجود، 
برجام قادر به تحقق آرمان های مردم و فعاالن 

اقتصادی کشور خواهد بود؟
البته وزارت امور خارجه باید به این سوال پاسخ دهد. 
فرض ما این است که کشور مسیر تحولی خود را 
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طی می کند و ما باید به عنوان یکی از مولفه های اثرگذار در 
این مسیر، حداکثر تالش خود را انجام دهیم. 

 به طور کلی عملکرد اقتصادی دولت یازدهم 
را ظرف سال های گذشته چطور ارزیابی می کنید؟

اصلی  مولفه  چند  در  یازدهم  دولت  موفقیت  بزرگ ترین 
اعم از ایجاد آرامش اقتصادی، کنترل تورم، توسعه ارتباط 
اقتصادی با دیگر کشورهای دنیا و شفاف سازی در مبانی 

اقتصادی قابل اشاره است. 
انعقاد قراردادهای ما با شرکت های کشورهای بزرگ دنیا 
همچون اتریش یا انعقاد قرارداد بزرگ شرکت زیمنس آلمان 
برای با شرکت مپنا در زمینه انتقال دانش فنی و ساخت 
نیروگاه با راندمان باال، نشانگر این است که ما چه در صنعت 

برق و چه در کل کشور در مسیر تعالی قرار داشته ایم. 
البته ما هنوز راه زیادی در پیش داریم و تا زمانی که نتوانیم 
موانع مبادالت مالی با کشورهای دنیا را ـ که به ما هزینه 
تحمیل می کند ـ برطرف سازیم و مادامی که نتوانیم بازار 
صادرات خدمات فنی و کاال را به صورت رقابت پذیر در 

جهان باز کنیم، به موفقیتی که مدنظر است نرسیده ایم. 
راهبرد وزارت نیرو در صنعت برق، راهبرد دقیقی است و 
ماموریت من به عنوان قائم مقام وزیر نیرو در امور بین الملل 
و پشتیبانی صنایع آب و برق در همین راستا تعریف شده 
با کشورهای هدف، جذب  بین الملل  روابط  توسعه  است. 
سرمایه های خارجی و افزایش صادرات کاال و خدمات فنی 
نیرو اهمیت داشته که برای  آنقدر در وزارت  و مهندسی 

تحقق آن یک قائم مقام منصوب شده است. 
مـا نقش دولـت را تسـهیل گر می دانیم و معتقدیـم موتور 
پیشـران بخـش خصوصـی اسـت. در ایـن راسـتا ما حتی 
بـر ایجاد ظرفیت هـای جدید تاکیـدی نداریـم و معتقدیم 
می بایسـت از ظرفیت هـای موجود به خوبی اسـتفاده کرد. 

 بـه عنـوان قائم مقـام وزیـر نیـرو در امـور 
بین الملـل و پشـتیبانی صنایـع آب و بـرق در سـال 
9۶ چـه برنامه هایـی را بـرای توسـعه صـادرات در 

صنعـت بـرق مدنظـر قـرار داده اید؟
کشور  اقتصاد  و  صنعت  اجزای  از  یکی  عنوان  به  ما 
برنامه هایی داریم که با برنامه های کالن کشور پیوند دارد. 
برنامه اصلی ما این است که مجموعه صنعت برق چه در 
تولید، چه در انتقال و چه در صادرات به درستی هدایت شود 
تا بخش خصوصی به عنوان موتور پیشران حرکت کند. 
الزمه این کار شفاف سازی در مراودات مالی و اقتصادی 
دولت و بخش خصوصی، ارتقا و توانمندسازی ظرفیت ها، 
فراهم سازی سرمایه مورد نیاز و توسعه مراودات با کشورها 

به ویژه همسایگان برمبنای دیپلماسی اقتصادی است. 

آب  در صنعت  بزرگ  طرح  دارای 64  حاضر  حال  در  ما 
و برق عراق هستیم که باید مشکالت آن ها حل شود تا 
ماموریت ها به طور کامل انجام شود. تصور من این است 
که اگر ما در کالن کشور موفق شویم، وزارت نیرو می تواند 
جایگاه واقعی خود را پیدا کند. صنعت برق از ظرفیت های 
ارزشمندی برخوردار است که به تدریج در 4 دهه ایجاد 
شده است. کشوری که ظرفیت نصب نیروگاهی آن 5 هزار 
مگاوات بود، در حال حاضر 75 هزار مگاوات است و رتبه 

چهاردهم جهان را داراست. 

 در پایان اگر نکته ای ناگفته باقی مانده است، 
لطفا اشاره بفرمایید. 

من تصور می کنم اگر هریک از ما ماموریت های خود را 
از  یکی  موفق خواهیم شد.  انجام دهیم، حتما  به درستی 
ماموریت ها به عهده رسانه هاست که می توانند در ساختار 
ظرفیت  می کند.  فرهنگ سازی  مردم  مصرف  الگوی 
نصب شده نیروگاهی کشور کره جنوبی تقریبا نزدیک به 
ایران است اما بخش زیادی از انرژی الکتریکی این کشور 
در صنایع مصرف می شود و متاسفانه بخش زیادی از انرژی 
الکتریکی ما به مصارف عمومی می رسد. اگر ما بخواهیم 
سازیم،  محقق  را  و اشتغال  تولید  مقاومتی،  اقتصاد  شعار 

می بایست درست مصرف کنیم. 
پرداخت  قابل اشاره می دانم درخصوص  دیگری که  نکته 
یارانه است. پرداخت یارانه به مردم چه به صورت ریالی 
و چه به عنوان سهم برق، تشویق مردم به مصرف بیشتر 
است. ما زمانی موفق می شویم که بتوانیم برق را به قیمت 
واقعی تولید کنیم. تنها در چنین شرایطی است که الگوی 
مصرف و هزینه های تولید به طور هم زمان بهینه شده و 

شکل درست روابط اقتصادی ایجاد می شود. 

 آیا تصور می کنید اصالح قیمت برق در دولت 
دوازدهم اتفاق بیفتد؟

قیمت برق یقینا باید اصالح شود. اگر ما می خواهیم اقتصاد 
صنعت برق به شکل صحیحی اداره شود، می بایست هزینه 
سوخت، تولید، انتقال و توزیع برق به طور شفاف مشخص 
شود. آنگاه دولت می تواند با تعریفی روشن به اقشار کم درآمد 
جامعه، نقاط گرمسیری کشور و مصرف کنندگانی که الگوی 

درست مصرف را رعایت می کنند، یارانه پرداخت کند. 
اگر از الگوی درست تبعیت کنیم، روزی خواهد رسید که 
تولیدکننده برق به طور مستقیم برق را به مصرف کنندگان 
عمده خود بفروشد و این سیستم نظامی مستقل از مداخالت 
دولت خواهد بود. زمینه رشد و اعمال اقتصاد مقاومتی در 
صنعت برق، اصالح قیمت است و ما مجبور هستیم نسبت 

به آن اقدام کنیم. 

اگر از الگوی درست 
تبعیت کنیم، روزی 

خواهد رسید که 
تولیدکننده برق به 

طور مستقیم برق را به 
مصرف کنندگان عمده 

خود بفروشد و این 
سیستم، نظامی مستقل 

از مـداخـالت دولت 
خواهـد بود
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 با توجه به اینکه شعار سال 95 اقتصاد مقاومتی- اقدام و 
عملیاتی  راستای  در  مشخصی  اقدامات  چه  نیرو  وزارت  بود،  عمل 

شدن این شعار داشت؟
اجازه دهید این سوال کلی را به چند قسمت تقسیم کنیم. به عنوان مثال 
اقتصاد مقاومتی چیست و مفاد سیاستي آن کدام اند؟ اهداف آن چیست؟ 
اقتصاد  ابالغ سیاست های  نیازمند  که  است  مواجه  مساله ای  با چه  کشور 
مقاومتی شده و وزارت نیرو در کنار دیگر دستگاه های اجرایی در حل مساله 
یادشده چه نقشی دارد؟ و سوال بعدي آنکه انتظار جامعه و حاکمیت، از وزارت 

نیرو در راستای سیاست های اقتصادمقاومتی چیست؟
اقتصـاد مقاومتـی رویکـردي بلندمـدت دارد و عمـال در زمـره مباحـث 
تـاب آوری محسـوب می شـود؛ البتـه در نوعـی متفـاوت و مبتنـي بر حفظ 
ارزش هـاي جامعـه از جمله اسـتقالل کشـور. تـاب آوری در واقـع خاصیت 
برگشـت پذیری و کش سـانی اسـت و منظـور از آن به هیچ وجـه تحمـل 

چند سالی است که کلیه مسئوالن دولتی دم از اقتصاد مقاومتی می زنند 
و حتی در شعار سال، کلیدواژه های اقتصاد مقاومتی به کار می رود. در 

راستای اقتصاد مقاومتی حتی ستادی تحت عنوان ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی ایجاد شد؛ با این حال آنچه در عمل مشاهده می شود، 
تفاوت چندانی با گذشته ندارد. متاسفانه فعاالن اقتصادی به هیچ وجه 

احساس گشایش نمی کنند و در ریز و درشت فعالیت های خود دچار 
مشکل هستند. دبیر کمیته اقتصاد مقاومتی وزارت نیرو معتقد است 

مسئوالن دولتی کشور اقتصاد مقاومتی را به درستی درک نکرده اند و 
کماکان بر منوال سابق کار می کنند. براساس این نگاه، می توان گفت 

تمام آنچه در کشور تحت عنوان اقتصاد مقاومتی در حال اجراست، 
همان بیراهه های سابق است و راه نیست. بنابراین کلیه فعالیت ها ما را 
به یک دور باطل دچار می کند که رشد چندانی در آن نخواهد بود. آنچه 

می خوانید، گفت وگوی ستبران با سید عباس جعفری، مشاور معاون 
وزیر نیرو و دبیر کمیته اقتصاد مقاومتی وزارت نیرو درخصوص چگونگی 

عملکرد دولت و وزارت نیرو بر مبنای اقتصاد مقاومتی است.

گفت وگوی اختصاصی ستبران با
 سید عباس جعفری، مشاور معاون وزیر نیرو
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کـردن شـرایط سـخت نیسـت. تـاب آوری بـه این 
معناسـت کـه اگر کشـور دچار مخاطره یـا تنگنایی 

شـد، بتوانـد از آن به خوبـی عبـور کنـد.
حال سوال این است که مگر کشور با چه مشکلی 
مواجه شده یا به تعبیر مقام رهبری با چه تکانه هایی 
روبه رو شده که به سیاست های اقتصاد مقاومتی نیاز 
پیدا کرده است؟ تعداد زیاد نیروی انساني آماده به 
کار، مثال خوبی در این رابطه است. برخي معتقدند 
رشد  کندتر  روندي  به  کشور  انساني  نیروی  اگر 
می کرد، تبدیل به بحران نمی شد. البته ما پس از 
انقالب جهش بزرگي در آموزش و بهداشت داشتیم 
و با آمار زیادی از نیروی آماده به کار مواجهیم که نه 
به عنوان یک بحران منفی؛ بلکه در تعابیر تاب آوري 
اقتصادي به عنوان یک تکانه اقتصادي مطرح است 
و باید با تدابیر درست حل و به عنوان یک فرصت 

تلقي شود.
از طرفـي مشـکالت کشـور بـه حـدی بي شـمار و 
پیچیـده شـده اند کـه نیازمنـد یـک تدبیـر خـاص 
و مدیریـت جهـادی هسـتند. در شـرایط بحرانـی 

نمی تـوان بـه مدیریـت عـادی اکتفـا کـرد؛ بلکـه 
نیـاز بـه مدیریتـی جهـادی وجـود دارد. تنهـا بـه 
ایـن واسـطه اسـت کـه از ادامه و ازدیاد مشـکالت 
شـاهد  اخیـر  سـال های  در  می شـود.  ممانعـت 
شـعارهای اقتصادی و نامگذاری سـال با محوریت 
اقتصـادی هسـتیم و این موضوع دلیلـی بر اهمیت 
اقتصـادی  رفـع مشـکالت  در  تمرکـز  و  تسـریع 

است. کشـور 
برخي  در  یا  اقتصادي  و  مالي  بحران  بروز  با  چرا 
موارد سیاسي در کشورهای دیگر، ما در ایران صدمه 
می بینیم؟ الجرم همه کشورها صدمه می بینند اما 
گستره این لطمه نباید وسیع باشد. اگر یکی از صنایع 
کشور با برخی از کشورها بیش از اندازه مراوده کاری 
می رود.  باال  مخاطره  احتمال  باشد، ضریب  داشته 
از  دیگر  یکی  هم  خارجي  اقتصادي  تحریم  البته 
مخاطراتی است که کشور با آن مواجه شده است.

بنابراین بخش اعظمي از مخاطرات که به آن اشاره 

گردد؛  برمي  ما  مدیریت  به  و  بوده  داخلي  کردیم، 
منظور مدیریت در قواي سه گانه، نهادهاي عمومي 
و بخش خصوصي است. به عنوان مثال اگر در کشور 
آمار کارگاه هاي تولیدي راکد رو به افزایش گذاشته 
است، ممکن است بخشی از آن به تحریم ها برگردد 
اما ابعاد زیادی از آن ناشی از عدم مدیریت ماست.

اقتصادی  و  اجتماعی  مسائل  ما  گذشته،  آن  از 
خود را به نحو شایسته و پایدار حل نکرده ایم و به 
همین دلیل با تکرار مداوم آن ها مواجه هستیم. ما 
مسائل کشور را به گونه ای حل کرده ایم که باعث 
تشدید آن ها و مشکالت دیگر شده است. ما اقدام 
به ساخت پارک کردیم اما محیط زیست تخریب 
شد، اقدام به تولید کردیم و شهر ساختیم اما هوا 
اما  ورزیدیم  مبادرت  فناوری  واردات  به  آلوده شد، 
دانش کشورمان صادر نشد. بنابراین ما در بسیاری 
از موقعیت ها با راه حل های نادرست خود مخاطرات 

را افزایش داده ایم و در واقع اقتصاد ایمني نداریم.
کلیه موارد یادشده مقام معظم رهبری را بر آن داشت 
تا به منظور رفع یا عبور از بحران ها سیاست های کلی 

جدیدی را به عنوان تکانه صادر کنند؛ تدابیري که 
سیاست های  کنند.  حل  را  موجود  مسائل  بتوانند 
این  بند است. در  اقتصاد مقاومتی دارای 24  کلی 
سیاست ها بحث عدد و رقم نیست؛ بلکه چگونگی 
رسیدن به یک اقتصاد پایدار و عبور از بحران های 
موجود مطرح است. مقام معظم رهبری در ابالغیه 
خود صراحتاً گفته اند سیاست های اقتصاد مقاومتی 
تنها نقشه راه نیست؛ بلکه درست پیمودن نقشه های 
راه است. به عنوان مثال این سیاست ها صرفا قائل 
به ساخت نیروگاه، خودرو یا مسکن نیست؛ بلکه بر 
درست ساختن آنها تاکید دارد و این یعني بهره وري، 

راندمان، توسعه اقتصاد دانش بنیان، اشتغال و الخ.
توسعه  برنامه  در  و  مقدس  دفاع  دوران  از  بعد  ما 
جمله  از  خوبي  اتومبیل هاي  خودرو،  صنعت 
برخي  همچون  چرا  ولی  کردیم؛  تولید  را  سمند 
حداقل  ساالنه  که  دنیا  خودروسازي  شرکت هاي 
این عرصه رشد  تولید می کنند، در  دو مدل جدید 

نکردیم و نتوانستیم این خودروهاي خوب را توسعه 
با دانش روز  دهیم؟ پس بهره وري و همراه بودن 
دنیا، برخورداری از برنامه صادرات پایدار و باور به 
در  باید  ما  است.  داخلي مهم  و کاالي  تولید ملي 
کار خود صبور و استوار باشیم. صنعت آب و برق 
کشور با باور و تکرار کلمه »ما مي توانیم« توانست 
در بسیاري از محصوالت مورد نیاز خود، تولید ملي 
داشته باشد. وجود صنایع بزرگ سازنده تجهیزات 
آب و برق و از طرفي توسعه صادرات خدمات فني 
و مهندسي نشانه این خودباوري است و این یعني 

اقتصاد مقاومتي.
بـر  مقاومتـی  اقتصـاد  سیاسـت های   24 بنـد 
استانداردسـازی کاال و خدمـات تاکیـد دارد. مـردم 
مـا به دنبـال کاالی خارجی نیسـتند؛ بلکه خواهان 
کاالی خـوب و باکیفیت هسـتند. اگر مـردم بتوانند 
چنیـن کاالیـی را از داخل فراهم کننـد، هیچ گاه به 

سـمت اجنـاس خارجـی نمی رونـد.
مقاومتی،  اقتصاد  سیاست های  بندهای  از  یکی 
شفاف سازی و فسادزدایی است اما آیا این کار تنها 

به عهده دولت است؟ خیر، قوه مقننه نیز در این کار 
دخیل است. قوانین ما تبصره دار هستند. ما در واقع با 
تبصره ها قانون را اصطالحا سوراخ کرده ایم. ما باید 
در قوانین خود تجدیدنظر کرده و صراحت آن ها را 
قانون  اصلي  مفاد  و  ساختار  قاعدتا  دهیم.  افزایش 
بودجه فارغ از ارقام آن نباید سال به سال تغییر کند. 
چرا در قوانین مرتبط با بخشودگی و معافیت مالیاتی 
الکترونیکی  سامانه هاي  چرا  نمی شود؟  تجدیدنظر 
سامانه  توسعه  و  ایجاد  نیافته اند؟  توسعه  کشور  در 
در  اگر  است.  مقاومتی  اقتصاد  تحقق  الکترونیکی 
کشور در ابعاد مختلف شفاف سازی شود، از مخاطرات 
اجتماعی عبور خواهیم کرد. فساد اقتصادي، جامعه را 
در ابعاد مختلف ناایمن می کند و در چنین شرایطي 
سرمایه گذاران خارجی ضریب ریسک باالتري را در 

تصمیم گیري خود لحاظ مي کنند.
سیاست های  با  رابطه  در  رهبری  معظم  مقام 
اقتصاد مقاومتی 5 مولفه مهم اعم از عدالت بنیانی، 
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مردمی بودن، دانش بنیانی، درون زایی و برون گرایی را 
مطرح و به قوای سه گانه ابالغ کردند.

سـتاد  روحانـی  دکتـر  آقـای  ارتبـاط  همیـن  در 
فرماندهـی اقتصـاد مقاومتـی را به ریاسـت معاون 
اول محترم تاسـیس کردند. پس از آن در سـال 94 
دوازده برنامـه ملـی اعـم از برنامه ملی بهـره وری، 
برنامـه ملـی دانش بنیان، برنامه ملـی مردمی کردن 
اقتصـاد، برنامه ملی ارتقـای توان تولید ملی و غیره 
در دبیرخانـه سـتاد تعریف شـد که می توانسـت 24 

بنـد اقتصـاد مقاومتی را پوشـش دهد.
در چند ماه آخر سال 94 دستگاه ها به تایید معاون 
اول رییس جمهور در ذیل برنامه های ملی تعدادی 
اقدام و پروژه تعریف کردند. به عنوان مثال در زمینه 
برنامه ارتقای توان تولید ملی، وزارت صنعت، معدن 
و تجارت با همکاری سازمان ملي استاندارد و سایر 
تعریف  پروژه  و  اقدام  تعدادی  ذی ربط  ارگان های 
شد تا کشور را به اهداف یادشده برساند؛ یا برای 
برنامه ملی دانش بنیان از آنجا که معاونت علمی و 
را نداشت،  انجام کاری  توانایی  تنهایی  به  فناوری 
وزارت نیرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت 
علوم و سایر ارگان های مرتبط وارد شدند تا اهداف 

تعیین شده به سرانجام برسد.

و  اقدام  مقاومتی،  اقتصاد  در سال 1395 که سال 
عمل نام گرفت، دولت اقداماتی را که در سال 94 
میان  این  در  کرد.  مشخص  بود،  شده  هماهنگ 
وزارت نیرو در فروردین ماه 95 در قالب مصوبه ای 
از ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی جدولی حاوی 21 

پروژه دریافت کرد.
در قالـب ایـن 21 پـروژه اهـداف اقتصـاد مقاومتی 
محقـق می شـد. بـه عنـوان مثـال برق رسـانی بـه 
روسـتاهای ده ـ بیسـت خانـوار هـدف عدالت بنیانی 
اقتصاد مقاومتی را محقق سـاخت، پـروژه واگذاری 
نیروگاه هـا و تصفیه خانه هـا بـه بخـش خصوصـی 
را تحقـق بخشـید  اقتصـاد  هـدف مردمی کـردن 
و پـروژه کاهـش تلفـات بـرق در راسـتای تحقـق 

هـدف بهبـود بهـره وری عمـل کرد.
بهبـود بهره وری یک امر آسـمانی نیسـت؛ بلکه به 
معنای درسـت مصرف کردن اسـت. اگـر مردم آب 
کمتـری مصـرف کننـد، شـیرآالت خانگی خـود را 
تعمیـر کنند و کشـاورزان آب را به صـورت اصولی 
بـه مصـرف کشـت خـود برسـانند، در حـوزه آب 

بهره وری ایجاد شـده اسـت. 
در ایـن قسـمت به پاسـخ اصلی سـوال می رسـیم. 
دهـد،  نتیجـه  سـال  یـک  طـی  پـروژه ای  اگـر 

عمـل نـام دارد امـا عـالوه بـر ایـن در مدل هـای 
برنامه ریـزی روی پـروژه، تعبیـری تحـت عنـوان 
اقـدام وجـود دارد. وزارت نیرو در سـال 95 در قالب 
چنـد برنامـه ملی از جملـه بهره وری، ارتقـای توان 
تولیـد ملـی، عدالت بنیانـی و مردمی کـردن اقتصاد 
بـه تحقق اهـداف اقتصاد مقاومتی مبـادرت ورزید. 
بـه عنـوان مثال مقرر بود در سـال 95، هزار و 800 
مـگاوات سـاعت نیـروگاه حرارتـی وارد مدار شـود 
امـا هـزار و 964 مـگاوات وارد مدار شـد؛ در نتیجه 
عمـل قوی تـر از اقـدام شـکل گرفـت. همچنیـن 
مقـرر بـود در سـال گذشـته، 100 مگاوات سـاعت 
انـرژی تجدیدپذیـر وارد مدار شـود کـه وزارت نیرو 
98 مـگاوات از ایـن مقـدار را محقـق سـاخت. قرار 
بـود 23 پـروژه فاضـالب بـه بخـش خصوصـی 
واگـذار شـود کـه 22 پـروژه بالـغ بـر هـزار میلیارد 
تومـان واگـذار شـد. همچنیـن مقـرر بـود کلیـه 
روسـتاهای ده ـ بیسـت خانـوار دارای بـرق شـوند 
کـه در سـال 95 بالـغ بر 650 روسـتای ده ـ بیسـت 
خانـوار برق رسـانی شـدند و ایـن برنامـه بـه طـور 

کامـل محقق شـد. 
عـالوه بـر ایـن در سـال 95 تلفـات شـبکه بـرق 
کشـور بـه 10 و نیـم درصد رسـید. به عـالوه، 150 
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مـگاوات نیـروگاه تولید پراکنـده وارد مدار شـد و 51 فقره 
قـرارداد خریـد تضمینی بـه ظرفیت 524 مـگاوات نیروگاه 
تولیـد پراکنـده منعقد شـد، احـداث بیش از 10 هـزار و 72 
مگاوات سـاعت نیـروگاه کلیـد زده شـد، 130 هـزار کنتور 
هوشـمند بـرق نصب شـد، بیـش از 4 هـزار و 400 کنتور 
حجمـي بـر روي چاه هـا و 600 دسـتگاه اندازه گیری بـر 

روي شـبکه هاي آبیـاري نصب شـد.
در سـال 95 در حـوزه آب، 13 هـزار چـاه غیرمجاز بسـته 
شـد که البتـه این آمار نسـبت به تعداد چاه هـای غیرمجاز 
زیاد نیسـت؛ ولی به نسـبت عملکرد سـال 94 رقم باالیی 
اسـت. همچنیـن 10 سـد مـرزی افتتـاح و آبگیـری شـد، 
50 هـزار شـبکه مـرزی و 5 هـزار شـبکه درون مـرزی به 
بهـره برداري رسـید؛ ضمـن اینکه 2 میلیـون نفر جمعیت 
روسـتایی تحت پوشش شـبکه آب شـرب قرار گرفتند. به 
طـور کلـی وزارت نیـرو در اجرای پروژه های ابالغ شـده در 

سـال 95، حـدود 88 درصد موفقیت داشـته اسـت. 

 دلیل ظرفیت کمی که دررابطه با انرژی برق 
در  باید  چرا  چیست؟  می شود  تصویب  تجدیدپذیر 
وارد  تجدیدپذیر  برق  مگاوات   100 تنها   95 سال 

مدار شود؟
حـــوزه  در  خصوصي  بخش  سرمـایـه گــذاری  رونـد 
برق تجدیدپـذیــر عمال از نیمه دوم ســـال 94 شروع 
شـــده و پروژه هاي آن به طور متوسط بین 10 تا 14 ماه 
طول مي کشد؛ این زمان شامل دریافت مجوز، خرید زمین، 
تامین مالي و نصب تجهیزات و غیره است. به همین دلیل 
در سال 95 بخش خصوصي توانست 100 مگاوات انرژی 
تجدیدپذیر وارد مدار کند. اما این رقم براي سال 96 افزایش 
یافته و به 600 مگاوات ساعت خواهد رسید. همچنین در 
سال 97 وزارت نیرو مصمم است در حد چندبرابري برق 

وارد مدار کند. درنتیجه این روند رو به رشد است.
با  همواره  جهش  چراکه  بود؛  جهش  دنبال  به  نباید 
به هم ریختگی همراه است. ما نمی توانیم فضاي کار را به 
صورت شدید تغییر دهیم؛ بلکه تالش می کنیم تا با آموزش، 

مدیریت جهادی و ایجاد انگیزه از لختی آن بکاهیم. 
درحال حاضر وزارت نیرو در حوزه تجدیدپذیرها حتی یک 
مانع کوچک ایجاد نکرده است و بخش خصوصی می توانند 
به راحتی سرمایه گذاری کنند. سازمان ساتبا نیز به همین 
منظور و براي رفع مشکالت و بوروکراسی های این حوزه و 

ایجاد مدیریت متمرکز تاسیس شد.
 

 آیـا بـرای حـل مشـکل مابه التفـاوت قیمت 

تمام شـده و نـرخ تکلیفـی فـروش بـرق در مصوبه 
در سـال 95  مقاومتـی  اقتصـاد  فرماندهـی  سـتاد 

راهـکاری دیده نشـده اسـت؟ 
ستاد  به  نیرو  وزارت  است.  نشده  دیده  موضوع  این  خیر، 
نظام  اصالح  که  داد  پیشنهاد  مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی 
قیمت های آب و برق به عنوان پروژه مهم در هدفمندي 
یارانه ها دیده شود اما با توجه به جمیع جهات و نگاه کنترل 
که  شکلي  آن  به  تعرفه ها  اصالح  مجوز  کشور  در  تورم 

وزارت نیرو درخواست داشت، صادر نشد. 
به دنبال اصالح  نیرو به طور جدي  در عین حال وزارت 
نظام اقتصادي آب و برق است و گزارش هاي متعددي هم 
در این خصوص تهیه و به مراجع ذي ربط از جمله شوراي 

اقتصاد و هیات محترم وزیران ارسال کرده است.

خصوصی  بخش  فعاالن  از  برخی  تصور   
صنعت برق این است که وزارت نیرو در دولت یازدهم 
به منظور تسویه بدهی های پیشین، تا حدود زیادی 
از تعریف پروژه های جدید خودداری کرد. از دیدگاه 
شما اصلی ترین عواملی که به افزایش نرخ بیکاری 
در صنعت برق منجر شده شامل چه مواردی است؟ 

راهکارهای توسعه اشتغال چیست؟ 
من معتقدم چنین نگاهی نادرست است. تعداد پروژه های 
وزارت نیرو کم نشده است؛ بلکه نگاه این وزارتخانه بیشتر 
به سمت حوزه بهره برداری و پایداري صنعت آب و برق 
ادامه  خود  کار  به  کماکان  نیز  توسعه  حوزه  اگرچه  رفت؛ 
می دهد. احداث نیروگاه ها، توسعه خطوط انتقال و توسعه 
خطوط فوق توزیع برق، تکمیل شبکه های آبیاري و توسعه 
شبکه های آب شرب شهری و روستایی همچنان سر جای 
و  هزینه ها  تا  کرده  مراقبت  نیرو  وزارت  ولی  است؛  خود 

سرمایه ها با اولویت انجام شوند.
آیـا فعـاالن صنعت بـرق و اعضای سـندیکا خواسـتار این 
هسـتند کـه همچنـان بـا وزارت نیـرو همکاري کننـد، اما 
مطالبـات خـود را دریافـت نکننـد؟ آیا این فعـاالن بخش 
خصوصـی موافـق افزایـش جریان مطالبات خود هسـتند؟ 
در ایـن چندسـال وزارت نیـرو بـا برنامـه ریـزي دقیـق تر 
و حساسـیت بیشـتري عمـل کـرده و از فعـاالن بخـش 
خصوصـی خواسـت در سـرمایه گذاری ها نقـش فعال تری 
ایفـا کـرده و متکـی بـه وزارت نیـرو و بودجـه عمومـي 
نباشـند. بخـش خصوصـی باید بپذیـرد که دولـت در دهه 
اخیـر نـگاه خـود را تغییـر داده و نمی توانـد بـر طبـق مفاد 
اصـل 44 قانـون اساسـي بـه راحتـی سـرمایه گذاری کند. 
دسـتگاه های دولتـی بـه طـور طبیعـی منابـع مالي اندکی 

وزارت نیرو به ستاد 
فرماندهی اقتصاد 

مقاومتی پیشنهاد داد که 
اصالح نظام قیمت های 

آب و برق به عنوان 
پروژه مهم در هدفمندي 

یارانه ها دیده شود اما 
با توجه به جمیع جهات 

و نگاه کنترل تورم در 
کشور مجوز اصالح 

تعرفه ها به آن شکلي که 
وزارت نیرو درخواست 

داشت، صادر نشد
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دارنـد و بنابرایـن بخش خصوصـی باید تالش کند 
خـود را تغییـر دهـد و با دریافت حمایـت و ضمانت 
دولـت، خـود را وارد عرصـه سـرمایه گذاري کنـد. 
بخـش خصوصـی بایـد همراه تـر و چابک تر شـود 
و بپذیـرد کنـدی دسـتگاه دولتـی در یـک چرخـه 

اقتصـادی اتفاق افتـاده و عامدانه نیسـت.
توصیه این است که بخش خصوصی در چارچوب 
بسته ها و فرصت هاي سرمایه گذاري و استراژي هاي 
وارد  سرمایه گذار  عنوان  به  نیرو،  وزارت  بلندمدت 
کار شود و نه فقط به عنوان اجراکننده و پیمانکار 
جریان  خود  می تواند  خصوصی  بخش  پروژه ها. 
فاینانس را هماهنگ کند و خود رقابت با خارجی ها 
ایران  برق  به ویژه سندیکای صنعت  بزند؛  کلید  را 
به عنوان یک اتحادیه حرفه اي و موفق در کشور 
می بایست رویکرد خود را دانش بنیانی کند. سندیکا 
می تواند در جاهایی که وزارت نیرو با مخاطره هایی 
همچون تحریم و مباحث مالی و بانکی مواجه است، 
مسائل را حل کند. ارتباطات سندیکا با بازارهای پولی 
و مالی کشور کند است. چند شرکت صنعت برقی 
و آبی در بورس فعال هستند و از سرمایه های مردم 
شرکت ها  این  عظیمی از  بخش  کرده اند؟  استفاده 
صاحبان  و  داخلی  منابع  بر  و  بوده  سهامی خاص 
سهام خود متکی هستند. بخش خصوصی صنعت 
برق می بایست پروژه تعریف کند و با نهادهاي مالي 
امور و طراحي  پیشبرد  به  از جمله سازمان بورس 
مدل های جدید مالی کمک کند. به عنوان مثال، این 
صندوق های  ایجاد  با  می توانند  صنعتی  واحدهای 
به مردم سرمایه جذب  باال  پیشنهاد سود  پروژه و 

کنند و این از مصادیق اقتصاد مقاومتی است.
همچنیـن فعـاالن خصوصـی می تواننـد بـا ایجـاد 
رویکـرد  بـا  سـرمایه گذاري  مشـاور  شـرکت های 
خلـق ثـروت، بازنشسـتگان صنعـت آب و بـرق را 
جـذب کننـد. ممکـن اسـت مشـکالت بسـیاری 
از پروژه هـای مـا بـا بهره گیـری از یـک تجربـه 

ثبت نشـده بـه راحتـی رفـع شـوند.
بـا ایـن حـال پروژه هـای وزارت نیـرو کـم نیسـت 
و اکنـون ایـن وزارتخانه بیش از گذشـته پـروژه در 
دسـت اجـرا دارد. در سـال 1395 ایـن وزارتخانـه 
ظرفیـت  مـگاوات  هـزار   10 از  بیـش  احـداث 
نیروگاهـي جدیـد را کلیـد زد، همچنیـن در حـوزه 
کاهـش تلفـات، طـي یک سـال تلفـات بـرق را از 
11/3 بـه 10/5 رسـاند؛ ضمـن اینکـه وزارت نیـرو 

در حـال حاضـر تقاضای سـاخت 400 هـزار کنتور 
هوشـمند را دارد. ولـي باید بپذیریـم وزارت نیرو در 
برخـی از امـور جنـس کار خـود را تغییر داده اسـت 
و در ایـن راسـتا خواسـتار به کارگیـری تکنولـوژی 
روز از سـوی بخـش خصوصی فعـال در حوزه برق 

اسـت تـا قیمـت تمام شـده تولیـد کمتر شـود. 
در حوزه آب بیش از چند هزار کیلومتر خطوط انتقال 
و توزیع آب شرب به روستاها کشیده شد که در نوع 
خود بي نظیر بود. همچنین 22 پروژه آب و فاضالب 
با هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری بخش خصوصی 

کلید خورد. 
البته در برخی از موارد وزارت نیرو و بخش خصوصی 
دچار چالش هایی هستند؛ مانند اینکه این وزارتخانه 
کالن  شرایط  تابع  دولتی  دستگاه  یک  عنوان  به 
اقتصادی، توان دریافت قیمت واقعی برق را ندارد 
و به همین دلیل نمی تواند مطالبات بخش خصوصی 
خود  اهتمام  تمام  لیکن  کند؛  پرداخت  موقع  به  را 
را صرف عدم ایجاد یا عدم افزایش این مطالبات 
می کند. مثال دیگر، عدم فروش اوراق مشارکت در 
سال 95 است که به دلیل ناتوانی وزارت نیرو نبود؛ 
بلکه به طور کلی دولت نتوانست اوراق مشارکت را 

به فروش برساند. 

یکـی  غیرنفتـی  صـادرات  توسـعه   
مقاومتـی  اقتصـاد  پایه هـای  اصلی تریـن  از 
اسـت. عملکـرد وزارت نیـرو در ایـن رابطـه 
چگونـه بـوده اسـت؟ در ایـن مسـیر بـا چه 

هسـتیم؟ مواجـه  جـدی  چالش هـای 
سـتاد فرماندهـی اقتصـاد مقاومتـی در سـال 96، 
چهـار بسـته اجرایـي اعـم از ارتقـای تـوان تولیـد 
ملـي، تامین مالی و سـرمایه گذاری، جذب، توسـعه 
و تامیـن تکنولوژی و تجارت خارجـی تعریف کرد. 
در قالـب هریـک از این بسـته ها برای هر دسـتگاه 
تکلیف نوشـته شـده اسـت. در این راسـتا به وزارت 
نیـرو تکلیف شـده اسـت  تا موعد مقـرر طرح هایی 
مرتبـط بـا برنامه هـای تعیین شـده ارائـه کنـد و در 
رابطـه بـا بسـته تجـارت خارجـی مقرر اسـت این 
وزارتخانـه تـا پایان اردیبهشـت ماه پروژه »توسـعه 
زیرسـاخت تولیـد و انتقـال بـرق و الزامـات تبدیل 
کشـور بـه قطـب تامیـن و تبـادل برق منطقـه« را 

طراحـی کند. 
وزارت نیـرو معتقـد اسـت در زمینـه صـادرات برق 

و   هـاب منطقـه شـدن ایـران، زیرسـاخت و بسـتر 
خطـوط و پسـت های انتقال کافي نیسـت؛ بنابراین 
در قالـب بسـته تجـارت خارجـی، شـروع عملیات 
اجرایـی تامیـن تجهیزات 312 پسـت فـوق توزیع 
و 84 پسـت انتقـال و توسـعه زیرسـاخت تولیـد و 

انتقـال بـرق را در دسـتور کار قـرار داد. 
و  مهندسی  و  فنی  خدمات  صادرات  زمینه  در 
کاالهای آب و برق برای وزارت نیرو پروژه ای دیده 
نشده است و این وظیفه به عهده وزارت صنعت، 
تنها  واقع  در  است.  گذاشته شده  تجارت  و  معدن 
هدایت و راهبری این موضوع در وزارت نیرو شکل 
می گیرد. ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به منظور 
را  مفصلی  برنامه های  غیرنفتی  صادرات  تسهیل 
در  که  است  نوشته  مرتبط  ارگان های  همه  برای 
کشور  نفتی  غیر  صادرات  درست،  اجرای  صورت 

روی غلطک می افتد.
البتـه وزارت نیـرو در نظـر دارد بـا سـتاد فرماندهی 
اقتصـاد مقاومتـی مکاتبـه ای انجام دهـد و طی آن 
بسـته ای تحت عنوان »توسـعه صـادرات غیرنفتی 
حمایـت  بـرای  را  واردات«  هدفمنـد  مدیریـت  و 
سـازندگان  ایـران،  بـرق  صنعـت  سـندیکای  از 
تجهیـزات آب و بـرق و سـایر فعـاالن صنعت برق 
پیشـنهاد کند. شـایان ذکر اسـت صنعت آب و برق 
در مجمـوع طـي ایـن چندسـال سـهم باالیـي در 
صادرات خدمات فني و مهندسـي کشـور داشته اند.

 در نتیجه شما عملکرد دولت یازدهم 
و وزارت نیرو را مثبت ارزیابی می کنید؛ درست 

است؟
البتـه هنوز چند ماهـي از دوره کاري دولت یازدهم 
مانـده اسـت؛ لیکـن از دیـدگاه بنـده و بـه طـور 
کلـی عملکـرد این دولـت در اجراي سیاسـت هاي 
اقتصادمقاومتي مثبت اسـت اما انباشـت مشکالت 
نداشـته  مناسـبی  نمـود  فعالیت هـا  شـده  سـبب 
باشـند؛ بـا ایـن حـال در ایـن دولـت کار زیـادی 

انجام شـده اسـت.

 برنامه ها و پروژه هاي اقتصادمقاومتي 
وزارت نیرو در سال 9۶ چیست؟

فرماندهـي  سـتاد  شـد  که اشـاره  همانگونـه 
اقتصادمقاومتـي طبـق برنامه هاي سـال گذشـته و 
با توجـه به شـعار سـال 96 )اقتصادمقاومتي، تولید 
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و اشـتغال( و بـا برگـزاري جلسـات کارشناسـي، مبـادرت 
بـه تصویـب مجموعـه ای بـا عنـوان »بسـته هاي رونـق 
تولیـد واشـتغال« حاوي پنـج برنامه ملي کرده اسـت. این 
برنامه هـا عبارتنـد از ارتقای تـوان تولید ملـي، تامین مالي 
و سـرمایه گذاري، توسـعه، جـذب و تعمیـق تکنولـوژي، 
تجـارت خارجـي و اشـتغال و توانمندسـازي نیـروي کار. 
در همیـن ارتبـاط وزارت نیـرو در چهـار برنامـه یادشـده 
داراي تکالیف مشـخصي شـده و مکلف شـده تـا اقدامات 
و برنامـه اجرایـي خـود را بـه سـتاد ارائـه کنـد. لیسـت 
اقدامـات وزارت نیـرو در برنامه هـاي یادشـده بـا اهـداف 
کمـي مشـخص شـده و مقرر اسـت بـه سـتاد فرماندهي 
اعـالم شـود. در همیـن ارتباط احـکام مجموعـه اقدامات 
و پروژه هـا نیـز از سـوی وزیـر محتـرم نیرو بـراي مدیران 
عامـل شـرکت هاي مادرتخصصـي صـادر شـده اسـت.

 در پایان اگر نکته ای ناگفته باقی مانده است، 
لطفا اشاره بفرمایید.

هر جامعه دارای پنج سیستم اعم از اقتصادی، حکمرانی، 
هریک  که  است  زیربنایی  و  اجتماعی  زیست محیطی، 
مخاطرات خود را دارند. به عنوان مثال سیل از مخاطرات 
زیربنایی، فساد از مخاطرات حکمرانی، اعتراضات و شورش 
از مخاطرات اجتماعی، تغییر نرخ ارز از مخاطرات اقتصادی 

و کاهش بارش از مخاطرات زیست محیطی است.
برخی از مدیران کشور تصور می کنند اقتصاد مقاومتی به 
معنای اجرا و پروژه هاي عمراني است؛ ولی اقتصاد مقاومتی 
یعنی اینکه به گونه ای عمل شود که هر نوع مخاطره ای 
با کمترین آسیب رساني از پنج سیستم یادشده عبور کند 
و آن را با شکست مواجه نکند. اقتصاد مقاومتی یعني کار 
عبور  یعني  اولویت بندي،  و  برنامه ریزي  یعني  نرم افزاري، 

سالمت از تکانه ها.
به فرموده مقام معظم رهبری اقتصاد مقاومتی یعنی اجازه 
به آن ها رسیده ایم  انقالب  از  ارزش هایی که پس  ندهیم 

بشکنند؛ ارزش هایی مثل استقالل یا عدم وابستگی.
امنیت  می بایست  می کند،  استقالل  ادعای  که  کشوری 
غذایی داشته باشد. امنیت غذایی به معنای خودکفایی در 
تولید گندم نیست. نیازی نیست با وجود بحران آب گندم 
را در داخل تولید کنیم؛ بلکه می توانیم راه هاي جدیدی اعم 
از توسعه اقتصاد دانش بنیان در بخش زراعت، کشت هاي 

فراسرزمیني و کاهش تلفات نان را در پیش گیریم.
دارویی  امنیت  باید  است،  استقالل  مدعی  که  کشوری 
دارویي  ذخیره سازی  موارد  برخي  در  باید  ما  باشد.  داشته 

کرده و از طرفي با حمایت از مهندسان و داروسازان، بخش 
زمینه سرمایه گذاری  این  در  کنیم.  ایمن  را  درمان کشور 
از  یکی  منطقه  ویژه  به  و  دنیا  داروساز  شرکت هاي  در 

پیشنهادات کارامد است.
بـارش و سـیل نبایـد باعـث مـرگ مـردم یـا خسـارت به 
ابنیـه و تاسیسـات شـود. سـیل یـک پدیده طبیعي اسـت 
و حتـی شـاید در سـال هاي آتـي بـه دلیـل پدیـده تغییـر 
اقلیـم بیشـتر شـود. سـوال ایـن اسـت که چـرا در بسـتر 
رودخانـه و جـوار مسـیل ها، شـهر و آپارتمـان سـاخته ایم؟ 
شهرسـازی اقتصـاد مقاومتی نیسـت؛ بلکه درسـت شـهر 

سـاختن اقتصـاد مقاومتی اسـت.
ساختن مسکن و آپارتمان به تنهایي اقتصاد مقاومتی نیست؛ 
بلکه رونق حوزه ساخت مسکن و آن هم رونق پایدار، اقتصاد 

مقاومتی است.
کنـم  آن اشـاره  بـه  می دانـم  الزم  کـه  دیگـری  نکتـه 
تفاهم نامـه جدیـدی اسـت کـه میـان معاونـت علمـی و 
فنـاوری ریاسـت جمهـوری و وزارت نیـرو در ارتبـاط بـا 
توسـعه تولیـد محصـوالت دانش بنیـان در صنایـع مرتبط 
بـا بـرق، آب و آبفا منعقد شـده اسـت. یکـی از برنامه های 
ملـی دولت در سـال 95 توسـعه اقتصـاد دانش بنیـان بود. 
وزارت نیـرو مدعـی اسـت در زمـره دسـتگاه های برتـر 
دانش بنیـان کشـور قـرار دارد؛ چراکه محصـوالت صنعت 
آب و بـرق بـا اسـتفاده از فناوری های نویـن تولید و نصب 
می شـوند. بـه هر حـال وزارت نیـرو عضو کارگـروه برنامه 
ملـی اقتصـاد دانش بنیان شـد که معاونت علمـی و فناوری 

ریاسـت جمهـوری ریاسـت آن را بـه عهده داشـت. 
معاون محترم علمی و فناوری رییس جمهور در این کارگروه 
پیشنهاد داد این معاونت با وزارت نیرو تفاهم نامه ای بنویسد 
که اوال شامل تدوین پیوست های فناوری پروژه های وزارت 
انتقال فناوری از خارج شود و دوما  نیرو بوده و منجر به 
حمایت و بازارسازی محصوالت دانش بنیان صنعت آب و 
و  نیرو  وزارت  تفاهم نامه  این  با  بگنجاند.  در خود  را  برق 
بین المللی  مراودات  در  با حضور  فناوری  علمی و  معاونت 
 31 تفاهم نامه  این  طی  دیگر  سوی  از  شدند.  یک کالم 
نیرو  اولویت بندی هایی که وزارت  با  محصول دانش بنیان 
در سال گذشته به آن ها رسیده است، لیست شد تا در سال 
96 درراستای به کارگیری این محصوالت به شرکت های 
با  به عنوان مثال المپ روشنایی  دانش بنیان کمک شود. 
راندمان باال محصولی دانش بنیان شناخته شده است و هر 
شرکت، دانشگاه یا فرد که بتواند این محصول را در کشور 
این تفاهم نامه مورد حمایت مادی و  تولید کند، براساس 

معنوی قرار خواهد گرفت. 

 بخش خصوصی باید 
تالش کند خود را 

تغییر دهد و با دریافت 
حمایت و ضمانت دولت، 

خود را وارد عرصه 
سرمایه گذاري کند. 

بخش خصوصی باید 
همراه تر و چابک تر شود 
و بپذیرد کندی دستگاه 

دولتی در یک چرخه 
اقتصادی اتفاق افتاده و 

عامدانه نیست
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 به طور کلی عملکرد  دولت و وزارت 
نیرو را در دوره اخیر چگونه ارزیابی می کنید؟

بسـیاری از صنایع، متصل به صنعت برق هسـتند و 
برای حیاتشـان نیـاز مبرم به برق دارنـد. تجهیزات 
صنعـت بـرق درصورتـی می تواننـد با کیفیـت وارد 
و یـا تولیـد شـوند کـه بتـوان تعامـل مناسـبی بـا 
کشـورهای غربی ایجـاد کرد. طی سـال های اخیر 
تحریم هـا بر فعـاالن صنعت برق تاثیرگـذار بوده و 

فعالیـت آنها را دچار مشـکل کـرده بود. 
در دولـت نهـم و دهـم  بـه تـک تک آحـاد جامعه 
یارانـه می دادنـد کـه ایـن یارانه هـا از مابـه تفاوت 
حامل هـای انـرژی جبـران شـده بـود. اما ایـن راه 
در عمـل نتوانسـت عملکرد موفقی داشـته باشـد. . 
منبعی که سـبب تامیـن یارانه بود، نتوانسـت راه به 
جایی ببرد و مجبور شـدند دسـت بـه جیب صنعت 
بـرق شـوند.  پولـی کـه مشـترکین بـرق می دهند 
و بایـد صـرف هزینـه بـرق رسـانی شـود بـا آن 
یارانـه پرداخـت کردنـد و وزارت نیرو در سـالی که 
بـه دولـت یازدهم تحویـل داده شـد، بـا انبوهی از 

بدهی هـا مواجه شـد. 
صنعتی که جز پاک ترین صنایع بود، بدهکارترین 
صنایع شد. در دولت یازدهم این مشکل تا اندازه ای 

»غالمرضا حیدری« یکی از نمایندگان مردم در 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی است. 
هنگامی که صحبت از عملکرد وزارت نیرو می شود او 
نمره قابل قبول و  باالیی به این وزارتخانه می دهد و 
شجاعانه ترین اقدام وزیر را جلوگیری از واگذاری 
اموال دولتی به افراد غیرمتخصص برمی شمرد. 
اقدامی که آن را گام بزرگی برای برند شدن و تولید 
بیشتر برق در کشور تلقی می کند. این نماینده مجلس 
امیدوار است دولت آینده بتواند آرامش و ثباتی که در 
چهار سال اخیر در اقتصاد و صنعت برق در کشور وجود 
داشت را حفظ کند تا زمینه برای جذب سرمایه گذاری 
خارجی و تولید بیشتر در صنعت برق فراهم شود.

گفت و گو با غالمرضاحیدری؛
 عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی
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در حال حل شدن است. وزارت نیرویی که باید دغدغه اش 
تامین برق باشد، بیشترین دغدغه اش پرداخت بدهی های 
معوق بازمانده از دولت نهم و دهم بود. تمام این مسائل بر 
عملکرد وزارت تاثیرگذار بوده است. متاسفانه صنعت برق به 
حیاط خلوتی برای پمپاژ  نیروهای غیر متخصص ناآشنا با 

حوزه برق تبدیل شده بود.
موضـوع دیگـری کـه نمی تـوان اهمیـت آن را نادیـده 
انگاشـت، تعامـل مثبـت بـا دنیـا اسـت. اینکـه تجهیزات 
مـورد نیـاز صنعـت از سـوییس وارد شـود یـا از چیـن، در 
کیفیـت محصوالت نهایی بسـیار تاثیر گذار اسـت و همین 
مسـاله اهمیـت تعامـل سـازنده با دنیـا را به خوبی  نشـان 
می دهـد. در مجمـوع بـا نگاهی به عملکـرد دولت یازدهم 

می تـوان نمـره قبولـی بـه این دولـت داد.

 مهمتریـن نقاط قـوت و ضعـف وزارت نیرو 
را در چهارسـال اخیـر چـه می دانید؟

یکـی از مهم ترین اقدامات شـجاعانه وزیـر نیرو جلوگیری 
غیرمتخصـص  افـراد  بـه  دولتـی  امـوال  واگـذاری  از 
بـوده اسـت. شـاید هرکسـی ایـن شـجاعت را نداشـته 
باشـد. نمی شـود نیـروگاه را بـه نهـادی نظامی کـه هیـچ 
سررشـته ای در بـرق نـدارد، واگـذار کـرد. صنعـت بـرق 
ایـران در حـال برنـد شـدن بـود امـا از آن جلوگیری شـد. 
اگـر بخواهیـم اولویت بنـدی کنیم، ضعف کلـی را باید در 

میـزان سـرمایه جـذب شـده در صنعـت بـرق دانسـت.
یکـی از سیاسـت ها و بسـترهایی کـه می توانیـم صادرات 
داشـته و سـهم خود را در بازارهای جهانـی افزایش دهیم، 
تعامـل بـا دنیاسـت. مـا در منطقـه می توانیـم گسـترش 
شـبکه داشـته باشـیم لـذا بایـد از اتفاقاتی ماننـد حمله به 
سـفارت عربسـتان کـه پیامدهـای بسـیاری بـرای مـا به 
دنبـال داشـت، جلوگیـری کنیـم. بایـد بـه موضـوع بـرق 
بـه صـورت کالن نـگاه گنیـم. دولـت در تـالش بـود که 
شـرایطی فراهـم شـود کـه جایـگاه ایـران در منطقـه و 
جهـان تثبیت شـود و همیـن رویکرد در منطقـه همه چیز 
را بـه نفـع مـا تغییـر داد امـا حملـه به سـفارت عربسـتان 
دوبـاره کار را برایمـان سـخت کرد. فرامـوش نکنیم که ما 
بـرای منفعـت ملی باید هوشـیاری و تدبیر داشـته باشـیم. 

 باتوجه به اینکه توسـعه و افزایش اشـتغال، 
یکـی از پایه هـای اقتصـاد مقاومتـی اسـت، راهکار 

افزایـش شـغل در صنعت بـرق را چـه می دانید؟
 از دیـدگاه مـن تمـام بندهـای اقتصـاد مقاومتـی بـه هم 
متصـل هسـتند و بیـن آنهـا تفاوتی وجـود ندارد. اشـتغال، 
سـرمایه گذاری می خواهـد و امنیـت. گردشـگری یکـی 
از اشـتغالزاترین صنایع اسـت، اما الزمه آن آرامش و تعامل 

بـا دنیا اسـت. وقتی چنین جـو مثبت و زنـده ای در جامعه 
وجود داشـته باشـد فـروش برق هم بـاال می رود. اشـتغال 
بـا خیـاالت ایجـاد نمی شـود. فضـای مجـازی و اینترنت 
باید رویکرد مثبتی داشـته باشـند. مثال اگر توسـعه پهنای 
بانـد ایجاد شـود، افزایش سـرعت اینترنت هم در اشـتغال 
تاثیـر زیـادی خواهـد گذاشـت. مصـداق آن هم نـرم افزار 
اسـنپ اسـت که ایـن روزها همـه از آن اسـتفاده می کنند 

و بـرای افـراد زیـادی شـغل ایجاد کرده اسـت. 

 باتوجه به اینکه صادرات غیر نفتی از بندهای 
مهم اقتصاد مقاومتی است عملکرد دولت یازدهم و 
چگونه  نفتی  غیر  صادرات  به  نسبت  را  نیرو  وزارت 

می بینید؟
برق است. حتی در  زندگی  نیازها در  ترین  از مبرم  یکی 
در صادرات  داریم.  برق  مبرمی به  نیاز  هم  نفتی  صادرات 
غیر نفتی حتی لبنیات نیز برای بسته بندی و فراورده کردن 
رونق  و  برق  تولید  برای  نیازداریم.  برق  به  محصوالتش 
الزامی است.  جدید  نیروگاه های  راه اندازی  کار،  و  کسب 
احداث نیروگاه نیاز به سرمایه گذاری دارد. سرمایه گذاری 
نیازمند امنیت است که این امنیت در قبال تعامل مثبت با 
دنیا به وجود می آید. همانقدر که نیاز به ارتباط با روسیه 
داریم به رابطه با سایر کشورهای قدرتمند و توسعه یافته 

هم نیاز داریم. 

 از دیدگاه شما مهمترین چالشی که صنعت 
برق در این دوره با آن روبروست، چیست؟

مهمتریـن چالشـی کـه صنعـت بـرق بـا آن روبروسـت 
پیمانـکاران،  بـه  نیـرو  وزارت  کـه  اسـت  بدهی هایـی 
بانک هـا و... دارد. بـرای توسـعه نیـروگاه و تولیـد بـرق 
بـه جـذب سـرمایه نیاز داریـم. مصرف برق هـر روز دارد 
بـاال مـی رود بنابرایـن افزایـش ظرفیت تولیـد برق یکی 
از الزامـات ماسـت. بایـد نیـروگاه احـداث شـود تـا بـرق 
تولیـد شـود و الزمـه آن نیـز سـرمایه گذاری داخلـی و 

است.  خــارجی 

 انتظارتـان از دولـت آینـده و وزارت نیـرو 
چیسـت؟

انتظـارم از دولـت آینده این اسـت که در راسـتای منویات 
رهبـری ثبـات و آرامش را در حـوزه اقتصاد و صنعت حفظ 
کـرده و بتواند مدیریتـی مدبرانه و هنرمندانـه برای تعامل 
بـا کشـورهای دیگـر اعمـال کنـد. ایـن تعامـالت باید در 
راسـتای عمـل بـه منویـات رهبری باشـد تا بتوانـد عملی 
شـود و اگرنـه بـه بن بسـت می خوریـم و جز شـعار از آن 

چیـزی باقـی نمی ماند.

یکی از سیاست ها و 
بسترهایی که می توانیم 
صادرات داشته و سهم 

خود را در بازارهای 
جهانی افزایش دهیم، 

تعامل با دنیاست. ما در 
منطقه می توانیم گسترش 

شبکه داشته باشیم لذا 
باید از اتفاقاتی مانند 

حمله به سفارت عربستان 
که پیامدهای بسیاری 

برای ما به دنبال داشت، 
جلوگیری کنیم

نگاهی به عملکرد دولت و شعـار سـال
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چهارساله  اتمام  به  باتوجه   
را  نیرو  وزارت  عملکرد  یازدهم،  دولت 
ارزیابی  چگونه  اخیر  سال   ۴ طول  در 
این  نقاط ضعف  و  می کنید؟ دستاوردها 

وزارتخانه چه بوده است؟
در یک نگاه کلی به عملکرد چهار سال اخیر 
وزارت نیرو می توان گفت که این وزارتخانه 
وضعیت  حفظ  به  تنها  مدت  این  طول  در 

موجود بسنده کرده است. 
نیـرو  وزارت  مسـئولین  آنچـه  براسـاس 
اعـالم کرده انـد، در شـبکه توزیـع، دولـت 
توانسـته تلفـات بـرق را چنـد درصد 
کاهـش دهـد. امـا  متاسـفانه 
در حـوزه افزایـش راندمـان 

اتکایـی  قابـل  گزارش هـای  نیروگاه هـا، 
وجـود نـدارد. بـه عـالوه قـرار بـود 12 هزار 
مـگاوات بـرق در ایـن بخـش تولیـد کنیـم 
کـه امـروز آثـاری از آن نمی بینیـم. یـا مثال 
در زمینـه انرژی هـای  نـو قـرار بـود تولید 5 
هـزار مگاواتی انرژی پاک داشـته باشـیم اما 
هنـوز بـه این ارقـام نزدیـک هم نشـده ایم. 
در طـول ایـن مـدت بـه وزارت نیـرو کمک 
شـد تـا از بـروز خاموشـی جلوگیـری کنـد 
کـه در ایـن حـوزه پیشـرفت قابـل توجهی 
داشـته اند. امـا در کل از دیـدگاه مـن دولت 
دفاعـی  قابـل  عملکـرد  نیـرو  وزارت  و 
مطالبـات  از  زیـادی  بخـش  نداشـته اند. 
و  نشـده  پرداخـت  همچنـان  پیمانـکاران 

»وزارت نیرو در حالت چابکی قرار ندارد و دچار 
روزمرگی است. انگار منتظر وقوع یک اتفاق یا 
بحرانند تا دست به کارشوند.« اینها بخشی از 

انتقادات سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای 
اسالمی است. اسدا... قره خانی الوستانی معتقد 

است اقتصاد ایران باالخص وزارت نیرو نیاز به 
حرکت بیشتر و موضع گیری فعاالنه تری دارد، 
تا بتواند از سرمایه گذاری در بخش خصوصی 

حمایت بیشتری کند. سخنگوی کمیسیون 
انرژی مجلس شورای اسالمی امیدوار است که 

در دولت بعدی شاهد کاهش این روزمرگی 
باشیم و دولت پویاتری روی کار بیاید. 

گفتگوی زیر نگاهی به چهار سال عملکرد 
وزارت نیرو و بررسی الزامات عملیاتی 

شدن شعار امسال یعنی »اقتصاد 
مقاومتی، تولید و اشتغال« است.

گفت وگو با اسدا... قره خانی الوستانی؛ سخنگوی 
کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی

نگاهی به عملکرد دولت و شعـار سـال

24



همین امر آنها را به شدت دچار مشکل کرده است. 
کـه  انگاشـت  نادیـده  را  مسـاله  ایـن  نمی تـوان  البتـه 
حرکت هـای مثمرثمـری هـم انجـام شـده مثـال در حوزه 
و  14 مگاواتـی  تولیـد  قـرارداد  امضـای  نـو  انرژی هـای 
10 مگاواتی برق خورشـیدی در همـدان و اصفهان اقدامات 
قابـل تقدیـری اسـت امـا واقعیـت این اسـت که بـا وجود 
ایـن ارقـام بـاز هم بـا آنچـه در برنامه هـا مدون شـده بود، 

فاصلـه قابـل توجهـی داریم.
مـا هنـــوز هـم در صنعـت بـرق گرفتـــار خالء هـای 
بسـیاری هسـتیم. کالس توربین هـای مـا قدیمی اسـت 
و نتوانسـته  ایم توربین هـای کالس اف کـه تـا 60 درصـد 
بهـره وری دارنـد را جایگزیـن کنیـم. زیـرا عالوه بـر اینکه 
قـدرت و بسـتر انتقـال دانـش و تکنولـوژی آن را در اختیار 
نداریـم، هنـوز هـم نتوانسـته ایم نیروگاه هایـی را در ایـن 
سـطح راه اندازی کنیـم. از طرف دیگـر می توانیم با حداقل 
سـرمایه گذاری در نیروگاه های سـیکل ترکیبـی، بهره وری 
ایـن دسـت از نیروگاه ها را تـا 50 درصد افزایـش دهیم. بر 
اسـاس برنامه ریزی هـای انجـام شـده قـرار بـود  12 هزار 
مـگاوات بـرق از این طریق تولید شـود. 12 هـزار مگاوات 
یعنـی 12 نیـروگاه هزارواتی که ایجاد هرکـدام از آنها یک 
میلیـارد دالر هزینـه دارد. ایـن حرکـت می توانسـت اقـدام 
بسـیار ارزشـمندی برای توسعه صنعت برق کشـور باشد و 
بـدون صـرف هزینه گـزاف 12 هزار مـگاوات بـرق را وارد 
مـدار کند اما متاسـفانه هنـوز توفیق چندانـی در این حوزه 

نکرده ایم.  کسـب 

 وزارت نیرو در زمینه تعامل و حمایت از بخش 
خصوصی چگونه عمل کرده است؟

از دیـدگاه مـن عملکـرد وزارت نیـرو در حمایـت از بخش 
خصوصـی بسـیار ضعیـف بـوده اسـت. در ایـن مـدت ما 
حتـی شـاهد بودیـم کـه ایـن وزارتخانـه تسـهیالتی را 
بـرای سـرمایه گـذاران خارجـی فراهـم کـرد کـه شـاید 
موفقیـت چندانـی هـم در ایـن زمینـه کسـب نکـرد امـا 
سـئوال این اسـت که چـرا همان امتیـازات را برای بخش 
می توانـد  نیـرو  وزارت  نمی گیـرد.  نظـر  در  خصوصـی 
اقتصـاد  وزارت  طریـق  از  کـه  را  همـان ضمانت هایـی 
بـرای خارجی هـا در نظـر می گیـرد، به بخـش خصوصی 
تخصیـص دهد. همین رویکرد، وزارت نیرو را در سـرمایه 

گـذاری بـرای نیروگاه هـا زمیـن گیـر کـرده اسـت.

می تواند  دوازدهم  دولت  در  این  روند  ادامه   
زمینه سـاز تحقق شعـار سـال یعنی اقتصاد مقاومتی،  

تولید و اشتغال شود؟
ابتـدا بایـد ایـن مسـاله را در نظـر بگیریـم کـه در صورت 

خـروج از رکـود و توسـعه بخش هـای صنعتـی و افزایش 
ظرفیـت تولید آنهـا، با کمبود شـدید برق مواجـه خواهیم 
شـد. از طـرف دیگـر تولید بـرق پروسـه ای طوالنی مدت 
اسـت و البتـه کمبود برق بـه عنوان یکی از اساسـی ترین 
زیرسـاخت های توسـعه، می توانـد به یکـی از موانع رونق 
اقتصـادی بـدل شـود. لـذا اگـر مـا خواهـان دسـتیابی به 
رشـد 7 درصدی هسـتیم، بایـد برق را در جایـگاه ویژه ای 
قـرار دهیم. نمی توانیم دسـتیابی به توسـعه را بدون توجه 
بـه زیرسـاخت های آن دنبـال کنیم. علیرغـم اهمیت برق 
در توسـعه اقتصـادی و صنعتـی کشـور، من بر ایـن باورم 
کـه وزارت نیـرو بـا سیاسـت گذاری های چهار سـال اخیر 
خـود نمی توانـد بـه اهـداف تدوین شـده در برنامه ششـم 

توسعه دسـت یابد. 
وزارت  نیـرو بایـد بـر مبنـای یک نگـرش جدید و درسـت 
عمـل کنـد. قطعا همه مـا به خوبی بـه این مسـاله واقفیم 
کـه ایـن وزارتخانـه نمی توانـد بـرای احـداث نیروگاه های 
جدیـد سـرمایه گذاری کنـد. امـا قطعا می تواند تسـهیالتی 
را جهت تسـهیل سـرمایه گذاری بخش خصوصـی در این 
حـوزه فراهـم کـرده و بـا آغـوش بـاز بـه اسـتقبال بخش 
خصوصـی بـرود. وزارت نیرو باید به سـرمایه گذاران بخش 
خصوصـی در زمینه بازگشـت سـرمایه آنها اطمینـان دهد 
چـرا کـه بخش خصوصـی نمی تواند سـود سـرمایه خود را 

بـا تاخیر چند سـاله دریافـت کند.
مـا بایـد با همـان دیدگاهـی که سـرمایه گـذار خارجی را 
تحـت حمایـت دولت قـرا می دهـد، از تولیدکننـده داخلی 
هـم حمایـت کنیـم. من بر ایـن باورم که توجـه به بخش 
خصوصـی واقعـی و تسـهیل فضای کسـب و کار و ایجاد 
امنیـت سـرمایه گـذاری بـرای آنهـا، می توانـد روزهـای 
بسـیار بهتـری را برای وزارت نیرو و صنعـت برق رقم زند 
و ایـن وزارتخانـه را در انجـام وظایفش به توفیق برسـاند، 
هـر چنـد تفکـر ونـگاه وزارت نیـرو در طـول چهارسـال 
گذشـته نشـان می دهد کـه مدیـران ایـن وزارتخانه هنوز 

بـه چنیـن رویکردی نرسـیده اند. 

 وزارت نیرو چه اقداماتی برای تحقق شعار 
اقتصاد مقاومتی  انجام داده است ؟

 برق به عنوان زیرساخت توسعه باید با پایداری تولید همراه 
بوده و صنعتی مقاوم باشد. تنها در این صورت است که 
می تواند زیرساخت اقتصاد مقاومتی باشد. اگر این صنعت 
دائما دچار تزلزل و بحران باشد قطعا نمی توان با اتکا به آن 

شعار اقتصاد مقاومتی را تحقق بخشید. 
اگر چنانچه  مقدار سوختی که نیروگاه ها مصرف می کنند را 
درنظر بگیریم، می بینیم که هزینه تولید برق در ایران بسیار 
باالست. در حالی که کشورهای مشابه ما این چنین نیستند 

متاسفانه مدیریت 
وزارت نیرو نتوانسته 

از فضای مساعد ایجاد 
شده در پسابرجام به 
درستی استفاده کند. 

در پسابرجام ما در 
وزارت نیرو نتوانستیم 
یک حرکت شتابدار و 

برنامه ریزی شده را 
به منظور بهره گیری 

حداکثری از این 
فرصت شکل دهیم
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و نیروگاه هایی با مصرف سوخت باال عمدتا از مدار 
خارج می شوند.

گرفتن  قرار  برای   پیشنهادی  چه   
وزارت نیرو  در مسیر توسعه و سرعت بخشیدن 

به روند پیشرفت صنعت برق دارید؟
راه  توسعه را می توان با تغییر نگرش و ایجاد بستر 
کرد.  کوتاه  و  هموار  گذاری  سرمایه  برای  مناسب 
تولید  و  پیمانکاری  عرصه  در  بسیاری  شرکت های 
نیرو سرمایه گذاری  وزارت  از گذشته در  تجهیزات 
کرده و پروژه های بزرگی را به سرانجام رسانده اند. اما 
متاسفانه به نظر می رسد وزارت نیرو در حال حاضر 
زمینه های الزم برای بهره گیری حداکثری از پتانسیل 

موجود در بخش خصوصی این صنعت را ندارد. 
اگر از این ظرفیت استفاده می شد قطعا صنعت برق 
می توانست به یکی از صنایع  اشتغال زا بدل شده و 
افراد زیادی را وارد بازارکار کند. من بر این باورم که 
تا زمانی که وزارت نیرو احداث نیروگاه های جدید را 
در برنامه خود نگنجاند، صنعت برق در حالت رکود 

باقی خواهد ماند.
موضـوع دیگـری که باید مـد نظر قـرار دهیم این 
اسـت کـه در حـال حاضـر برخـی از شـبکه های 
توزیـع، نیازمند اصالح و بهینه سـازی هسـتند چرا 
کـه میزان تلفات در این شـبکه ها بسـیار باالسـت. 
بـر اسـاس قانـون اگر  بخـش خصوصـی در حوزه 
کاهش تلفات سـرمایه گـذاری کنـد، مالکیت برق 
صرفـه جویـی شـده متعلـق به اوسـت. حـال باید 
دیـد کـه وزارت نیرو تـا کنون چه اقداماتـی در این 
خصـوص انجام داده اسـت. ما همچنـان ناگزیریم 

بـرق را با همان هزینه باال و با اسـتفاده از سـوخت 
فسـیلی کـه قطعـا صادراتـش می تواند سـودآوری 
بیشـتری برایمـان داشـته باشـد، تولیـد کنیـم و 
بخشـی از آن را در شـبکه های فرسـوده توزیع هدر 
دهیـم. ایـن امـر نشـان می دهـد کـه وزارت نیـرو 
هنـوز هـم یـک مجموعـه چابـک نیسـت و دچار 
روزمرگـی شـده و همانطورکـه گفتـم بـرای اقدام 
کـردن منتظر بـروز یک حادثـه یا بحران هسـتند. 

 به نظر شما اصلی ترین عواملی که به 
گسترش و افزایش نرخ بیکاری در صنعت برق 

منجر شده چیست؟
وزارت نیرو بخشی از دولت است. متاسفانه مدیریت 
شده  ایجاد  مساعد  فضای  از  نتوانسته  نیرو  وزارت 
پسابرجام  در  کند.  استفاده  درستی  به  پسابرجام  در 
ما در وزارت نیرو نتوانستیم یک حرکت شتابدار و 
برنامه ریزی شده را به منظور بهره گیری حداکثری از 
این فرصت شکل دهیم. از دیدگاه من این ضعف به 
نگرش مدیران ارشد وزارت نیرو برمی گردد. اگر این 
وزارتخانه قوی عمل می کرد و بنگاه های اقتصادی 
بخش خصوصی را  به سرمایه گذاری در کشورهایی 
تشویق می کرد که امکان صدور گاز به آن ها وجود 
ندارد می توانستیم با احداث نیروگاه در این کشورها 
به جای گاز، برق صادر کنیم. به این ترتیب عالوه 
افزوده  ارزش  با  کاالیی  گسترده اشتغال،  ایجاد  بر 
باال صادر می کردیم که منافع ملی را در کنار منافع 
بخش خصوصی تامین می کرد. اما متاسفانه با رویکرد 
برای  آینده روشنی  نیرو من  کنونی مدیران وزارت 

صنعت برق پیش بینی نمی کنم.

 باتوجـه بـه اینکه صـادرات غیر نفتی 
دروازه بازارهـای جدیـد را پیـش روی صنایع 
می گشـاید،  بـرق  صنعـت  از  اعـم  کشـور 
عملکـرد دولـت یازدهـم  و وزارت نیـرو را در 

ایـن حـوزه چگونـه می بینید؟
مـا در این حیطـه دسـتاوردهایی داشـته ایم اما من 
معتقـدم کـه می توانسـتیم بـه مراتـب بهتـر عمل 
نیـرو  وزارت  مدیـران  می رسـد  نظـر  بـه  کنیـم. 
دغدغـه صـادرات غیـر نفتـی را ندارنـد. متاسـفانه 
روزمرگـی و حفـظ وضـع موجود اهمیت بیشـتری 
دارد. صنعت برق شـرایط مسـاعدی در زمینه ارزی 
دارد. اگر بتوانیم کشـورهای همسـایه را به نیروگاه 
و تولیـد بـرق وابسـته کنیـم، در مذاکرات سیاسـی 
موفـق تـر خواهیـم بـود. متاسـفانه ایـن تفکـر در 
وزارت نیـرو وجـود نـدارد و نتیجـه نبـود چنیـن 

تفکـری غیرپویایـی دولت اسـت.

 انتظارات  شما از دولت آتی  و وزیر 
جدید نیرو چیست؟

توقـع مـا از دولـت آینـده ایـن اسـت کـه فـارغ از 
روزمرگی هـا، بـا اتـکا بـه برنامـه ر یـزی دقیـق و 
خصوصـی  بخـش  پتانسـیل های  از  بهره گیـری 
پویاتـر عمـل کنـد. نبایـد اجـازه دهیم کـه وزارت 
نیـرو در آینـده دوبـاره دچـار بحـران شـود. وزارت 
بحران هـای  بـرای حـل  ارگانـی  بـه  بایـد  نیـرو 
زیرسـاختی صنعت بـرق تبدیل شـود. مجموعه ای 
بحـران زده کـه در پیـک مصـرف تابسـتان همـه 
ارگان هـا بـرای جلوگیـری از بحـران خاموشـی به 
کمکـش بیاینـد، نمی توانـد آنقدرهـا ایده آل باشـد.
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دغدغه  مهمترین  اشتغالزایی؛ 
اقتصاد کشور

»محسـن بیگلـری« مهم تــریــــن 
اقـدام در جهـت عملـی کـردن شـعار 
هرچـه  ایجـاد  را  مقاومتـی  اقتصـاد 
و  دانسـت  ایـران  در  شـغل  بیشـتر 
گفـت: مهم تریـن دغدغـه اقتصـادی 
حاضر اشـتغال زایی  حـال  در  کشـور 
اسـت. تمـام کاندیداها نیـز محوریت 
صحبت هایشـان بـرای دولـت آینـده 
همیـن بحث بـود و برنامـه  هایی نیز 
در ایـن زمینـه داشـتند. امـا بـه نظرم 
برنامه هـا  ایـن  بـه  تنهـا  نمی تـوان 
بسـنده کـرد و بایـد تمرکز بیشـتری 
باشـیم.  داشـته  موضـوع  ایـن  روی 
اعتقـادم ایـن اسـت کـه اگـر بگوییم 
تـورم وجـود نـدارد امـا برای  اشـتغال 
مـردم کاری نکنیـم و یا ارزانی باشـد 
امـا مردم قدرت خرید نداشـته باشـند 

فایـده ای نـدارد. 
برنامه ریزی  و  تمرکز  بر  تاکید  با  وی 
بر  دوازدهم  دولت  بیشتر  هرچه 
مدون  برنامه ریزی  و  روی  اشتغالزایی 
به  باتوجه  کرد:  تاکید  زمینه،  این  در 
نام گذاری شعار اقتصاد مقاومتی از سوی 
از  تا جایی که می توانیم  باید  رهبری 

میزان واردات بکاهیم و بر روی صادرات 
تمرکز کنیم. باید کاری کنیم که چرخ 
بیشتری  سرعت  و  سهولت  با  تولید 
بچرخد. باید به جایی برسیم که واردات 
تنها مختص به بخش محدودی از مواد 
اولیه باشد. کاهش واردات می تواند به 
در  مثال  شود.  انجام  تدریجی  صورت 
ابتدا با کاهش درصد کمی  از واردات 
ارقام باالتر برسیم.  تا به  شروع کنیم 
امروز دغدغه همه خانواده های ایرانی 

بیکاری فرزندانشان است.
او بهترین راه برای توسعه  اشتغال را 
افزایش تولیـدات داخلی و صــادرات 
تولید  گسترش  تنها  گفت:  و  دانست 
که  است  صادرات  افزایش  و  داخلی 
می توانـد زمینه ســاز افزایش  اشتغال 
در  که  باورم  این  بر  من  البته  باشد. 
ازای افزایش تولید داخلی باید از حجم 

واردات کاسته شود.

اتکا به تولید داخلی
محسن بیگلری کاهش تولیـد داخلی 
را مهمتریــن علت افــزایش بیکاری 
دانست و بیـــان کرد: متاسفــانه در 
کاهش  داخلی  تولید  اخیر  سال های 
کاالهای  به  تنها  نگاهمان  و  یافته 

»انتخابات که تمام شد، تماس بگیرید مفصل جواب سوال هایتان 
را می دهم« این جمله پاسخ، دبیر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
شورای اسالمی به بسیاری از سوال هایی بود که در رابطه با عملکرد 

اقتصادی دولت از او پرسیده می شد. 
محسن بیگلری به این باور است که افزایش رونق کسب و کار 

و اشتغالزایی، زمینه ساز اقتصاد مقاومتی و توسعه اقتصادی در کشور 
است. دبیر کمیسیون برنامه و بودجه از رییس جمهور آینده خواست 
که به فکر ایجاد  اشتغال و سرمایه گذاری علی الخصوص در مناطق 

محروم باشد. او در گفت و گویی کوتاه از دو دغدغه مهمش در 
اقتصاد یعنی اشتغال و بیکاری صحبت کرد.

گفت و گو با محسن بیگلری؛ دبیر کمیسیون 
برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی

وارداتی است. در ایــن بین نمی توان 
منکر تاثیرات تحریم ها و همچنین بی 
داخلی  تولیدات  کاهش  در  برنامگی 
بود. اما به هر حال برای ایجاد شغل 
باید به تولید داخلی اتکا کنیم و از هیچ 

چیز نترسیم.

به  اتکا  لزوم  کیفیت؛  افزایش 
صادرات غیرنفتی

دبیـر کمیسیـون برنـامـه و بـودجــه 
مجلس   شورای  اسالمی  بــا یــادآوری 
از  غیرنفتی  صادرات  توسعه  اینکه 
اصلی تریـن پایه های اقتصـاد مقاومتی 
کردم  که اشاره  همانطور  افزود:  است، 
باید صادراتمان را افزایش دهیم. نسبت 
صادرات به وارداتمان بسیار ناچیز است. 
صادرات در سال های اخیر افزایش پیدا 
کرده اما  نسبت به خواست و توان ما 

ناچیز است و باید بیشتر شود.
باید  نفتی  غیر  توسعه صادرات  برای 
نیازهای طرف خارجی مان را بشناسیم 
و بر طبق آن تولید کنیم. از آنجا که 
رقابت  توان  تولیدات،  باالی  کیفیت 
آنها در بازارهای بین المللی را تضمین 
کیفیت  افزایش  برای  باید  می کند، 
محصوالت ایــرانی تمرکــز بیشتری 

داشته باشیم.
او تاکید کرد: لزوم اتکا به صـــادرات 

نیاز  است.  کیفیت  افزایش  غیرنفتی 
مخاطب خارجی را بشناسیم و سپس 
بر روی تولید کاالهایی متمرکز شویم 
که دانش تولید آن را در اختیار داریم. 
دارد  وجود  کشور  در  زیادی  معادن 
نیروی  و  تکنولوژی  دانش،  به  ما  و 
انسانی متخصص هم برای استخراج 
باید  داریم.  دسترسی  معادن  این 
این  به  معطوف  را  خود  سرمایه  های 
بخش ها کنیم. باز هم تاکید می کنم 
که ما باید در تولید و صادرات کاالهایی 
آن  تولید  در  که  کنیم  سرمایه گذاری 
مهارت و مزیت های اقتصادی بیشتری 
داریم و قادریم کاالهای با کیفیت تری 
تولید کنیم. بدون شک سرمایه گذاری 
در این حوزه ها، سودآوری و اثربخش 

خواهد بود. 
او  در پایان اظهار کرد: از دولت آینده 
انتظار می رود به فکر ایجاد  اشتغال و 
سرمایه گـذاری به خصوص در مناطق 
نبایــد منتظر  محروم باشــد. دولت 
سرمایه گــذاری بخش خصوصی در 
این مناطق باشد. اگر دولت حضوری 
فعال در ایــن مناطق داشته باشــد، 
بدون شک ناخودآگاه سایر حوزه ها از 
جمله فعالین و سرمایه گذاران بخش 
این  در  فعالیت  برای  هم  خصوصی 

مناطق ترغیب خواهند شد.

نگاهی به عملکرد دولت و شعـار سـال
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دوماه از سالی که عنوان اقتصاد مقاومتی، اشتغال و تولید را به 
خود اختصاص داده است، می گذرد. شعاری که سال گذشته 
برای اولین بار از سوی رهبر انقالب مطرح شد و حاال برای 
دومین سال با رویکردی دیگر به عنوان شعار سال برگزیده شده 
است. حال با توجه به تاکید رهبری بر رویکرد اقتصاد مقاومتی 
و روی کار آمدن دولتی جدید به سراغ مجیدرضا حریری، نایب 
رییس اتاق بازرگانی ایران و چین رفتیم تا با وی در خصوص 
روند چهار ساله گذشته اقتصاد ایران و  قرار گرفتن در مسیر 
اقتصاد مقاومتی به عنوان رویکرد و راه حل مهم برای برون رفت 
از وضعیت کنونی گفت و گو کنیم. مجیدرضا حریری معتقد است 
برای بهتر شدن حال و روز اقتصاد ایران، به جای جذب سرمایه 
گذاری های خارجی در صنایع بزرگ، انرژی خود را در صنایع 
خرد و کوچک صرف کنیم.
حاصل گفتگوی ما را با رییس کمیسیون واردات اتاق ایران و 
نایب رییس اتاق ایران و چین می خوانید: 

گفت    وگو با مجیدرضا حریری؛ 
رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران

نگاهی به عملکرد دولت و شعـار سـال
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 همانطور که می دانید، سال 95 هم با عنوان 
اقتصاد مقاومتی نامگذاری شده بود. آیا در طول سال 
گذشته در سیاست های کالن اقتصادی دولت تغییری 

برای دستیابی به این شعار صورت گرفت؟
ایجـاد هـر نوع اشـتغال بـه معنـای رفـع خللی بـا عنوان 
بیـکاری حاکـم بـر بـازار کار، نیازمنـد سـرمایه اسـت. در 
صـورت نبـود سـرمایه های الزم،  اشـتغالزایی در این بازار 
غیـر ممکن اسـت. سـرمایه گـذاری نیز موضوعی اسـت 
کـه بایـد به صـورت کالن بـه آن نگاه کـرد. واقعیت این 
اسـت کـه سـرمایه های داخلـی مـا ظرفیت ایجاد شـغل 
حداقـل دوبرابـر بیشـتر از آن چه در این 4 سـال رخ داده، 
دارد. امـا بایـد بپذیریـم کـه ظرفیت های سـرمایه داخلی 
کافـی نسـبت بـه جمعیـت کشـور کم اسـت و با اتـکا به 
این میزان سـرمایه قادریم در سـال حداکثر 600 الی700 
هـزار شـغل ایجـاد کنیـم. ایـن مسـاله بـه خوبی نشـان 
می دهـد کـه مـا بـرای افزایـش  اشـتغال و تولیـد، بیـش 
از سـرمایه های داخلـی بـه سـرمایه گذاری های خارجـی 

نیــاز داریــم.
تنها در صورت جذب سرمایه های خارجی است که می توانیم 
به سطح مورد انتظار خود از  اشتغال در کشور دست یابیم. 
لذا با نگاهی جامع می توان گفت که برای رسیدن به اقتصاد 
مقاومتی که دارای ابعاد مختلفی است، باید به دنبال ترمیم 

ریشه های اقتصادی کشور باشیم.

ظرفیت های  و  پتاسیل ها  ایران  اقتصاد  آیا   
الزم را برای جذب سرمایه گذاری خارجی دارد تا از 

این طریق به ایجاد اشتغال بپردازد؟ 
قطعـا چنیـن ظرفیتی در اقتصـاد و صنعت ما وجـود دارد، 
امـا تـا زمانی کـه نگرش ما نسـبت به مـراوده بـا دنیا به 
شـکل کنونی اسـت، نمی توانیـم سـرمایه های خارجی را 
جـذب کنیـم. مهمتریـن رکن در جـذب سـرمایه گذاری 
خارجـی، ایجـاد احسـاس امنیـت برای سـرمایه گـذاران 
خارجـی اسـت. در حقیقـت آنهـا بایـد حـس مثبتـی بـه 
کشـور ما داشـته باشـند. این امر تنها از طریق دیپلماسـی 
و سیاسـت خارجـی امکان پذیر اسـت. ما بایـد آنقدر روی 
ایـن حـوزه کار کنیـم تـا بتوانیـم تصویـری مثبـت بـا 
تعامالت سـازنده از خـود در انظار جهانـی ایجاد کنیم. به 
عـالوه ایجـاد فضـای کسـب و کار مثبت در ایـران برای 
سـرمایه گذاران خارجـی و ترغیـب آنهـا جهـت حضور در 

صنایـع داخلـی، امـری الزامـی  و غیرقابل گریز اسـت. 
فرامـوش نکنیـم کـه یـک سـرمایه گـذار خارجی بـا اتکا 
بـه شـعار و وعـده، سـرمایه های خـود را به بـازار و اقتصاد 
ایـران نمی آورد. بدون شـک سـرمایه گذاران داخلی عالوه 
بـر منافـع خـود، عالئـق ملـی و مذهبـی هـم دارنـد امـا 

بـرای سـرمایه گذاران خارجـی تنهـا منافـع حاصـل از این 
سـرمایه گذاری اهمیـت دارد. در حقیقـت آنها تنهـا به این 
موضـوع فکـر می کنند کـه در برابـر سـرمایه  گذاری خود، 
سـود مناسـبی دریافـت کنند. هـر چقدر محیـط اقتصادی 
کشـور بـا ریسـک های کمتـری مواجـه باشـد، شـانس 

بیشـتری بـرای جـذب سـرمایه گذاران خارجـی دارد. 
موضوعـی کـه در این باره نباید نادیده انگاشـت این اسـت 
کـه در تفکـر مـا ایرانیـان احساسـات ضـد سـرمایه داری 
وجـود دارد کـه موجـب شـده بـرای سـرمایه دار و مالـک 
احتـرام کافـی قائـل نشـویم و ایـن موضـوع هم یکـی از 
عواملـی اسـت کـه عـدم رغبـت سـرمایه گذاران خارجـی 
بـرای حضـور در بازارهـای ایـران را بـه دنبـال داشـته 
اسـت. مـا بایـد ایـن موضـوع را بـه جامعـه تفهیـم کنیم 
تمامـی  اعضـای جامعـه بایـد آمادگـی پذیـرش عمومی  و 

حفـظ سـرمایه گذاری های خارجـی را داشـته باشـند.

 بـا توجـه بـه شـرایط رکـودی حاکـم بـر 
اقتصاد و صنایع کشـور، از دیدگاه شـما راهکارهای 
توسـعه اشـتغال و تولیـد در سیاست هـــای کلی 

اقتصـاد مقاومتی چیسـت؟
آمارهای منتشر شده از سوی موسسات بین المللی مانند 
Doing Business نشان می دهد که رتبه ما در کسب و 

کار در میان کشورها باالی 120 است.
را  آن  نیز که گزارش  مالی    و  اداری  با فساد  رابطه  در   
سازمان شفاف سازی بین المللی منتشر می کند، متاسفانه 
رتبه قابل قبولی نداریم. سیستم بوروکراسی ما دچار فساد 
گسترده ای است که انتشار آمار آن، سرمایه گذاران را نسبت 
به حضور در ایران مردد می کند. در چنین شرایطی آن دسته 
از سرمایه گذاران خارجی که در بازار ایران حضور دارند هم 
ترجیح می دهند که به سمت صنایعی چون نفت، گاز و 
داخلی  مقررات  تابع  فروششان  بازار  که  پتروشیمی بروند 
نیست و اساسا بر مبنای مولفه های اقتصـــاد بین الملل 

بنا نهاده شده اند. 
نکته قابل توجه این است که صنایع بزرگی چون فوالد 
یا خودروسازی را نمی توان جزو صنایع اشتغال زا دانست، 
چرا که برای ایجاد هر شغل در این دست از صنایع، باید 
رقمی  بین 500 تا 800 میلیون تومان سرمایه صرف کرد. 
من بر این باورم که تنها راه حل پیش روی ما برای کاهش 
متوسط،  و  کوچک  صنایع  توسعه  و  اشتغالزایی،  بیکاری 
حمایت از تولید داخلی و ایجاد زمینه برای فروش کاالهای 

ایرانی در بازارهای داخلی و خارجی است. 
تولیــد پوشاک، شیرینی، مبلمـــان، صنـــایع دستی و... 
صنایعـی  اشـتغال زا محسـوب می شـوند. ضمنـا بایـد بـه 
خاطر داشـته باشـیم که صنایع کوچک با یک سـرمایه دو 

مهمترین رکن در جذب 
سرمایه گذاری خارجی، 

ایجاد احساس امنیت 
برای سرمایه گذاران 

خارجی است. در 
حقیقت آنها باید حس 

مثبتی به کشور ما 
داشته باشند. این امر 

تنها از طریق دیپلماسی 
و سیاست خارجی 

امکان پذیر است

نگاهی به عملکرد دولت و شعـار سـال
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میلیـون تومانی هم می توانند شـغل بیشـتری ایجاد 
کننـد. امـا صنایع بـزرگ بـرای ایجاد شـغل نیاز به 
سـرمایه بسـیار باالتـری دارنـد. موضـوع دیگـری 
کـه بایـد بـه صـورت جـدی مـد نظـر قـرار دهیم 
این اسـت کـه صنایع کشـور بایـد برای حضـور در 

بازارهـای خارجـی برنامه  ریـزی کننـد.  
بـرای رسـیدن بـه این بازارهـا به تغییر سیاسـت ها 
حمایـت  داریـم.  نیـاز  اقتصـادی  رفتارهـای  و 
بی انـدازه از تولیـد، ایـن بخـش را تنبـل می کنـد. 
مـا بایـد سیاسـت هایی را در پیـش بگیریـم کـه 
در  رقابت پذیـری  سـمت  بـه  را  داخلـی  تولیـد 
سـطح بازارهـای بیـن المللـی سـوق دهـد. بـرای 
رسـیدن بـه ایـن نقطه باید فضـای داخلـی اقتصاد 
کشـور، فضایـی رقابتی و سـالم باشـد و بنگاه های 
اقتصـادی را بـه مجموعه هایـی چابـک و خـالق 
تبدیـل کند. اگـر به دنبـال ایجاد  اشـتغال، افزایش 
تولیـد و پیاده سـازی اقتصاد مقاومتی هسـتیم نباید 
درهـای  مملکـت را ببندیـم و از ورود کاالهـای 
خارجـی جلوگیـری کنیـم. این دو اصـل با یکدیگر 
متناقـض اسـت و نیتجه ای جز تنبلـی بخش تولید 
در پـی نـدارد. باید کیفیت و قیمـت تولیدات داخلی 
را بـه جایـی برسـانیم کـه در بـازار جهانـی حرفی 

بـرای گفتن داشـته باشـند.

 به هر حال دولت باید امتیــازی برای 
تولید  کننــده داخلی قائل شود تا زمینــه برای 
فعالیت و کسب سـود این بنگاه های اقتصادی 

فراهم شود اینطور نیست؟
خیــر؛ از دیدگاه من قائل شــدن امتیـــاز بــرای 
تولیدکنندگان داخلی منطقی نیست. هر تولید رقابتی 
ذاتا دارای امتیاز است و می تواند رشد پیدا کند. ایجاد 
فضای رقابتی به معنای دوپینگ کردن بخشی از 
این  انجام دهیم  باید  ما  کاری که  نیست.  صنعت 
است که تولید داخلی را توانمند کنیم تا قادر به رقابت 
با خارجی ها باشد. البته این توانمندسازی بیش از هر 

چیز به بهبود فضای کسب و کار برمی گردد. 
پیشنهــاد من ایــن است که با توجه بــه ظرفیت 
باالی کشــور، به جای جذب سرمایه گـذاری هــای 
بزرگ خارجی، انرژی خود را صرف صنـایع خرد و 
کوچک کرده و از ظرفیت موجود در بنگاه هــــای 
کوچک و متوسط بهــــره بگیریم. مــا می توانیم 
آنها را برای تسهیل فروش  با تجهیز کارخانجات، 

محصوالتشان یاری کنیم. 

کار دیگری که بایـــد انجــام شــود تشویق تولید 
کننـدگان داخلـی بـرای جـذب شـرکای خارجی یا 
انتقـال تکنولـوژی از برندهـای شـناخته شـده بین 
المللی اسـت. ایجاد برندهای معتبـر در ایران عالوه 
بـر تامیـن منافع بخـش خصوصـی، ایجاد  اشـتغال 
و رشـد اقتصـادی بـرای کشـور بـه دنبـال خواهـد 
داشـت. بـه عنـوان مثـال کفـش نایـک در تایلنـد 
تولیـد می شـود و در این کشـور ایجاد اشـتغال کرده 

اسـت، اما برنـد آن در امریکاسـت. 
الزمه دستیــابی به چنین موقعیتی بهبــود روابط 
بین الملل، ایجاد امنیت اقتصادی و اجتماعی برای 
سرمایه گــذاران و آگاهی نسبت به قواعــد بازی 

در عرصه های بین المللی اقتصاد است. 

از  یکی  غیر نفتی  صادرات  توسعه    
اصلی ترین پایه های اقتصاد مقاومتی است. آیا 
اقتصاد ایران مهیای توسعه صادرات غیر نفتی 
هست و در این مسیر با چه چالش های جدی 

مواجه است؟
پیـش از هـر چیـز بایـد ایـن نکتـه را بپذیریـم که 
و  تـالش  بـدون  و  دادن  بـا شـعار  تنهـا  اهـداف 
برنامه ریزی دسـت یافتنـی نخواهند بـود. در زمینه 
شـعارهای  علیرغـم  غیر نفتـی  صـادرات  توسـعه 
بـه  نتوانسـته ایم توفیـق چشـمگیری  مسـئوالن، 
دسـت آوریـم. مـا هنـوز هـم در زمینـه کاهـش 
وابسـتگی بودجـه کشـور بـه درآمدهـای نفتـی و 
افزایـش صـادرات غیرنفتـی بـا ارقـام پیش بینـی 
شـده در برنامه توسعه کشور فاصله بسـیاری داریم. 
تحول  نیازمند  غیرنفتی  صادرات  افزایش  برای  ما 
فعالین  و  مسئولین  اقتصادی  نگرش  در  اساسی 
به  تنها  نباید  چیز  هر  از  پیش  هستیم.  اقتصادی 
عالوه  به  باشیم.  زنی  رکورد  و  آمار  ارائه  دنبال 
باید روی صدور کاالها و خدماتی سرمایه گذاری 
کنیم که دارای ارزش افزوده باال و متکی به تولید 
یا تکنولوژی ایرانی باشند. به نظر می رسد در این 

زمینه دچار فقر و ضعف های بسیاری هستیم. 
بـه عـالوه مـا نیازمند یادگیـری علـم مدیریت روز 
دنیـا در بنگاه هـای اقتصـادی کشـورمان هسـتیم. 
می توانیـــم از مدیـران بنگاه هـــای اقتصـــادی 
سرشـناس دنیـا دعوت کنیـم و از دانـش آنها بهره 
بگیریـم. بـه عـالوه دوبـاره تاکید می کنم کـه باید 

بـه تولیـد در مقیـاس خـرد روی بیاوریم. 
البتـه نمی تـوان ایـن مسـاله را کتمـان کـرد کـه 

مشـکالتی ماننـد نـرخ بـاالی سـود بانکـی و یـا 
عـوارض مختلفـی که بـرای تولیدکننـدگان داخلی 
در نظـر گرفتـه شـده، کار را بـرای آنهـا سـخت 
اقتصـادی  بنگاه هـای  آن  کنـار  در  امـا  می کنـد. 
کشـور مـا از مزیت هایـی ماننـد سـوخت ارزان و 
نیـروی انسـانی ارزان و متخصص برخوردار اسـت 
کـه می توانـد نقطـه قوت آنهـا در رقابت بـا رقبای 

باشـد.  خارجی 
چیـزی کـه امـروز بـه آن نیـاز داریـم صاحبـان 
فکـری اسـت کـه بـه درسـتی بـا دانـش مدیریت 
آشـنا هسـتند، چـرا کـه علـم مدیریـت بزرگتریـن 
صنعتـی  و  اقتصـادی  فضـای  در  موجـود  خـالء 
کشـور اسـت. اینکه دائما عدم توسـعه و پیشـرفت 
صنعتـی را بـه مسـائلی چون بـاال بودن نـرخ بهره 
بانکـی و یـا نامسـاعد بـودن فضـای کسـب و کار 
گـره بزنیم و تالشـی بـرای بهبود وضعیـت موجود 
نکنیـم تـا حـدی عـوام گرایانه اسـت. نکتـه دیگر 
اینکـه امیدواریـم که تیـم اقتصادی دولـت در دوره 
دوازدهـم ارتقا یافته و ترمیم شـود تـا بتواند فعالین 

اقتصـادی را بیـش از پیـش حمایـت کنـد. 

 عملکرد اقتصادی  دولت یازدهم را طی 
چهارسال گذشته چگونه ارزیابی می کنید؟

اگـر واقـع بینانـه بـه ایـن موضـوع نـگاه کنیـم، 
می بینیـم که اقتصـاد ما در طول چنـد دهه اخیر به 
شـدت تحت تاثیر سیاسـت بـوده اسـت و صدمات 
بسـیاری از این ناحیه متحمل شـده است. متاسفانه 
تـا امروز همدلی سیاسـی الزم برای شـکوفا شـدن 

اقتصـاد در کشـور وجـود ندارد.
لـذا از دیـدگاه مـن نمی تـوان کارنامـه چهار سـاله 
دولـت را مـالک ارزیایـی قـرار داد و آن را در کفـه 
تـرازو قـرار داد، چـرا کـه کفه های این تـرازو پیش 
از آغـاز بـه کار ایـن دولـت نامیـزان شـده بـود. 
4  سـال پیـش اقتصـاد ایـران چنـان وضعیت بدی 
داشـت کـه نمی توان انتظـار عالج کوتـاه مدت آن 
را داشـت. تنهـا انتقـاد من از دولت این اسـت که از 
همـان ابتـدای کارش صراحتا از شـرایط اقتصادی 
4 سـال پیش سـخن نگفـت تا حقایق بـرای مردم 
روشـن شـود و آنهـا بداننـد کـه دکتـر روحانـی در 
چـه وضعیتی دولـت را تحویل گرفته اسـت. دولت 
را  توقعـات  امیـد کاذب در دل مـردم،  ایجـاد  بـا 
تا انـدازه ای بـاال بـرد و همیـن امر به ایجـاد نوعی 

سـرخوردگی در آنهـا منجر شـد. 
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گفت وگو با محمدحسین برخوردار؛ 
عضو اتاق بازرگانی تهران

»محمدحسین برخوردار« عضو اتاق 
بازرگانی تهران مهمترین رویکرد برای 
رسیدن به اقتصاد مقاومتی  را برنامه 
ریزی پنج ساله سه قوا برای تحقق این 
مهم می داند.او معتقد است برای حل 
مشکل اقتصاد درایران باید آن را از پایه 
یعنی آموزش و پرورش حل کرد تا افراد  
از کودکی یاد بگیرند اقتصاد چیست و 
نسبت به آن درک درستی داشته باشند. 
او این امر را مهمترین مساله برای صنعتی 
شدن جامعه ایران در حال حاضر می داند. 
در این گفت و گو عضو هیات مدیر 
اتاق بازرگانی نگاه متفاوتی از چگونگی 
دستیابی به اقتصاد مقاومتی همچنین 
عملکرد تیم اقتصادی دولت در چهارسال 
اخیر به ما ارائه می دهد.

 سال 95 با عنوان اقتصاد مقاومتی اقدام 
و عمل نامگذاری شده  بود. آیا در سیاست های 
کالن اقتصادی دولت تغییری برای دستیابی به 

این شعار صورت گرفته است؟
این یک شعار نیست بلکه حقیقتی است که از سوی 
شده  ابالغ  قوا  دیگر  به  کشوری  مقام  ترین  عالی 
توسعه  برنامه  و  بودجه  بحث  در  دولتمردان  است. 
ششم و همچنین در رفتار سه قوه باید لحاظ کنند.

بستر  در  شعار  این  تحقق  زمینه  آیا   
اقتصاد ما وجود دارد؟

خیلی کم. زیرا متاسفانه پایه صنعت ما که  بیشتر  
اشتغالزا است به گونه ایست که کارخانه های بزرگ 
با تولیدات بزرگ و دارای مراکز تحقیقی نتوانسته به 
وجود بیاید. کارخانه ها در سطح کوچک کاال تولید 
می کنند و مراکز تحقیقاتی ندارند، در نتیجه برای 
تولید داخل در نظر گرفته شده اند. خیلی از آنها به 
تنها  بنابراین  پس  هستند.  عقب  تکنولوژی  لحاظ 

جایی که می تواند ارزش افزوده و  اشتغال ایجاد کند 
بخش تولید است که کشاورزی تبدیلی هم به آن 
مربوط می شود. در اینجا ما مشکالت متعددی داریم 

مگر اینکه سیاست ها تغییر کند.

برای  دولت  رویکرد  اساسی ترین   
عملی کردن این شعار را چه می دانید؟

در کوتاه مدت میسر نیست. باید یک برنامه 5 ساله 
نوشته شود و سه قوا پای آن را امضا کنند و در جهت 
تحققق آن به هیچ وجه انحرافی نداشته باشند و این 
شعار را در عرض 5 سال تحقق ببخشند. دراینجا 
فقط مساله پول نیست، باید سطح علمی دانشگاه ها 
به قدری باال برود که بتوانند صنعت را یاری دهند. 
مراکز  و  دانشگاه ها  بین  خاصی  و  محکم  پیوند 
به  ترم  یک  دانشجویان  و  بیاید  وجود  به  تولیدی 
صورت عملی در صنایع مورد عالقه خود کار کنند. 
نمونه های موفق و  تا  فراهم شود  امکان  این  باید 
کارآمدی که دانشجویان می سازند، تبدیل به خط 
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تولید شود و در نهایت کارخانه ها آن را صادر کنند.
پایه همه این کارها آموزش و پرورش است. تمام 
کشورهای توسعه یافته که دارای صنعت پیشرفته و 
ضریب  اشتغال باال هستند توجه بسیاری به آموزش 
و پرورش کرده اند. در سیستم آموزشی این دست از 
کشورها دروسی آموزش داده می شود که صرفا در 
حد تئوری نیست و دانش آموزان را مهیای ورود به 

مرحله عمل می کند.

اقتصاد  شعار  نیز  گذشته  سال  برای   
مقاومتی انتخاب شده بود آیا عملکرد دولت را 

در این زمینه مثبت ارزیابی می کنید؟
دولت تالش کرده بخشی از اهدافش را جامه عمل 
توجه  قابل  متاسفانه دولت دچار فساد  اما  بپوشاند، 
در  شاغل  نیروهای  هزینه  و  درآمد  ناهمخوانی  و 
بخش های مختلف است و نتوانسته برای پیاده سازی 
این  البته  دهد.  انجام  چندانی  کار  مقاومتی  اقتصاد 
عدم توفیق را نباید فقط به دولت نسبت داد، چرا که 
یک مساله ملی است. نمی توانیم فقط به دولت ایراد 
بگیریم، بخش خصوصی هم باید در کنار دولت قرار 
گرفته و برای پیاده سای اقتصاد مقاومتی هم از لحاظ 
علم مدیریت و هم نیروی انسانی متخصص به دولت 

کمک کند. 

 دلیـل افزایش نـرخ بیـکاری  و عدم 
توسعه اشـتغال در سـال های اخیر چیسـت؟
ایجاد  ما  جامعه  در  سیاست های  اشتباه  از  یکی 
دانشگاه های بسیار بود. بدون داشتن اساتیدی که 
سه  نیاز  و  خواست  با  مطابق  دانشجویانی  بتوانند 
حوزه  صنعت، گردشگری و کشاورزی پرورش دهد.
امروز می بینیم که جوانانمان وارد دانشگاه می شوند 
و در طول تحصیل و در بهترین سال های عمرشان 
بازار  وارد  دیرتر  اینکه  برای  می گیرند،  یاد  فرمول 
کار شوند. نتوانستند این سرمایه ملی که با کار و 
تفکراتش می تواند ارز آور باشد،  بسازد و صادر کند 
و در ازایش دالر و طال دریافت کند را حفظ کنند. 
چهار سال بیهوده آنها را مشغول دانشگاه کردند تا 

دیرتر وارد بازار کار شوند. 
مسـاله ای کـه بایـد در نظـر بگیریـم ایـن اسـت 
کـه دولـت بـرای از بیـن بـردن بیـکاری، نیـاز به 

سـرمایه گذاری دارد. سـرمایه گذاری را می تـوان به 
سـه نـوع داخلـی، خارجی و یا دولتی تقسـیم بندی 
کـرد. اگـر قرار باشـد این سـرمایه گذاری از سـوی 
دولـت صـورت گیـرد، دولـت بایـد نقدینگـی مورد 
نیـاز را از بانک هـا تامیـن کند. بنابرایـن از آنجا که 
وضعیـت بانک هـا خـراب اسـت و  هزینه هـا نیـز 
باالسـت، دولـت ناگزیـر اسـت بودجـه کمی بـرای 
ایجـاد مشـاغل جدید در نظـر بگیرد. بـرای بخش 
خصوصـی و سـرمایه گـذار خارجی هـم باید فضارا 
آمـاده کنیـم تـا ایـن دو بخـش بـا صرف سـرمایه 
بـه گسـترش تولیـد، واردات تکنولـوژی و توسـعه 
صـادرات بپردازند، اینها سـه محور اساسـی کاهش 

نـرخ بیکاری هسـتند. 
رشد  درصد  یک  هر  ازای  در  که  نکنیم  فراموش 
اقتصادی، صدهزار شغل ایجاد می شود. سال گذشته 
داشتیم، 720  اقتصادی  رشد  که حدود 7/2 درصد 
ایجاد  بین المللی  معیارهای  با  مطابق  شغل  هزار 
کردیم. از این میزان 5/2 درصد مربوط به صنعت 
نفت بوده و نشانگر این است که این رشد اقتصادی 
فراگیر نبوده و نتوانسته در همه بخش ها و صنایع خود 
را  نشان بدهد و اشتغال زایی داشته باشد. این در حالی 
از اشتغال زایی  اقتصاد  در  نفت هم  است که بخش 

کمی برخوردار است.

 بـا توجـه بـه صحبت هـای شـما در 
رابطه بـا لـزوم سـرمایه گذاری خارجـی برای 
ایجـاد اقتصـادی پویاتـر، آیـا سـرمایه گذاری 
خارجـی با اقتصـاد مقاومتی که تاکیـد بر تولید 
و سـرمایه گذاری داخلـی دارد منافاتـی ندارد.؟
خیر؛ قطعا این دو مقوله منافاتی با یکدیگر ندارند. ما 
ایرانی هایی در خارج از کشور داریم که سرمایه های 
هم  کشورشان  برای  قلبشان  آنها  دارند.  هنگفتی 
گذاری  سرمایه  اینجا  در  می توانند  قطعا  و  می تپد 
ترغیب  را  آنها  می توانیم  مثال  عنوان  به  کنند. 
کنیم تا به جای صرف سرمایه های خود در صنعت 
نساجی  بزرگترین  به  آن  تبدیل  و  ترکیه  نساجی 
دنیا، سرمایه هایشان را به سمت صنایع کشور خود 
سوق دهند. برای دستیابی به این هدف باید فضای 
اقتصادی کشور مهیای ورود آنها باشد و امنیت الزم 

برای سرمایه های خارجی ایجاد شود. 

به هر حال باید بپذیریم که امریکا از اول انقالب 
کینه اش را به بهانه مختلف و با اعمال تحریم های 
خروج  برای  شرایط  این  در  می کند،  ابراز  ظالمانه 
از رکــود کنونی و ایجاد رشد اقتصــادی باید به 
سرمایه های داخلی و سرمایه های ایرانیان خارج از 

کشور بیش از هر چیز دیگری اتکا کنیم. 

 از دیـدگاه شـما بــــرای افزایـش 
صـادرات غیرنفتـی بـــــه عنـوان یکـی از 
اصلی تریـن بنیان هـای اقتصاد مقاومتـی با چه 

چالش هایـی مواجهیــم؟
از دیدگاه من برای افزایش صادرات غیرنفتی باید 
کودکان  به  و  کنیم  اصالح  پایه  از  را  فرهنگمان 
را  کشاورزی  و  صنعت  و  فرهنگ  صحیح  مفهوم 
آموزش دهیم تا از همان ابتدا نسبت به این مقوله ها 
برای  فضارا  باید  ما  باشند.  داشته  درک صحیحی 
تا وقتی صاحب  آماده کنیم.  صنعتی کردن کشور 
صادرات  برای  کار  نباشیم  تکنولوژی  سازنده  و 
باید  که  دیگری  کار  است.  دشوار  بسیار  غیرنفتی 
انجام دهیم این است که بر روی بهبود روابط کشور 
با کشورهای همسایه ها و اروپا تمرکز کنیم. ما باید 
نفوذ خود را در بازارهای بین المللی افزایش دهیم.

 عملکـرد دولـت یازدهـم را در حـوزه 
می بینید؟ چگونـه  اقتصـاد 

در  اما  کند  مهار  خوبی  به  را  تورم  توانسته  دولت 
هستیم.  رکود  دچار  همچنان  بخش ها  از  بسیاری 
اثرات  حاکم،  رکود  دلیل  به  مردم  آنکه  ضمن 
کاهش تورم را حس نکرده اند. در حقیقت درآمدها 
که  اصلی  اجناس  قیمت  و  کاهش  رکود  دلیل  به 
در سبد خانوار قرار دارد،  افزایش پیدا کرده است. 
واقعیت این است که دولت تمام تالش خود را برای 
ایجاد یک  برای  ما  اما  کرده  بهبود شرایط صرف 
سه  همکاری  نیازمند  کشور  در  اقتصادی  جهش 
کشمکش  باید  عالوه  به  هستیم.  یکدیگر  با  قوه 
از  دست  و  برود  بین  از  سیاسی  جناح های  بین 
بایستیم و  باید کنار هم  بردارند.  تخریب همدیگر 
برای خدمت به مردم و بهبود شرایط معیشتی آنها 
چاره اندیشی کنیم. ما نیازمند نگاهی ملی به مسائل 

و مشکالت اقتصادی کشور هستیم. 
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»مهدی پازوکی« اقتصاددانی است که مهم 
ترین عامل پیشرفت و رشد اقتصادی را  در 

تعامل با جامعه بین الملل می داند و معتقد 
است برای بهتر شدن اوضاع اقتصادی 

جامعه باید تعامل با دیگر دولت ها را سرلوحه 
کارمان قرار دهیم. در گفت و گو با این 

اقتصاددان علل موفقیت نسبی دولت در 
رویکرد اقتصادی طی چهار سال گذشته به 

زعم او را مورد بررسی قرار دادیم.

انتخاب مردم در سال 92 ارتباط با جامعه 
جهانی بود

دولـت آقـای روحانی برخالف دولـت قبلی زمینه را 
بـرای سـرمایه گـذاران داخلی و خارجـی که باعث 
انتقـال تکنولـوژی می شـوند فراهـم کـرده که این 
امـر رخـداد مثبتـی بـرای اقتصـاد ایران محسـوب 
می شـود. در انتخابـات پیـش رو اگـر اصولگرایـان 
پیـروز می شـدند بـه دلیل نوع تفکرشـان، ایـران را 
مجـددا با دنیایی بسـته روبـرو می کردنـد و به این 
ترتیـب  اشـتغال و افزایـش سـرمایه گذاری کـه به 
دنبـال آن افزایـش تولیـد و رفاه جامعـه رخ می داد، 
تحقـق پیـدا نمی کـرد. اگـر دولـت دوازدهـم بـا 
جهـان بیـرون تعامل و همراه بـا رویکردی معتدل، 
حافـظ منافـع ملـی و مردم باشـد و شـعارهای پوچ 
ندهـد، قطعـا خواهـد توانسـت شـعار را بـه عمـل 

تبدیـل کند.
در این انتخابات مردم ایران باید انتخاب می کردند 
و  باشند  داشته  ارتباط  جهان  با  می خواهند  آیا  که 
یا به دنبال یک اقتصاد بسته هستند و می خواهند 
به کشوری مانند کره شمالی تبدیل شوند. به نظر 

من تفکر دولت فعلی، تفکر تعامل با دنیاست و روند 
اقتصاد ایران و پیشرفت و توسعه را سریع تر کرده 
گروه های  ایران  اقتصاد  مشکل  بزرگترین  است. 
طبقه  رانتخواری  وسیله  به  که  هستند  تندرویی 
نوکیسه ای را تشکیل داده اند. این گروه برای اقتصاد 

مقاومتی و تولید و اشتغال بسیار خطرناک هستند.
برای  دغدغه  عدم  دلیل  به  دوازدهم  دولت  قطعا 
انتخابات بعدی تالش می کند رادیکال تر عمل کند 
و موفق تر نیز خواهد شد.. مردم در سال 92 برای 
تغییر در کشور به روحانی رای دادند. آنها انتخاب 
کردند که با جامعه جهانی ارتباط داشته باشند. ما 
باید به  این دولت کمک کنیم زیرا برنامه های آن به 

نفع اقتصاد ایران است. 

ثبات در نرخ ارز؛ دستاورد شیوه مدیریت 
دولت

مهمتریـن عملکـرد دولـت در ایـن چهـار سـال در 
حـوزه  سیاسـت خارجـی بـوده که توانسـته بسـیار 
عالـی عمـل کنـد. زیـرا اقتصـاد ایـران در دولـت 
گذشـته کامـال بسـته و قفل بـود و صـادرات نفت 

مهدی پازوکی؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه
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بـه زیر یـک میلیون بشـکه نفت رسـیده بـود. ارتباطمان 
بـا جهـان خارجی بـه  سـوریه، ونزوئـال و کشـورهایی از 
ایـن دسـت ختم  شـده بـود و با کشـورهای دیگـر رابطه 
نداشـتیم. اثـرات مثبـت  شـیوه مدیریت ایـن دولت ثبات 
در نـرخ ارز اسـت. زمانی که روحانی به ریاسـت جمهوری 
رسـید، دالر بـه مـرز 3700 تومـان نزدیک شـده بـود. اما 
امـروز  بـا احتسـاب تـورم ایـن نـرخ کاهـش پیـدا کـرده 

اسـت و توانسـته ثبـات ارزی به وجـود بیاورد.  
به عالوه وزارت نفت در این چهارسال توانست صادرات 
نفت را به دو و نیم میلیون بشکه برساند. در پارس جنوبی 
از قطر پیشی گرفتیم. فراموش نکنیم که عراق در جزیره 
مجنون دوبرابر بیشتر از ما برداشت نفت داشت، اما امروز 
از میادین مشترک این حوزه 50 درصد  در بهره برداری 
از عراق پیشی گرفته ایم.این ها دستاوردهای مثبت دولت 
در چهارسال اخیر است. اما در دولت جدید آقای روحانی 
باید تیم اقتصادی اش را ارتقا ببخشد، زیرا اقتصاددان های 
از  کنند.  کمک  او  به  می توانند  که  دارد  وجود  قوی تری 
دیدگاه من فرمانده اقتصادی آقای روحانی قطعا باید تغییر 
یک  درجه  دانشگاه های  از  تحصیلکرده  فرد  یک  و  کند 

سکان اقتصاد کشور را در دست بگیرد. 

دیدگاه های عوام گرایانه در اقتصاد جایی ندارد
اقتصـاد مقاومتـی یـک رویکـرد اسـت. اولیـن بـار ایـن 
اصطـالح در یـک کنفرانـس در سـوییس مطرح شـد که 
چگونـه می تـوان در برابـر شـوک های بیرونـی، اقتصـاد 
داخلـی را مقـاوم کـرد. اقتصـاد مقاومتـی یعنـی تعامل با 
جهـان بیـرون و مقـاوم کـردن اقتصـاد داخلی. مـا وقتی 
می توانیـم بـه تولیـد بـاال دسـت پیداکنیـم کـه بـا جهان 
ارتبـاط داشـته باشـیم و بازارهـای آنها را تصـرف کنیم. از  
سـال گذشـته تا االن صادرات کشـور 45 درصد و واردات 

7 درصـد افزایش داشـته اسـت. 
اسـت سـاالنه  اول جهـان  قـدرت  کـه  آمریـکا  کشـور 
میلیاردهـا دالر کاال از چیـن وارد می کنـد. مـا نبایـد در 
اقتصـاد بـه دنبـال صحبت های عـوام گرایانه باشـیم. اگر 
اقتصـاد ایران با جهان توسـعه یافته، ارتباط داشـته باشـد، 
بـه نفـع جامعـه ایـران اسـت. تحریـم یعنی مـا کاالهای 
مـورد نیازمـان را بـا قیمتـی باالتـر خریداری کنیـم و این 
بـه ضرر کشـور اسـت. مهمتریـن مشـکل اقتصـاد ایران 
حرف هـای عـوام گرایانـه ایسـت که از سـوی افـراد غیر 

متخصـص زده می شـود.

 اقتصاد ما به سرمایه گذاری خارجی نیاز دارد
 راهـکاری که برای افزایش اشـتغال در کشـور وجود دارد، 
افزایـش سـرمایه گذاری اسـت. ابتـدا برای ایـن  امر باید 

از منابـع داخلی و از تولید داخلی و سـپس سـرمایه گذاری 
خارجـی حمایـت کـرد. زیـرا اقتصـاد ایـران بـه سـرمایه 
گذاری خارجی نیاز دارد. در برنامه توسـعه ششـم در زمینه 
نفـت 135 میلیارد دالر قرار اسـت، سـرمایه گذاری شـود 
کـه تمـام سـرمایه ای کـه شـرکت نفـت و شـرکت های 
زیـر مجموعه اش دارنـد، 61 میلیارد دالر اسـت. اما حدود 
70 میلیـار دالر کمبـود وجـود دارد و ایـن کمبـود را تنهـا 
برطـرف  می تـوان  خارجـی  سـرمایه گذاری    طریـق  از 
ارتقـای  خارجـی سـبب  گـذاری  کـرد. جـذب سـرمایه 
تکنولـوژی صنعـت و اقتصـاد شـده و پیشـرفت و افزایش 
کیفیـت محصـوالت ایرانـی را بـه دنبـال خواهد داشـت. 
مـا در کشـورمان مزیت هایـی چـون نیـروی کار و انرژی 
ارزان تـر نسـبت به سـایر کشـورهای دنیا داریم. مشـکل 
وجـود تفکراتی اسـت که غیـر تخصصی بودن شـان مانع 
پیشـرفت اقتصـاد شـده و رفتارهـای پوپولیسـتی و غیـر 

علمی شـان اقتصـاد را فلـج می کنـد.

لزوم شفافیت دولت دوازدهم با مردم در حوزه 
اقتصاد 

بـرای  اینکـه فضای کسـب و کار در بـازار اقتصـاد ایران 
رونـق داشـته باشـد و سـرمایه گذاری افزایـش پیـدا کنـد 
بایـد شـفافیت وجود داشـته باشـد. رقابت اقتصـادی میان 
بنگاه هـای اقتصـادی بـه وجـود بیایـد و تمامی انحصارها 
چـه دولتـی چـه خصوصـی از بیـن بـرود. شـفافیت در 
اقتصـاد به نفع مردم اسـت. دولـت از تمامی تولیدکنندگان 
داخلـی حمایـت می کند اما مشـکل از آنجا آغاز می شـود 
کـه برخـی بـا عنـوان تولیـد وام می گیرنـد امـا بـه دنبال 
داللـی می رونـد. بدهـی بخـش خصوصـی بـه بانک هـا 
بـه همیـن دلیل  بسـیار باالسـت. هرچه ایـن رخدادهای 
اقتصـاد کشـور شـفاف تـر باشـد، به نفـع خودمان اسـت. 
آقـای روحانی بـه عنوان رییـس دولت دوازدهـم باید این 

شـفافیت را بـرای مردم ایجـاد کند. 

 افراد تندرو مانعی برای تعامل با جهان 
از دیـدگاه مـن بـرای توسـعه صـادرات غیـر نفتـی بایـد 
وارد باشـگاه جامعـه جهانی شـویم. مـن از هرگونه ارتباط 
اقتصـادی بـا غـرب اسـتقبال می کنـم. ایـران بایـد بـا 
کشـورهای توسـعه یافتـه مبـادالت تجـاری و اقتصـادی 
داشـته باشـد. کشـورهای عربـی زمانی از مـا خیلی عقب 
تـر بودنـد اما بـه دلیـل ارتباط بـا اقتصاد جهانـی و تعامل 
مختلـف  زمینه هـای  در  یافتـه  توسـعه  کشـورهای  بـا 
توانسـتند به پیشـرفت خوبی برسـند. مهمترین چالش در 
ایـن زمینـه افـراد تندرویی هسـتند کـه در برقـراری این 

تعامـالت مانـع تراشـی می کننـد.

اقتصــاد مقــاومتی 
یعنی تعامل با جهان 
بیرون و مقاوم کردن 
اقتصاد داخلی. ما وقتی 
می توانیم به تولید باال 
دست پیداکنیم که با 
جهان ارتباط داشته 
باشیم و بازارهــای 
آنها را تصرف کنیم
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یـک  عنـوان  بـه  نگاهتـان 

مقولـه  بـه  اقتصـادی  کارشـناس 
اقتصـــاد مقاومتی که سـال گذشته  
و امسـال رهبری بـرآن تاکید کرده و 
آن را  شعار ســـال انتخاب کــرده 

چیســت؟ اسـت 
صحبـت از اقتصـاد مقاومتـی تنها منوط 
بـه اقتصاد نمی شـود . در ایـن زمینه قوه 
مجریـه بـه تنهایـی کار موثـر و پایداری 
نمی توانـد انجـام دهـد. مسـئولیت قوای 
مقننـه و قضاییـه اگـر بـه مراتب بیشـتر 
آن  از  کمتـر  نباشـد  مجریـه  قـوه  از 
نیسـت. از دیـدگاه مـن زیـر بنـای اصلی 
دسـتیابی بـه اقتصـاد بـا تـوان مقاومـت 
اسـت .  فرهنـگ  و  حیطه اندیشـه  بـاال 
در  نمی توانـد  اقتصـاد،  تئوریـک  پیـام 
جامعـه خـود را ارتقـا دهـد مگـر اینکـه 
ابتـدا برنامـه نظـام وار با اندیشـه مسـلط 
قـرار  دیگـر    جذب اندیشـه های  در 
گیـرد. کشـورهایی کـه نمی تواننـد توان 
اقتصادیشـان را باال ببرند  باعث می شـود 
کـه وابسـتگی درآنهـا  ایجـاد شـود. اگر 
ایـن مبنـا را بپذیریـم  در اجـرای اقتصاد 
مقاومتـی مسـئولیت حـوزه علمیـه قم ، 

ه  سـپا
قـدس و نهادهـای 

دیگـر کمتـر از قـوه مجریـه نیسـت. 
تمامی ایـن نهادهـا بایـد تفکـرات عقـل 
محـور را دسـتور کار خـود قـرار دهنـد  و 
براسـاس عقالنیت موضع داشـته باشند. 
اگـر وابسـتگی به مسـاله شـناختی را به 
درسـتی زیربنای اصلی بـرای برون رفت 
از قـدرت انعطـاف  و تـوان ناچیـز اقتصاد 
بـه حسـاب بیاوریـم متوجـه می شـویم 
ماننـد  فرهنگـی  نهادهـای  مسـئولیت 
حوزه و صداسـیما کم نیسـت. اگر خدای 
نکـرده بیـن دسـتگاه های مسـئول بـه 
جـای درک عاقالنـه دیدگاه های مسـلط 
و جزم اندیـش ترویـج شـود بایـد یقیـن 
کنیـم اقتصـاد، مقاومـت و توانـش بـاال 

نمـی رود.
 یکـی از بندهای مهم اقتصاد 
مقاومتی خودکفایـی  و کاهش واردات  
و افزایـش صادرات اسـت. آیـا برای 
رسـیدن به ایـن موقعیـت زمینه های 

دارد؟ الزم وجود 
در حیطه قوه مجریه یکی از محورهای 

گفت و گو با فرشاد مومنی؛اقتصاددان

» مسئولیت قوای مقننه و قضاییه  در 
ایجاد زمینه برای اقتصاد مقاومتی ،اگر 
به مراتب بیشتر از قوه مجریه نباشد 
کمتر از آن نیست.« این ها بخشی از 

صحبت های »فرشاد مومنی« اقتصاددانی 
است که معتقد است برای اجرای 
شعاری به چنین مهمی باید درابتدا 
مفهوم و کارکردهایش به درستی 

مشخص شود سپس تمام نهادهای 
فرهنگی و حتی نظامی برای اجرای آن 

دست به کار شوند.در این گفت و گو وی 
عالوه بر تحلیلی از »اقتصاد مقاومتی« 
نگاهی نیز به عملکرد دولت در زمینه 

اقتصاد  انداخته است.
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قابل دفاع  در سه سال اخیر  اهتمام برای به  حداقل 
است. بوده  غذایی  مواد  به  کشور  وابستگی  رساندن 
گزارش ها حاکی است میزان واردات کشاورزی در سال 
91  از 14 میلیارد دالر عبور کرده  که  این بی سابقه 
ترین وابستگی در اقتصاد ایران بوده است.اما در گزارشی 
که تا پایان سال 95 ارائه شد بالغ بر 60 درصد واردات  
نسبت به  رقم سال 91 کاهش پیدا کرده که می توان 
گفت این قابل دفاع ترین کار دولت آقای  روحانی است. 
براساس  گزارش مرکز پژوهش مجلس در 4 سال اخیر 
چیزی بین 10 تا 12 میلیارد دالر از واردات قاچاق کاسته 
این عدد  البته هنوز به شکل غیر متعارفی  شده است. 
باالست. متاسفانه در مناظره های انتخاباتی شاهد عبور 
منابع عمومی   از  بودیم. وعده هزینه  از عقل و اخالق 
وعده ای نادرست است که مطابق با تعریف کالسیک 
کشورهای  در  مرکزی  بانک های  است.  مالی  فساد  از 
عبارت  مالی  فساد  که  دارند  نظر  اتفاق  همگی    دیگر 
است از  سواستفاده از امکانات  و موقعیت های اجتماعی 
برای بهره برداری شخصی . استفاده کاندید ها از منابع 
ملی برای ایجاد اهدافشان را می توان در همین موضوع 

دسته بندی کرد. 

 آیـا دولـت در زمینـه اقتصـاد مقاومتـی  
توانسـته عملکـرد مناسـبی ارائـه دهـد؟

وقتی صحبت از عملکرد مناسب دولت در زمینه اقتصاد 
کنیم.  توجه  واژه  این  مفهوم  به  باید  می شود  مقاومتی 
عملکرد مناسب حتی وقتی که در محدوده قوه مجریه 
ما  کشور  است.اگر  نیازمند مالک  شود  ارزیابی  بخواهد 
تکلیفش را با اقتصاد مقاومتی روشن کرده بود و براساس 
آن درک یک صورت بندی نظری از کانون های آسیب 
پذیر اقتصادی انجام شده  و یک برنامه عملی که با متر و 
معیار مشخص نوشته شده بود . ما  می توانستیم در رابطه 
با مناسب بودن  یا نبودن اقتصاد مقاومتی صحبت کنیم . 
این مسیر هنوز طی نشده است. امروز هرکسی هرکاری 
می کند به نام  اقتصاد مقاومتی است. زیرا هنوز تعریف 
و    نداده اند.  ارائه  آن  از    نخبگان  روشنی  و    مشخص 
هرکسی هرچیزی را به آن ربط می دهد.باید هرچه زودتر 
تکلیف این مفهوم روشن شود  زیرا ممکن است  اقدام و 
برنامه ای پیش بینی نشده به نام اقتصاد مقاومتی انجام 
شود که برایمان ضرر داشته باشد. . با کمال تاسف  اقتصاد 
سیاسی ایران گونه ایست که نظام سیاسی  ما بایسته های  
موفقیت های ایده ها را رعایت نمی کند و در هیچ دولت 
بنیه  از ضعف    به شدت  ما  انجام نمی شود.  و مجلسی 

کارشناسی برخورداریم.

 بـا توجه به رکـود موجود در کشـور برای 
افزایش تولید و اشـتغال کـه از ارکان مهم اقتصاد 

مقاومتیسـت چه اقداماتی می تـوان انجام داد؟
 مساله اساسی این است که همه دقت ها  در مفهوم و 
ساحت تهیه برنامه و ارائه شاخص های معین که در مورد 
با تولید و اشتغال  اقتصاد مقاومتی بیان شد ه در رابطه 
نخبگان    که  است  این  نخست  گام  است.  مطرح  هم 
و افراد اجرایی تکلیفشان را در برابر این کلمه ها معین 
کنند. تولید واژه ای مبهم و برای کشورهای توسعه نیافته 
اغواگر و رانتی است. زیرا جنین کشورهایی  از فروش 
مواد خام رانت می گیرند. وقتی یک کشور مواد خام خود 
را می فروشد  به معنای تولید نیست.  مصرف کردن از 
جیب است. برای تقویت روحیه اسمش را تولید گذاشته 
ایم. تولید به معنای افزایش خام فروشی  وابستگی را 
افزایش می دهد. مساله دیگر تولید در چارچوب ساختار 
معیشتی است. این موضوع توان  اقتصادی را نمی تواند 
باال ببرد . تولید نیز باید تکلیف خود را روشن کند. در 
چارچوب حسابداری ملی ممکن است باعث خلق ارزش 
شود و از آن طریق ممکن است شاخص ناخالص ملی 

افزایش پیدا کند.  اما توان اقتصادی را باال نمی برد.
پـس ما باید تکلیفمان با مفاهیم را روشـن کنیم. سـپس 
صورت بنـدی نظری مسـئله و بعد اجـرای  برنامه  و ارائه 
شـاخص بـرای عملکـرد  از اقدامات مهم اسـت.  غفلت 
از هرکـدام،  راه را بـرای عـوام فریبـی  و خـود فریبـی 

می کند.  همـوار 
مطالعه هایـی کـه در پژوهش مجلس و یـا وزارت اقتصاد 
صورت گرفته  نشـان دهنده بحرانی شـدن ایـران دراین 
زمینه اسـت که  تابعی از سیاسـت غلط پولی مالی ارزی 

تجاری و نرخ ارزی کشـور است. 
 طی ده سال با  افراطی ترین  آزادسازی واردات مواجه 
بودیم. در مطالعات به ازای هر یک میلیارد  دالر  کاالهای 
قابل تولید درایران 10 هزار فرصت  شغلی از بین می رود. 
با  می افتد  اتفاق  تجاری  سیاست گذاری  در  خطا  وقتی 
بی اعتنایی و نقش قاچاق تکمیل می شود. در اقتصاد ما 
یکی از مشکالتی  که در ده سال گذشته به وجود آمده 
بهره های بانکی است. نرخ بهره در بازار رسمی  بین 3 تا 
5  درصد  نسبت به نرخ بهره در دنیا  بیشتر  است که 
متاسفانه با هیچ واکنشی رو برو نمی شود. اگر بپذیریم 
نرخ بهره باال باعث  مفت خوارگی و  بحران نقدینگی 
برای تولیدکنندگان می شود به این نتیجه می رسیم که 
هرچه زودتر به فکر چاره ای برای آن باشیم.  امیدوارم 
دولت جدید مسائل را به صورت خردمندانه  تر و تحقیق 

شده ای انجام دهد. 

 وقتی یک کشور مواد 
خام خود را می فروشد  
به معنای تولید نیست.  
مصرف کردن از جیب 
است. برای تقویت 
روحیه اسمش را تولید 
گذاشته ایم. تولید به 
معنای افزایش خام 
فروشی  وابستگی را 
افزایش می دهد
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دولت نهم و دهم به دلیل عملکرد ضعیف و بحران هایی که ایجاد کرد آثاری از 
خود در اقتصاد ایران به جای گذاشت که سال ها زمان نیاز است تا دولت های 
پس از آن بتوانند خرابه های ناشی از این زلزله را اصالح و از نو بسازند. »دکتر 
غالمرضا لطیف شبگاهی« مدیر مرکز توسعه و فناوری پژوهشگاه نیرو، در این 

گفت و گو به مقایسه و بیان عملکرد وزارت نیرو در دولت یازدهم با هشت 
سال گذشته می پردازد. مقایسه ای که به گفته او با وجود کم کاری ها و نقاط 

ضعف وزارتخانه، اما به دلیل خرابی های گسترده توسط دولت قبل کارنامه قابل 
قبولی داشته است. کارنامه ای که توسعه و ساماندهی تحقیقات و خودکفایی در 

فناوری از نقاط قابل توجه در آن است.  

 عملکرد دولت و وزارت نیرو در دوره 
اخیر را چگونه ارزیابی می کنید؟

بیماری  اقتصاد  دهم  دولت  انتهای  در  ما  کشور 
داشت. قیمت ارز در روز چندین بار در نوسان بود 
تحریم های گسترده    و  باالی سی درصد  تورم  و 
توان کشور را کم کرده بود. نفت در قبال کاال صادر 
تجربه  را  بحرانی  وضعیت  ایران  اقتصاد  و  می شد 
می کرد. وقتی آقای روحانی دولت را تحویل گرفت، 
تورم حدود چهل درصد بود. این دولت سیاست هایی 
ایجاد کرد که تورم کاهش یابد. در ظاهر نیز این 
کاهش تورم کامال محسوس بـود. امــا بــه قول 
صاحبنظران اقتصادی، جلوگیری از افزایش تورم، به 

ایجاد رکود منجر می شود.
شرایط اقتصادی امروز به گونه ای است که تورم 
بخش های  همه  بر  رکود  اما  کرده،  پیدا  کاهش 
اقتصاد ایران حاکم است. از طرف دیگر اقتصاد ایران 
در بسیاری از حوزه ها در حال یارانه دادن است، مثال 
آب برای وزارت نیرو هزار تومان تمام می شود اما به 
مردم صد تومان فروخته می شود، یعنی نهصد تومان 
دریک واحد آب ضرر می کند. قیمت تمام شده برق 
110 تومان است، اما مجلس قیمت 30 تومان را 
برای دریافت هزینه از مردم تصویب می کند و ضرر 
این مابه تفاوت کامال متوجه وزارت نیرو می شود. 
همین امر سبب شده که بدهی این وزارتخانه روز به 

روز افزایش یابد. قیمت برق باید واقعی شود تا مردم 
بهای واقعی آن را بپردازند. 

دولت اگر چه تالش کرده از افزایش تورم جلوگیری 
کند اما متاسفانه این رفتار به رکود دامن زده است. 
می کنیم  دنبال  جامعه  در  را  سیاست هایی  گاهی 
به طور  است.  نادرست  آن ها  از  بسیاری  بعضا  که 
مثال هزینه آبی که برای یک کیلو هندوانه هزینه 
می شود، چهارده هزار تومن است. یعنی چهارده واحد 
آب نیاز است تا یک کیلو هندوانه تولید شود، به این 
ترتیب برای سه کیلو هندوانه 42 هزار تومان هزینه 
پرداخت  را  ای  هزینه  چنین  نیرو  وزارت  می شود. 
می کند و در آخر همان هندوانه در بازار، کیلویی سه 

گفت و گو با غالمرضا لطیف؛ مدیر مرکز  توسعه و فناوری پژوهشگاه نیرو
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هزار تومان فروخته می شود. حال اگر این هندوانه 
را از کشورهای همسایه وارد کنیم و حتی رایگان به 
مردم عرضه کنیم، بازهم سود کرده  ایم. چون هزینه 
ای برای آن نداده ایم. حتی اگر هندوانه را به بهای 
یک دالر هم بخریم، هزینه خریدش از هزینه تولید 
می توانیم  عالوه  به  خواهد  بود.  پایین تر  بسیار  آن 
برای جلوگیری از بیکاری کشاورزان آنها را ترغیب 
به کاشت محصوالتی کنیم که هزینه کمتری دارند. 
کشـور  زیرزمینـی  آب  سـفره های  مـا  متاسـفانه 
را بـرای تولیـد میوه هایـی ماننـد هندوانـه نابـود 
کردیـم. تولیـد چنیـن محصوالتـی یکـی از دالیل 
ورشکسـتگی وزارت نیـرو اسـت. در انگلیس دولت 
در یـک مقطـع زمانـی خـاص شـیر را بـه صورت 
رایـگان بـه مـردم مـی داد. یـک ظرف سـه لیتری 
هـر روز درب خانه هـا می گذاشـتند، زیـرا حسـاب 
کـرده بودنـد کـه اگرایـن شـیر را بسـته بنـدی و 
صـادر کننـد، برایشـان نه تنها سـودی نـدارد بلکه 
بـه زیانشـان هـم خواهد بـود. یا مثال در سـوییس 
در یـک مقطعـی دولـت یخچـال تمـام خانه هـا را 
تامیـن کـرد. یخچال هایـی کـه مصـرف انـرژی 
شـان F  یا E  اسـت را از مـردم تحویل می گرفت 
عرضـه  آنهـا  بـه  مصـرف  کـم  یخچال هـای  و 
می کـرد. زیـرا حسـاب کـرده بودنـد کـه صرفـه 
جویـی انجـام شـده در بـرق منـازل در طـول یک 
سـال هزینه ناشـی از این کار را تامین خواهد کرد. 

چنین  تولید  برای  وابستگی  این   
کاالهایی با مقوله اقتصاد مقاومتی که  مبتنی بر 
تکیه دولت بر تولید داخلی است منافاتی ندارد؟
ما  کنیم.  معنا  چگونه  را  وابستگی  که  است  مهم 
باید جهت گیری هایمان را مشخص کنیم. چطور 
وارد  فرانسه  از  را  ماشین  یا  سوییس  از  را  ساعت 
می کنیم. اما در مورد برخی از حوزه ها تا این  اندازه 
آیا می توانیم روزی را تصور  بسته عمل می کنیم. 
کنیم که مانند عربستان  ذخیره آبی مان تمام شود 
و مجبور شویم آب وارد کنیم؟ بهتر نیست که از 
همین امروز با مدیریت صحیح آب و برق در مصرف 

آن صرفه جویی کنیم. 
انگلیـس جز کشـورهای پـر آب اروپاسـت. با همه 
ذخایـر آبـی کـه دارند، اما سـبزی و برخـی میوه ها 
را تولیـد نمی کننـد و آن را وارد می کننـد. ایـن هم 
نوعی سوبسـید از سـوی دولت اسـت چـرا که وارد 
کـردن میـوه و سـبزی برایـش ارزانتـر از تولید آن 
می شـود. در زمینـه اقتصـاد مقاومتـی بایـد چنیـن  

تصمیمات درسـتی گرفت که تشـخیص دهیم چه 
چیزهایـی تـوان و مقاومت اقتصـادی را باال می برد 
و روی تولیـد همـان محصـوالت سـرمایه گذاری 
کنیـم. وابسـتگی در تولیـد برخـی از محصوالت با 

هزینه هـای باالسـت یا صـدور مـواد خام؟ 
متاسفانه امروز می بینیم که مواد خام صادر می شود 
و در نهایت محصول نهایی که می توانیم در داخل 
وارد  کشور  به  برابری  چند  قیمت  با  کنیم،  تولید 
می شود. با این دیدگاه جلوگیری از خام فروشی باید 
اولین گام ما در راستای پیاده سازی اقتصاد مقاومتی 
باشد. تولید کاال از نفت خام و صدور محصول تمام 
شده به سایر کشورهاست که می تواند منافع ملی ما 
را تامین کند. دولت باید زیان کشاورزانی که تولیدات 
به  ترغیب  را  آنها  و  بپردازد  را  دارند  غیراقتصادی 
کاشت محصوالتی کند که صرفه اقتصادی برای 

کشور داشته باشند. 

را  نیرو  وزارت  نقاط ضعف  مهمترین   
چه می دانید؟

من فکر می کنم بزرگ ترین نقطه ضعف ما در همه 
نمی کنیم  کار  اصول  روی  که  است  این  بخش ها 
و فقط شعار می دهیم. ما تبلیغات خوبی در زمینه 
مردم  به  درستی  به  نداریم.  برق  در  جویی  صرفه 
کانال های  طریق  از  نیرو  وزارت  ندادیم.  آموزش 
تلویزیونی می تواند به مردم آموزش مصرف بدهد. 
ممکن است 90 درصد مردم به آن گوش ندهند و 
ده درصد فقط آن را بشنوند و عمل کنند. اما همان 

ده درصد هم اهمیت بسیاری دارد. 
حوزه  این  در  توزیع  شرکت های  می رسد  نظر  به 
و  اینترنت  ظرفیت  با  ما  کرده اند.  عمل  ضعیف 
شبکه های مجازی می توانستیم در جهت آموزش 
و آگاهی مردم قدم های موثری برداریم. در وزارت 
نیرو همایش های زیادی به مناسبت های مختلف با 
هزینه های زیاد برگزار شد. می توانستند هزینه این 
همایش ها را به آموزش مردم جهت صرفه جویی در 

مصرف آب و برق اختصاص دهند. 
اخیر  انتقادات در چهار سال  این  با وجود همه  اما 
گرفته  صورت  نیرو  وزارت  در  موثری  اقدامات 
یکی  که  پذیر  تجدید  انرژی های  بر  تمرکز  است. 
از شعارهای دولت بود یکی از این اقدامات ارزنده 
بحران  توانست  نیرو  وزارت  می شود.  محسوب 
ببرد.  بین  از  تا اندازه ای  را  تجدیدپذیر  انرژی های 
اما در برنامه پنجم باید پنج هزار مگاوات نیروگاه 
مگاوات   4500 که  می کردیم  تاسیس  تجدیدپذیر 

بود.  خورشیدی  هم  مگاوات   500 و  بادی  آن 
نیروگاه  مگاوات   50 شاید  امروز  تا  متاسفانه  اما 

تجدیدپذیر راه اندازی شده است.
البتـه نباید فرامـوش کنیم که دولت آقـای روحانی 
چهارسـال پیـش یـک خرابـه را تحویـل گرفـت. 
بیش از هشـت سـال زمـان می برد تـا خرابی های 
هشـت سـال دولـت قبـل ترمیـم شـود. در ایـن 
صـورت بـه زمانـی برمی گردیم که دولـت نهم کار 
خـود را آغـاز کرد. ترسـم این اسـت که دوبـاره به 
عقـب برگردیم. در وزارت نیرو کسـی بهتر از آقای 
چیت چیـان کـه آشـنا به صنعـت آب و برق باشـد، 
نداریم. او درد و مشـکالت ایـن صنعت را به خوبی 
می دانـد. اگر قرار اسـت مشـکالت این حـوزه حل 

شـود، قطعـا به دسـت او حل می شـود. 
اصالح  نیرو  وزارت  در  حاضر  حال  در  عالوه  به 
ساختار در حال انجام است، هر چند اشتباهاتی هم 
بوده که در چهارسال آینده ممکن است رفع شود. ما 
فعال در نیمه راهیم و نمی توانیم کار را رها کنیم. در 
چهارسال آینده می شود نقد کرد که دولت  و وزارت 
نیرو در هشت سال گذشته چه دستاوردهایی داشته 
است. عملکرد وزارت نیرو در اصالح ساختار خوب 

بود، اما کافی نبود. بیشتر هم می شد کارکرد. 
وزارت نیر در زمینه  مدیریت و گردآوری تحقیقات 
عملکرد بسیار خوبی داشته است. در این چهار سال 
40 طرح ملی تصویب شده  که برای  تعدادی از آنها  
یک مرکز توسعه راه اندازی کرده ایم و مرکز توسعه 

خودروی برقی یکی از آنها است.
نیز ضعیف  موارد  برخی  در  است که  به ذکر  الزم 
عمل کردیم. وزارت نیرو می توانست در برابر مجلس 
بایستد تا قیمت برق را به بهای واقعی آن نزدیک 
کند و به مشکالت مالی این وزراتخانه پایان دهد. 
بسیاری از نمایندگان معتقدند باالرفتن قیمت برق 
به مردم فشار می آورد، در صورتی که نرخ گاز هم 
جویی  به صرفه  مردم  امر  همین  و  یافت  افزایش 
و استفاده بهینه از گاز ترغیب کرد. باید در مقابل 
فشار  این  تا  می کردند  ایستادگی  مجلس  تصمیم 

هزینه ای کم شود. 

قوت  نقاط  و  دستاوردها  با  رابطه  در   
وزارت نیرو هم بگویید.

را  تحقیقات  این چهار سال  در طول  نیرو،  وزارت 
جهت  در  را  فناوری  و  کرد  ساماندهی  خوبی  به 
خودکفایی به مقصد نزدیک کرد. در اجرای اصل 
نیز  بورس  بازار  44 و خصوصی سازی و همچنین 

نگاهی به عملکرد دولت و شعـار سـال
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ما  قبل  دولت  در  داشته ایم.  خوبی  پیشرفت های 
قرارداد ساخت هیچ نیروگاهی را امضا نکردیم اما 
در این دولت قرارداد چند نیروگاه بسته و احداث آن 
آغاز شد. در دولت قبل  وزارت نیرو به  شکل روزمره 
اداره می شد و سیاست هرچه بادا باد را به جلو پیش 
می برد و این روند در این دوره کامال تغییر کرد و 
همه کارها به صورت برنامه ریزی شده دنبال شد. 

می توان  نیرو  وزارت  تقدیر  قابل  اقدامات  دیگر  از 
ایجاد  طریق  از  توزیع  شرکت های  استقالل  به 
شرکت های مادرتخصصی توزیع نیز اشاره کرد. به 
در سطح  خاموشی  هیچ  گذشته  دوسال  در  عالوه 
قابل   بود که  به اندازه ای کم  یعنی  نداشتیم.  کشور 
اغماض است. این چهار سال در مدیریت مصرف 
پنج درصدی  برداشته شد کاهش  قدم های خوبی 
از دیگر دستاوردهای قابل توجه  تلفات توزیع هم 

وزارت نیرو در این دوره بود. 
اینکه در این دوران کاهش تلفات مصرف به عنوان 
یک شعار در ذهن مردم جا انداخته شد، امری اثرگذار 
و مهم است. من هم موافق هستم که 50 درصد 
نیرو شعار و 30  از مدیریت مصرف توسط وزارت 
این  از  اما 20 درصد  بود،  درصد آن هم ساختگی 
وعده ها عملیاتی شد و به نتیجه رسید. همین که 
مرکز قطعی برق را متوجه شده و از مدیران خواسته 
شد تلفات را کاهش دهند و از این طریق به سمت 

حل مساله رفتند، شایسته قدردانی است. 
از کارهـای مفیـد دیگـر وزارت نیرو حـذف موازی 
سـازی بـه منظـور کاهـش هزینه هـا بـود. ادغـام 
»سـانا« و »سـابا« که بـه ایجـاد »سـابتا« انجامید، 
از مهمتریـن اتفاقـات خـوب ایـن حذفیـات بـوده 
کـه درجهت اصـالح سـاختار سـازمانی و باالبردن 

بهـره وری صـورت گرفت. 
بنابرایـن بـه طـور خالصه می تـوان گفـت اصالح 
سـاختار سـازمانی، مدیریـت تحقیقـات، مدیریـت 
مصـرف و کاهـش تلفـات مهمترین دسـتاوردهای 
ارزشـمند وزارت نیـرو در طـول چهـار سـال اخیـر 
بودنـد. اگر جریان اطالعاتی بـرق را مدیریت کنیم، 
همانطـور کـه در طول این چهار سـال هـم این امر 
دنبال شـد، قطعـا می توانیـم منتظر تاثیـرات مثبت 

بسـیاری در صنعت برق کشـور باشـیم. 

و  تولید  و  توسعه اشتغال  راهکارهای   
پیاده سازی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 
چیست؟ وزارت نیرو توانسته در زمینه اشتغال 

در این دولت قدم مثبتی بردارد؟

و  نبود  موفق  زمینه  این  در  متاسفانه  نیرو  وزارت 
نتوانست به نتیجه مطلوبی در حوزه اشتغالزایی دست 
یابد. اشتغالزایی در صنعت برق زمانی رخ می دهد که 
نیروگاه جدید تاسیس شود و حداقل برای 200 نفر 
شغل ایجاد کند. برای این کار باید بتوانیم خط انتقال 
جدید ایجاد کنیم و حیطه برق رسانی را گسترش 
دهیم. البته در آن زمینه فعالیت هایی داشته ایم. اما 
در حد روستاهای کوچکی که جمعیت کمی دارند. 
واقعیتی که وجود دارد، این است که هرچه به سمت 
استفاده از تکنولوژی می رویم، نیاز به نیروی انسانی 
دنیا  در  نیروگاه ها  از  بسیاری  امروز  کمتر می شود. 
تکنولوژی جای  زیرا  اداره می شود.  نیرو  نفر  دو  با 

انسان ها را گرفته است. 
شـاید  نیـرو  وزارت  در  ایجاد اشـتغال  شـعار 
شعار اشـتباهی باشـد، با این حـال وزارت نیرو جایی 
اسـت بـرای بهره برداری و قرار نیسـت بـرای بهره 
برداری افزایش نیرو داشـته باشـیم. مـا باید تالش 
کنیـم در جهت ارتقای تکنولـوژی فعالیت کنیم. به 
عقیـده مـن در زمینه اشـتغال هرجه نیروی انسـانی 
افزایـش یابـد، بوروکراسـی هـم گسـترده شـده و 

اسـتفاده از تکنولـوژی کاهـش می یابـد. 
مـا قـرار نیسـت کشـور را به صـورت سـنتی اداره 
کنیـم. شـاید  اشـتغال را در وزارت نیـرو کاهـش 
تولیـد  و  کشـاورزی  در  را  اما اشـتغالزایی  دادیـم 
افزایـش دادیـم. بـدون شـک اولویـت امـروز همه 
پیشـرفته  تکنولوژی هـای  از  بهره گیـری  صنایـع 
اسـت. هیـج ارتباطـی بیـن تعـداد نیـرو و بازدهی 
و راندمـان کار وجـود ندارد. شـاید هنـر وزارت نیرو 
این باشـد کـه کارمندانـش را از 120 هـزار نیرو به 
60 هـزار نفـر رسـاند و همیـن امر نشـان می دهد 

کـه از تکنولـوژی باالتـری اسـتفاده کـرده. 

 اگر صادرات غیر نفتی  توسعه پیدا کند 
در صنعت برق  چه تاثیری  خواهد گذاشت؟

ما ادعایی در صادرات برق نداریم. افزایش صادرات 
غیر نفتی، می تواند به تامین منافع ملی کمک کند. 
لذا کاری که باید انجام دهیم این است که  زمینه 
بنیان  دانش  شرکت های  کاالهای  برای صدور  را 
برق  صنعت  خدمات  و  تجهیزات  تولیدکنندگان  و 
فراهم کرده و حتی االمکان از آنها حمایت کنیم. 

صحیحـی  سیاسـت  نیـرو  وزارت  مـن  نظـر  بـه 
جهـت بهره گیـری از سـاخت داخـل پیـش گرفته 
و تـالش می کنـد حتی االمـکان نیازهـای صنعت 
بـرق را از طریـق تولیـدات داخلـی تامیـن کـرده 

و از واردات کاالهـای خارجـی کـه مشـابه آنهـا 
در داخـل تولیـد می شـود، جلوگیـری کنـد. ایـن 
پیاده سـازی  راسـتای  در  اثربخشـی  گام  رویکـرد 
اقتصـاد مقاومتـی اسـت. افزایـش تولیـد کاالهای 
داخلـی، کاهـش وابسـتگی بـه خـارج، حمایـت و 
اسـتفاده از محصـوالت داخلـی در صنعـت و ایجاد 
شرکت هـــای دانش بنیـــان، همگـی مختصـات 
اقتصـاد مقاومتی هسـتند کـه وزارت نیـرو عملکرد 

قابـل قبولـی در ایـن زمینه هـا داشـته اسـت. 
 در حـال حاضـر مـا در پژوهشـگاه نیرو با تاسـیس 
40 شـرکت کـه هرکـدام سـه نفـر نیـرو دارنـد، 
ایجـاد  نفـر  اشـتغالزایی   120 بـرای  توانسـته ایم 
کنیـم. بـه عـالوه در ایـن شـرکت ها 40 محصول 
درحال سـاخت و تولیـد هسـتند و در آینده نزدیک 
ایـن محصوالت عـالوه بر تامین نیازهـای داخلی، 

صـادر هـم خواهد شـد. 

 انتظارتان از دولت آینده در خصوص 
صنعت برق چیست؟.

افزایـش تولید، کلید حل تمامی مشـکالت ماسـت. 
هرکسـی که حاضراسـت ریسـک کند و ده میلیون 
تومـان از سـرمایه خـودش را وارد بـازار تولید کند، 
ما در پژوهشـگاه نیرو زمینـه را برایش فراهم کرده 
و از او حمایـت می کنیـم. در کشـورمان بایـد تولید 
کننده هـای بـزرگ بسـازیم تـا بتواننـد تولید هایی 
در سـطح  ملـی و بعـد بین المللـی  داشـته باشـند. 
نتوانسـتیم در خیلـی از زمینه هـا برند سـازی کنیم. 

ایجـاد برنـد یعنی تولیـد موفق. 
وگرنه  شوند  حمایت  باید  تولیدکنندگان  عالوه  به 
اقتصاد  تمام  بنای  زیر  تولید  می شوند.  ورشکسته 
مقاومتی است. دولت آینده تمام تالش خود را در 
جامعه  مشکالت  از  یکی  کند.  صرف  زمینه  این 
از  سال  چند  جوانان  است.  گرایی  اشتباه  مدرک 
عمر خود را صرف گرفتن مدرک دانشگاه می کنند 
ندارند  دوست  می روند،  کار  دنبال  به  وقتی  بعد  و 
امیدوارم دولت  پایین کار کنند.  که در سمت های 
باید  را  را حل و برطرف کند. علم  این قضیه  بعد 
سمت فناوری ببریم، نه پژوهشی که راکد باشد و 
خروجی نداشته باشد.اما فناوری سبب تولید می شود. 
دولت باید تولید را مبتنی بر شرکت های دانش بنیان 
افزایش دهد، مدرک گرایی  و بوروکراسی را کاهش 
دهد و  وعده هایی که نمی تواند عملی کند به مردم 
ندهد. دولت آینده باید حرف را کنار بگذارد و عمل 

به شعارها را سرلوحه کارش قرار دهد.
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گفت وگو با مسعود سعادتی، عضو هیات مدیره 
سندیکا و مدیرعامل شرکت مبنا نیرو

دولت  عملکرد  کلی  به طور   
و وزارت نیرو را در دوره اخیر چگونه 
شما  دیدگاه  از  می کنید؟  ارزیابی 

دستاوردها و نقاط ضعف آن چیست؟
نظر  از  کشور  یازدهم،  دولت  آغاز  در 
اقتصادي و تعامل سیاسي با سایر کشورها 
از  ناگواري قرار داشت.  در شرایط بسیار 
یک طرف با تورم نزدیک به 40 درصد 
ملي  پول  ارزش  و کاهش  بودیم  مواجه 
 4 محدوده  به  دالر  قیمت  رفتن  باال  و 
تمامي  توقف  موجب  تقریبا  تومان  هزار 
طرف  از  بود؛  شده  عمراني  پروژه هاي 
دیگر با تشدید تحریم هاي شوراي امنیت، 
میزان صادرات نفت به حداقل رسیده و 
تنها چند کشور محدود مثل چین، هند 
و کره قادر به خرید نفت از ایران بودند 
و این کشورها هم موظف بودند سالیانه 
میزان واردات نفت خود را کاهش دهند. 
قابل  نیز  صادراتي  نفت  بهای  به عالوه 
انتقال به کشور نبود و تنها امکان تهاتر 
آن با کاالهاي ساخت این کشورها فراهم 
بود که این موضوع عمال موجب شده بود 
به  نزدیک  اي  واردات کاالهاي سرمایه 
صفر شده و تنها براي کاالهاي مصرفي 
داشته  واردات  امکان  خوراکي  مواد  یا 
به  کشور  نیازهاي  زمان  این  در  باشیم. 
تحریم هاي  به دلیل  صنعتي  تجهیزات 
پرداخت  با  و  واسطه ها  طریق  از  بانکي 
مواردي  )در  سرسام آور  حق العمل هاي 

باالتر از 15 درصد( انجام مي شد.

حدود سه سال و نیم از آغاز به کار دولت یازدهم گذشته 
است و دیدگاه های مردم و فعاالن اقتصادی درخصوص 

عملکردهای این دولت متنوع است. برخی از عملکرد دولت 
احساس رضایت می کنند و برخی معتقدند دولت آنگونه که 
باید و شاید برای تحقق خواسته ها و نیازهای مردم تالش 
نکرده است. در این میان برای فعاالن صنعت برق کشور 
عالوه بر دولت، اقدامات وزارت نیرو نیز در چند سال اخیر 

حائز اهمیت است. بازهم برخی راضی هستند و برخی 
ناراضی. اما مسعود سعادتی، عضو هیات مدیره سندیکای 

صنعت برق ایران معتقد است عملکرد دولت در این سال ها 
قابل قبول بوده و مشکالت باقی مانده در صنعت برق ناشی 
از قصور وزارت نیرو و ناتوانی مسئوالن آن در بهره گیری از 
ظرفیت های ایجادشده از سوی دولت بوده است. در ادامه 

گفت وگوی ستبران با این عضو هیات مدیره سندیکای 
صنعت برق ایران را می خوانیم.

و  پتروشیمي  صادرات  خصوص  در 
دیگر محصوالت نیز با مشکالت رو به 
امکان  روز  به  روز  و  بودیم  مواجه  تزاید 
در  مي شد.  بازرگاني مشکل تر  تبادالت 
به  کشور  درآمدي  منابع  شرایطي  چنین 
سختي براي پرداخت هزینه هاي واردات 
هزینه هاي  و  دارو  و  اساسي  کاالهاي 
جاري کشور تکافو مي کرد و عمال رکود 

سنگیني بر کشور تحمیل شده بود. 
بر  یازدهم  دولت  فعالیت  درنتیجه عمده 
انجام مذاکرات، رسیدن به توافق و رفع 
تحریم هاي سازمان ملل متمرکز شد که 
درهاي  ژنو  توافق  اجراي  با  خوشبختانه 
امید مجددا گشوده شد و درحال حاضر 
کشور  در  آن  مثبت  آثار  شاهد  به تدریج 
هستیم. در این دولت کاهش نرخ تورم به 
زیر 10 درصد که سال ها آرزوي مسئوالن 
تبادالت  و  شد  محقق  بود،  اقتصادي 
قرار  تدریجي  بهبود  شرایط  در  بازرگاني 
گرفت. نرخ ارز به طور نسبي تثبیت شد 
اقتصادي  با خاتمه رکود، رونق  و کشور 
بنابراین  نیز در سال آخر تجربه کرد.  را 
عملکرد دولت در این قسمت قابل تقدیر 

بوده و باید قدرشناس آن بود.
متأسفانه به دلیل کمبود منابع، طي این 
دوره سرمایه گذاري الزم در صنعت برق 
صورت نگرفت. اگرچه در بخش نفت با 
اولویت بندي  با  داخلي  منابع  از  استفاده 
راه اندازي  در  موثري  اقدامات  پروژه ها 
در    نیمه تمام صورت گرفت،  پروژه هاي 

نگاهی به عملکرد دولت و شعـار سـال

40



بخش برق تعریف پروژه هاي جدید در رکود باقي 
بدهي ها  پرداخت  منابع صرف  و عمال عمده  ماند 
بر  فشار  نتوانست  امر  این  که  شد  جاري  امور  و 
را  نیرو  وزارت  با  مرتبط  کارخانجات  و  شرکت ها 
کاهش دهد. به نظر مي رسد وزارت نیرو در استفاده 
از امکاناتي که برجام براي کشور ایجاد کرد ناموفق 

بوده است.
می توان نتیجه گرفت عملکرد کلي دولت در دوره 
اخیر قابل قبول و عملکرد وزارت نیرو قابل انتقاد 
است. متأسفانه در بدنه وزارت نیرو هیچ گاه اراده و 
شجاعت الزم براي رفع مشکالت ناشي از تحریم ها 
و  پروژه ها  توقف  موجب  که  ارز  نرخ  افزایش  و 
قراردادهاي شرکت هاي فعال در صنعت برق شده 
بود وجود نداشته و از این بابت عملکرد بخش برق 

قابل انتقاد است.

 با توجه به اینکه شعار سال 95 اقتصاد 
مقاومتی، اقدام و عمل بود، وزارت نیرو در این 
سال و سال های پیشین چه اقدامات مشخصی 
در راستای عملیاتی شدن این شعار و بهبود 
شرایط اقتصادی در حوزه صنعت برق داشته 

است؟
همانگونه که اشاره شد، متأسفانه در بحث اقدام و 
عمل در وزارت نیرو هیچ گاه آنگونه که باید، حرکتي 
مشاهده نشد و عمال مسائل روزمره فرصتي براي 
اقدام و عمل براي برنامه ریزي هاي بلندمدت باقي 
و  برجام  نتایج  به  نگاه غیرمناسب  نگذاشت. شاید 
تمرکز بر استفاده از فاینانس خارجي به روش هاي 
علت  برق  صنعت  پروژه هاي  اجراي  براي  سنتي 
اکثر  در  رشته  این  در  باشد.  موجود  کوتاهی های 
پروژه ها با ظرفیت صد در صدي امکان اجراي کار 
توسط شرکت هاي داخلي وجود دارد؛ این در حالی 
است که در صورت استفاده از فاینانس براي پروژه ها 
عمال ناگزیر می شویم بخش وسیعي از ظرفیت هاي 
داخلي را نادیده بگیریم که این امر مورد مخالفت 
است؛  گرفته  قرار  سندیکا  اعضاي  اکثریت  آشکار 
همانگونه که در مناقصات واگذاري ساخت نیروگاه 
به شرکت ترکیه اي یا انجام مناقصات مربوط به 
با  اینکه  انتقال، به دلیل  312 پست فوق توزیع و 
از ظرفیت هاي کامل  روش موجود امکان استفاده 
مخالفت  داشت،  نخواهد  وجود  داخلي  سازندگان 

سندیکا اعالم شد.

 از نظر شما اصلی ترین عواملی که به 

گسترش و افزایش نرخ بیکاری در صنعت برق 
منجر شده شامل چه مواردی است؟  

برق  صنعت  در  بیکاري  و  رکود  عامل  مهم ترین 
جدید  پروژه هاي  تعریف  براي  مالي  منابع  کمبود 
صورت  به  را  خود  اثر  کمبود  این  است.  عمراني 
بیکاري گسترده در اکثر شرکت هاي فعال در این 
کشور  در  برق  تأمین  زمینه  در  و  نمایانده  صنعت 
در  برق  تأمین  که  است که  بارها شنیده شده  نیز 
زمان هاي پیک، با اما و اگر همراه شده است که این 
موضوع نشان دهنده عدم سرمایه گذاري کافي براي 

طرح هاي توسعه اي است.

 در ارتباط با موضوع مابه التفاوت قیمت 
تمام شده و نرخ فروش برق، اقدامات وزارت 
نیرو و دولت یازدهم را چگونه ارزیابی می کنید؟
مسـاله قیمـت تمام شـده بـرق و نـرخ فـروش آن 
بایـد بـا یـک تصمیـم کشـوري یـک بـار و بـراي 
همیشـه حـل شـود. در ایـن راسـتا یـا بایـد قیمت 
فـروش انـرژي بـا قیمـت تمام شـده آن بـا در نظر 
گرفتـن هزینه هـاي اسـتهالک سـرمایه گذاري ها 
تناسـب داشـته باشـد یـا بایـد بـا تأمیـن بودجـه 

مابه التفـاوت تأمیـن شـود.
 در حال حاضر وزارت نیرو یکي از وزراتخانه هاي 
فروش  به  بدهي ها  تأمین  براي  که  است  بدهکار 
گرفت  نظر  در  باید  است.  ورزیده  مبادرت  سرمایه 
کلیه  نیرو  وزارت  روزي  باالخره  روش  این  با  که 
را خواهد فروخت و  نیروگاه ها و سرمایه هاي خود 
حتي ممکن است به فروش ساختمان وزارتخانه هم 
روي بیاورد؛ ولي بعد چه خواهد کرد؟ وقتي وزارت 
نیروگاهي  دیگر  و  فروخت  را  تمام سرمایه ها  نیرو 
نداشت، چگونه مي تواند هزینه مابه التفاوت نرخ برق 
را پرداخت کند؟ روش فعلي راهي بن بست است و 
وزارت نیرو با این روش دیر یا زود به دیوار برخورد 

خواهد کرد.

غیرنفتی  صادرات  اینکه  به  باتوجه   
صنایع  پیش روی  را  جدید  بازارهای  دروازه 
کشور اعم از صنعت برق می گشاید، عملکرد 
حوزه  این  در  را  نیرو  وزارت  و  یازدهم  دولت 

چگونه می بینید؟
به آن راحتي که تصور مي شود   مسأله صادرات 
نیست؛ اول اینکه ما باید محصوالتي مدرن، به روز 
و با قیمت مناسب براي رقابت در بازار جهاني داشته 
باشیم که این امر تنها با ارتباط فني با کشورهاي 

صاحب تکنولوژي میسر است. 
بانکي  مبادالت  و  ارتباطات  باید  اینکه  دوم 
سهل الوصول باشد که این امر پس از اجراي برجام 

در حال تحقق است.
سوما نقش تأمین سرمایه در گردش براي صادرات 
از  باید  امر  این  بسیار مهم است که  با هزینه کم 
طریق وام هاي با بهره و شرایط قابل وصول در بازار 

جهاني صورت گیرد.
مراودات  از  استفاده  و  سیاسي  روابط  ایجاد  چهارم 
با  خصوصاً  اقتصادي  روابط  تعمیق  براي  سیاسي 
کشورهاي همسایه و بازارهاي هدف است که در 
صادرات  بخش  در  سرمایه گذاري  ریسک  کاهش 

براي صادر کننده سهم زیادی خواهد داشت.
پنجـم ثبـات اقتصـادي در داخـل و تـورم معقـول 
اسـت که دولـت یازدهم تـا حد قابل قبولـي در این 
زمینـه موفقیت داشـته و امیـدوارم این ثبـات تداوم 
داشـته باشـد. در مجمـوع علي رغم شـرایط دشـوار، 
شـرکت هاي فعـال در صنعـت بـرق نشـان داده اند 
کـه از توانایـي الزم جهـت مدیریـت بخش هـاي 
مرتبـط بـا خـود برخوردارنـد و توانسـته اند در ایـن 
شـرایط دشـوار بخش عمده اي از صـادرات خدمات 
فنـي و مهندسـي را بـه خـود اختصاص دهنـد. ولي 
در مـواردي کـه در حیطـۀ وظایـف دولـت قـرار 
دارد ـ خصوصـا در بحـث روابـط سیاسـي و ایجـاد 
زمینه هـاي تبـادل صنعتـي و اقتصـادي بـا سـایر 
شـرکت ها و کاهش ریسـک هاي وصول مطالبات ـ 

هنـوز اقدامـات زیـادي بایـد صـورت گیرد.

وزیر  و  آتی  دولت  از  شما  انتظارات   
جدید نیرو چیست؟

تعیین تکلیف اقتصاد برق )اینکه آیا مصرف کننده 
در  دولت  اینکه  یا  بپردازد  را  برق  هزینه هاي  باید 
این خصوص منابعي را در بودجه مشخص خواهد 
کرد. براي جلوگیري از حراج سرمایه جهت تأمین 
هزینه جاري(، جلوگیري از فشار واردات از طریق 
فاینانس بر توان ساخت داخل، توجه به پروژه هاي 
این طریق،  از  رونق  ایجاد  و  و عمراني  بنایي  زیر 
ایجاد فضاي رقابتي عادالنه براي باال بردن توان 
از  جلوگیري  و  داخلي  شرکت هاي  اجرایي  و  فني 
هرگونه رانت و انحصار و تداوم اقدامات انجام شده 
در جهت ثبات شرایط اقتصادي کشور و قابل پیش 
بیني کردن اقتصاد اهّم انتظارات بخش خصوصی 
فعال در صنعت برق از دولت آینده و وزیر جدید نیرو 

را تشکیل می دهد
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عملکرد  کلی  به طور   
دوره  در  را  نیرو  وزارت  و  دولت 

اخیر چگونه ارزیابی می کنید؟ 
عملکرد دولت و وزارت نیرو در دوره 
است.  بوده  مثبت  مجموع  یازدهم 
صنعت  سندیکای  که  ازآنجا  البته 
عضو  شرکت های  و  ایران  برق 
نیرو  وزارت  با  نزدیکی  ارتباطات 
دارد، انتقادات کارشناسانه به سیستم 
دارد، اما فارغ از این موضوع می توان 
گفت کار دولت یازدهم کیفیت قابل 

قبولی داشته است. 
دولت  فعالیت های  با  ارتباط  در 
یازدهم، به عنوان نمونه به بخشنامه 
مورخ   52207  /138881 شماره 
رییس  اول  معاون   1395/11/09
جمهوری به ارگان های دولتی مبنی 
بر ارتباط بیشتر ارگان های دولتی با 
انجمن ها و NGO ها اشاره می کنم. 
ما از زمان انقالب مشروطه تاکنون 

چنین امکانی را دارا نبوده ایم. بهمن 
ماه سال گذشته آقای جهانگیری به 
همه ارگان های دولتی بخشنامه ای 
صادر کرد که همه ارگان های دولتی 
انجمن های  با  مشورت  به  ملزم  را 
و  امور  همه  در  خصوصی  بخش 
خصوصی  بخش  کرد.  تصمیمات 
مثبتی  کارکرد  دارای  دنیا  همه  در 
است و نسبت به ارگان های دولتی 
اثرگذاری بیشتری بر بهبود اقتصاد 

دارد. 
از  ایران  برق  صنعت  سندیکای 
با  که  است  تشکل هایی  جمله 
از  عضو،  شرکت   500 از  بیش 
است.  برخوردار  خوبی  کارشناسان 
تحریم،  تولید،  مشکالت  با  ما 
و  دست  مالیات  و  بیمه  بی پولی، 
با  ایم و می توانیم  پنجه نرم کرده 
پیشنهادهای کارشناسی در پیشبرد 
تولید و اقتصاد به ارگان های دولتی 

به زودی دوران دولت یازدهم نیز همچون دولت های پیشین به اتمام 
می رسد و دولت دوازدهم جای آن را خواهد گرفت. دولت یازدهم 
خط مشی اعتدال گرایی دارد و در بسیاری از امور تالش داشته این 
خط مشی را حفظ کند. اما باید دید دولت یازدهم در اقتصاد که از 
مهم ترین ارکان جامعه است، تا چه حد موفق عمل کرده است. باید 
دید آیا از زمان آغاز به کار دولت یازدهم تاکنون تغییر مثبتی در نرخ 
رشد تورم، روند اصالح رکود، روند کند صادرات غیرنفتی، میزان 
واردات بی رویه، حمایت از ساخت داخل و سایر مولفه های اقتصادی 
ایجاد شده است یا خیر. بررسی کارشناسی تجارب گذشته همواره 
به غنی تر شدن آینده کمک می کند و سبب می شود قدم های بعدی 
یک کشور آگاهانه تر برداشته شود. اگر هریک از دولت ها از تجارب 
مثبت و منفی دولت قبلی عبرت بگیرند، کمتر نیاز به آزمون و خطا پیدا 
می کنند و گام های محکم تر و مطمئن تری در راستای اصالح امور 
جامعه برمی دارند. از همین رو در شماره حاضر با سید علی کهفی 
قانع، عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران گفت وگو کردیم 
تا دیدگاه او را دررابطه با نحوه عملکرد دولت یازدهم و وزارت نیرو در 
حوزه اقتصاد کالن و به ویژه صنعت برق کشور جویا شویم. 

گفت وگو با سید علی کهفی قانع، عضو هیات مدیره سندیکا 
و مدیرعامل شرکت سهند انرژی توان
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کمک کنیم. 
البته دولت نسبت به وظایفی که بر عهده دارد، ناچار است 
بعضی از فعالیت ها را با وجود برخی نارضایتی ها انجام دهد 
کنند.  درک  را  مسئوالن  شرایطی  چنین  در  باید  مردم  و 
می شود،  انتخاب  دولت  یک  که  زمانی  از  درست  متاسفانه 
نوک تیز انتقادات آن را هدف می گیرد و این بدترین نوع رفتار 
متمدنانه  است. از دیدگاه من بدنه صنعت برق می بایست در 
زمینه برق دزدي یا اصالح شبکه به شکلي که بتوان هزینه 
واقعي انرژي را از مصرف کننده دریافت کرد، حساس باشد.

وزارت  و  یازدهم  دولت  ضعف  و  قوت  نقاط   
نیروی متبوع آن از دیدگاه شما چیست؟

برق  با فعاالن صنعت  یازدهم  نیرو در دولت  ارتباط وزارت 
کشور نزدیک بود. اگر نگاهی به گذشته داشته باشیم، صنف 
تابلوهای برق در دولت هفتم و هشتم ارتباط بسیار نزدیکی 
با وزارت نیرو داشت اما این رابطه در دولت های نهم و دهم 
کمرنگ شده بود. خوشبختانه در دولت یازدهم ارتباط فعاالن 
امیدوار  نیرو دوباره جان گرفت و  با وزارت  تابلو برق  حوزه 

هستیم این روند تداوم داشته باشد. 

اقتصاد   95 سال  شعار  اینکه  به  توجه  با   
این سال  در  نیرو  وزارت  بود،  عمل  و  اقدام  مقاومتی، 
و سال های پیشین چه اقدامات مشخصی در راستای 
عملیاتی شدن این شعار و بهبود شرایط اقتصادی در 

حوزه صنعت برق داشته است؟
ما باید عالوه بر تولید در داخل کشور و ارتقای توانمندی های 
خود در این حوزه، به بازارهای خارجی نیز دسترسی داشته 
باشیم اما متاسفانه شق دوم ماجرا با مشکالت مضاعف مواجه 
است؛ به عنوان مثال صنف تابلوی برق نسبت به نیازهای 
باید  و اشباع است. صادرات  دارد  برابری  کشور ظرفیت سه 
یکی از امکان های مهم صنعت برق کشور باشد تا این صنعت 
بتواند استمرار یافته و ایجاد اشتغال کند. در اقتصاد مقاومتی به 

تولید و صادرات اهمیت ویژه ای داده می شود. 
در صنف تابلوسازان مقرر شده است شرکت ها ذیل اجرای 
استانداردهای  با  مطابق  تابلوهایی  برق،  ملی  تابلوی  طرح 
بین المللی طراحی کنند تا با استفاده از تجهیزات داخلی ساخته 
شود و با توسعه صادرات، به بازارهای جهانی راه یابد. امور 
مرتبط با تابلوی ملی برق انجام شده است اما این تابلو هنوز 
به بازارهای جهانی راه نیافته است. ما اکنون با دفتر آموزش، 
تحقیقات و فن آوری وزارت نیرو درحال نوشتن توافق نامه ای 
هستیم تا طرح تابلوی ملی برق را کلید بزنیم. اما در ادامه کار 
نیازمند همکاری وزارت نیرو و دیگر وزارتخانه ها با مواردی 

همچون اعطای جوایز صادراتی و تبلیغات هستیم.
البته همین که وزارت نیرو بخش خصوصی را به تولید کاالی 

می کند،  تشوق  بین المللی  معیارهای  با  منطبق  و  باکیفیت 
به طور کلی  اما  است  از ساخت داخل  از مصادیق حمایت 
می توان گفت وزارت نیرو دررابطه با اقتصاد مقاومتی آنگونه 
که باید و شاید عمل نکرده است. ما انتظار داریم دولت و 
وزارت نیرو مساله جوایز صادراتی را جدی بگیرند. همچنین 
توقع داریم زمانی که دولت پروژه ای را در خارج از کشور 
و  فنی  خدمات  و  تجهیزات  صادرات  به  می کند،  فاینانس 
مهندسی نیز بیندیشد. میان یک پروژه راه سازی با یک پروژه 
ساخت نیروگاه تفاوت بسیار است. در پروژه های راه چندان 
نمی توان تجهیزات ساخت ایران را به خارج از کشور صادر 
کرد اما در ساخت نیروگاه عالوه بر صادرات تجهیزات فنی 
و مهندسی، برای تعداد زیادی از افراد فرصت شغلی ایجاد 

می شود. 

 از نظر شما اصلی ترین عواملی که به گسترش 
و افزایش نرخ بیکاری در صنعت برق منجر شده شامل 

چه مواردی است؟  
رکود اصلی ترین عامل بیکاری در صنعت برق و سایر صنایع 
کشور است. رکود سبب شده است تا شرکت های خصوصی 
برای کاهش هزینه های خود از تعداد کارکنان خود بکاهند. 
برای حل این مساله نیاز به ایجاد آرامش در داخل کشور، 
دنیا  مردم  با  دوستانه  بسیار  رابطه  ایجاد  و  فعال  دیپلماسی 
و کشورهای همسایه داریم. اگر ما با کسی وارد دعوا شویم 
حجم  در  موضوع  این  بفروشیم.  کاالیی  او  به  نمی توانیم 
گسترده و کشوری نیز مصداق پیدا می کند. البته مانند آنچه 
که در جنگ جهانی دوم شاهد بودیم، یکی از راه های فروش 
محوصالت دپوشده ایجاد جنگ است اما کشور ایران چنین 
موضعی ندارد؛ بنابراین می بایست با لبخند وارد بازار جهانی 

شود و صادرات را روی غلتک بیندازد. 

 بنابراین آیا از دیدگاه شما برجام در افزایش 
پیشبرد صادرات  و  با جهان  ایران  دوستانه  ارتباطات 

کشور اثرگذار بوده است؟ 
بله، برجام کمک شایان توجهی به روابط بین المللی ما کرد 
اما شاید مشکالتی که پس از برجام در داخل کشور ایجاد 
شد، سبب بی اعتمادی طرف خارجی شد. ما به برجام ضربات 
سنگینی زدیم و نمونه آن آتش زدن سفارت عربستان بود. 
نمی توان  وجه  هیچ  به  را  امریکا  جدی  بدعهدی های  البته 
نادیده گرفت. درحال حاضر برجام نیز شرایط مطلوبی را طی 
نمی کند اما بی انصافی است اگر بگوییم دیپلمات های ما بد 

کار کردند. 
به هر حال من برای کشور و برجام آینده خوبی را متصور 
است که طرف  این  به  منوط  این موضوع  البته  که  هستم 
خارجی دست از لجاجت بردارد و ما نیز روحیه کار جمعی را 

 پیشنهاد می کنم در 
دولت دوازدهم برای 

صادرات غیرنفتی یک 
مسئول مستقل در سطح 

و اختیارات  معاونت 
رییس جمهور در نظر 

گرفته شود و تمام 
دغدغه این مقام مسئول 

صادرات غیرنفتی باشد
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در خود باال ببریم تا بتوانیم از میوه برجام استفاده کنیم. 

 در ارتباط با موضوع مابه التفاوت قیمت 
تمام شده و نرخ فروش برق، اقدامات وزارت نیرو 

و دولت یازدهم را چگونه ارزیابی می کنید؟
متاسفانه مردم ما برق را به درستی مصرف نمی کنند. 
برای مصرف درست مردم چند راه وجود دارد که یکی 
از آن ها تشویق مردم به استفاده بهینه از برق و انرژی 

است. این کار تا اندازه ای موثر خواهد بود. 
اما در تمام دنیا مصرف درست و بهینه برق و انرژی را 
با مکانیزم های مالی به مردم القا کرده اند. اینکه ما به 
اقشار آسیب پذیر جامعه سوبسید بدهیم بالاشکال است 
اما دلیلی وجود ندارد که از دهک های مرفه جامعه برای 
مصرف برق هزینه ای دریافت نکنیم. اگر مابه التفاوت 
قیمت تمام شده و نرخ فروش را از دهک های باالی 
بر  کنترلی  اتوماتیک  به صورت  کنیم،  دریافت  جامعه 
دریافت  طریق  از  کرد.  خواهیم  ایجاد  برق  مصرف 
هزینه واقعی برق، مردم را تشویق می کنیم تا برق را 

درست و منطقی مصرف کنند. 
اعطای سوبسید به تمام آحاد جامعه خط مشی و روش 
غلطی است و کمکی به بهبود شرایط جامعه نمی کند. 
من به برخی دلسوزی های عجیب و غریب در سطح 
دوره های گذشته حتی  در  ما  دارم.  نقد جدی  جامعه 
شاهد برق دزدی بودیم اما با پخش این فیلم در فضای 
مجازی میلیون ها نفر با برق دزدان هم دردی مي کردند. 
مردم باید در دلسوزی های خود برای کسی که مورد 
ظلم واقع شده با یک فرد متخلف تفکیک قائل شوند.

 باتوجه به اینکه صادرات غیرنفتی دروازه 
بازارهای جدید را پیش روی صنایع کشور اعم از 
صنعت برق می گشاید، عملکرد دولت یازدهم و 

وزارت نیرو را در این حوزه چگونه می بینید؟
متاسفــانــه عملکــرد دولت در صـــادرات غیرنفتی 
رضایت بخش نیست و در این راستا به عنوان راهکار 
مناسب، می توان دستورالعمل معاون اول رییس جمهور 
را که پیش از این به آن اشاره شد، به کار برد. دولت 
می بایست بیشترین همکاری را با انجمن ها داشته باشد 

که این نیازمند برنامه ریزی طوالنی مدت است. 
همچنین مصرانه پیشنهاد می کنم در دولت دوازدهم 
برای صادرات غیرنفتی یک مسئول مستقل در سطح 
و اختیارات  معاونت رییس جمهور در نظر گرفته شود 
غیرنفتی  صادرات  مسئول  مقام  این  دغدغه  تمام  و 
باشد. ما دارای سازمانی هستیم که تصدی صادرات 
را به عهده دارد اما این سازمان قدرت اجرایی ندارد 

و می بایست قدرت اجرایی باالتری در سطح معاونت 
رییس جمهور پیدا کند. 

متاسفانه ما شرکت هایی داریم که در کشور عراق پروژه 
تجهیزات  شده اند  متوجه  اجرا  مقام  در  اما  گرفته اند 
ایرانی از برخی کشورها همچون چین گران تر است. 
این تنها یکی از مشکالت صادراتی ماست که باید با 

دقت و توجه کامل دولت حل و فصل شود. 
در زمینه جایزه صادراتی نیز نیاز به اقدام جدی وجود 
دارد. اعطای جایزه صادراتی به صورت پلکانی شیوه ای 
مناسب برای بهبود وضعیت صادرات غیرنفتی کشور 
است. در این روش هرقدر محصول نهایی به طرف خام 
بودن می رود و از ارزش افزوده آن کاسته می شود، جایزه 
صادراتی کمتری به آن تعلق می گیرد و هر اندازه ارزش 
افزوده باال می رود، جایزه صادراتی بیشتر می شود. این 
اصال درست نیست که شرکت فوالد مبارکه فوالد ایران 
را به صورت خام در کشورهای دیگر به فروش برساند. 
این شیوه صادرات درست و اصولی نیست. ممکن است 
فوالد از دید کارخانجات فوالد مبارکه یک محصول 
نهایی باشد اما در روند صنعتی یک ماده خام به حساب 
می آید و صادرات آن مصداق خام فروشی است. مثال 
دیگر در این زمینه مس است. ما مس را به کشورهای 
خارجی همچون ترکیه می فروشیم و آنگاه شرکت های 
ما این ماده معدنی را با قیمت باالتر سود شرکت ترکیه 
اي و با قیمتی گران تر از ترکیه خریداری می کنند. این 
به هیچ وجه درست نیست و عالوه بر راهکار جایزه 
صادراتی، می بایست با عوارض و تعرفه های گوناگون 
راه این نوع صادرات بسته شود. کارشناسان مربوطه باید 
در یک مجموعه مشخص به این مسائل فکر کنند تا 
تنها محصول نزدیک به نهایی از مرزهای ما صادر شود 
و به تکمیل زنجیره تولید دقت جدي شود. این اقتصاد 

پویاست که باید برای آن برنامه ریزی کرد. 

 انتظارات شما از دولت آتی و وزیر جدید 
نیرو چیست؟

امیدوارم هر تغییری که رخ می دهد در جهت منافع ملی 
باشد. به اعتقاد من پخش کردن صدقه تحت عنوان 
یارانه به هیچ عنوان کمکی به اقتصاد کشور نکرده و 

لطمات جبران ناپذیر به آن وارد می کند. 
امیدوار هستم در دولت آینده بیشترین توجه به NGO ها 
و انجمن ها مبذول شود و دولت و وزارتخانه ها در همه 
امور با این نهادهای مردمی همکاری کنند. ما در میان 
مدیران میانی دولت دارای مجریان خوب و مهربان 
با تولید نیستیم و الزمه اصالح این موضوع و اعتماد 

دولت به بخش خصوصی است. 
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با برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 
در ایران، دولت در حال تغییر و تحول است. قطعا دولت 
پیشین اشتباهات زیادی داشته و همه با انتخابات جدید 

امید به بهبود و برطرف سازی اشتباهات گذشته دارند. 
احتمال تغییر کابینه، وزرای دولت و سایر مدیران دولتی 

بسیار است؛ ولی تغییر زمانی منشاء اثر خواهد بود که 
خواسته های مردم را محقق سازد و گامی به سوی رشد و 

توسعه جامعه باشد؛ در غیر این صورت صرف تغییر کاری 
بیهوده خواهد بود. اما خواسته های مردم ایران از دولت 

جدید چیست؟ آحاد جامعه ایرانی که در حال حاضر به یمن 
توسعه شبکه های مجازی و ارتباطات دنیای مدرن به سطح 

وسیعی از اطالعات دست یافته اند و حرکات دولت جدید 
را آگاه تر از پیش زیر ذره بین خواهند گذاشت، در تغییرات 

پیش رو چه اهدافی را دنبال می کنند؟ مهدی مسائلی، دبیر و 
عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق اصهان به عنوان 
یکی از اعضای بخش خصوصی کشور در این خصوص به 

شفاف سازی می پردازد.

گفت وگو با مهدی مسائلی، دبیر و عضو هیات 
مدیره سندیکای صنعت برق اصفهان

نیرو را   به طور کلی عملکرد دولت و وزارت 
در دوره اخیر چگونه ارزیابی می کنید؟ از دیدگاه شما 

دستاوردها و نقاط ضعف آن چیست؟
امنیـت  حفـظ  از  عبارتنـد  دولـت  وظایـف  اصلی تریـن 
مالکیـت  حقـوق  تضمیـن  )سیاسـی،اقتصادی،اجتماعی(، 
شـهروندان و حمایـت از آزادی فـردی و اجـرای قانـون؛ بـا 
ایـن وجود گاهی دولت ها در شـرایط بحرانـی به روغنکاری 
چرخ هـای زنگارگرفتـه نیـز می پردازنـد کـه در ایـن زمینـه 
نقـش دولت هـا در بحران هـای 1930-1970 و 2008 قابل 
توجه اسـت. البته دولت بـه مفهوم state بـا دولت ایران که 
بخشـی از حکومت و حتی بخشـی از حاکمیت اسـت بسیار 
متفـاوت اسـت؛ ولـی در هر حـال دولـت در ایـران مدیریت 

اجـرای قوانیـن در کشـور را بر عهـده دارد.
محققان  است.  تصمیم گیری  مدیران  مهارت  اصلی ترین 
تصمیم گیری را به مفهوم ارزیابی وضع موجود، پیش بینی، 
انتخاب  نهایت  در  و  نتایج  ارزیابی  راه حل ها،  جستجوی 
مساله«  »حل  را  تصمیم گیری  برخی  و  کرده اند  تعریف 
بر اطالعات  نیز گفته اند. 50 درصد تصمیم گیری مبتنی 
)دانش+تجربه( است و 50 درصد آن به روش ها وابزارهای 
و  دولت  عملکرد  بررسی  است.  وابسته  اطالعات  تحلیل 

وزارت نیرو تابع نتایج تصمیمات آن ها است.
اقتصاد  یازدهم  دیدگاه من محوریت تصمیمات دولت  از 
ـ البته به صورت ناقص و به گونه ای که اشتغال  کالن بود 
)رکود( را نادیده گرفت و یا راه حل و نسخه مشخصی برای 
این دولت کارهایی تاریخی به  با این وجود  آن نداشت ـ 
انجام رسانده است که می توان برجام، اوپک گازی و مهار 
تورم لجام گسیخته را از شاخص ترین آنها برشمرد.طی چهار 
سال دولت یازدهم ثبات نسبی بر بازارها حاکم بود. البته 
نباید از تداوم رکود، تشدید فشارهای مالیاتی و سخت تر 

شدن شرایط تامین اجتماعی به راحتی گذشت. 
وزارت  بود.  نیز حاکم  نیرو  وزارت  نگاه کالن نگر در  این 
نیرو در دولت یازدهم تمرکز ویژه ای بر اقتصاد برق داشت 
و تالش به سزایی در حذف بار تحمیلی تامین بخشی از 
یارانه های نقدی از این صنعت داشت. اما این نگاه کالن 
نگر موجب شد نگاه جزئی و خرد کمتر مورد توجه قرار 
قراردادهای  مساله  حل  عدم  آن  بارز  مصداق  که  گیرد 

متوقف بوده است.
اما ریشه مشکالت وزارت نیرو چیست؟ 

در سطح  و  آن ها  باالترین سطح  در  دولت ها  تعویض  با 
مدیران ارشد تغییرات ایجاد می شود و در سطح کارشناسی 
تغییرات  یا  نمی شود  ایجاد  تغییراتی  یا  پایین دست  و 
ایجادشده بنیادین نیست. البته همیشه تغییر الزم نیست 
و بایستی پس از عارضه یابی و با هدف بهبود رخ دهد؛ ولی 
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به دفعات مواردی در الیه های دولت دیده شده که 
کار متوقف شده یا با کندی صورت می پذیرد و با 
این حال حتی با تغییر دولت و وزیر، در الیه های 
پایین دستی تغییر ایجاد نمی شود. علت این موضوع 
کل نگر  و  است  کالن نگر  نگاه ها  که  است  این 
نیست. این معضلی است که همچون زخمی کهنه، 
فعاالن  ویژه  به  و  کار بخش خصوصی  و  کسب 
حوزه »خدمات فنی مهندسی و پیمانکاری« را فلج 

کرده است.
و  واسط  حلقه  فقدان  ادعا  این  مصادیق  از 
اعم  اجرایی  دستگاه های  میان  هماهنگ کننده 
اجتماعی، سازمان  تامین  دارایی، سازمان  اداره  از 
برنامه و بودجه و حتی هیات وزیران است. برای 
آیین نامه تضمین  این مدعا کافی است به  اثبات 
معامالت دولتی مصوب سال 1394 هیات وزیران 
یا بخشنامه جبرانی ارز که از سال 1391 تا 1395 
از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه 

و ابالغ شد، نگاهی بیندازید. 
دومین ریشه مشکالت، بدنه کارشناسی دولت و 
نظر  از  که  وزارتخانه هاست  اجرایی  دستگاه های 
تنزل  تجربه  نظر  از  اما  هستند  مناسب  دانش 
داشته اند و این خود موجبات عدم تزریق امید به 
بخش خصوصی را فراهم ساخته است. به عنوان 
موجبات  تجربه  نبود  نیرو  وزارت  سطح  در  مثال 
به  را  متوقف  قراردادهای  شدن  بزرگ  و  تداوم 

همراه داشته است.
دولت  نیروی  وزارت  در  عامل مشکالت  سومین 
یازدهم این است که در دستگاه های اجرائی عمدتا 
تغییرات  جای  به  و  شدند  جابه جا  عامل  مدیران 
محتوایی شاهد تغییرات شکلی بودیم. به عبارت 
دیدگاه  و  نگرش  تغییر  جابجایی ها  این  در  دیگر 

هم راستا با تدبیر و امید حاصل نشد.
یازدهم  دولت  نیروی  وزارت  در  این،  بر  عالوه 
حمایت از تولید داخل بعضا با تشدید انحصار به ویژه 
در بخش فشار قوی پیمانکاران توام شد که همین 
عامل دیگری برای ایجاد مشکالت در وزارت نیرو 
بود. خصوصی سازی منهای رقابت پذیری بی معنی 
است اما متاسفانه این مهم در تجهیزات اصلی و 
فشار قوی صنعت برق ایران رعایت نشده است.

 95 سال  شعار  اینکه  به  توجه  با   
وزارت  بود،  عمل  و  اقدام  مقاومتی،  اقتصاد 
چه  پیشین  سال های  و  سال  این  در  نیرو 

اقدامات مشخصی در راستای عملیاتی شدن 
این شعار و بهبود شرایط اقتصادی در حوزه 

صنعت برق داشته است؟
برون نگر  زای  درون  اقتصاد  یا  مقاومتی  اقتصاد 
محقق  برق  در صنعت  انحصارها  بدون شکست 
مگر  نمی شود؛  محقق  درون زایی  این  نمی شود. 
اینکه قراردادهای دستگاه های اجرایی وزارت نیرو 
بر اساس دیدگاه برد-برد تنظیم شوند. همچنین 
اقتصاد مقاومتی در وزارت نیرو محقق نمی شود؛ 
مفاهیم  بر  مبتنی  قراردادی  دیدگاه  اینکه  مگر 
نظیر  جهانی  استانداردهای  در  تعریف شده  پروژه 
PMBOK شود. یکی دیگر از مولفه های اقتصاد 
مقاومتی در صنعت برق این است که قیمت های 
مناقصات به درستی برآورد شود و انتخاب پیمانکار 
یا فروشنده به صورت قیمت محور نسبت به انجام 

نشود. 
مقاومتی  اقتصاد  مولفه های  دیگر  از  همچنین 
کمبود  رکود،  تداوم  به  توجه  با  که  است  این 
حداقل  برق  صنعت  حوزه  فعاالن  فراوانی  و  کار 
در  ریالی   LC شود،  لحاظ  کارها  در  سهم بندی 
قراردادهای وزارت نیرو اجرائی شود و قراردادهای 
تیپ با لحاظ وحدت رویه در اجرا جایگزین انواع 
وزارت  اجرائی  دستگاه های  در  فعلی  قراردادهای 

نیرو شوند.

 از نظر شما اصلی ترین عواملی که به 
در صنعت  بیکاری  نرخ  افزایش  و  گسترش 

برق منجر شده شامل چه مواردی است؟  
همانطور که گفته شد، نگاه کالن نگر و نه کل نگر 
و  داشت  وجود  هم  نیرو  وزارت  در  یازدهم  دولت 
این خود باعث عدم توجه به دستگاه های اجرایی 
به صورت زیرساختی شد؛ به عنوان نمونه صرف 
این  جابه جایی مدیران عامل دستگاه ها خود گواه 
کار  دستور  در  اسالف  راه  ادامه  که  است  مدعی 

قرارگرفته است؛ نه تغییر.
درنتیجه قراردادها اصالح نشدند و شرایط حاکم بر 
مناقصات بهتر نشده و حتی بدتر شدند؛ به گونه ای 
که همین اواخر با ارسال نامه ای از سوی شرکت 
توانیر به شرکت های برق منطقه ای ابالغ شد که 
50 درصد مبلغ قراردادها را با اوراق پرداخت کنند؛ 
اوراقی که دستگاه اجرایی یا مناقصه گذار خود از آن 

هیچ اطالعی ندارد!
بر  داخل  ساخت  از  حمایت  نام  به  همچنین 
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امروز  که  گونه ای  به  شد؛  زده  دامن  انحصارها 
سازندگانی وجود دارند که فقط پول را می شناسند 
و دیگر حتی نامه های شرکت های برق منطقه ای را 

هم در تضمین پرداخت قبول ندارند.
بخش  به  اگرچه  یازدهم  دولت  نیروی  وزارت  در 
دلیل  به  اما  شد  داده  فضا  گفتگو  برای  خصوصی 
نگرش،  تغییر  اعمال  بدون  و  حاکم  پارادایم  حفظ 

تغییرات ماهوی حاصل نشد.
پیمانکاران  و  فروشندگان  زیاد  تعداد  همچنین 
به  پروژه  و  کار  کم  تعریف  خصوصی،  بخش 
در  برد-برد  گفتمان  نبود  نقدینگی،  کمبود  دلیل 
به  و  منطقه ای  برق  شرکت های  قراردادهای 
شرایط  تغییر  عدم  توزیع،  شرکت های  خصوص 
انتقال  سطح  در  فهارس بها  نبود  عمومی پیمان، 
فهارس بهای  تنوع  و  ناکارآمدی  توزیع،  فوق  و 
بر  حاکم  نامناسب  تعدیل  نرخ  توزیع،  شرکت های 
قراردادها، نگاه قراردادمحور به جای پروژه محوری 
در دستگاه های اجرایی، عدم حل معضل قراردادهای 
متوقف ناشی از بی ثباتی های اقتصادی دولت دهم، 
 ،PC مناقصات  در  تعمیرات  شرکت های  حضور 
متن   ،1394 دولتی  معامالت  تضمین  آیین نامه 
سازمان  با  مشکالت  ایجاد  و  قراردادها  نامناسب 
ناشی  گردش  در  سرمایه  گرانی  اجتماعی،  تامین 
از بهره قابل توجه بانک ها و عدم سازگاری آن با 
سیستم مناقصه محور و مناقصات 312 پست و 86 
پست که خود آینده فعالیت را در صنعت برق دچار 
ابهام و حتی تغییر کرده است، از دیگر عوامل ایجاد 

بیکاری جاری و آتی در صنعت برق است.

 در ارتباط با موضوع مابه التفاوت قیمت 
تمام شده و نرخ فروش برق، اقدامات وزارت 
نیرو و دولت یازدهم را چگونه ارزیابی می کنید؟
بر  متمرکز  عمدتا  یازدهم  دولت  در  نیرو  وزارت 
به  برق  فروش  نرخ  شدن  نزدیک  و  برق  اقتصاد 
قیمت تمام شده بوده است؛ ولی آنچه که  تاکنون 
ابهام داشته این است که فرمول یا مبنای محاسبه 

نرخ تمام شده برق چیست؟ا
از  مختصری  بررسی  است  کافی  باره  این  در 
دولت های  نیروی  وزرای  گوناگون  درخواست های 
دهم و حتی یازدهم جهت دریافت تایید از مجلس 
مورد صورت گیرد که بیشتر مبتنی بر چانه زنی و 
ارائه اعداد و ارقام بود تا ارائه فرمول محاسباتی. به 
عنوان نمونه همیشه گفته می شود »قیمت تمام شده 

برق بدون احتساب قیمت سوخت، شامل سه بخش 
انتقال  نیروگاه ها،  در  انرژی  تبدیل  هزینه  از  اعم 
برق به شرکت های توزیع و هزینه توزیع و خدمات 
مشترکان است که درمجموع100 تومان می شود؛ 
نیروگاه، 20  تومان هزینه  تومان، 60  این 100  از 
تومان هزینه توزیع برق و 20 تومان نیز انتقال برق 
است.« اما تاکنون کسی توضیح نداده است که ارقام 
60 تومان و 20 تومان چگونه محاسبه شده است.

دوبار  یازدهم  دولت  فعالیت  طول  در   
یک  است.  یافته  افزایش  برق  مصرف  تعرفه 
بار در اسفند سال 1392 افزایش 2۴ درصدی 
تعرفه مصرفی برق خانگی تصویب و از ابتدای 
سال 1393 اجرایی شد و بار دیگر در اسفند 
سال 1393 افزایش 10 درصدی تعرفه برق 
سال  شده  منتشر  قبوض  در  و  اجرا  خانگی 
بازهم بی  این وجود  با  آیا  اعمال شد.   139۴

پولی بر دستگاه های اجرایی فشار می آورد!؟ 
مقایسه نرخ برق بین کشورهای گوناگون می تواند 
همه  این  اما  شود  مطرح  شاخص  یک  عنوان  به 
ماجرا نیست. برق در ایران کیلووات ساعتی 2 سنت 
دالر است و در آمریکا 9.43 سنت دالر. اما آیا سایر 
مشابه  هم  کشور  دو  این  اقتصادی  شاخص های 
یکدیگر است؟ شهروندان کشور بلژیک، پرتغال و 
اسپانیا به ازای هر کیلووات ساعت انرژی الکتریکی 
زیر  آیا  اما  پرداخت می کنند  یورو  حدود 11 سنت 
ساخت های اقتصادی یا حتی صنعت برق آن ها با 
ایران یکسان است؟ آیا آن ها مانند ایران به منابع 
عظیم نفت و گاز دسترسی دارند؟ آیا درآمد مردم 
است؟  یکسان  مقایسه  مورد  کشورهای  با  ایران 
بررسی سبد خانوار ایرانی با سایر کشورها به لحاظ 
درصدی در صورتی صحیح خواهد بود که در تمام 

ابعاد اقتصادی معادل سازی صورت پذیرد.
حتی الگو برداری از شبکه مخابرات و نرخ تعرفه های 
آن برای صنعت برق کار درستی نیست. بد نیست در 

این رابطه نگاهی به هرم مازلو بیندازیم. 
امروزه برندهای اول جهان از صنعت IT هستند و 
شرکت های بزرگی همچون بوئینگ، جنرال الکتریک 
و ایرباس فاصله قابل توجهی با آن ها دارند. براساس 
گزارشی که بر پایه ارزش دالری تعرفه ها و برمبنای 
شاخص قدرت خرید )ppp( تهیه شده، متوسط تعرفه 
تلفن همراه در کشورمان  با  دقیقه ای  مکالمه یک 
معادل 0/12 دالر است. با توجه به این اطالعات، 

ایران در کنار امارات ارزان ترین تعرفه مکالمه تلفن 
همراه را در منطقه خاورمیانه دارد.

هنگ کنگ  به  تعرفه  پایین ترین  جهان،  سطح  در 
اختصاص دارد؛ به طوری که هزینه یک دقیقه مکالمه 
با تلفن همراه در این کشور معادل 0/02 دالر است. 
بنگالدش با نرخ 0/04 دالری و سریالنکا با تعرفه 
0/05 دالری به ترتیب در رتبه های دوم و سوم قرار 
ازای  به  نرخ 1/09 دالری  با  نیکاراگوئه  گرفته اند. 
هر دقیقه مکالمه، گران ترین تعرفه مکالمه با تلفن 

همراه را در جهان دارد.
در یک کالم می خواهم بگویم مقایسه نرخ مکالمه 
موبایل با نرخ برق قیاس درستی به نظر نمی رسد 
اثبات  را  این مساله  نیز  و مطالعه نرخ های جهانی 
بودن  گران تر  مازلو  هرم  اساس  بر  حتی  می کند. 
غیرمنطقی  برق  به  نسبت  موبایل  با  مکالمه  نرخ 
جزء  اینترنت  و  موبایل  که  نماند  ناگفته  نیست. 
تکنولوژی های نسبتا جدید درایران هستند و هنوز 
جا برای توسعه بیشتر دارند. نباید فراموش کنیم تا 
میلیون  یک  حدود  موبایل  خط  یک  پیش  چندی 
تومان قیمت داشت؛ ولی امروز با خرید یک گوشی 
موبایل دو سیم کارت موبایل از دو اپراتور کشور به 

صورت رایگان هدیه می شود.

غیرنفتی  صادرات  اینکه  به  باتوجه   
صنایع  پیش روی  را  جدید  بازارهای  دروازه 
کشور اعم از صنعت برق می گشاید، عملکرد 
حوزه  این  در  را  نیرو  وزارت  و  یازدهم  دولت 

چگونه می بینید؟
صادرات برق اوال زیر 2 درصد ظرفیت نصب شده 
هدف  با  عمدتا  ثانیا  می شود،  انجام  نیروگاهی 
پایداری شبکه صورت می گیرد و ثالثا در فرایند آن 
بعضا به جای دریافت ارز معتبر کاال دریافت می شود.
در این راستا چند نکته قابل توجه است. نکته اول 
این است که علی رغم آمارهایی که مسووالن ارائه 
می دهند ایران به لحاظ تولید برق در رده چهاردهم 
سال  هر  نیرو  وزارت  حال  این  با  دارد.  قرار  جهان 
پیک برق حدود 50 هزار مگاواتی را با ترس و لرز 
پیک  ایام  در  که  معناست  این  به  این  می کند؛  رد 
همین مقدار اندک برق هم به سختی تامین می شود! 
در مواردی هم که بخش خصوصی به صادرات برق 
مبادرت می ورزد، معموال شرط »به غیر ازایام پیک 
بار« در توافقنامه به نوعی درج می شود؛ این درحالی 
است که برق فشار قوی قابل بسته بندی و ذخیره 
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نیست  و از طرف دیگر کشورهایی مانند 
عراق، پاکستان و افغانستان هم که امکان 
دارند،  را  ایران  از  مستقیم  برق  دریافت 
از نظر وضعیت آب و هوایی به ویژه در 
تابستان مشابه ایران هستند و در همان 
از  بیشتری  برق  صادرات  خواهان  ایام 
سوی ایران هستند که امکان ارائه آن در 

برخی ایام محدود می شود.
نکتـه دوم ایـن اسـت کـه نیروگاه های 
کشـور آنقـدر بـه روز نیسـتند کـه بـرق 
صادراتـی را در تمـام ایام سـال با حجم 

قابـل توجـه تامیـن کنند.
برابر  در  صادراتی  برق  نرخ  همچنین 
به  نیست؛  چشم گیر  گاز  و  نفت  نرخ 
گونه ای که در دولت یازدهم وزارت نفت، 
صادرات مستقیم گاز را به جای تبدیل 
آن به برق و سپس صادرات، ارزشمندتر 
»گازگرفتگی  با عنوان  از آن  برشمرد و 

برق« یاد شد.
چهارمین نکته این است که ارز حاصل 
از صادرات برق در وضعیت وزارت نیرو 
و دستگاه های اجرایی آن اثری ندارد؛ چرا 
که درآمد وزارت نیرو از زمان هدفمندی 
به این  سپس  و  خزانه  به  اول  یارانه ها 
وزارتخانه باز می گردد و به همین دلیل 
درآمد آن ریالی است؛ نه ارزی. به عبارت 
درآمدی  بخش  در  نیرو  وزارت  دیگر 
مستقل به نظر نمی رسد و برخورد کاالیی 
با برق سال هاست این صنعت محوری را 

تحت الشعاع خود قرارداده است.
به طور کلی باید بگویم اگر صادرات برق 
مورد حمایت کالن قرارنگیرد، در نهایت 
برای بخش خصوصی هم فایده چندانی 
ایجاد نخواهد کرد؛ چرا که در برخی ایام 
به دلیل پیک صادرات ممکن است قطع 
شود و از طرف دیگر صادرات برق از دید 
وزارت نفت در مقایسه با نرخ گاز توجیه 
اقتصادی ندارد. همچنین زیرساخت های 
زیاد  اینکه  علی رغم  کشور  نیروگاهی 

هستند، چندان به روز نیستند. 
صادرات باید حمایت شود اما نه به صرف 
اینکه بیشتر شود؛ بلکه صادرکننده باید 
چنان از سوی حاکمیت حمایت شود که 

بتواند روی ارز حاصل از صادرات حساب 
کند؛ نه اینکه دریافتی نداشته باشد و یا به 

جای نقدینگی کاال دریافت کند.

 انتظارات شما از دولت آتی و 
وزیر جدید نیرو چیست؟

از دولت دوازدهم انتظار تغییرات بنیادین با 
هدف پایدارسازی بیشتر اقتصاد داریم. در 
کشوری که در آن شعار خصوصی سازی 
بین  مرز  می بایست  است،  جاری 
طور  به  دولتی  و  خصوصی  بخش های 
واقعی مشخص شود.  نبود این مرزها طی 
این سال ها مفهوم رقابت را تحت الشعاع 
قرارداده است. ما باید توجه کنیم که آیا 
خصوصی سازی یک برچسب و پوشش 
یا یک  برای حکومت و حاکمیت است 
اقتصاد  شکوفایی  برای  مستقل  ماهیت 
دولت  شود  مشخص  باید  ساالر؟  مردم 

سکان دار است یا پاروزن؟
در دولت دوازدهم تغییر بنیادین به ویژه در 
وزارت نیرو، سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
کشور، وزارت رفاه، وزارت اقتصاد و دارایی 
و وزارت صنایع می تواند بستر و محیط 
را  واقعی  کسب و کار بخش خصوصی 
متحول کند. در دولت ها عمدتا سر و کله 
امید است در دولت  اما  عوض می شوند 
تنها در راس که  نه  تغییر  این  دوازدهم 
تغییر  دهد.  رخ  هم  کارشناسی  بدنه  در 
در  تغییر  بلکه  نیست؛  مدنظر  شکل  در 
ماهیت نگرش و تفکر مدنظر است. ما 
در دولت دوازدهم به دنبال صحت مقدم 
بر دقت هستیم و این ممکن نیست مگر 
اینکه ناخدای کشتی، ملوانان کارکشته و 

جسوری را در کشتی خود داشته باشد. 
نیرو  وزارت  اجرایی  دردستگاه های  چرا 
برابر بخش خصوصی  در  تصمیم گیری 
و  تجربه  زیرا  می شود؟  انجام  سخت 
آن  کارشناسان  و  مدیران  در  شجاعت 
کیمیا شده است. در دستگاه های اجرایی 
مدیران به جای تصمیم گیری تبدیل به 
تصمیمات  در  و  شده اند  امضا  ماشین 
حساس خود را در طول کارشناسان خود 
قرار می دهند.کارشناسانی که خود بعضا 

فاقد بار تجربه هستند و به جای اینکه 
کلید بیاورند تعداد قفل ها را زیاد می کنند.
یکی از کارهای مهمی که باید در دولت 
تعامل  ایجاد  شود،  عملیاتی  دوازدهم 
دستگاه های  مابین  اصولی  و  منطقی 
اجرایی دولتی با نهادهای نظارتی نظیر 
سازمان بازرسی و دیوان محاسبات است.
با نرخ  باید تکلیف خود  دولت دوازدهم 
ارز را مشخص کند. دولت دوازدهم باید 
نرخ ارز را همچون فرمان اتومبیل لحاظ 
کند که تغییرات ناگهانی آن ممکن است 

باعث واژگونی وسیله نقلیه شود.
دستگاه های  در  بایستی  دوازدهم  دولت 
اجرایی خود این تغییر نگرش را ایجاد کند 
که بخش خصوصی برده آن ها نیست و 
اگر در پایان ماه پرداخت حقوق پرسنل 
دولت واجب است، پرداخت حقوق پرسنل 

بخش خصوصی هم واجب است.
دولت دوازدهم بایستی آینده ای را خلق 
کند که ناشی از یک طراحی دوباره باشد؛ 
نه اینکه ادامه دهنده راه اسالف خود باشد.

 در پایان اگر نکته ای ناگفته 
باقی مانده است، لطفا اشاره بفرمایید.
انیشتین می گوید بدون تغییر الگوی فکری 
خود، قادر به حل مشکالتی که با طرز فکر 

فعلی ایجاد کرده ایم، نخواهیم بود.
و  کالن نگر  عمدتا  ایران  در  دولت ها 
تمرکزگرا هستند؛ مثال دولت دهم متمرکز 
و  بود  مردم  بین  یارانه  پول  توزیع  بر 
عاقبت اندیش نبود. دولت یازدهم بر برجام، 
کاهش تورم و ایجاد ثبات همت گمارد 
که البته در طوالنی مدت بسیار ارزشمند 
بیکاری  و  رکود  از  ولی  است؛  اثرگذار  و 
دولت ها  مشکل  بنابراین  ماند.  غافل 
»نگاه به کل بدون لحاظ روابط بین اجزا 
و کل« است. دولت دوازدهم بایستی به 
دنبال طراحی دوباره مفهوم دولت باشد 
و  پازل اقتصاد ـ سیاست ـ اجتماع را در کل 
سیاست ها و با توجه به روابط بین اجزا 
ایجاد کند. ما به دنبال تغییر طعم هستیم 
نه دورچین های غذا؛ و این ممکن نیست 
مگر با ایجاد تغییر نگرش در تمامی سطوح.

در کشوری که در آن 
شعار خصوصی سازی 
جاری است، 
می بایست مرز بین 
بخش های خصوصی 
و دولتی به طور 
واقعی مشخص شود
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دفتر دولت یازدهم هم بسته شد و دوازدهمین 
دوره انتخابات ریاست جمهوری با حضور و 
مشارکت پرشور مردم برگزار شد. آنچه در حضور 
پررنگ مردم حس می شد، حساسیت آن ها 
نسبت به سرنوشت کشور بود. فعاالن صنعت 
برق و اعضای سندیکای صنعت برق ایران نیز 
همپای سایر اقشار جامعه در انتخابات ریاست 
جمهوری حضور فعال داشتند و تالش کردند 
دولتی را برگزینند که با تحقق اقتصاد مقاومتی 
رفاه و وضعیت بهتری را برای جامعه رقم بزند. به 
هر روی دولت دوازدهم روی کار خواهد آمد و امید 
است در کلیه فعالیت های خود از تجربیات دولت 
یازدهم بیشترین بهره را ببرد. در تریبون آزاد 
این شماره از ستبران پای سخن فعاالن صنعت 
برق نشسته ایم تا دیدگاه های آنان را  دررابطه با 
عملکرد دولت یازدهم جویا شویم. 



فریبرز ثقفی، نایب رییس هیات مدیره سندیکا
و مدیر عامل شرکت مهندسی تجهیزات برقی ایران

 به طور کلی عملکرد دولت و وزارت نیرو را در دوره 
اخیر چگونه ارزیابی می کنید؟ از دیدگاه شما دستاوردها و نقاط 

ضعف آن چیست؟
بـا توجـه به شـرایط بـه وجود آمـده و مناسـبات حاکم بـر وضعیت 
کلـی فعالیت هـای اقتصـادی در دولت گذشـته که بخشـی ناشـی 
همـه  از  خودتحریمـی و  از  ناشـی  عمده تـر  بخـش  و  تحریـم  از 
مهم تـر شـیوع بی انضباطی مدیریتـی و مالی و عـدم امکان تحقق 
برنامه ریزی هـای میان مـدت و بلندمـدت بوده اسـت، عمـده انرژی 
قابـل صـرف در دولـت یازدهـم می بایسـت صـرف ترمیـم نقـاط 
ضعـف می شـد کـه ایـن مهـم بـه درسـتی پیگیـری شـد؛ ولـی با 
توجـه به دخیل بـودن بسـیاری از پارامترها، درخصـوص اثرگذاری 
اقدامـات انجام شـده بحـث وجـود دارد. بـه هرحـال مـن عملکـرد 
دولـت و به خصـوص تـالش درجهـت انضبـاط بیشـتر مدیریتی و 
مالـی و در نتیجـه ثبات نسـبی اقتصـادی و بهبود محیط کسـب و 

کار را مثبـت ارزیابـی می کنـم.
از طرفی عدم توجه کافی به رفع رکود در برخی صنایع و به ویژه 
صنعت برق، تمایز آشکار میان اقدامات دولت در صنایعی نظیر خودرو 
سازی، نفت، کشاورزی، معادن، راه و ترابری و وزارت نیرو را نمایان 
می سازد؛ به طوری که به نظر می رسد کم و بیش نتایجی مشابه با 
دولت قبل )مثل رکود( گریبان این صنعت مهم و استراتژیک کشور 
نتیجه عملکرد  این موضوع  را گرفته است. الزم به توضیح است 
صرف وزارت نیرو نبوده؛ بلکه عدم درک اهمیت این صنعت و عدم 
تخصیص منابع الزم و کم لطفی سایر وزارتخانه ها و مجلس هم در 
این موضوع موثر بوده است. درنتیجه در معدل فعالیت های انجام 
شده در کل دولت و معدل فعالیت های به ثمر نشسته در وزارت نیرو 

تفاوت وجود دارد.
از طـرف دیگـر نقـش مخـرب و ویرانگـر وزارت اقتصـاد و دارایـی 
در زمینـه مالیـات، سـازمان تامین اجتماعـی و بانک هـا هم زمان با 
رکـود حاکـم بر صنعت برق متاسـفانه بـه کاهش شدید اشـتغال در 

آن منجر شـده اسـت.

مقاومتی،  اقتصاد   95 سال  شعار  اینکه  به  توجه  با   
اقدام و عمل بود، وزارت نیرو در این سال و سال های پیشین 
چه اقدامات مشخصی در راستای عملیاتی شدن این شعار 

و بهبود شرایط اقتصادی در حوزه صنعت برق داشته است؟
در خصوص اقدامات وزارت نیرو در زمینه اقتصاد مقاومتی باید میان 
نیات و پایبندی  مدیران ـ که حتما از سطح مناسب برخوردار بوده ـ با 

نتایج حاصله تمایز قائل شد.
سیاسـت اقتصـادی مقاومتـی موضوعـی کالن و ملی اسـت که در 
چارچـوب آن بایـد وظایفـی بـرای هـر وزارتخانه و از جملـه وزارت 
نیـرو تعریـف شـود تـا ارزیابی عملکـرد بر اسـاس وظایـف محوله 
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ممکن باشـد. متاسـفانه با توجه به عدم مشـاهده 
برنامـه ای جامـع امـکان اظهارنظـر دقیـق وجود 
نـدارد؛ ولـی می تـوان گفت عـدم نیل بـه نتیجه 
مناسـب در زمینه کاهـش تلفات، تالش در جهت 
جـذب فاینانس از سـازندگان خارجی و خرید کاال 
از آن هـا از نقـاط ضعـف دولـت یازدهـم و وزارت 
نیـروی آن اسـت. همچنین می تـوان گفت توجه 
بیشـتر به مقولـه صادرات شـرکت های فعـال در 
صنعـت بـرق از نقاط مثبـت دولت یازدهم اسـت 
کـه در راسـتای اهـداف اقتصـاد مقاومتـی انجام 

گرفته اسـت.

 از نظر شما اصلی ترین عواملی که به 
بیکاری در صنعت  نرخ  افزایش  و  گسترش 

برق منجر شده شامل چه مواردی است؟  
اصلی ترین عوامل بیکاری در صنعت برق ناشی 
محصول  فروش  و  تولید  فرایند  زیان دهی  از 
وزارت نیرو یعنی برق و تاثیر تراز منفی بر تعریف 
پروژه های قابل واگذاری است. همچنین مشکل 
قانونی در مالکیت شبکه انتقال که امکان جذب 
تقریبا  و  سخت  را  خارجی  و  داخلی  فاینانس 
غیرممکن می سازد، از دیگر عوامل بیکاری در این 

صنعت است.
عـالوه بـر ایـن عـدم توجـه کافـی بـه تعریـف 
بـرق  صنعـت  در  سـرمایه گذاری  مشـوق های 
ـ ماننـد آنچه کـه در صنعـت خودروسـازی انجام 
شـده اسـت ـ و هم زمان فشـار غیرمنطقی وزارت 
امـور اقتصاد و دارایـی، بانک ها و سـازمان تامین 
اجتماعـی مخـّل فعالیـت ایـن صنعـت و موجب 

افزایـش بیـکاری بوده اسـت.

مابه التفاوت  موضوع  با  ارتباط  در   
قیمت تمام شده و نرخ فروش برق، اقدامات 
وزارت نیرو و دولت یازدهم را چگونه ارزیابی 

می کنید؟
اقدامات انجام شده درخصوص مابه التفاوت قیمت 
نیرو  وزارت  توسط  برق  فروش  نرخ  و  تمام شده 
اجزای  سایر  مناسب  همراهی  عدم  به  توجه  با 
را  مطلوب  تاثیر  محترم  مجلس  نظیر  حاکمیتی 
اولویت  ارتقای  می رسد  نظر  به  است.  نداشته 
مشکالت صنعت برق می تواند یکی از مهم ترین 

اهداف و چالش های دولت آتی باشد.

 باتوجـه به اینکه صـادرات غیرنفتی 
دروازه بازارهـای جدیـد را پیش روی صنایع 
می گشـاید،  بـرق  از صنعـت  اعـم  کشـور 
عملکـرد دولت یازدهـم و وزارت نیـرو را در 

ایـن حـوزه چگونـه می بینید؟
درخصـوص صـادرات صنعـت بـرق فعالیت های 
حمایتـی و مناسـبی از سـوی وزارت نیرو صورت 
برجسـته  نـکات  از  یکـی  ایـن  کـه  پذیرفتـه 

فعالیت هـا در دولـت اخیـر بـوده اسـت؛ ولـی بـا 
توجـه بـه اینکـه بـرای تحقـق ایـن موضـوع به 
در  مرتبـط  تمامی بخش هـای  متـوازن  حرکـت 
دولـت نیـاز اسـت، فعالیت هـا عمـال آنگونـه که 

بایـد و شـاید منشـاء اثـر نیسـت.
از  مناسب، عدم حمایت الزم  بانکی  ارتباط  نبود 
صادراتی،  مشوق های  زمینه  در  صادرکنندگان 
شرکت های  فعالیت  نحوه  بر  داخلی  رکود  تاثیر 
رقابتی  توان  وضعیت  و  برق  صنعت  در  فعال 

آنان و همچنین هزینه سنگین پول برای فعاالن 
عمده  بخش  که  هستند  مشکالتی  از  اقتصادی 
آن ها خارج از محدوده اختیارات وزارت نیرو است.

و وزیر  آتی  از دولت  انتظارات شما   
جدید نیرو چیست؟

و  فعالیت ها  تا  داریم  انتظار  آتی  وزیر  و  از دولت 
تیم مدیریتی در وزارت نیرو را به جای افراد فنی، 
با  تا  بسپرد  اقتصادی  و  فنی  متخصص  افراد  به 
تسلط بیشتر بر فاینانس و فعالیت های اقتصادی، 
وزارتخانه  این  ریشه ای  مشکالت  رفع  زمینه  در 

اقتصادی ـ و نه فنی ـ اهتمام ورزند.
شـخص وزیـر و تیـم اصلـی همـراه بایـد تالش 
کننـد توان فـروش ایده های خـوب و تغییردهنده 
را بـه هیئـت دولـت، مجلـس و سـایر نهاد هـای 
حاکمیتـی داشـته باشـند و بـا ایجـاد تغییـرات 
زیرسـاختی از قبیل سـهم صنعت بـرق در بودجه 
سـاالنه، در بهبود وضعیت این صنعـت اثرگذاری 

بیشـتری داشـته باشند. 

باقی  ناگفته  نکته ای  اگر  پایان  در   
مانده است، لطفا اشاره بفرمایید.

انسانی  نیروی  نظر  از  ایجادشده  بالنده  ظرفیت 
در صنعت  نرم افزاری  و  امکانات سخت افزاری  و 
برق، به همراه فرصت های زیاد موجود در کشور 
نظیر گاز ارزان، منابع انرژی های تجدیدپذیر، نیاز 
روبه رشد کشورهای همسایه به برق و همچنین 
شرایطی  عزیزمان  کشور  در  مصرف  رشد 
استثنایی را جهت رشد این صنعت فراهم آورده 
کلیه  هماهنگ سازی  در  موفقیت  در صورت  که 
فعالیت های مرتبط در حاکمیت در جهت موفقیت 
بلکه  از رکود  امکان خروج  تنها  نه  صنعت برق، 
و  تجهیزات  صادرات  پایدار،  رشد، اشتغال  امکان 
صادرات  جای  به  برق  صادرات  حتی  و  خدمات 
گاز فراهم خواهد شد. بی تردید در صورت استفاده 
و  فکری  ظرفیت های  و  تجربیات  از  مناسب تر 
امکان  ایران،  برق  صنعت  سندیکای  اجرایی 
حصول موفقیت بسیار دولت و وزارت نیرو در زمینه 
بود. سندیکای صنعت  بیشتر خواهد  این صنعت 
آمادگی کامل جهت  ایران همچون گذشته  برق 

همراهی و تالش برای نیل به موفقیت را دارد.

 نقش مخرب و ویرانگر وزارت 
اقتصاد و دارایی در زمینه 

مالیات، سازمان تامین اجتماعی 
و بانک ها هم زمان با رکود 

حاکم بر صنعت برق متاسفانه 
به کاهش شدید اشتغال در آن 

منجر شده است
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و  دولـت  عملکـرد  کلـی  به طـور   
وزارت نیـرو را در دوره اخیـر چگونـه ارزیابی 
می کنیـد؟ از دیدگاه شـما دسـتاوردها و نقاط 

ضعـف آن چیسـت؟
از  که  برق  تقاضای  و  عرضه  در  تعادل  حفظ 
از  است،  نیرو  وزارت  انرژی  و  برق  بخش  اهداف 
دستاوردهای مهم این وزارتخانه در دولت یازدهم 
بود. حفظ کیفیت ارائه برق و انرژی و امنیت عرضه 
به خوبی قابل رصد است؛ با این حال رکود شدید 
در چهار سال اخیر از بزرگ ترین نقاط ضعف وزارت 
نیرو در دولت یازدهم است. همچنین در حوزه انتقال 
کاری  و  مالی  افت محسوس گردش  نیز  توزیع  و 

قابل پایش است.

 بـا توجـه بـه اینکه شـعار سـال 95 
اقتصـاد مقاومتـی، اقـدام و عمل بـود، وزارت 
نیـرو در ایـن سـال و سـال های پیشـین چـه 
اقدامات مشـخصی در راستای عملیاتی شدن 
این شـعار و بهبود شـرایط اقتصادی در حوزه 

صنعت برق داشـته اسـت؟
ظرفیت  از  استفاده  حداکثری  قانون  از  حمایت 
تولید در راستای اصل 123 قانون اساسی به طور 
مشخص تبدیل به بخشنامه ها و دستورالعمل های 
از موارد ضعف  اما متاسفانه در برخی  اجرایی شد؛ 
اجرایی را شاهد بودیم. باید توجه داشت که نظارت 

بر اجرا بسیار مهم و ضروری است. 
جهت  در  بانکی  نظام  دوگانه  رفتارهای  همچنین 
حذف  و  تولیدکنندگان  به  مرجع  ارز  تخصیص 
و  پروانه ها  که  مواردی  در  بازرگانی  تسهیالت 

مجوزهای بهره برداری برای تولیدکننده داخلی صادر 
شده است، از تناقضات آشکار عمل به شعار سال 95 

در این دولت بوده است.

 از نظر شما اصلی ترین عواملی که به 
گسترش و افزایش نرخ بیکاری در صنعت برق 

منجر شده شامل چه مواردی است؟  

از  کشور  اقتصاد  الیه های  کلیه  در  موجود  رکود 
مهم ترین عوامل موجود در گسترش نرخ بیکاری 
در صنعت برق است. حفظ نرخ تورم بسیار مفید و 
راهبردی است اما در اجرای این مهم نگاه ویژه به 
مقابله با رکود نیز تا حد زیادی حائز اهمیت است. 
قربانیان  اولین  همواره  SME ها  و  کوچک  صنایع 

حفظ نرخ تورم بوده اند و خواهند بود.

 در ارتبـاط بـا موضـوع مابه التفـاوت 
بـرق،  فـروش  نـرخ  و  تمام شـده  قیمـت 
را  یازدهـم  دولـت  و  نیـرو  وزارت  اقدامـات 

می کنیـد؟ ارزیابـی  چگونـه 
در ایـن رابطه اقدامات بسـیار خوبـی صورت گرفته 
اسـت امـا ایـن کافـی نیسـت. حـذف یـا تعدیـل 
درآمدهـای  محـل  از  کشـور  بودجـه  ردیف هـای 
رفـع  شـرط  بـا  اولویت بنـدی  یـا  نیـرو  وزارت 
مشـکالت زنجیـره وزارت نیـرو به طریـق اولی، از 
راهکارهایـی اسـت که به رفع مشـکالت گسـترده 
پیمانـکاران، تولیدکننـدگان و تامین کنندگان کاال و 

خدمـات صنعـت بـرق می انجامـد.

 باتوجـه به اینکـه صـادرات غیرنفتی 
دروازه بازارهـای جدیـد را پیـش روی صنایع 
می گشـاید،  بـرق  صنعـت  از  اعـم  کشـور 
عملکـرد دولـت یازدهـم و وزارت نیـرو را در 

ایـن حـوزه چگونـه می بینیـد؟
بسیار  صادرات  نهم  دولت  از  قبل  تا  شرکت  این 
با  تحریم ها  اعمال  از  پس  اما  داشت  گسترده ای 
مسائل و مشکالت پیچیده ای مواجه شد. متاسفانه 
مشکالت  حل  در  محسوسی  تغییر  دولت  این  در 
مبتالبه مشهود نیست. پس از برجام انتظار می رفت 
تغییرات مثبتی ایجاد شود اما حداقل برای مجموعه 

ما دستاورد خاصی حاصل نشده است. 

 انتظـارات شـما از دولت آتـی و وزیر 
چیسـت؟ نیرو  جدید 

در دولـت آینـده انتظـار مـی رود بـه پـاس صبوری 
تولیدکننـدگان و صنعتگـران، بـر اجـرای قوانیـن 
وضع شـده طـی دولـت یازدهـم نظـارت صـورت 
و  آیین نامه هـا  فاصلـه  کاهـش  گیـرد. همچنیـن 
مقـررات در وزارت صنعـت، معدن و تجارت، وزارت 
اقتصـاد و دارایـی و وزارت کار تـا عملیاتـی شـدن 
بسـته های حمایتی دولت از دیگـر انتظارات بخش 

اسـت.  خصوصی 
نیروی  وزارت  و  یازدهم  دولت  از  این،  بر  عالوه 
جدید انتظار می رود به مواد قانون رفع موانع تولید 
رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب یکم 
اردیبهشت ماه سال 94 که تاثیر شایان توجهی در 
خواهد  متوسط  و  کوچک  صنایع  بازار  و  عملکرد 

داشت، عمل کند.

حامد گرشاسبی، عضو کمیته سازندگان
 یراق آالت توزیع و مدیرعامل شرکت رهشاد الکتریک
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وزارت  و  دولت  عملکرد  کلی  طور  به   
نیرو را در دوره اخیر چگونه ارزیابی می کنید؟ 
آن  ضعف  نقاط  و  دستاوردها  شما  دیدگاه  از 

چیست؟
عملکرد دولت و وزارت نیرو را در خصوص صنعت 

برق از چند جنبه قابل ارزیابی است.
اول اینکه مسئوالن نسبت به پرداخت بدهی های 
قدیمی خود بعد از سال ها  اهتمام ورزیدند و متوجه 
شدند که دیگر بخش خصوصی صنعت برق، توانایی 
انجام پروژه ها را به صورت فاینانس بدون بهره و از 

قبل اعالم نشده ندارد.
 دوم اینکه متأسفانه در بخش توسعه صنعت برق بسیار 
ضعیف عمل شده است. به گواهی خالصه وضعیت 
میانگین  توانیر،  برق در سایت شرکت  آمار صنعت 
توسعه در بخش های مختلف به 2 درصد می رسد. 
توانیر برای جلوگیری از اعمال خاموشی به مشترکان 
خانگی، صنایع را مجبور به مصرف کمتر کرده که 
مجدد  به کار  شروع  با  آینده  در  روندی  چنین  ادامه 

صنایع و توسعه آن ها امکانپذیر نخواهد بود. سوم اینکه 
متأسفانه توانیر در حل و فصل مشکالت پروژه های 
قدیمی که متوقف مانده اند منفعل برخورد کرده است. 
توانیر در سال های اخیر تالش کرد مساله را به مرور 
زمان حل کند که این پدیده شناخته شده مدیریتی هم 
کاری از پیش نبرد و بعد از 4 سال کماکان تعداد قابل 

توجهی پروژه بالتکلیف وجود دارد.
چهارم  بحث تغییرات سازمانی در بخش برق وزارت 
نیرو است که نیروهای دولتی را دچار سردرگمی کرده 
شرکت های  تشکیل  جهت  در  که  تغییراتی  است؛ 
در  و  شد  اعالم  توزیع  و  نیروگاهی  مادرتخصصی 
زمان اجرا با مشکالتی مواجه شد و این موضوع نیز 
معلق ماند. به هر حال به نظر می رسد سه تکه شدن 
اتالف  و  بخش  این  در  دولت  بزرگی  باعث  توانیر 

بودجه خواهد شد.
بایستی  برق،  صنعت  در  نیرو  وزارت  دستاوردهای 
اما می توان  مربوطه شمرده شود  توسط مسئوالن 
گفت مهم ترین دستاورد بخش خصوصی در دو دوره 
به  فقط  نباید  که  است  بوده  این  نیرو  وزارت  اخیر 
فکر انجام پروژه در توانیر باشند؛ چراکه این شرکت 
دیگر توانایی تأمین نقدینگی جهت انجام پروژه های 
خود را ندارد و شاید با توجه به مناقصات فاینانس 
خارجی، احداث نیروگاه ها و پست ها توسط صنایع 
دیگر )نفت، فوالد، مس و....( اعتقاد و انگیزه ای به 

تامین نقدینگی وجود ندارد.

 با توجه به اینکه شعار سال 95 اقتصاد 
مقاومتی، اقدام و عمل بود، وزارت نیرو در این 
سال و سال های پیشین چه اقدامات مشخصی 
بهبود  و  این شعار  در راستای عملیاتی شدن 
شرایط اقتصادی در حوزه صنعت برق داشته 

است؟ 
شامل  برق  صنعت  در  مقاومتی  اقتصاد  بحث 
تلفات،  کاهش  تجهیزات،  تولید  در  خودکفایی 
صادرات  وری،  بهره  افزایش  بار،  مصرف  مدیریت 
خدمات فنی و مهندسی و انرژی برق و موارد دیگر 
است. به نظر می رسد به جز کاهش تلفات، تولید برق 
پاک و مدیریت مصرف بار که در باال چگونگی آن 
بیان شد، در سایر موارد اقدام در خور توجهی صورت 

نپذیرفته است.

 از نظر شما اصلی ترین عواملی که به 
گسترش و افزایش نرخ بیکاری در صنعت برق 

منجر شده شامل چه مواردی است؟
 اصلی ترین عامل افزایش نرخ بیکاری در صنعت 
سوء  و  تحریم  اثر  در  ایران  توسعه  توقف  برق، 
مدیریت دولت های نهم و دهم در کنترل افزایش 

قیمت ها بوده است.

 در ارتباط با موضوع مابه التفاوت قیمت 
تمام شده و نرخ فروش برق، اقدامات وزارت 
نیرو و دولت یازدهم را چگونه ارزیابی می کنید؟ 
و  است  شده  عمل  بهتر  نسبتا  بخش  این  در 
این  پرداخت  درخصوص  را  تمهیداتی  دولت 
مابه التفاوت مانند دریافت مجوز فروش اسناد خزانه 
اسالمی براساس الیحه بودجه به انجام رسانده است.

غیرنفتی  صادرات  اینکه  به  توجه  با   
دروازه بازارهای جدید را پیشروی صنایع کشور 
اعم از صنعت برق می گشاید، عملکرد دولت و 

وزارت نیرو را در این حوزه چگونه می بینید؟ 
در این رابطه کار خاصی انجام نگرفته است و تنها در 
حد مذاکره و آن هم به میزان اندک اقدام شده است.

وزیر  و  آتی  دولت  از  شما  انتظارات   
جدید نیرو چیست؟ 

از دولت محترم بعدی انتظار می رود که صنعت برق 
را به عنوان صنعت زیربنایی شناسایی کند و ضمنا 
توجه کند که این صنعت نیاز به رانت های آنچنانی 
را  این صنعت  ارزآوری  ندارد.  مانند صنعت خودرو 
از  بیش  مناسب  مدیریت  و  کمی توجه  با  می توان 

پیش محقق ساخت.
مظلومیت صنعت برق دلیل بر بی کفایتی آن نیست؛ 
از سوء  نتیجه شوکه شدن بخش خصوصی  بلکه 

مدیریت دولتی ها و سردرگمی آنهاست.

 در پایان اگر نکته ای ناگفته باقی مانده 
است، لطفا اشاره بفرمایید.

برای  فاینانس  مناقصات  برگزاری  ادامه  امیدوارم 
توسعه صنعت برق متوقف شود تا از اتالف منابع 
مالی، انسانی و علمی  ایران جلوگیری به عمل آید.

امیر حسین طاهرزاده؛ نایب رییس 
کمیته سازندگان  پست های فشار قوی
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و  دولـت  عملکـرد  کلـی  به طـور   
وزارت نیـرو را در دوره اخیـر چگونـه ارزیابی 
می کنیـد؟ از دیدگاه شـما دسـتاوردها و نقاط 

ضعـف آن چیسـت؟
عملکرد دولت یازدهم و وزارت نیرو در صنعت برق 
نسبتا  احیا  و  حفظ  در  آب،  ساماندهی  همچنین  و 
موفقیت آمیز بوده است اما به جهت تغییر شرایط آب 
و هوایی کره زمین ـ به ویژه در ایران ـ ایجاد بستر 
الزم در جهت حذف روش های قدیمی تولید برق از 
ضروریات است. صنعت برق می بایست به روش های 
جدید رو بیاورد که اصلی ترین آن ها به کارگیری انرژی 

اتمی  و استفاده بهینه از آفتاب است. 
به  نسبت  باید  نیرو  وزارت  نیز  آب  درخصوص 
ساماندهی و هدایت صحیح و علمی  مصرف کنندگان 
اصلی آب در کشور اعم از کشاورزی سنتی، صنایع و 

خانوارهای پرمصرف اقدام به عمل آورد.

 با توجه به اینکه شعار سال 95 اقتصاد 
مقاومتی، اقدام و عمل بود، وزارت نیرو در این 
سال و سال های پیشین چه اقدامات مشخصی 
بهبود  این شعار و  در راستای عملیاتی شدن 
شرایط اقتصادی در حوزه صنعت برق داشته 

است؟
نیرو  وزارت  پروژه های  انجام  فرایند  اگرچه 
پیمانکاران  توسط  کشور(  برق  توزیع  )شرکت های 
مالی شرکت های  نامناسب  انجام می گیرد، شرایط 
را  این شرکت ها  انجام تعهدات مالی  توزیع، عمال 
در  است.  کرده  دچار مشکل  پیمانکاران  به  نسبت 
بخشی  توانست  تهاتر  روش  جایگزینی  راستا  این 
از مشکالت را حل کند اما استفاده مطلوب از این 

روش اوضاع را بیشتر سروسامان خواهد داد.

 از نظر شما اصلی ترین عواملی که به 

گسترش و افزایش نرخ بیکاری در صنعت برق 
منجر شده شامل چه مواردی است؟  

در هر صنعت  دنیا  روز  تکنولوژی  از  استفاده  طبعا 
از  بیشتر  بهره وری  و  هزینه ها  از  پرهیز  منظور  به 
ایران  اما در جامعه ای مثل کشور  ضروریات است 
طبعا تغییر روش به طرف تکنولوژی باعث حذف 

نیروی انسانی شده و به بیکاری می انجامد.

غیرنفتی  صادرات  اینکه  به  باتوجه   
صنایع  پیش روی  را  جدید  بازارهای  دروازه 
کشور اعم از صنعت برق می گشاید، عملکرد 
حوزه  این  در  را  نیرو  وزارت  و  یازدهم  دولت 

چگونه می بینید؟
و  است  و اشتغال  تولید  دشمن  نفت،  به  وابستگی 
به همین دلیل حجم مناسب صادرات غیرنفتی و 
نیروی برق در دوره یازدهم ریاست جمهوری قابل 
تقدیر است؛ ضمن اینکه قطعی برق نیز در کشور به 

نزدیک صفر رسیده است. 

وزیر  و  آتی  دولت  از  شما  انتظارات   
جدید نیرو چیست؟

به نظر می رسد انتقال صنعت آب و برق به بخش 
خصوصی واقعی و کوچک سازی دولت از ضروریات 
است و در این راستا استقالل فکری وزیر آینده نیرو 
و عدم وابستگی فکری به دولت، انتظارات حداقلی 

درجهت توسعه کشور است. 

 در پایان اگر نکته ای ناگفته باقی مانده 
است، لطفا  اشاره بفرمایید.

بـه  پرداخـت  جهـت  الزم  مالـی  منابـع  تامیـن 
تامین کننـدگان کاال و خدمات از سـوی وزارت نیرو 
و شـرکت های توزیـع از دیگـر انتظاراتی اسـت که 
توقـع مـی رود در دولـت دوازدهـم محقـق شـود.

یوسف حیدری راد، رییس هیات
 مدیره شرکت تولیدی مازیار صنعت
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معضل بیکاري اکنون به یکي از اصلي تریــن مشکالت 
به  است؛  شده  بــدل  آنان  خانواده هــاي  و  جوانــان 
و  جوانان  اصلي  دغدغه  گفت  بتوان  شاید  که  طوري 
خصوصا فارغ التحصیالن دانشگاهي داشتن شغلي ثابت 
تخصصي شــان  رشته  با  غیرمرتبط  حتي  و  مرتبط  و 
است. متاسفانه عدم  اشتغال نیروي انساني متخصص در 
جامعه، خود به معضلي اســاسي بــراي کشور تبدیل 
شـده است و بیکاري در بین این قشر طي سال هــاي 
اخیــر شاید به نامطلوب تریــن وضعیت خود رسیــده 
باشد.  اشتغال یکي از اساسي ترین نیازهاي جوانان است 
و سبب مشکالت دیگری نظیر عدم ازدواج و تشکیل 
خانواده در جوانان، مشکالت اخالقي و رفتاري، طالق، 

افسردگي و ... می شود.
فعال  انجام گرفته جمعیت جوان و  براساس مطالعات   
کشور تا سال 1400 بالغ بر 61 میلیون نفر مي شود و به 
عبارتي 2/5 درصد رشد خواهد داشت. پس سطح اشتغال 
نیز باید رشدي معادل 2/5 درصد در سال داشته باشد تا 
وضعیت فعلي حفظ شود. یعني تا سال 1400 در ایران 
به  باتوجه  شود.  ایجاد  شغلي  فرصت  میلیون  باید 29 
اهمیت موضوع، دولت تدابیري را اتخاذ کرده است؛ به 
عنوان مثال، در برنامه سوم توسعه ایجاد حدود 4 میلیون 

فرصت شغلي پیش بیني شده است.
 اما  نکته اي که در اینجا حائز اهمیت است، عدم تناسب 
در  ایجادشده  تخصصي  شغلي  فرصت هاي  تعداد  بین 
فقدان  ایران  در  است.  فارغ التحصیالن  تعداد  و  جامعه 
مختلف  بخش هاي  و  دانشگاه ها  بین  نزدیک  ارتباط 
پذیرش  ظرفیت  بین  که  است  شده  موجب  صنعت 
دانشجو و تقاضاي بازار به نیروي متخصص تناسب وجود 
نداشته باشد که علت آن عدم هماهنگي و انسجام در 
تصمیم گیري بین نظام آموزش عالي با سایر بخش هاي 
فقدان  واقعي،  آمار  به دالیلي چون عدم وجود  جامعه 
استراتژیک در بخش هاي دولتي و خصوصي،  نگرش 
ناتواني مدیران در طرح ریزي و برآورد احتیاجات نیروي 
انساني براساس استراتژي هاي کالن توسعه، عدم اجراي 
برنامه هاي میان مدت و بلندمدت جذب، اجراي سلیقه اي 
سیاست ها و خط مشي ها و تغییر در برنامه هاي تدوین شده 

پس از هر تغییر در مدیریت هاست. 
مدرک  گرفتن  با  که  دارند  انتظار  التحصیالن  فارغ 
تحصیلي موجبات اشتغال یا تسهیل شرایط اشتغال آنان 
فراهم آید . درنتیجه پیشنهاد می شود تدبیري اتخاذ شود 
که اوال ظرفیت پذیرش دانشجو براساس نیاز آینده بازار 
کار به نیروي متخصص تعیین شود و ثانیا مجوزهاي 
با  و  نباشد  دائمي  دانشگاه  در  تحصیلي  رشته  ایجاد 
تغییر در کیفیت نیازهاي جامعه و تخصص هاي جدید، 

مشخصات مجوزهاي صادره تغییر یابد .
با توجه به اینکه در سال 95 در کشور نرخ بیکاری 12/4 
درصد اعالم شده و این یعنی نسبت به سال 94 ما 1/4 
درصد افزایش نرخ بیکاری داشته ایم، همچنین با التفات 
به اینکه در استان خراسان رضوی نرخ بیکاری به 13/2 
درصد رسیده است و نسبت به میانگین متوسط کشوری 
نرخ بیکاری بیش از یک درصد افزایش یافته، اگر ساالنه 
بخواهیم یک میلیون شغل ایجاد کنیم ـ با فرض اینکه 
برای ایجاد هر شغل حدود 100 میلیون تومان نقدینگی 
نیاز  نقدینگی  تومان  میلیارد  به 100 هزار  باشد ـ  الزم 
است. البته اتکا به نقدینگی کشور که حدود هزار میلیارد 
تومان است با ارائه راهکار صحیح و حمایت واقعی از کار 
و تولید و کارآفرینی می تواند بخشی از مشکل را توسط 

خود جامعه حل کند.
از طرف دیگر بد نیست بدانیم کل در آمد نفتی کشور 
آن  از  بخشی  ـ که  شود  دالر  میلیارد   50 بر  بالغ  اگر 
صرف مصرف داخلی می شود ـ در مقایسه با در آمد 180 
میلیارد  درآمد 230  مثال  یا  میلیارد دالری سامسونگ 
دالری تویوتا یا درآمد 460 میلیارد دالری فروشگاه های 
زنجیره ای االمارات عدد ناچیزی است و بنابراین اینکه 
ایران کشوری فوق پولدار و ثروتمند است، تصور درستی 
نیست. ما باید توانمندی های  خود را درک کنیم و به 

جای شعار به حمایت واقعی از تولید و اشتغال بپردازیم.
امروز یکي از دغدغه هاي کشور بحث اشتغال و نیروي 
کار متخصص است. فقدان حمایت کامل از شرکت هاي 
دانش بنیان، ضعف در بودجه هاي پژوهشي و فناوري، 
نگاه تحصیالت محور به نخبگان و ظرفیت هاي تحصیلي 
دانشگاه ها وهمچنین اقتصاد دولتي که بخش خصوصي 

را ناکام گذاشته، از جمله عواملي هستند که تاکنون مانع 
از شکل گیري ارتباط و تعامل دوسویه صنعت و دانشگاه 

شده است. 
در همین راستا سندیکاي صنعت برق با توجه رسالتي 
جهت  در  تا  دانست  الزم  خود  بر  داشته  برعهده  که 
از  بهره گیري  و  سازمان یافته  و  منظم  ارتباط  برقراري 
توانمندي هاي علمي، تحقیقاتي، پژوهشي، مشاوره اي 
فردوسي  دانشگاه  میان  را  نامه اي  تفاهم  فناوري،  و 
مشهد و سندیکاي صنعت برق ایران به امضا برساند 
بخش هایي  شامل  آن  اهمیت  حائز  موضوعات  که 
اعم از تبادل دانش و تجربیات طرفین، بهر ه مند شدن 
طرفین از امکانات متقابل از قبیل توان فکري، تجربي، 
پژوهشي، آزمایشگاهي، کارگاهي، کتابخانه اي، ارتباطات 
بین المللی و داده هاي قابل استفاده در پژوهش و تحقیق، 
بومي سازي یا انتقال تکنولوژي هاي مرتبط با نیازهاي 
طرفین، حمایت از ایده هاي نو و تاسیس شرکت هاي 
توان  به کارگیري  مرتبط،  حوزه هاي  در  دانش بنیان 
مجموعه هاي فناور مرکز رشد یا معرفي شدگان جهت 
تحقیقاتي  طرح هاي  از  حمایت  طرفین،  نیازهاي  رفع 
برگزاري  در  همکاري  دانشجویي،  نامه هاي  پایان  و 
پروژه هاي  اجراي  کارگاه ها،  و  همایش ها  مشترک 
دانش  تبیین  مرحله  تا  نیاز  مورد  کاربردي  تحقیقاتي 
فني، ارائه سمینارها، دوره هاي تخصصي و کارگاه هاي 
آموزشي کوتاه مدت و فراهم کردن بازدیدهاي متقابل 
علمي است. امیدواریم با امضای تفاهم نامه اي که مابین 
سندیکاي صنعت برق ایران و دانشگاه فردوسي مشهد، 
قدمي هرچند کوچک براي حضور موثرتر و ارتباط بیشتر 

دانشجویان با این صنعت برداشته باشیم. 
ارتباط  بیشتر  پیگیري  و  تداوم  درراستاي  همچنین 
دوسویه سندیکا و دانشگاه، روزهاي چهارشنبه  هر هفته  
از ساعت 12 لغایت 14 آقای مهندس محمد پات راد به 
عنوان نماینده سندیکا در اتاق ارتباط با صنعت دانشکده 
مهندسي پاسخگوی مخاطبان و عالقه مندان است. از 
دانشجویان عزیز تقاضا داریم از این فرصت نهایت  بهره 
را ببرند  و ارتباط خود را با سندیکاي صنعت برق جهت 

ارائه پیشنهادات و نقطه نظرات بیشتر کنند. 

محسن شادمان، رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران - شعبه خراسان
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محسن عربانی؛ رییس کمیته تخصصی مهندسین مشاور 
سندیکای صنعت برق ایران

و مدیر عامل شرکت مهندسی نامداران صنعت انتقال

و  افراد  جدید  سال  شروع  با  گذشته  در 
مشاغل برای هم سالی بهتر و توفیقاتی 
بیشتر آرزو می کردند، اما باید دید که آیا 
باز هم در آن شرایط هستیم؟ مهندسین 
مشاور صنعت برق چه آرزویی برای هم 
چه  جماعت  این  اصوال  باشند؟  داشته 
سایر  به  نمی شد  مگر  هستند؟  کسانی 
مشاغل روی آورند تا شاید روزگار بهتری 

داشته باشند. 
الزم بـه ذکـر اسـت کـه وزارت نیـرو 
برای تولید برق و توسـعه آن در کشـور، 
مجموعه هایـی را بـه عنـوان دفتر فنی 
یـا مهندسـی ایجـاد کـرده کـه در ابتدا 
و سـپس  کنـار مشـاوران خارجـی  در 
بـه تنهایـی از ایـن هسـته های فکری 

اسـتفاده مطلوبـی می کنـد. 
چـرا شـرایط و حلقـه محاصـره بـرای 
مشـاوران صنعـت برق تنـگ و تنگ تر 
می شـود؟ آیـا می خواهیـم بـه سـمت 
اتیوپـی،  سـومالی ،  ماننـد  کشـورهایی 
بنـگالدش سـوق پیـدا کنیـم کـه نـه 
آنچنـان بـرق دارنـد و نـه مشـاور یـا 
بالعکـس همانطـور کـه در مصاحبه هـا 
رتبـه  داریـم  قصـد  می کنیـم،  اعـالم 
کشـور را در حـوزه تولیـد بـرق کـه هم 
اکنـون در منطقـه اول و در دنیا پانزدهم 
اسـت را حفـظ کـرده و ارتقـاء دهیـم؟
اقدامات در شرایط فعلی دنیا قابل  این 
بحث است فراموش نکنیم که ما تجارب 
داریم. مثال  از حوزه ها  تلخی در برخی 
روزی تصمیم گرفتیم از نظر خطوط و 
باشیم که  ترانزیت هوایی  هاب منطقه 
در  بلکه  نشد  عملی  تنها  نه  متاسفانه 
مقایسه با دیگر فرودگاه های دنیا در رده 

بسیار پایین تری قرار گرفته ایم. 
چند  تا  برق  در صنعت  ما  توسعه  روند 

امیدوارکننده  و  بسیار خوب  پیش  سال 
ما در منطقه حرف های بسیاری  بود و 
اتفاقی  چه  حال  داشتیم.  گفتن  برای 
با  در شرایطی که می توان  افتاده؟ چرا 
صرف بودجه در پروژه زیربنایی مملکت، 
تبدیل  منطقه  در  برق  به هاب  را  ایران 
کرد، صنعت برق کشور تا این اندازه مورد 
جرات  به  است.  شده  واقع  مهری  بی 
مشکالتی  به  توجه  با  گفت  می توان 
که برای همسایگان ما به لحاظ مالی، 
امنیتی، نبود منابع تولید برق وجود دارد، 
هم اکنون با هزینه کمی می توانیم  هاب 

برق در منطقه باشیم.
هدف از این نوشتار هشداری به خودمان 
و بعد مسئوالن در خصوص کم مهری 
و  برق  صنعت  مشاور  شرکت های  به 
افزایش روزافزون مشکالت آن است. 

• مشکالت چگونه آغاز شد؟ 
اولیـن جرقـه مشـکالت صنعـت بـرق 
هنگامـی زده شـد که مقـرر شـد وزارت 

پرداخـت  را  یارانه هـا  از  بخشـی  نیـرو 
کنـد. با اجـرای این مصوبـه، پروژه های 
زیربنایـی بـرق تدریجا مسـکوت ماند و 
شـعار خصوصی سـازی در صنعـت برق 
فراگیـر شـد. بـه ایـن ترتیـب تصمیـم 
گرفته شـد کـه نیروگاه هـای خصوصی 
با پول سـرمایه گذاران سـاخته و در مدار 
قـرار گیرد کـه آن هم متاسـفانه ناموفق 
بـود. حتـی ابتـدا بـه سـرمایه گـذاران 
ابـالغ نشـده بـود کـه هـر گونـه تولیـد 
بـرق باید بـا طراحی و نظارت مشـاوران 
مـورد وثـوق وزارت نیـرو انجـام گیرد تا 
حداقل تجهیزات سـاخته شده از کیفیت 

مطلـوب برخوردار باشـند. 
از  ما  چرا  یارانه  پرداخت  با  رابطه  در 
تجارب کشورهای دیگر استفاده نکردیم، 
مگر دولت آمریکا به مردمان نیازمند خود 
یارانه نمی دهد؟ آیا وجوه این یارانه ها از 
صنعت آب و برق و نفت تامین می کند؟ 
چرا وضعیت تعرفه های برق دقیقا روشن 
قیمت  ترکیه  کشور  مانند  تا  نمی شود 

مردم  از  باره  یک  به  انرژی  شده  تمام 
وصول شود. در این صورت معلوم خواهد 
شد که برنامه ریزی این صنعت چگونه 
است. شاید تصور می شود این امر یک 
کامال اشتباه  که  است  جامعه  به  شوک 
است زیرا جامعه ما در طول سال های 
متحمل  را  شدیدتری  شوک های  اخیر 
شده، بنابراین می توان نسبت به حذف 

یک باره یارانه ها هم اقدام کرد. 

• تداوم مشکالت:
تصور مسئوالن وزارت نیرو این بود که 
با خصوصی سازی فارغ از انجام صحیح 
از مشکالت  باری  آن، کوله  نادرست  یا 
شرکت ها از جمله مشاوران دولتی از دوش 
می توانند  بهتر  و  می شود  برداشته  آنها 
به سایر امور رسیدگی کنند. لذا زنجیره 
گسیخته تر  هم  از  روز  به  روز  مشاوران 
مشاوران که  کرده  قشر تحصیل  و  شد 
برق  صنعت  فکری  بازوی  عنوان  به 
بودند دچار سردرگمی  و گاها تغییر شغل، 

مهاجرت شده و یا بالتکلیف ماندند. 
شـاید عـده ای فکـر می کردند بـا آمدن 
دولـت تدبیـر و امیـد و آشـتی بـا سـایر 
کشـورها از جمله همسـایگان، خدمات 
و  کـرده  پیـدا  گسـترش  مهندسـی 
شـرکت ها حداقـل بـا درآمـد حاصل از 
صـدور خدمات فنی و مهندسـی ارتزاق 
می کننـد. امـا متاسـفانه نتوانسـتیم این 
کشـورها را هـم جذب کنیم چـرا که به 
تدریـج بـا رفتارهـا و کردارهـای خـارج 
از عـرف سیاسـی آنـان را نیـز از خـود 
راندیـم و در ایـن زمینـه هـم موفـق 
کشـورهای  زمانـی  نکردیـم.  عمـل 
از  و ...  یمـن  لیبـی،  لبنـان،  سـوریه، 
بازارهـای هـدف، برای صـدور خدمات 
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فنی و مهندسـی بـود و امروز شـاهدیم 
حتـی ورود مـا به ایـن کشـورها هم به 

سـادگی امکان پذیر نیسـت.

بهبـود  جهـت  پیشـنهادات   •
وضعیت مشـاوران صنعـت برق 
در  کنونی  شرایط  سختی  و  مشکالت 
ذکر  کرات  به  مقاالت  و  مصاحبه ها 
مسئوالن  به  پیشنهاداتی  لیکن  شده، 
مهندسی  کار  و  کسب  بهبود  جهت 
توجه  با جلب  است  امید  ارائه می شود، 
مجموعه  برق  صنعت  تصمیم گیران 
مشاوران از وضعیت به وجود آمده خارج 

و به پویایی سابق برسند. 

و  نیرو  وزارت  ریزی  برنامه  دفتر   .1
پیگیری  السابق  کمافی  توانیر  شرکت 
را  شده  برنامه ریزی  طرح های  احداث 
چه توسط شرکت های برق و چه بخش 

خصوصی به شدت دنبال کنند.
بخـش  تشـویقی  اهرم هـای   .2
نیروگاه هـا  ایجـاد  جهـت  خصوصـی 
افزایـش داده شـود تـا اسـتقبال آنان از 

شـود. بیشـتر  پروژه هـا  ایـن 

3. در طراحی و ساخت واحدهای تولید 
و انتقال و توزیع برق جایگاه مشاوران را 
شفاف تر تعریف کنند و در کنار آن امکان 
در  مشاوران  به  پرداختی  وجوه  سنجی 
گزارشات به طور شفاف روشن و قابل 

پیگیری باشد.
کشـورهای  بـا  رایزنـی  بخـش   .4
پروژه هــــــای  بعضـا  کـه  همسـایه 
الکتریکـی  ارتباطـات  تعریـف  شـده و 
فـی مابین دارند، فعال شـود. مشـاوران 
و نماینـدگان سـندیکا آمادگـی دارند تا 
در نشسـت های مختلـف ایـن پروژه ها 
را فعـال کـرده تـا ضمـن کسـب درآمد 
و کار آفرینـی بـرای بخـش مشـاوران، 
پیمانـکاران و سازنــــدگان تجهیـزات 
از مانـور سیاسـی فنـی هـم برخـوردار 

شــویـم.
کابـل  پـروژه  چـرا  مثـال  عنـوان  بـه 
طـول  بـه  امـارات  و  ایـران  ارتباطـی 
200 کیلومتـر با کابـل 500 ± کیلوولت 
HVDC کـه چند سـالی اسـت امکان 
اجـرا  بـه  شـده،  انجـام  آن  سـنجی 
نمی رسـد و چندیـن ارتبـاط برقی دیگر 
پاکسـتان،  ترکمنسـتان،  بـه  جملـه  از 

عـراق و ترکیـه و نیـز ارتباط بـا جزیره 
عمـان  کشـور  آن  متعاقـب  و  قشـم 

کمـاکان مسـکوت مانـده اسـت. 
انجـام ایـن پروژه ها ایـران را در منطقه 
بسـیار قـوی و قطعـاً روابط سیاسـی را 

. مسـتحکمتر می نماید 
تجدیدپذیر  انرژی های  بخش  در   .5
بسیار سخن گفته ایم. آیا سهم ما چند ده 
مگاوات نصب شده است، چطور بعضی 
از کشورهای اروپایی که تعداد روزهای 
بسیار کمتری از ایران هوای آفتابی دارند 
با انرژی خورشیدی در روزهایی از سال 
بدون اتکا به انرژی فسیلی برق خود را 
کدام  از  بخش  این  در  می کنند.  تامین 

مشاوران استفاده شده است؟
ایرانـی  مشـاوران  اینکـه  صـرف  آیـا 
تجربـه کافـی در انرژی های نـو ندارند 
می توانیـم از حرکتـی کـه در دنیـا بـه 
وجود آمده و کشـور نسـبت به آن تعهد 
از آسیب رسـانی  دارد و موظـف اسـت 
بـاز  سـر  کنـد،  خـودداری  ازون  الیـه 
زنیـم؟ مـا باید تعهـدات خـود را در این 
زمینـه انجـام دهیـم و از سـوخت های 
فسـیلی بـه عنـوان نعمت خـدادادی به 

کمتریـن میـزان اسـتفاده کنیم. 
کسب  تامین  در  مشکلی  اگر  ادامه  در 
کلیه  چرا  می بینیم  مشاوران  کار  و 
به  اجبارا  را  انتقال  و  تولید  پروژه های 
تا  نمی بریم   EPCF یا   EPC سمت 
نمایان  پروژه ها  در  مشاوران  مشارکت 
به  مشاوران  این  که  آنجا  از  شود. 
در  می توانند  هستند  مجهز  روز  دانش 
و سازندگان طرح های  پیمانکاران  کنار 

مناسب تری ارائه دهند.
6. و آخـر اینکـه چـرا مسـئوالن رونـد 
بـا  را  خارجـی  گذاری هـای  سـرمایه 
مکانیسـم های مختلف بانکـی و تعامل 
سیاسی تسـهیل نمی کنند تا بدینوسیله 
انجـام  منظـور  بـه  جهشـی  حرکتـی 
پروژه هـای صنعـت بـرق به وجـود آید.
امیـد اسـت علیرغـم تمـام گفته هـا و 
ناگفته هـا مسـئوالن محتـرم بـه دور از 
هیاهـوی سیاسـی و حرکـت بـا مـوج 
انتخابات داخلـی و خارجی حمایت های 
الزم را جهـت افزایش تولیـد و انتقال و 
توزیـع بـرق بـر اسـاس برنامه ریزی ها 
انجـام دهند تـا برگ زرینـی در کارنامه 

خدمتـی آنان درج شـود.
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صنعت  سندیکای  مدیره  هیات  رییس 
برق ایران در ابتدای این نشست با بیان 
اینکه سندیکا سه سال سخت را گذرانده 
است، گفت: در این سال ها تالش کردیم 
سندیکا را از حالت سنتی خارج کرده و 
با تحقیقات و مستندات متحول کنیم. 

علیرضـا کالهـی افزود: در این سـال ها 
جایگاه سـندیکا در مراکز تصمیم گیری 
روز بـه روز پررنگ تر شـده اسـت. اتاق 
بازرگانـی ایـران در راسـتای سیاسـت 
»یـک کشـور، یـک تشـکل« کشـور 
عـراق را کـه در حال حاضـر مهم ترین 
شـریک تجاری ماسـت، به سـندیکای 
صنعـت بـرق ایـران سـپرده اسـت. تـا 
ایـن بـرای بحـث صـادرات  از  پیـش 
تنهـا انجمـن خدمات فنی و مهندسـی 
شـناخته می شـد امـا امـروز از سـندیکا 

نیـز نظرخواهـی می شـود. 

سندیکا  مالیاتی  نماینده  حضور 
در مجلس

نقاط  از  دیگر  یکی  اینکه  بیان  با  وی 
ضعف سنتی سندیکا عدم حضور موثر 

تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  در 
سال ها  این  در  کرد:  اظهار  است،  بوده 
تالش کردیم تا حدودی این موضوع را 
جبران کنیم. البته نمی توان گفت نتایج 
چراکه  بوده؛  رضایت بخش  ما  تالش 
از  نیز  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 
عمدتا  و  است  بی برنامه  وزارتخانه های 
بر صنایع بزرگ و شرکت های دولتی و 

خصولتی متمرکز شده است. 
علیرضا کالهی با اشـاره به بخشـنامه ای 
که اواخر سـال گذشـته از سـوی معاون 
اول رییـس جمهـور به کلیه دسـتگاه ها 
ایـن  براسـاس  گفـت:  شـد،  ابـالغ 
از  هیچ یـک  پـس  ایـن  از  بخشـنامه 
دسـتگاه های دولتـی نمی تواننـد بـدون 
نظرخواهـی از اتاق ایران و تشـکل های 

آن تصمیم گیـری کننـد.
کالهی در بخش دیگری از سخنان خود 
با اعالم این خبر که از 25 اردیبهشت 
ماه بازنگری قانون مالیات ارزش افزوده 
در مجلس شــورای اسالمی شروع شده 
و رسما از نماینده سندیکا برای حضور 
دعوت به عمل آمده است، گفت: یکی 

امور  زمینه  در  سندیکا  موفقیت های  از 
مالیاتی بوده است و امیدوار هستیم کلیه 
مشکالت اعضا در این رابطه حل شود. 

نشسـتی بـرای شـنیدن صدای 
عضا  ا

در ادامه نشست هم اندیشی هیات مدیره 
غیاث الدین  پرویز  سندیکا،  اعضای  و 
نامناسب  زمان  بابت  ضمن عذرخواهی 
ایام  با  آن  تداخل  و  نشست  برگزاری 
کرد:  بیان  جمهوری،  ریاست  انتخابات 
به دلیل نزدیکی ماه مبارک رمضان و 
ضمنا جلسه مجمع عمومی سندیکا که 
احتماال دهم مردادماه برگزار خواهد شد، 
زمان مناسب تری برای تشکیل نشست 

هم اندیشی نیافتیم. 
دبیـر سـندیکای صنعـت بـرق ایـران 
با اشـاره بـه اینکـه در سـال های پیـش 
از طریـق رسـانه های سـندیکا گزارش 
گفـت:  اسـت،  شـده  ارائـه  فعالیت هـا 
در ایـن جلسـه بیشـتر در نظـر داریـم 

شـنونده باشـیم نـه گوینـده. 
اعضای  گرفتاری های  کرد:  اضافه  وی 

ارتباط  در  مگر  نمی شود؛  حل  سندیکا 
تنگاتنگ سندیکا با سایر تشکل ها. 

خوشبختانه طی سال های گذشته در این 
زمینه اقدامات خوبی صورت گرفت؛ ضمن 
اینکه بخت نیز با ما یار بود و در ماه های 
اخیر، دولت همکاری بیشتری در پذیرش 

خواسته های تشکل ها داشت. 
غیاث الــدین در ارتباط با فعالیت هــای 
سنــدیکا در زمینه تامین اجتماعی گفت: 
با پیگیری های سندیکا و اتاق بازرگانی 
چند بخشنامه در این زمینه از سوی دولت 
ابالغ شد. عالوه بر این حدود یک سال 
است که مشاوری مسلط در سندیکا به 
شرکت های عضو خدمت رسانی می کند. 
خدمـات  بـا  دررابطـه  سـندیکا  دبیـر 
مالیاتـی سـندیکا اظهـار کـرد: در ایـن 
زمینـه بـا همـکاری تشـکل های دیگر 
فعالیت هـای زیـادی انجـام شـد؛ ضمن 
اینکـه یک مشـاور مالیاتی بسـیار قوی 
می یابـد  حضـور  سـندیکا  در  مسـتمر 
و حتـی در پـاره ای از مـوارد در محـل 
اسـت.  شـده  حاضـر  اعضـا  شـرکت 
منهـای این مـوارد، این مشـاور مالیاتی 

گـزارش

نشست هم اندیشی هیات مدیره و 
اعضای سندیکای صنعت برق ایران 
2۶ اردیبهشت ماه با حضور رییس، 
اعضای هیات مدیره، دبیر سندیکا و 
نمایندگان قریب به 70 شرکت عضو 
در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی تهران برگزار شد. 
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بـه عنـوان نماینده سـندیکا به شـورای 
حـل اختـالف مالیاتـی سـازمان امـور 
مالیاتی معرفی شـد و بـدون حضور وی 
جلسـه رسمیت نداشـته و دو عضو دیگر 

حـق صـدور رای ندارنـد.
وی افزود: در حال حاضر موردی نیسـت 
که در مجلس شـورای اسالمی در ارتباط 
با صنعت برق مطرح شـود و از سـندیکا 
نظرخواهی نشـود. همچنین سـندیکا با 
وزارت نیرو و شـرکت های زیرمجموعه، 
وزارت صنایع، سـازمان توسعه صادرات، 
سـازمان تامیـن اجتماعی، سـازمان امور 
مالیاتـی، پژوهشـگاه نیرو و دانشـگاه ها 
در  اسـت.  تنگاتنـگ  ارتبـــاط  دارای 
تمامی  مناقصات، سنــــدیکا اثرگذاری 

جـــدی دارد.
پرویــز غیاث الدین بـا اشـــاره بـــــه 
هماهنگـی  معاونـت  مسـتمر  حضـور 
جلسـات  در  توانیـر  شـرکت  توزیـع 
دکتـر  آقـای  شـد:  یـادآور  سنـــدیکا 
وزیـر  مقـام  قائـم  از سـوی  حقی فـام 
نیـرو بـه منظور حل و فصل مشـکالت 
سـندیکا حکـم دارد. بـا ایـــن حــال 
زمینـه  در  اعضـا  مشـارکت  متاسـفانه 
انعـکاس مشـکالت بـه سنـــدیکا یـا 

اسـت. کم رنـگ  راه حـل  پیشـنهاد 
وی اضافـه کـرد: طی ایـن مدت برخی 
از کمیته هـا کـه ضـرورت وجـود آن ها 
حس می شـد، فعال شـد؛ ضمـن اینکه 
کمیتـه شرکت هــــای دانش بنیـان و 
کمیتـه بهـره وری و کاهـش تلفـات در 

حال تشـکیل اسـت. 
با  ایران  برق  صنعت  سندیکای  دبیر 

بیان اینکه برخی کمیته ها و کارگروه ها 
متوقف  قراردادهای  کارگروه  همچون 
سندیکا  در  طوالنی  نسبتا  سابقه ای 
داشته و کماکان در حال پیگیری است، 
گفت: در مرحله اول فراخوان 40 قرارداد 
متوقف از سوی اعضا به ما اعالم شد و 
سپس با پیگیری های سندیکا به حدود 
نود قرارداد رسید. در ادامه مشخص شد 
اولین  است.  پیگیری  قابل  قرارداد   79
توانیر  شرکت  مدیرعامل  مثبت  اقدام 
در این خصوص، توقف فسخ قرارداد و 
ضبط ضمانتنامه ها تا اطالع ثانوی بود. 
غیاث الدین در ادامه گفت: امروز این 79 
قرارداد به 300 قرارداد افزایش یافته و 
متوجه شده ایم کار در زمان تعیین شده 

به پایان نمی رسد. 
از 8  تیپ  قرارداد  اینکه  به  با اشاره  وی 
سال پیش در سندیکا کلید خورده بود، 
گذشته  سال  خوشبختانه  کرد:  تاکید 
تالش های سندیکا به سرانجام رسید و 
از سوی هیات مدیره توانیر تصویب شد. 
دبیر سندیکا اضافه کرد: در زمینه ارزیابی 
و تشخیص صالحیت کاری اساسی در 
سندیکا آغاز شده و خوشبختانه توانیز نیز 

کامال همراهی می کند. 
وی با بیان اینکه در ماه های آخر سال 
95 بخشی از مطالبات اعضای سندیکا 
اعضا  از طرف  البته  وصول شد، گفت: 
کم لطفی شد و تنها 40 شرکت مطالبات 
خود را اعالم کردند. اکثر این شرکت ها 
25 درصد از مطالبات خود را به صورت 
نقدی از شرکت توانیـــر و بخشی را از 
طریق شرکت هــای کارفرمــا دریافت 

کردنــد. همچنین شرکت هــای طرف 
قرارداد با شرکت های توزیع حدود 500 
میلیارد تومان اوراق خزانه دریافت کردند 
و مطالبات ایـــن شرکت هـــا به زودی 

تسویه خواهد شد.

از  عضویت  حق  پرداخت  لزوم 
سوی اعضا

از سـخنان غیاث الدیـن، محمـد  پـس 
فارسـی در ارتبـاط بـا رونـد برگـزاری 
انتخابات هیات مدیـره گفت: کارگروهی 
بـــرای هماهنگی هــــای مرتبـط بـا 
انتخابـات تشـکیل داده ایـم. مقرر شـده 
هیـات  داوطلبـان  ثبت نـام  بـه  زمانـی 
مدیره در دور بعد در رسـانه های سندیکا 
بهتـر  مدیریـت  بـرای  و  اعـالم شـود 
تـالش خواهیم کـرد معرفـی کاندیداها 
را بـه صـورت اتوماسـیون پیـش ببریم. 
عضـو هیات مدیـره سـندیکا ادامـه داد: 
کمافی السـابق اعضایـی کـه بدهکاری 
حـق عضویـت دارنـد بایـد تـا لحظـه 
تسویه حسـاب  کاندیداتـوری  ثبت نـام 
کننـد. همچنیـن یکـی از شـرایط مهم 
بـرای کاندیداتوری هیات مدیـره یا ثبت 
رای در انتخابات، داشـتن کارت بازرگانی 
و یـا کارت عضویـت معتبـر اتاق اسـت. 
متاسـفانه باتوجـه بـه اینکـه در حـال 
حاضـر دارای 527 عضو هسـتیم، تعداد 
کمـی  از اعضا حائز شـرایط کاندیداتوری 

و ثبـت رای هسـتند. 
خزانـه دار سـندیکا با بیـان اینکه بودجه 
هزینه هـای  بـرای  حق عضویـت  و 
جاری سـندیکا مـورد نیاز اسـت، تاکید 

بودجـه  کسـری  جبـران  بـرای  کـرد: 
بـه کمـک دبیـر و همـکاران سـندیکا 
کمـاکان  امـا  دادیـم  انجـام  اقداماتـی 

دارد. وجـود  کسـری هایی 
حق  پرداخت  خواستار  همچنین  وی 
عضویت از سـوی شرکت هـــای عضو 

سندیکا شد. 

پیگیری سندیکا برای گسترش 
ابعاد شمول قرارداد تیپ

پاسخ  و  پرسش  به  نشست  این  ادامه 
و  عضو  شرکت های  نمایندگان  میان 
اختصاص  مدیره  اعضای هیات  و  دبیر 
این  به  پاسخ  در  سندیکا  دبیر  یافت. 
سوال که پس از تفکیک شرکت توانیر، 
چه  به  شرکت  این  با  سندیکا  رابطه 
قرار  گفت:  یافت،  خواهد  ادامه  صورت 
تنها  و  تفکیک شده  توانیر  بود شرکت 
به کار انتقال اختصاص یابد اما تفکیک 
و حتی خصوصی سازی بخش توزیع از 
شرکت توانیر منتفی شده است. تنها به 
بخش تولید یک شرکت مادرتخصصی 

اختصاص یافته است.
پرویز غیاث الدین در پاسخ به سوال یکی 
از اعضا درخصوص اینکه در حال حاضر 
عمال تغییری در قراردادهای وزارت نیرو 
مشاهده نشده است، اظهار کرد: قرارداد 
تیپ فعال در شرکت توانیر تصویب شده 
است و در پی آن هستیم که از سوی 
معاون امور برق وزارت نیرو ابالغ شود تا 
شامل کلیه بخش های وزارت نیرو شود. 
ضمن اینکه به دنبال آن هستیم تا چند 
نمونه قرارداد با فرم تیپ مبادله شود و 

گـزارش
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آنگاه اصالحات الزم اعمال شود.
وی خواستار آن شد که هرجا از قرارداد 
تیپ استفاده نشد، از سوی اعضا گزارش 
پیگیری های  به  تا سندیکا نسبت  شود 

الزم اقدام کند.

هماهنگی با سازمان قانون گریز 
تامین اجتماعی آسان نیست

عضـو  سـعادتی،  مسـعود  ادامـه  در 
پاسـخ  در  سنــــدیکا  مدیـره  هیـات 
در  اینکـه  درخصـوص  سـوالی  بـه 
بخشـنامه های سـازمان تامین اجتماعی 
کـه حاصـل تالش هـای سـندیکا بوده 
غفلـت  پیمانـکار  شرکت هـــــای  از 
شــــده اسـت، گفـت: در سازمــــان 
بخشـنامه ها  تامین اجتماعـی علی رغـم 
در شـعب مختلـف نیز با مشـکل مواجه 
هستیم. شـعب تامین اجتماعی قوانین را 
رعایـت نمی کننـد. ایـن درسـت اسـت 
کـه شـرکت های پیمانکاری با مشـکل 
مواجـه هسـتند و برخـی از بخشـنامه ها 
ایـن  نمی شـود.  اعمـال  آن هـا  بـر 
از طریـق روش هـای  بایـد  مشـکالت 
مختلـف منتقـل شـده و مـورد پیگیری 

قـرار گیـرد. 
رییـس  کالهـی،  علیرضـا  همچنیـن 
ارتبـاط گفـت:  ایـن  هیـات مدیـره در 
تامیــــن اجتماعی از سازمان هـــــای 
قانون گریـز اسـت و بـرای همـه ایجـاد 
در  کار  وزیـر  اخیـرا  می کنـد.  مشـکل 
ایـن  در  و  شـد  حاضـر  تهـران  اتـاق 
رابطـه وعده هایـی داد که اجرایی نشـد. 
سـازمان تامین اجتماعـی در حال حاضر 
بـا دو مشـکل اعـم از کسـری بودجه و 
فسـاد مواجـه اسـت و بـه همیـن دلیل 
در برابـر خواسـته ها مقاومـت می کنـد. 
فعال مسـاله در شـورای گفت وگو مطرح 
شـده اسـت و امیدواریـم تالش هـا بـه 
نتیجـه برسـد. بـه هـر حـال بایـد توجه 
داشـت کـه قدرت سیاسـی اتـاق تهران 
از سـندیکا بیشـتر اسـت امـا متاسـفانه 
تاکنون به جایی نرسـیده اسـت. بنابراین 
از سـندیکا نیـز در حـد تـوان می تـوان 

داشـت.  انتظــار 
سنــــدیکا  دبیـر  غیاث الدیـن،  پرویـز 
نیسـت  قـــرار  کـرد:  اظهــــار  نیـز 
تمامی مشـکالت یکبـاره حل شـود. هر 
شـعبه تامین اجتماعـی مطابـق سـلیقه 
خـود رفتـار می کند و بنابراین سـازگاری 
بـا چنیـن سـازمانی بـا دشـواری همراه 
اسـت. وزیر نیرو قول تشـکیل جلسه ای 
و هیات مدیـره  کار  وزیـر  بـا  مشـترک 
سـندیکا را بـه مـا داده اسـت و امیـد 
مـی رود با تشـکیل این جلسـه به برخی 

از خواسـته های خـود دسـت یابیـم. 
اینکه سازمان  بیان  با  نیز  ثقفی  فریبرز 
که  است  دستگاهی  اجتماعی  تامین 
کردن  بیدار  و  زده  خواب  به  را  خود 
برنده  کرد:  بیان  است،  سختی  کار  آن 
مناقصات بر این اساس تعیین می شود 
اجتماعی  تامین  درصد  شرکت ها  که 
براساس  یا  غیرواقعی  یا  واقعی  را 
متاسفانه  باشند.  کرده  حساب  معافیت 
تامین اجتماعی را  در مناقصات حاشیه 
کم در نظر می گیریم که اگر قرار باشد 
شود،  پرداخت  تامین اجتماعی  سهم 
چیزی برای شرکت باقی نمی ماند. اگر 
همه بدانیم سهم تامین اجتماعی همیشه 
یکسان است، با مشکل کمتری مواجه 
به  گاهی  که  دلیل  این  به  می شویم. 
انحاء مختلف موفق به دریافت تخفیف 
شدیم، درصد تامین اجتماعی را حساب 

نمی کنیم و متضرر می شویم. 
نایب رییس هیات مدیره افزود: متاسفانه 
تجهیزات  درصد   70 پیمانکاران  اگر 
حق  اصال  کنند،  وارد  خارج  از  را  خود 
تامین اجتماعی پرداخت نخواهند کرد و 

این عیب بزرگ واردات کشور است. 

حل مشکالت اعضا با نیروگاه داران 
از طریق سنـدیکای تولیدکنندگان 

بـرق
در بخش بعدی علیرضا کالهی، رییس 
هیات مدیره سندیکا در پاسخ به این سوال 
که با توجه به واگذاری نیروگاه ها و خارج 
شدن آن ها از حیطه وزارت نیرو، سندیکا 

از امور مرتبط با  چگونه می تواند برخی 
آن ها را هماهنگ کند، تصریح کرد: این 
بخش خصوصی  جزء  اکنون  نیروگاه ها 
به حساب می آیند و نمی توان از طریق 
وزارت نیرو در امور آن ها مداخله کرد. ما 
سعی کرده ایم این موضوعات را فعال با 
سندیکای تولیدکنندگان برق به صورت 
مستقیم حل و فصل کنیم. حداقل کاری 
که سندیکا توانسته در این مدت انجام 
این  با  مشترک  جلسات  برگزاری  دهد، 

انجمن بوده است. 
علی بخشی، نایب رییس هیات مدیره 
نیز در ادامه با اشاره به ارتباط سندیکا با 
تالش  و  برق  تولیدکنندگان  سندیکای 
اگر  گفت:  انجمن  این  با  تفاهم  برای 
اعضا پیشنهاد دیگری برای حل و فصل 
اینگونه موضوعات دارند، مورد استقبال 

قرار خواهد گرفت. 
نیز  سندیکا  دبیر  غیاث الدین،  پرویز 
با اشاره به تالش برای ایجاد فدراسیون 
دلیل  به  متاسفانه  کرد:  اظهار  برق 
اختالف نظرهای مختلف متوجه شدیم 
راحتی ممکن  به  برق  فدراسیون  ایجاد 
حال  در  وجود  این  با  شد.  نخواهد 
راه اندازی شورای هماهنگی تشکل های 

صنعت برق هستیم.

بـرای  سـندیکا  درخواسـت 
ارزیابی  عهده گیـری مسـئولیت 

حیـت صال
در ادامـه فریبـرز ثقفـی در پاسـخ به این 
سـوال کـه سـندیکا بـرای حمایـت از 
شـرکت های عضـو در مـورد البی هـای 
در  اعضـا  حقـوق  تضییـع  و  داخلـی 
مناقصـات چـه خواهـد کـرد، تصریـح 
کـرد: ایـن موضـوع بـه دلیـل تعـارض 
منافـع به صـورت ذاتی وجـــود دارد. به 
هـــر حـال نمی توان با طـرح این موارد 
بـه صـورت کلـی رسـیدگی انجـام داد؛ 
بلکـه الزم اسـت اعضای محتـرم موارد 
دبیرخانـه  بـه  بـه صـورت جداگانـه  را 
اعـالم کننـد تـا مـورد پیگیـری قـرار 
گیـرد. دبیرخانه حسـب مورد، مسـاله را 

بـا کمیتـه مرتبـط یـا هیـات مدیـره در 
میـان خواهـد گذاشـت. 

نایب رییس هیــات مدیــره سنــدیکا 
ادامه داد: همواره در رابطه با ارزیابی و 
تشخیص  صالحیت مشکالتی وجـــود 
که  می آید  پیش  گاهی  است.  داشته 
برخی از شرکت هــا به احراز صالحیت 
شرکت ها اعتراض می کنند. در برخی از 
دوره هــا از سوی سازمــان مدیریت و 
برنامه ریزی در حق شرکت ها ظلم شده 
کاهش  باعث  درست  ارزیابی  عدم  و 
کیفیت در فضای ساخت داخل می شد. 
بارها از سوی سندیکا اعتراض شده و ما 
خواستار این شده ایم که سندیکا مسئول 

ارزیابی شود. 

سندیکا یک تشکل صنفی است 
نه کارگری

در ادامه حمیدرضـــا هوبخت با بیــان 
احســاس  عضو  شرکت هــای  اینکه 
گشــایش نمی کننــد، گفت: بـــه نظر 
می رسد اقدامات سندیکا کافی نیست و 
می بایست تحولی بزرگ رقم زده شود تا 
از رکود و مشکالت مبتالبه رهایی یابیم. 
به  ما  دسترسی  باشد سطح  شاید الزم 
مسئولین دولتی باالتر رود و به یکی دو 

معاون وزیر نیرو محدود نشویم. 
عضو هیــات رییسه کمیته سازنــدگان 
تجهیزات برقی افزود: متاسفانه در برنامه 
به  رقم خاصی  توسعه  ساله ششم  پنج 
صنعت برق اختصاص داده نشده است و 
این نشان نمی دهد صنعت برق در پنج 
سال آینده تحرکی خواهد داشت. ما در 
سندیکا با اصرار و خواهش به مسئوالن 
دولتی کار خود را پیش می بریم اما برخی 
از انجمن ها به اعتصاب دست می زنند. ما 
اهرم فشاری نداریم و با روند فعلی رو به 

فنا خواهیم رفت. 
رییس هیـات مدیره سـندیکای صنعت 
بـرق در پاسـخ بـه ایـن انتقـاد گفـت: 
سـنتی  ضعف هـای  نقطـه  از  یکـی 
سـندیکا ایـن بـود کـه تنهـا در وزارت 
نیـرو شـناخته می شـد. ما در سـال های 
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اخیـر جـای پـای خـود را در مجلـس و 
وزارت صنعت، معـدن و تجارت محکم 
سـاختیم. در حـال حاضـر اهـرم قانونی 
مـا اتـاق بازرگانـی ایران اسـت و قانون 
همـه  دارد  تاکیـد  تولیـد  موانـع  رفـع 
پیگیری هـای تشـکل های صنفـی باید 

از طریـق اتـاق صـورت گیرد. 
علیرضـا کالهـی اضافـه کـرد: در ایـن 
دوره تـالش کردیـم اوال اهمیت صنعت 
بـرق را بـه بقیـه بشناسـانیم و جایـگاه 
خـود را محکم تـر سـازیم؛ ثانیـا سـند 
راهبـردی صنعت بـرق را تدویـن کنیم. 
تا پایان امسـال مقرر اسـت بـا همکاری 
و بودجه اتاق ایران 8 اکشـن پلن از سـند 

راهبـردی اسـتخراج کنیم. 
پرویز غیاث الدین، دبیر سندیکا نیز در این 
انجمن  یک  سندیکا  کرد:  تاکید  ارتباط 
صنفی است و انجمن هایی که به برخی 
فعالیت ها نظیر اعتصاب دست می زنند، از 

انجمن های کارگری هستند. 

تجهیزات  استانداردسازی  لزوم 
در بخش خصوصی

رییـس  کالهـی،  علیرضـا  ادامـه  در 
هیات مدیـره سـندیکا در پاسـخ بـه این 

سـوال کـه سـندیکا در رابطه بـا عدول 
از اسـتانداردها کـه سـبب ایجـاد رقابت 
مخرب و قیمت شـکنی شـده چـه کرده 
اسـت، گفت: در ایـران نمی تـوان برای 
کاری  مخـرب  رقابـت  از  جلوگیـری 
صنفـی  تشـکل  هیـچ  و  داد  انجـام 
دیگـری نتوانسـته موفـق عمـل کنـد. 
پرویز غیاث الدین، دبیر سندیکای صنعت 
برق ایران نیز درخصوص ارزیابی کاالها 
بسیار  این کار  استاندارد گفت:  و بحث 
تنوع  چراکه  است؛  سنگین  و  سخت 
سندیکا  در  اما  است  زیاد  بسیار  کاالها 
به  هستیم  امیدوار  است.  شده  شروع 
جایی برسیم که کسی نتواند از کاالی 
نامرغوب استفاده کند. با این حال این 
اعضا  همه  کمک  و  زمان  نیازمند  کار 
کمیته های  کلیه  در  نیز  اکنون  است. 
ارزیابی شرکت توانیر اعضای سندیکا با 

حق رای حضور دارند. 
پـس از سـخنان دبیـر سـندیکا، فریبرز 
ثقفـی نایب رییس هیات مدیره سـندیکا 
تصریح کرد: یکی از مشکالت ریشه ای 
مـا این اسـت کـه سـندیکاها و فعاالن 
بخـش خصوصـی تصـور می کنند همه 
کارهـا باید از سـوی وزارت نیـرو انجام 

شـود؛ ایـن در حالـی اسـت کـه برخـی 
از کارهـا نظیر استانداردسـازی بایسـتی 
در نهـادی مشـترک میـان وزارت نیـرو 

و تشـکل ها انجام شـود. 

ترویج استفاده از کاالی ساخت 
داخل با اجبار محقق نمی شود

در  کالهی  علیرضا  بعدی  بخش  در 
ترویج  برای  که  سوال  این  به  پاسخ 
استفاده از کاالی داخل در پروژه ها چه 
اقداماتی انجام شده است، اظهار کرد: در 
زیادی  بحث های  موضوع  این  با  رابطه 
حاضر  حال  در  و  است  گرفته  صورت 
تمهیداتی اندیشیده شده است؛ به عنوان 
مثال شرکت های ایرانی که با فاینانس 
کشورهای  در  پروژه  انجام  به  دولتی 
خارجی می پردازند، باید حداقل 60 درصد 
از تجهیزات خود را از کاالهای ساخت 

داخل تامین کنند. 
رییـس هیات مدیـره سـندیکا افـزود: در 
موضـوع پروژه هـای داخـل و فاینانـس 
خارجـی بـا یـک تهدیـد جـدی مواجـه 
هسـتیم و ما در همه جا در این خصوص 
صحبـت کرده ایـم تـا قوانیـن سـاخت 
داخـل کشـور بـه درسـتی رعایت شـود. 

در  نیز  سندیکا  دبیر  غیاث الدین،  پرویز 
رابطه با استفاده از کاالی ساخت داخل 
در پروژه ها تاکید کرد: ما به اندازه کافی 
قوانین مناسب داریم و کاری که سندیکا 
انجام می دهد، رصد اجرای قانون است. 
ما  به  اعضا  را  قانون  این  اجرای  عدم 
داریم  تقاضا  بنابراین  می دهند.  گزارش 
مشاهده  موردی  محترم  اعضای  هرجا 
موجود  داخل  ساخت  کاالی  که  کردند 
استفاده  خارجی  کاالهای  از  اما  است 
ما مکاتبات و  تا  می شود، گزارش کنند 

پیگیری های الزم را انجام دهیم. 
نایب رییس هیات مدیره  فریبرز ثقفی، 
لزوم  درخصوص  پایان  در  نیز  سندیکا 
در  داخل  ساخت  کاالهای  از  استفاده 
پروژه ها گفت: برخی از کاالهای ساخت 
داخل مونوپل هستند و پیمانکاران برای 
هستند.  رنج  در  کاالها  این  از  استفاده 
از  گاهی  تجهیزات  سازندگان  از  برخی 
ارائه کاال خودداری می کنند و در چنین 
شرایطی این پیمانکاران هستند که ضرر 
می کنند. نکته دیگر این است که برای 
استفاده از کاالی ساخت داخل باید مزیت 
اقتصادی ایجاد کرد. این کار با اجبار و 
توصیه به صورت ریشه ای حل نمی شود. 
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اتـاق  نماینـدگان  هیـات  جلسـه 
ایـران 31 اردیبهشـت در محـل اتـاق 
بازرگانـی، صنایع، معادن و کشـاورزی 

ایـران برگـزار شـد. 
جلسـه هیـات نماینـدگان اتـاق ایران بـا حضور 
غالمحسـین شـافعی رییس اتـاق ایـران، پدرام 
ایـران، مسـعود  اتـاق  رییـس  نایـب  سـلطانی 
خوانسـاری رییس اتاق بازرگانـی، صنایع، معادن 
و کشـاورزی تهـران، علیرضـا کالهـی رییـس 
هیـات مدیـره سـندیکای صنعـت بـرق ایـران، 
امیرحسـین کاوه دبیر سندیکای لوله و پروفیل و 
اعضـای هیـات نماینـدگان اتـاق ایران شـد. 

صنعت  در  صادرات  دالر  میلیارد   30
برق، به شرط رفع موانع

صنعـت  سـندیکای  مدیـره  هیـات  رییـس 
ایـن جلسـه  ایـران در بخـش نخسـت  بـرق 
ضمـن تبریـک حضـور پرشـور مـردم در پـای 
صندوق هـای رای و پیـروزی رییـس جمهـور، 
گفـت: در ایـن انتخابات مـردم قاطعانه به وعده 
پـول »نـه« گفتنـد و نشـان دادنـد کـه خواهان 
رشـد و سیاسـت های معقول اقتصادی هسـتند. 
علیرضا کالهی صمدی ادامه داد: همگی ما در 
کوران انتخابات نگران وعده های عوام فریبانه و 
مخرب بودیم و بدون شک یکی از دالیل اقبال 
بخشی از جامعه به اینگونه وعده ها عدم بهبود 
به  است؛  بوده  معیشت  وضعیت  در  محسوس 
ویژه بحران بیکاری که بخش عمده جامعه با 

آن دست و پنجه نرم می کند. 
در  دولت  موفقیت  علی رغم  کرد:  اضافه  وی 
تاریخ کشور  اقتصادی  تبدیل عمیق ترین رکود 
به رشد، این رشد متوازن نبوده و عمدتا متعلق 
به نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع باالدستی مواد 
صنعتی  واحد  هزاران  است.  بوده  اولیه  و  خام 
کوچک و متوسط و بنگاه هایی که در تمام دنیا 
این  از  هستند،  و اشتغال  افزوده  ارزش  محرک 
از دالیل این رشد  رشد بی بهره مانده اند. یکی 
نامتوازن، تمرکز بیش از حد منابع مالی کشور در 
صنایع باالدستی و شرکت های بزرگ بوده است.
صنایع  به  خاصی  توجه  اینکه  بیان  با  کالهی 
پایین دستی نمی شود،  اظهار داشت: این درحالی 
ده ها  از  ایران  در  باالدستی  صنایع  که  است 
آب،  از  اعم  پنهان  و  آشکار  یارانه  میلیارد دالر 
برق، انرژی و امتیازات معدنی برخوردار هستند. با 

وجود یارانه های متعدد صنایع باالدستی، تولیدات 
کشور بدون ایجاد ارزش افزوده و با قیمت های 
تنها  و  به کشورهای دیگر صادر می شود  نازل 
برای همسایگان ما مزیت نسبی و اشتغال ایجاد 

کرده است. 
برق  صنعت  سندیکای  مدیره  هیات  رییس 
شاهد  دوازدهم  دولت  در  امیدوارم  افزود:  ایران 
تغییر مسیر باشیم و وزارتخانه هایی نظیر وزارت 
سیاستگذاری های  در  تجارت  و  معدن  صنعت، 
خود مسیر رشد و توسعه صادرات غیرنفتی واقعی 

را ببینند.
به  با اشاره  ایران  اتاق  نمایندگان  هیات  عضو 
دچار  غیرنفتی  صادرات  زمینه  در  ایران  اینکه 
آمار  ما  کرد:  بیان  است،  شده  مبحث  خلط 
باالیی از صادرات غیرنفتی ارائه می دهیم و این 
آمار همان منابع طبیعی  این  درحالی است که 
کشور هستند که به کشورهای همسایه منتقل 
با صادرات  برق کشور  در صنعت  ما  می شوند. 
و  فنی  خدمات  و  کاال  زمینه  در  درصدی   95
صادرات  دالر  میلیون   600 حدود  و  مهندسی 
کشور  صنایع  سایر  به  نسبت  صنعتی،  کاالی 
کمال  با  آمار  این  اما  داشته ایم  خوبی  عملکرد 

بالقوه صنعت برق فاصله زیادی دارد. 
ذخایر  درصد  دارای 5  ما  افزود: کشور  کالهی 
مس دنیاست و در زمره 10 تولیدکننده بزرگ 
پتروشیمی دنیا قرار دارد و این در حالی است که 
کشور ترکیه هیچ یک از این مزایا را دارا نیست؛ با 
این حال صادرات ما در صنعت برق 150 میلیون 
دالر و صادرات ترکیه 15 برابر یعنی 2/3 میلیارد 

دالر است. باید از خود بپرسیم چرا؟
سـندیکای  مدیـره  هیـات  رییـس  گفتـه  بـه 
صنعـت بـرق ایـران، درصـورت رفـع موانـع و 
تامیـن  زنجیـره  مثـل  موانعـی  برطرف سـازی 
مـواد اولیـه، صنعـت بـرق کشـور می توانـد در 
کوتاه مـدت بـه 10 میلیـارد دالر و در میان مدت 
بـه 30 میلیـارد دالر صـادرات دسـت پیـدا کند. 

اجتماعی  سرمایه های  احیای  لزوم 
کشور توسط رییس جمهور

بازرگانی،  اتاق  رییس  نشست  این  ادامه  در 
تقدیر  ایران ضمن  و کشاورزی  معادن  صنایع، 
از مشارکت گسترده مردم در انتخابات ریاست 
جمهوری گفت: بخش خصوصی ضمن قدردانی 
از تالش ها و اقدامات مثبت دولت یازدهم و با 
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آگاهی از نقاط ضعف حاکم بر فضای کسب و 
بیشتر و اصالحات در  کار خواستار تالش های 

برخی حوزه هاست. 
کـرد:  اظهـار  ادامـه  در  شـافعی  غالمحسـین 
صـورت  در  تنهـا  تالش هـا  و  تمامی اقدامـات 
برخـورداری از یـک نقشـه راه بـرای توسـعه 
اقتصـادی کشـور ثمربخـش خواهـد بـود. اتاق 
ایـران پیشـنهادات خـود را تقدیـم می کنـد و 
آمـاده اسـت تـا با تمـام ظرفیـت خـود در کنار 

دولـت در ایـن راه کوشـش کنـد. 
وی خطاب به رییس جمهور مردم ایران و با اشاره 
در  روزها  این  ایران  اجتماع  و  اقتصاد  اینکه  به 
عرصه اعتماد به نفس، عقالنیت، اندیشه و عمل 
کرد:  بیان  است،  شده  جدیدی  تحوالت  شاهد 
این موضوع ما را به یاد روزهای جنگ تحمیلی 
با وجود هجمه های جهانی،  می اندازد که ملت 
حاصل  درآمد  کاهش  و  تولید  بنیادهای  ضعف 
نتوانستیم  ما  چرا  رسیدند.  پیروزی  به  نفت  از 
نگهداشت  و  موقعیت  این  ثبات  از  استفاده  با 
در  اجتماعی  و  ملی  سرمایه های  و  همدلی ها 
راستای توسعه تولید کشور بهره بیشتری ببریم؟ 
بخشی از مسئولیت های اجتماعی رییس جمهور 
احیای این سرمایه های اجتماعی در کشور است. 
این روزها در حال  ایران  اقتصاد  افزود:  شافعی 
بازنگری دوباره خویشتن است تا بتواند از میان 
خاکستر قدیمی و کهنه بال بگشاید و جامعه را 
عامل  هیچ  کند.  هدایت  ملی  تعالی  سمت  به 
هیچ  همچنان که  نیست؛  توسعه  مانع  یگانه ای 
استراتژی و سیاست واحدی به تنهایی نمی تواند 
مسیر توسعه را هموار کند. توسعه اقتصادی و 
غلبه بر مشکالت امری اتفاقی نبوده و مستلزم 
راهبردی  سیاست های  تدوین  و  برنامه ریزی 
است. توسعه بدون اراده و همدلی یکایک مردم 
امکانپذیر نخواهد شد. بنابراین رییس جمهور باید 

فکر کند که چه باید کرد. 

درخواست  مولد،  بخش های  تقویت 
فعاالن اقتصادی از رییس جمهور

و  شرایط  اینکه  به  با اشاره  ایران  اتاق  رییس 
به  را  ما  فعلی  اجتماعی  و  سیاسی  تنش های 
شد:  یادآور  می سازد،  نیازمند  نوین  راهکارهای 
ایستاد و رییس  باز  انتقاد  از اظهار نظر و  نباید 
جمهور نیز نباید اجازه دهد جامعه از این نعمت 
محروم شود. پیشرفت نقد و انتقاد به این منظور 

است که مقوله شدن را به جای بودن و حرکت را 
به جای سکون در پیش بگیریم؛ درنتیجه در قدم 
اول باید پذیرفت حرکات پیشین دارای نقایص 
فراوان بوده و از اجماع و اقناع مناسب کارشناسان 
متخصص و متولیان تولید برخوردار نبوده است. 
نتیجه این امر کاهش بارآوری اقتصاد و افزایش 
پارامترهای زیانبار اقتصادی نظیر رکود در دوره 
تخریب  برآیند حرکات اشتباه  است.  بوده  سابق 
سرمایه های اجتماعی، افزایش هزینه های تولید 
در داخل کشور، کاهش نسبی قیمت واردات و 
انباشت مازاد اقتصادی در بخش های نامولد به 

جای بخش های مولد بوده است. 
جمهور  رییس  به  خطاب  شافعی  غالمحسین 
توسعه پس  فرایند  گفت: گاهی تصور می شود 
خواهد  ادامه  خود  راه  به  وقفه  بدون  آغاز  از 
با  رابطه  در  آنچه  نیست.  اینگونه  لزوما  اما  داد 
کشورها  در  سرمایه گذاری  و  خصوصی سازی 
اهمیت دارد، ایجاد بستر مناسب و نظام انگیزشی 
برای صاحبان عرصه اندیشه و عمل است. الزم 
است کارآفرینی و ارزش بخشی به تولید نه تنها 
در نوشتارها و گفتارها تبدیل به ارزش شود؛ بلکه 
جایی  در  توسعه  باشد.  راه  چراغ  نیز  عمل  در 
اتفاق می افتد که با تغییر در اندیشه ها و رفتارها و 
چارچوب ساختارها و سازمان ها به تحریک نبوغ 
انسانی پرداخته شود. فلسفه موفقیت، اعتماد به 
نفس است که در پرتو باوری مشترک افراد را 

همدل و هم نوا خواهد کرد. 
وی ضمـن تقاضا از رییس جمهـور درخصوص 
ایـران  مـردم  میـان  در  اعتمادبه نفـس  ایجـاد 
تصریـح کـرد: تـا زمانـی کـه هـدف دولت هـا 
حصـول درآمدهـای مقطعـی و خـرج آن هـا در 
مـوارد نامطمئـن باشـد، کشـور بـه سـرمنزل 
مقصـود نخواهد رسـید. سـاختارهای سـازمانی 
بخـش عمومـی در تحقـق آرمان هـای توسـعه 
نقـش موثـر ایفـا می کننـد و هـرگاه ناتـوان از 
اجـرای هماهنـگ برنامه هـای توسـعه باشـند، 
ممکـن اسـت در بعضـی مـوارد مانـع حرکـت 

توسـعه ای بخش هـای مولـد باشـند. 
رییس اتاق ایران در پایان تاکید کرد: درخواست 
این  جمهور  رییس  از  کشور  اقتصادی  فعاالن 
سمت  به  را  کشور  فعلی  وضعیت  که  است 
بهره وری و تقویت بخش های مولد سوق دهد. 
آینده از آن کسانی است که امکانات را پیش از 

آن که آشکار شود، می بینند. 
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 30 برق  نیروی  توزیع  کنفرانس  دومین  و  بیست 
استان  برق  توزیع  به میزبانی شرکت  ماه  فروردین 
سمنان و در سالن امیرکبیر دانشگاه سراسری سمنان 
نیرو در  وزیر  معاون  باحضور هوشنگ فالحتیان  و 
امور برق و انرژی، داود منظور قائم مقام مدیرعامل 
و معاون پشتیبانی شرکت توانیر، محمودرضا حقی 
سید  توانیر،  شرکت  توزیع  هماهنگی  معاون  فام، 
زمان حسینی، معاون هماهنگی انتقال شرکت توانیر، 
انجمن مهندسین برق  حسن غفوری فرد، ریاست 
تحقیقات  معاون  رضایی  کرم  ایران،  الکترونیک  و 
معاون  فرمد،  مجید  توانیر،  انسانی شرکت  منابع  و 
سید  توانیر،  شرکت  اقتصادی  امور  و  برنامه ریزی 
محمد موسوی زاده مدیرعامل شرکت توزیع استان 
دومین  و  بیست  اجرایی  کمیته  رییس  و  سمنان 
کنفرانس توزیع نیروی برق، محمدحسین عقدایی، 
دبیر انجمن صنفی و کارفرمایی شرکت های توزیع، 
محمد پارسا عضو هیأت مدیره سندیکا، پرویز غیاث 
الدین دبیر سندیکای صنعت برق ایران، محمدرضا 
خباز استاندار سمنان، مدیران اجرایی استان سمنان، 
مدیران عامل شرکت های برق منطقه ای و توزیع و 

کارشناسان ارشد صنعت برق سراسر کشور افتتاح شد.
در ابتدای مراسـم افتتاحیه این کنفرانس مدیرعامل 
شـرکت توزیع اسـتان سـمنان، نیازمندی عمومی و 
بـی بدیل بـودن را از ویژگی های انـرژی الکتریکی 
دانسـت و گفـت: سـرمایه گذاری در حـوزه انـرژی 
الکتریکـی هزینـه بر، زمـان بر و تخصصی اسـت. 
عـدم امکان ذخیره سـازی نیـز از دیگر چالش های 

ایـن نوع انرژی اسـت. 
بـرق  امـروزه  کـرد:  اضافـه  موسـوی زاده  محمـد 
نقش اساسـی و مهـم در تمامی عرصه هـای جامعه 
ایفـا می کنـد و زندگـی امـروز بـدون بـرق تقریبـا 
غیرممکـن اسـت. امـروزه حتـی حمـل و نقـل نیز 
تـا حدودی متکی به انرژی الکتریکی شـده اسـت. 
وی ادامه داد: کنفرانس توزیع با فراهم کردن فضای 
مناسب از طریق تدوین صحیح محورهای کنفرانس، 
ارتقای کارایی شبکه و ارائه خدمات به مشترکین و 
مردم، نشست های تخصصی با موضوعات روز، ارائه 
نوآوری ازطریق برپایی نمایشگاه و ... می تواند به 

ارتقای صنعت برق کشور کمک کند. 
موسـوی زاده بـا بیـان اینکـه در کنفرانـس توزیـع 

حاضـر تـالش شـده اسـت تـا محورها بـه صورت 
کاربـردی و بـا رویکـرد مشکل گشـایی از صنعـت 
بـرق کشـور انتخـاب شـود، گفـت: مدیریـت خلق 
منابـع یکی از نگرانی های همیشـگی شـرکت های 
توزیع اسـت که در یکی از نشسـت های تخصصی 

ایـن کنفرانـس بـه آن پرداخته می شـود. 
شده  ارائه  مقاله های  آمار  به  با اشاره  موسوی زاده 
به کنفرانس بیان کرد: استان کرمان با 156 مقاله 
ارائه  آمار  باالترین  مقاله   141 با  تهران  و  واصله 
مقاله را داشته اند. همچنین بیشترین پذیرش مقاله 
در استان های محروم کشور بوده است. استان های 
محال  چهار  و  هرمزگان  احمد،  بویر  و  کهگیلویه 
بختیاری به لحاظ پذیرش مقاله بیشترین آمار پذیرش 

مقاله را داشته اند. 
وی افزود: در این کنفرانس سهم مشارکت صنعت 
بیشتر بوده است؛ ولی درصد قبولی مقاالت دانشگاهی 

بیشتر از مقاالت صنعت بوده است. 
بـه گفته مدیرعامل شـرکت توزیع اسـتان سـمنان 
کنفرانـس بیسـت و دوم از نوآوری هایـی برخـوردار 
بـوده اسـت که پنـل فرصت هـای سـرمایه گذاری 
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بخـش  راه انـدازی  تجدیدپذیـر،  انرژی هـای  بخـش  در 
التیـن وبسـایت کنفرانـس برای اولیـن بار، امـکان نمایه 
کـردن مقـاالت در ژورنـال IEEE و امـکان نمایـه کردن 
مقـاالت IJSEE )فصل نامـه بین المللـی مهندسـی بـرق 
هوشـمند( از آن جمله اسـت. همچنیـن در این کنفرانس 
مجموعـه مقـاالت کنفرانس هـای پیشـین و کنفرانـس 
حاضـر به صـورت پـک در دسـترس مخاطبان اسـت. 

وی در بخش بعدی سخنان خود تصریح کرد: توسعه پایدار 
بدون انرژی پایدار ممکن نیست. حتی امنیت و دستگاه های 
رادار کشور نیاز به برق دارند. زندگی بدون برق غیرقابل 
تصور است. راه برون رفت از مشکالت کنونی صنعت برق 
کشور تولید انرژی های نو است که باید بیش از پیش در 

کشور مورد بهره برداری قرار گیرد. 
پـس از سـخنان موسـوی زاده، اسـتاندار سـمنان بـا بیان 
اینکـه این اسـتان ویژگی هـای خاصی را داراسـت، تاکید 
کـرد: ظـرف دو سـاعت می توان چهار حـوزه آب و هوایی 

را در اسـتان سـمنان تجربـه کرد.
محمدرضا خباز اظهار کرد: در سـمنان خورشـید درخشـان 
بیـش از 300 روز درحـال تابیـدن اسـت. ما پـس از برجام 
حـدود هـزار و 200 مـگاوات تفاهمنامه انرژی خورشـیدی 
امضـا کردیـم. همچنین اسـتان سـمنان ظرفیـت امضای 
انـرژی  تولیـد هـزار و 200 مـگاوات  بـرای  تفاهمنامـه 
تجدیدپذیـر را داراسـت. بنابراین برای سـرمایه گـذاری در 

ایـن اسـتان عده زیـادی در نوبـت قـرار دارند.
کنفرانس  تجربه  از  هستیم  امیدوار  گفت:  ادامه  در  وی 
حاضر بتوان در بیست و سومین کنفرانس توزیع بهره برد.
دومیـن  و  بیسـت  افتتاحیـه  مراسـم  بعـدی  بخـش  در 
کنفرانـس توزیـع نیروی بـرق معـاون وزیر نیـرو در امور 
بـرق و انـرژی ضمن تقدیـر از کلیه دسـتگاه های اجرایی 
دسـت اندر کار کنفرانـس امسـال گفـت: برگـزاری چنین 
کنفرانسـی در اسـتان سـمنان و آن هم در یکی از مسائل 

زیربنایی کشـور قابـل قدردانی اسـت. 
هوشـنگ فالحتیـان ادامـه داد: مـا در بخش تولیـد برق از 
سـه سـال و نیم پیش تاکنـون هفت هـزار و 405 مگاوات 
نیـروگاه جدیـد وارد مـدار کرده ایـم و تـا پایان امسـال نیز 
بـه تدریج چهـار هزار مگاوات را به شـبکه سراسـری برق 

کشـور اضافه خواهیـم کرد.
وی افـزود: هـدف مـا در بخـش تولیـد بـرق افزایـش 
راندمـان نیروگاهـی بـوده کـه عمـده آن تبدیـل بخـش 

بخـار بـه سـیکل ترکیبـی اسـت.
فالحتیـان در ادامـه اظهـار کـرد: در بخش توزیـع، میزان 
تلفـات در سـه سـال و نیـم اخیـر از حـدود 15 درصـد به 

10/7 درصد رسـیده اسـت. 
معـاون وزیـر نیـرو تاکیـد کـرد: شـرایط حـال حاضـر 

گـزارش
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بـه گونـه ای طراحـی شـده اسـت کـه بـه سـمت 
شـرکت های توزیـع بـا رویکـرد اقتصـادی و بـه 

برویـم.  اقتصـادی  بنگاه هـای  مثابـه 
وی اضافـه کرد: امروز انتظارات جامعه و مسـئولین 
از صنعت برق نسـبت به گذشـته به شـدت بیشـتر 
شـده اسـت. مردم کاری ندارنـد ما بودجـه و منابع 
داریـم یـا خیر؛ آنان تنهـا می خواهند بـرق منازل و 

اداراتشـان قطع نشود. 
فالحتیـان ادامـه داد: مـا در زمـان جنـگ بعضـا 
میـزان  داشـتیم.  خاموشـی  سـاعت  4ـ3  روزانـه 
خاموشـی بـه ازای هر مشـترک در سـال حـدود 6 
دقیقـه بـود و ایـن میـزان به مـرور کاهـش یافت. 
در سـال گذشـته 2/7 دقیقـه میانگیـن خاموشـی 
کشـور بـوده و البته ایـن آمار در هر شـرکت توزیع 
بـا شـرکت دیگـر متفاوت اسـت. بـا این وجـود در 
مقایسـه بـا کشـورهای خارجـی از جایـگاه خوبـی 
برخـوردار نیسـتیم. برخـی از این کشـورها سـاالنه 
بـه ازای هـر مشـترک 10 دقیقه خاموشـی دارند و 

ایـن اصـال با آمـار مـا قابل مقایسـه نیسـت. 
بـه گفته معـاون وزیـر نیـرو در امور بـرق و انرژی 
بـرای تامیـن بـرق 200 سـاعت از سـال که پیک 
مصرف محسـوب می شـود، نیاز به حـدود 15 هزار 

میلیـارد تومان سـرمایه گذاری وجـود دارد. 
ادامه سخنان خود گفت: مگر بودجه  فالحتیان در 
عمرانی کشور چه مقدار است که بتوان از عهده چنین 
هزینه ای برآمد؟ مردم ما انتظار دارند در ماه های تیر 
و مرداد، کشور هیچگونه خاموشی نداشته باشد اما این 
کار هزینه سنگینی برای کشور دارد. همکاران ما باید 
تالش کنند پیک بار کشور در تابستان 96 افزایش 

قابل توجهی نداشته باشد. 
معاون برق و انِرژی وزیر نیرو با اشاره به استراتژی های 
وزارت نیرو برای مدیریت کالن صنعت توزیع کشور 
گفت: این امر مبتنی بر موضوعاتی ازقبیل ایجاد یک 
ساختار یکپارچه برای مدیریت صنعت برق کشور، 
بنگاه داری در شرکت های  به سمت اصول  حرکت 
توزیع و ایجاد و خلق ثروت از زیرساخت های صنعت 
برق و ارائه خدمات غیر از برق مثل دیتا و مخابرات 
است که کلیه این موضوعات درحال پیگیری هستند.
بـه گفته فالحتیـان اسـتراتژی های صنعـت توزیع 
در بخـش بهـره بـرداری شـامل مشـخص کـردن 
جـاری  بودجـه  در  نگهـداری  و  تعمیـرات  سـهم 
و مدیریـت بـر عملکـرد و شـفافیت هزینه هـا در 
ایـن بخـش، برنامه ریـزی جهـت حـل مشـکالت 
شـبکه باالدسـتی، طراحی دسـتورالعمل واحد برای 

واگـذاری فعالیت هـای بهره برداری شـبکه، کاهش 
آسـیب پذیری و ارتقـای تـاب آوری شـبکه توزیع، 
بـا  کاهـش خاموشـی ها  مـردم،  ایمنـی  افزایـش 
توسـعه اکیپ خـط گـرم و افزایش قـدرت مانوری 
و دسـتورالعمل یکپارچـه اسـتخراج شـاخص های 

بهـره برداری اسـت. 
ایـن مقـام مسـئول در بخـش دیگری از سـخنان 
در  توزیـع  صنعـت  اسـتراتژی های  گفـت:  خـود 
، مدیریـت   grid code بخـش مهندسـی شـامل
و نظـارت بـر کیفیـت ورود تجهیـزات، مدیریـت 
آن  کاربردی سـازی  و   GIS سیسـتم  تحقیقـات، 
مشـترکین،  خدمـات  مختلـف  حوزه هـای  در 
مهندسـی بهـره بـرداری و ...، توسـعه اتوماسـیون 
و هوشمندسـازی، طـرح جامـع شـبکه های توزیـع 
شـهری، طراحـی فرمـت تیـپ قراردادهـای خرید 
تجهیـزات و تهیه دسـتورالعمل درخصوص اجرایی 
شـدن گارانتـی کاال و دوره تضمیـن پروژه هـای 

کلیـد در دسـت اسـت. 
وی اضافـه کـرد: باید ایـن همکاری صـورت گیرد 
کـه کلیـد مشـترکین پرمصـرف مجهـز بـه کنتور 
هوشـمند شـود. بـا این کار پیـک بار نیز بـه راحتی 

مدیریـت خواهد شـد. 
فالحتیـان همچنیـن طراحـی فراسـامانه خدمـات 
یکپارچـه مشـترکین، طراحـی و اجرای طرح هـای 
متنـوع مدیریـت مصـرف، تعـاون فنـی بـا نظـام 
استـانـــدارد،  مهندسـی، وزارت کار و سازمـــان 
طرح ریـزی جهـت وصـول مطالبات، ایجـاد وحدت 
رویـه و جلوگیـری از اعمـال تفسـیرهای مختلف از 
آییـن نامـه و ... را از جملـه اسـتراتژی های صنعـت 
توزیع در بخش خدمات مشـترکین برشمرد و گفت: 
شـرکت های توزیع باید به سـمتی برونـد که نیازی 
بـه مراجعه مـردم درجهـت رفع مشکالتشـان باقی 
نمانـد. از ایـن طریـق سـرعت خدمـات و سـالمت 

اداری نیـز باال مـی رود.
مطالبات  تومان  میلیارد  هزار   6 ما  داد:  ادامه  وی 
به  مبلغ  این  اگر  داریم.  خود  مشترکین  از  معوقه 
صنعت برق تزریق شود، تاثیری معجزه آسا خواهد 
نیاز به  بنابراین در عرصه وصول مطالبات  داشت. 
خالقیت و نوآوری داریم. قطعا باید روی روش های 
سنتی وصول مطالبات تجدیدنظری صورت گیرد.  
معـاون بـرق و انرژی وزیـر نیرو جداسـازی بخش 
بازرگانـی از سـیمداری، کاهش بدهی هـا و انضباط 
مالـی، بودجه ریـزی مبتنـی بـر کارایـی و تدویـن 
نـرخ خدمات توزیع، توسـعه روش هـای بنگاه داری 

در شـرکت های توزیـع و طراحـی سـاز و کار ورود 
سـرمایه های بخـش خصوصـی در صنعـت توزیـع 
ماننـد BOT و BOO را از اسـتراتژی های بخـش 
برنامه ریـزی در صنعـت توزیـع دانسـت و عنـوان 
علمی راهکارهایـی  مقـاالت  در  کـرد: می بایسـت 
برای تفکیـک بخش سـیم داری از بخش بازرگانی 

توزیـع بـرق ارائه شـود. 
وی افـزود: باتوجـه بـه تـورم و افزایـش حقـوق 
کارمنـدان بایـد بـه اصالح قیمـت بـرق توجه کرد 
اما بهتر اسـت بـه جای اصالح قیمـت، هزینه های 

تولیـد، انتقـال و توزیـع را مدیریـت کنیم. 
فالحتیـان در پایـان تصریـح کـرد: ما بایـد بتوانیم 
بـا برگـزاری اینگونه کنفرانس ها مشـکالت خود را 
حل کنیم. باید هیاتی باشـند که مقـاالت کاربردی 
را بـه وزارت نیـرو و توانیـر منعکس کننـد. اگر این 
کنفرانس هـا چنیـن نتیجـه ای داشـته باشـند مفید 
هسـتند؛ ولـی اگر قـرار باشـد مقاله ای بنویسـیم و 
عـده ای بخواننـد و عده ای دکتـرا بگیرند، به نتیجه 

مناسـب دسـت نیافته ایم. 
افتتاحیه، نمایشگاه جانبی  از برگزاری مراسم  پس 
بیست و دومین کنفرانس توزیع نیروی برق که به 
بود،  برپا شده  ایران  برق  همت سندیکای صنعت 
باحضور استاندار سمنان، معاون وزیر نیرو در امور 
برق و انرژی، معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر، 
دبیر  و  الکترونیک  و  برق  مهندسی  انجمن  رئیس 

سندیکای صنعت برق افتتاح شد. 

نقطـه پایـان کنفرانـس توزیع بیسـت و 
دوم

اختتامیـه بیسـت و دومین کنفرانـس توزیـع نیروی 
بـرق 31 فروردیـن مـاه بـه میزبانی شـرکت توزیع 
برق اسـتان سـمنان و در سـالن امیرکبیر دانشـگاه 

سراسـری سـمنان برگزار شـد.
ایـن مراسـم باحضور علیرضـا احمدی یـزدی مدیر 
دفتـر مدیریـت مصـرف بـرق شـرکت توانیر، سـید 
محمـد موسـوی زاده، رییـس اجرایـی کنفرانـس و 
اسـتان  بـرق  نیـروی  توزیـع  مدیرعامـل شـرکت 
سـمنان، علـی اکبر صبـاغ، مدیرعامل شـرکت برق 
منطقه ای سـمنان، عباس هنربخش رئوف، ریاست 
دانشـگاه سـمنان و جمعـی از مسـئوالن دانشـگاه 
سـمنان، مدیران اجرایی اسـتان و کارشناسـان ارشد 

صنعـت بـرق کشـور برگزار شـد.
در ایـن نشسـت مدیرعامل شـرکت توزیـع نیروی 
بـرق اسـتان سـمنان با اشـاره بـه نوآوری هایی که 

گـزارش



در قالـب کنفرانـس بیسـت و دوم گنجانـده شـده بـود، 
گفـت: یکـی از نوآوری هـا بیمـه میهمانـان کنفرانس بود 
کـه برای نخسـتین بار اتفـاق افتاد. همچنین تالش شـد 
نشسـت های تخصصـی و کارگاه هـای آموزشـی تکراری 

تازگـی داشـته و تکراری نباشـند.
محمـد موسـوی زاده در ادامـه اظهـار کـرد: الزمـه همـه 
ایـن  در  کـه  اسـت  منابـع  خلـق  مدیریـت  سـازمان ها 
کنفرانـس مـورد توجه قـرار گرفـت. جامعه ایـران نیاز به 
بهـروری دارد. ما می بایسـت منابع خـود را مدیریت کنیم 

و ایـن پیـش نیاز توسـعه اسـت. 
از پذیرش  را  از دوستان ما  ادامه داد: برخی  موسوی زاده 
مسئولیت برگزاری کنفرانس منع می کردند اما خوشبختانه 
با تالش همکاران شرکت توزیع سمنان و سایر سازمان ها 

موفق شدیم از عهده این کار بزرگ برآییم.
بیشـتر  بـه  توزیـع  کنفرانـس  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
هدفگذاری هـای خـود دسـت یافـت، بیـان کـرد: مـا در 
ایـن کنفرانـس هـزار و 243 مقالـه دریافت کردیـم که از 
ایـن تعـداد 335 مقاله مـورد پذیرش قـرار گرفت. درطول 
برگـزاری کنفرانـس 73 مقالـه بـه صـورت شـفاهی ارائه 
شـد، 77 مقالـه به صورت پوسـتر به چاپ رسـید و الباقی 

مقـاالت چاپ شـدند.
رییـس کمیتـه اجرایـی کنفرانـس بیسـت و دوم توزیـع 
نیـروی بـرق سـمنان عنـوان کـرد: در نمایشـگاه جانبی 
55 غرفـه برپـا بـود کـه از این میـان 10 غرفه به اسـتان 

سـمنان مربـوط می شـد.
وی در پایان گفت: پذیرایی از حدود هزار و 200 میهمان 
قصوری  اگر  نقایصی شد.  بروز  باعث  و  نبود  آسانی  کار 
وجود داشته از همین جا از میهمانان گرامی پوزش می طلبم.
در بخـش بعـدی ایـن مراسـم از حسـین اعتمـاد رضایی 
شـکرریز  مهـدی  ترانسـفو،  آریـا  شـرکت  مدیرعامـل 
مدیرعامل شـرکت مهندسـی معراج طرح یـاران و محمد 
بیرانونـد مدیرعامـل گروه صنعتی شـایان بـرق به عنوان 

حامیـان ویـژه کنفرانـس تقدیـر به عمـل آمد. 
همچنین براسـاس رای کمیته ارزیابـی کنفرانس از غرفه 
شـرکت آریا ترانسـفو به مدیریت حسـین اعتماد رضایی، 
غرفـه شـرکت الکترونیک افـزار آزما به مدیریت جمشـید 
بردبـار و غرفه شـرکت توزیع نیروی برق اسـتان سـمنان 
بـه مدیریـت محمـد موسـوی زاده بـه عنـوان غرفه های 

برتر نمایشـگاهی تقدیر و قدردانی شـد. 
بـرق  شـرکت های  عامـل  مدیـران  از  اسـت  گفتنـی 
منطقه ای سـمنان، گروه صنعتی آسـیا، اسـوه کار شاهرود، 
مـون گارشـو مهدیشـهر، گلنـور اصفهـان، تولیـد نیروی 
بـرق شـاهرود و ایـران ترانسـفو نیـز بـه عنـوان حامیان 

بیسـت و دومیـن کنفرانـس تقدیـر شـد.
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بیست و پنجمین کنفرانس مهندسی برق ایران 
مهندسی  دانشگاه  در  ماه  اردیبهشت  دوازدهم 

خواجه نصیر افتتاح شد. 
افتتاحیـه ایـن کنفرانس بـا حضور محمـود واعظی 
وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات، علـی خاکی 
صدیـق ریاسـت دانشـگاه صنعتـی خواجـه نصیـر 
دبیـر  بینـا،  توکلـی  رییـس کنفرانـس، محمـد  و 
سـندیکای  دبیـر  غیاث الدیـن،  پرویـز  کنفرانـس، 
صنعـت بـرق ایـران و جمعـی از پژوهشـگران و 
فعـاالن عرصـه مهندسـی بـرق برگزار شـد و پس 
از آن نمایشـگاه جانبـی کـه بـه همـت سـندیکای 
صنعـت بـرق ایـران برپـا شـده اسـت، افتتاح شـد.
فناوری اطالعات  ارتباطات و  این مراسم وزیر  در 
ضمن تقدیر از برگزارکنندگان کنفرانس مهندسی 
برق گفت: اینکه این همایش 25 سال به صورت 
منظم برگزار شده است، نشان از استواری تصمیمات 

برگزارکنندگان آن دارد. 
محمـود واعظـی ضمـن اظهـار امیـدواری نسـبت 

بـه به کارگیـری مقـاالت در صنعـت اظهـار کـرد: 
متاسـفانه در کشـور پایان نامه هـا و مقـاالت زیادی 
محـض  بـه  آن هـا  اغلـب  امـا  می شـود  نوشـته 
دریافـت نمـره بـه کتابخانه هـا می رونـد. ایـن در 
حالـی اسـت کـه در کشـورهای پیشـرفت عکس 

ایـن قضیـه را شـاهد هسـتیم.
وی تصریح کرد: در دنیای امروز به دلیل افزایش 
جمعیت و محدودیت منابع و مشکالت اقتصادی و 
اجتماعی این فناوری است که می تواند در خدمت 
این میان  او کمک کند. در  به  قرار گرفته و  بشر 
جایگاه  می توانند  تحول همواره  قابل  فناوری های 

خود را پیدا کنند.
با تحول فناوری در کشور  افزود: دررابطه  واعظی 
باید نگاهی ویژه داشته باشیم. دانش مهندسی باید 
به عنوان زیرساخت فناوری ها مورد توجه قرار گیرد. 
در بین بخش ها و رشته های مختلف مهندسی برق 
از هر  اخیر بیش  با تمام گستردگی های دهه های 
بخش دیگری مشکالت جامعه امروز را حل می کند. 
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به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات مهندسی برق 
می تواند به توانمندسازی شاخه های دیگر کمک کند. این 
رشته در خدمت همه بخش هاست. امروز حتی اگر نیاز به 
برنامه ریزی در کشاورزی داشته باشیم به کمک مهندسی 

برق نیازمند هستیم. 
واعظـی با بیـان اینکـه امروز صنعتـی کارایی بیشـتر دارد 
کـه از تجهیـزات الکترونیکـی بهتر برخوردار باشـد، عنوان 
کرد: در گذشـته هر ابتکار و نوآوری سـال ها مورد اسـتفاده 
قـرار می گرفـت امـا امـروز در حـوزه ITC هـر شـش ماه 
بایـد منتظـر یک تحول جدید باشـیم. این به آن معناسـت 
کـه سـرعت جهان امروز بسـیار زیاد شـده و دانشـجویان، 
پژوهشـگران و اسـاتید اگـر نخواهنـد عقب بماننـد، باید با 

همین سـرعت حرکـت کنند. 
وزیر ارتباطات در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: 
آن  ما  است.  متفاوت  گذشته  دولت های  با  ما  کار  روش 
دسته از صفحات مجازی را که 80ـ70 درصد آن ها مفید 
و متعارف است اما دارای چند درصد محتوای غیرمتعارف 
هستند، فیلتر نمی کنیم و اعتقاد داریم مردم آگاهی دارند؛ 
ضمن اینکه می توان به جای فیلتر در همه شرایط، نسبت 

به آگاه سازی مردم اقدام به عمل آورد. 
وی تاکیـد کـرد: مـا معتقد هسـتیم می بایسـت همکاری 
نزدیکتـری میـان وزارت ارتباطـات، کنفرانس مهندسـی 
بـرق و دانشـگاه ها برقـرار شـود؛ در غیر این صـورت باید 
همیشـه دنباله رو کشورهای دیگر باشـیم. ما در سال های 
پـس از انقالب به مسـاله ارتبـاط دانشـگاه و صنعت زیاد 
پرداخته ایـم امـا این موضوع هنوز عملیاتی نشـده اسـت. 
اگـر دانشـگاه نیازهـای کشـور را ندانـد، متخصصانی که 
تربیـت می کنـد، از شایسـتگی کافـی برخـوردار نخواهند 
بـود. همچنیـن صنعت اگر بـدون پشـتوانه های علمی کار 

کنـد، وقـت و منابع خـود را هـدر می دهد.
واعظی ادامه داد: امروز کشورهایی جزء کشورهای بزرگ 
دنیا محسوب می شوند که دارای منابع عظیم نرم افزاری 
هستند. این درحالی است که در گذشته کشورهایی قوی به 
حساب می آمدند که دارای نفت بیشتر، بانک های بزرگ تر و 

بیمه های قوی تر بودند.
وی با اشـاره بـه اینکـه مـا دارای دو فرصـت هسـتیم، 
بیـان کـرد: یکـی از فرصت های مـا بحث سیاسـت های 
کلـی اقتصـاد مقاومتـی اسـت کـه بـر دانش بنیان شـدن 
فعالیت هـا تاکیـد دارد. اگـر امـروز از این سیاسـت ها بهره 

نگیریـم، فـردا ممکن اسـت دیر باشـد. 
وزیر ارتباطات از سیاست های کلی علم و فناوری به عنوان 
این  داشت:  اظهار  و  کرد  یاد  پیش رو  فرصت  دومین 
سیاست ها راه ما را باز می کند تا با قدرت مانور و فعالیت 
تحول  سنتی  روش های  با  نمی شود  امروز  باشیم.  داشته 
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اساسی به وجود آورد.
دو  طرح  ضمن  خود  سخنان  پایان  در  واعظی  محمود 
پیشنهاد گفت: پیشنهاد اول من این است که باتوجه به 
طی ربع قرن از برگزاری کنفرانس مهندسی برق، بیست و 
ششمین کنفرانس که سال آینده برگزار خواهد شد، رویکرد 
آمادگی  ارتباطات  وزارت  در  ما  باشد.  داشته  بین المللی 

حمایت از چنین عملکردی را خواهیم داشت. 
پایان  تا  اگر  کرد:  تاکید  دوم خود  پیشنهاد  به عنوان  وی 
کنفرانس بیست و پنجم بتوان دکترینی ایجاد کرد تا به 
کمک آن ارتباط صنعت و دانشگاه بیشتر شده و در راستای 
تولید و اشتغال قدمی برداشته شود، قطعا بهره گیری بیشتری 

از کنفرانس خواهیم داشت. 
در ادامه ریاست دانشگاه صنعتی خواجه نصیر با بیان اینکه 
اولین سمینار مهندسی برق 27 سال پیش در آمفی تئاتیر 
دانشکده برق برگزار شد و طی آن 10 مقاله ارائه شد، گفت: 
شاید سمینار مهندسی برق پس از انقالب اولین سمینار در 

زمینه مهندسی برق بود.
علی خاکی صدیق ادامه داد: در سال 1370، یعنی یک سال 
پس از برگزاری سمینار مهندسی برق، در دانشگاه خواجه 
نصیر کنفرانس مهندسی برق برگزار شد و پژوهشگران 26 
مقاله به آن ارسال کردند؛ ضمن اینکه دانشگاه های دیگر 
نیز در آن همکاری و مشارکت داشتند. سال 1372 اولین 
کنفرانس مهندسی برق ایران در دانشگاه امیرکبیر برگزار 

شد و تاکنون ادامه دارد.
و  فراز  قطعا  ابعاد  این  با  کنفرانسی  کرد:  اضافه  وی 
فرودهایی داشته است. شاید اکنون فرصت مناسبی باشد تا 
به برخی از سیاست ها و رویکردها پرداخته و امور را مورد 

بازبینی قرار دهیم. 
در بخـش بعـدی مراسـم افتتاحیه دبیر بیسـت و پنجمین 
کنفرانـس مهندسـی برق بـا بیان اینکه هـزار و 163 مقاله 
به کنفرانس مهندسـی برق ارسـال شـده اسـت، بیان کرد: 
مقاالت دریافتی شـامل 465 مقاله به زبان فارسـی و 698 
مقالـه بـه زبـان انگلیسـی اسـت و درمجمـوع 657 مقاله 
مـورد پذیـرش داوران کنفرانـس قـرار گرفته اسـت. از این 
تعـداد 463 مقالـه بـه صـورت شـفاهی و 194 مقالـه بـه 

صـورت پوسـتر ارائه خواهد شـد.
محمد توکلی بینا با بیان اینکه کنفرانس شامل نمایشگاه 
جانبی نیز هست، گفت: طی کنفرانس 4 سخنرانی کلیدی 
خواهیم داشت و ضمنا  88 جلسه ارائه شفاهی مقاالت و 6 

جلسه ارائه به صورت پوستر برگزار می شود. 
پس از برگزاری مراسم افتتاحیه، نمایشگاه جانبی کنفرانس 
فنی  دانشکده  از  باحضور محمود کمره ای  برق  مهندسی 
دانشگاه تهران، محمد توکلی بینا دبیر کنفرانس و پرویز 

غیاث الدین دبیر سندیکای صنعت برق ایران افتتاح شد. 
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تعریف سازۀ حقوقی
پیـش از شـروع بحث، بایـد تعریف نسـبتاً جامع و 
مانـع از »سـازۀ حقوقـی« ارائـه گردد؛ تـا مخاطب 
بـه محـض شـنیدن و یـا دیـدن عبـارت مذکـور، 
»تصویـر ذهنـِی2  « صحیـح و دقیقـی از آن را، در 
ذهن مجّسـم نمایـد، بـه نحوی کـه آن تصویر، با 
واقعیـت عینـِی )بیـرون از ذهـن( عبـارت مذکور، 

مطابقـت تمـام و کمال داشـته باشـد.
»سازه« در لغت، برگرفته از لفظ »ساز« است که، 
در معنای ساختگی کارها، سامان، ساخت؛ استعداد، 
وسایل  مایحتاج،  وسیله؛  آلت،  توشه؛  بنه،  تمیز؛ 
زندگی؛ آلت موسیقی که زنند یا نوازند3 ، به کار رفته 
امور مهندسی،  افراد لفظ سازه را، در  است. غالباً 
عرف  در  چنانکه  می دهند؛  قرار  استفاده  مورد 
   مهندسی، ساختار هندسی و در عرف خاصِّ عامِّ
مهندسی راه و ساختمان )عمران - عمران(4 ، در 
معنای بنای سرگشاده و غیرمسکونی یا، اسکلت 
ساختمان5  می باشد. در واقع، هر ساختار معماری 
یا مهندسی ثابت ]دائم/موّقت[ که، مجّزا از دیگر 
ساختارها، قابل تشخیص باشد را، یک سازه یا ابنیۀ 

که،  است  از حجم  بخشی  سازه،  می گویند.  فّنی 
بارهای وارده را تحمل و به محیط اطراف منتقل 

می سازد6.  
عبـارت مـورد اختیـار مـا، در این بحـث، ترکیبی 
اضافـی اسـت، نـه وصفـی؛ چـه در ایـن ترکیب، 
مضافٌ الیـه  »حقوقـی«،  و  مضـاف  »سـازه«، 
اسـت. در واقـع بناهـا و سـاختمان های انتزاعی و 
  قـراردادی شـکل گرفته در حقوق موضوعـه، اعمِّ
سـازمان ها،  وزارت خانه هـا،  بنیادهـا،  نهادهـا،  از 
سـندیکاها،  اتحادیه هـا،  شـرکت ها،  موّسسـات، 
بانک هـا، موسسـات مالـی و اعتبـاری، انجمن ها 
و گروه هـای مردم نهـاد و ... کـه، از نظـر حقوقی، 
دارای صـورت مشـّخص و مبیِّن ماهیـت ویژه ای 
هسـتند، »سـازه های حقوقی«، نـام گرفته اند. چه 
اینکـه، سـاختار و سـاختمان این سـازه ها، دسـت 
پـروردۀ »حقـوق موضوعـه7«  اسـت و بارهـای 
بـر  تکالیـِف مسـتقر  و  تعهـدات  آنهـا،  بـر  وارد 
ذّمـۀ ایشـان اسـت. شـایان ذکر اسـت، هر سـازۀ 
شـخصیت  یـک  دارای  علی االصـول،  حقوقـی، 
نمی تـوان،  ولـی  می باشـد؛  مسـتقل  حقوقـی 

مقاالت

hosseinzadeh.h@tripleh-int.com

حمید حسین زاده1؛ مشاور حقوقی و معاون طرح و 
توسعۀ موسسۀ حقوقی تریپل اِچ اینترنشنال

مهندسی،  در حوزه های  آکادمیک،  تحصیالت  دارای  مقاله،  نگارندۀ   .  1
حقوق، MBA )بازاریابی(، مدیریت بازرگانی بین الملل و آمار می باشد. وی، 
عضو بنیاد بین المللی حّل و فصل اختالفات )DRBF( و دارای صالحیت 
پایه دو طراحی، نظارت و اجراء سازمان های نظام مهندسی ساختمان و 
رئیسۀ  هیأت  اسبق  عضو  و  ثبت  تفکیکی  نقشه های  کارشناس  معدن، 
کمیته های پیمانکاران و مهندسی بازرگانی سندیکای صنعت برق ایران، 
کارگروه تدوین آئین نامه ها و ضوابط طرح های عمرانی در شورای هماهنگی 
تشکل های احداث کشور و عضو فعلی انجمن  بین المللی مدیریت پروژه، و 
داخلی مدیریت، راه و ساختمان، مهندسی ارزش، مهندسی عمران و بتن و 
... ایران، همچنین عضو هیأت اجرایی کارگروه مناقصه، مزایده ایران و نیز، 
کمیتۀ تدوین شرایط عمومی پیمان های شهری در کارگروه وابستۀ شورای 

عالی فّنی شهرداری تهران می باشد.
نزد  »تبادر«  اصطالح  همان  تقریباً  اینجا،  در  ذهنی  تصویر  از  مراد   .  2

منطقّیون است.
با  فرهنگ نما  انتشارات  معین«،  فارسی  »فرهنگ  محمد،  دکترمعین،   . 3

همکاری انتشارات کتاب آراد، چاپ اّول، 1387
4 . Civil Engineering

انتشارات  ساز«،  و  ساخت  حقوقی  »واژه نامۀ  علی رضا؛  میالنی زاده،   .   5
میالن افزار، چاپ سوم، زمستان 1386، ص.90

6   . ستوده بیدختی، امیرحسین، »مقّدمه ای بر کاربرد مدل سازی اطالعات 
ساختمان در مدیریت پروژه های ساخت«، اولین کنفرانس ملّی شهرسازی، 

مدیریت شهری و توسعه پایدار، تهران، 1393
7 . Statutory Law

پیمانکاری،  همسان  »قراردادهای  حمید؛  حسین زاده،  و  جواد  حّداد،   .  8
مشاوره، سرمایه گذاری«، نشر دادگستر،چاپ اول، زمستان1395

9 . https://simple.wikipedia.org/wiki/Legal_entity:
• A legal entity, is a legal construct through which the law allows a 
group of natural persons to act as if they were a single person for 
certain purposes. The most common purposes are lawsuits, property 
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سـازۀ  معـادل  را،  حقوقـی  شـخصیت  عبـارت 
حقوقـی دانسـت. چـرا کـه، هـر سـازۀ حقوقـی، 
قاعدتـاً دارای شـخصیت حقوقی مسـتقل اسـت، 
لیکـن هر ماهّیتی با شـخصیت حقوقی مسـتقل، 
لزومـاً سـازۀ حقوقی نیسـت. به طور مثـال، ترکۀ 
مّیـت، دارای شـخصیت حقوقـی مسـتقل اسـت، 

لیکـن سـازۀ حقوقـی محسـوب نمی گـردد. 
دادن  قرار  مّدنظر  همچنین  فوق،  توضیحات  با 
ترجمه، به مفهوِم »انتقال پیام از زبان مبدأ در قالب 
نزدیک ترین معادل طبیعی آن به زبان مقصد8« ، 
عبارت »Legal Entity«9 را، برای معادل سازی با 
»سازۀ حقوقی« به ذهن متبادر می نماید، نه عبارت 
»Legal Structure« را؛ چه عبارت اخیر، معادل 
»ساختار حقوقی« و ناظر به تعریف حقوقی شما 
از کسب و کارتان می باشد؛ اینکه، شما عالقه مند 
به انجام فعالیت در قالب تعریِف )ایجاد( شرکت 
تجاری، موسسه غیرتجاری، و یا مشارکت مدنی، 
باشید10 ، ساختار حقوقی   ... نمایندگی، عاملّیت و 
کسب و کار شما را، مشخص می نماید. در واقع 
ساختار حقوقی کسب و کار، لزوماً مستلزم ایجاد 
یک سازۀ حقوقی نیست، هرچند در اغلب اوقات، با 

ایجاد یک سازۀ حقوقی تعریف می شود. 
بنابرایـن، عـرف عـام، یـک شـرکت، یا سـازمان 
کـه، واجـد حقـوق و تکالیفـی اسـت؛ بـه طـور 
مثـال، حقوقی بـه منظور انعقـاد قراردادها و قبول 
مسـئولیتی برای پرداخت دیـون دارد را، در مفهوم 
عـرف  و  می نمایـد11.  شناسـایی  سـازۀ حقوقـی 
خـاص نیـز، سـازۀ حقوقـی را، »یـک موجودیـت 
مسـتقل و متفـاوت از شـخص حقیقـی می دانـد 
کـه، می توانـد بـه اعمـال حقوقـی دسـت یـازد، 
تعقیـب دعـوی نمایـد و یـا تحـت تعقیـب قـرار 
نماینـدگان  توسـط  و تصمیم گیری هایـی  گیـرد 
خـود اتخـاذ نمایـد؛ و یک مثـال برجسـتۀ آن را، 

بنـگاه )شـرکت( معّرفـی می کنـد.12«  

طرح بحث
گرفتن  نظر  در  با  موضوعه،  حقوق  عمدتاً 
شاخص های مشخص، به تقسیم بندی »سازه های 
حقوقی« در هر کشور، می پردازد و از این رهگذر، 
امکان شناسایی صورت و ماهیت آنها در آن کشور، 
در  امر  این  لیکن  می گردد.  فراهم  همگان  برای 
ایران، عمدتاً به دلیل قانون گذاری و مقرره گذاری، 

به صورت پراکنده13 و فقدان دّقت الزم و کافی، 
خاّصه در حوزۀ تعریف و تبییِن صورت و ماهیت 
سازه های حقوقی و استعمال الفاظ و اصطالحات 
مجمل و بعضاً مبهم )از قبیل زیرمجموعه، تحت 
پوشش، تابعه، وابسته و ...(، خصوصاً پس از اجرائی 
شدن قانون برنامۀ سوم توسعه14 و ورود شرکت های 
ابهاماتی روبرو  با  فرزندان آن ها،  مادرتخصصی و 
شد، تا اینکه مصوباتی نظیر قانون مدیریت خدمات 
کشوری و پس از آن، فرآیند نابسامان واگذاری ها 
و خصوصی سازی های تحت قانون اصالح قانون 
افزود؛  آشفتگی  این  بر  نیز،  توسعه  چهارم  برنامه 
به نحوی که، امروز شناسایی »دستگاه اجرائی15« و 
»واحد اجرائی16«  و تشخیص حاکمیت قوانین و 
مقررات آمرۀ کشور بر برخی از آنها )خاصه قانون 
برگزاری مناقصات17 و نظام فنی و اجرائی کشور18 (، 
نیازمند تخصص و مهارت فوق العاده و ویژه ای است. 
هرچند، تعریف اشتباه برخی از شاخص ها، همچنین 
برخی تقسیم بندی های بدون شاخص و مبنا هم، 
مزید بر علّت شد، تا جایی که امروز در برخی موارد، 
شناسایی ماهیت یک عّده از »سازه های حقوقی«، 
حّتی برای قضات، وکالء، حقوقدانان و کارشناسان 
مراجع تقنینی و قضایی هم، به سختی امکان پذیر 
می باشد. حال آنکه، تشخیص این امر، بایستی به 

سادگی میّسر باشد19.  
به عنوان نمونه، می توان به دادنامه های معارض 
صادره از شعب اّول و پنجم دیوان عدالت اداری، 
حقوقی،  سازۀ  ماهیت  تشخیص  امر  به  ناظر 
بنیاد  مستقالِت«  و  امالک  »موّسسۀ  عنوان  با 
مستضعفان و جانبازان که، در نهایت منجر به ورود 
رأی  و صدور  اداری  عدالت  عمومی دیوان  هیأت 
وحدت رویۀ شمارۀ 68/87 مورخۀ 1366/12/06 

گردید، اشاره نمود20. 
همچنیـن دادنامه هـای معـارض صادره از شـعب 
اداری،  عدالـت  دیـوان  چهاردهـم  و  سـیزدهم 
ناظـر بـه امـر تشـخیص ماهیـت سـازۀ حقوقی، 
بـا عنـوان »موسسـۀ مطالعـات و پژوهش هـای 
بازرگانـی وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت« که، 
در نهایـت منجـر بـه ورود هیـأت عمومی دیـوان 
عدالـت اداری و صـدور رأی وحـدت رویۀ شـمارۀ 
984 مورخۀ 1393/06/03 شـد هم، از نمونه های 

دیگر قابل اشـاره اسـت21. 
آراء  و  قرارها  که،  است  آن  اهمیت  حائز  نکتۀ 

مقاالت

ownership, and contracts.
10 . http://www.michigan.gov/business/ Legal structure:
• Legal structure: A legal structure (entity structure) is the legal 
definition of your business e.g., corporation, partnership, sole pro-
prietorship.
11 . http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/legal-entity:
• A company or organization that has legal rights and responsibili-
ties, for example the right to make contracts and the responsibility 
to pay debts.
12 . Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, Fourth Edition, Page. 
446:
• Legal entity. (18c) a body, other than a natural person, that can func-
tion legally, sue or be sued, and make decisions through agents. A 

typical example is a corporation.

13 . مرکز مالمیری، احمد و مهدی زاده، مهدی؛ »قانونگذاری پراکنده در 
 ،1394 تابستان  عمومی،  حقوق  پژوهش  فصلنامۀ  ایران«،  تقنینی  نظام 

ش.47:
قانون گذاري پراکنده را، می توان به عنوان یکی از آسیب هاي مبتالبه نظام 
به  پراکنده،  قانون گذاري  دانست.  ایران  اسالمی  قانون گذاري جمهـوري 
معناي قانون گذاري موردي، متعدد و بـدون توجـه بـه دیگر اجزاي نظام 
حقـوقی اسـت کـه، نشـانگر عملکـرد تقنینـی بـدون کارشناسـی بایسـته 
وتعجیـل قانونگذار در اعمال اختیار تصویب قانون، به جاي استفاده از دیگر 

اختیارات خود، از جمله نظـارت، است.
14 . موضوع  فصل دوم »ساماندهی شرکتهای دولتی« قانون برنامۀ سوم 
ایران، مصوب  اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی  اقتصادی،  توسعه 

1379/01/17 مجلس شورای اسالمی
 15 . مادۀ »5« قانون مدیریت خدمات کشوری:

دستگاه اجرائی: کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای 
عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاه هایی که، شمول قانون 
نفت  ملی  شرکت  قبیل  از  است،  نام  تصریح  یا  و  ذکر  مستلزم  آنها  بر 
ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران،  بانک مرکزی، بانک ها 

و بیمه های دولتی، دستگاه اجرائی، نامیده می شوند.
16 . مادۀ »1« آئین نامۀ اجرائی مادۀ »22« قانون تنظیم بخشی از مقررات 

مالی دولت:
نیروهای مسلّح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح که، از این پس 
در این آئیین نامه، واحد اجرائی نامیده می شوند، عبارتند از هر واحد مشخص 
)قرارگاه  اسالمی  انقالب  پاسداران  سپاه  نیروهای  سوی  از  معین شده  و 
انتظامی،  نیروی  ایران،  ارتش جمهوری اسالمی  سازندگی خاتم االنبیاء(، 
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح و ستاد کل نیروهای مسلّح )قرارگاه 
مهندسی خاتم االنبیاء(، )قرارگاه خاتم االوصیاء( و سازمان های وابسته به 
آنها که، برای انجام عملیات اجرائی طرح ها و پروژه های عمرانی، قرارداد 

پیمانکاری منعقد نمایند.
17 . برای نمونه، توسیع حاکمیت قانون برگزاری مناقصات در ماده »20« 
قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، ناظر به بند »ب« ماده »1« قانون 
برگزاری مناقصات، در رابطه با موسسات عمومی غیردولتی، هنوز محل 

بحث و مناقشه است.
اجرائی،  بهبود مستمر فضای کسب و کار: دستگاههای  قانون  ماده 20 
مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که، تحت مدیریت دستگاه های 
دولتی هستند و شرکتها و مؤسسات وابسته و متعلق به این دستگاه ها و 
مؤسسات، در تمامی معامالت خود، صرف نظر از نحوه و منشأ تحصیل 
منابع آن، مشمول قانون برگزاری مناقصات یا آیین نامه های معامالتی 

قانونی و اختصاصی خود می باشند.
اجرائی  و  فنی  »نظام  تصویب،  از  سال   10 به  قریب  گذشت  با   .  18
لزوم  و عدم  لزوم  هنوز  بودجه،  و  برنامه  قانون   »23« ماده  ذیل  کشور« 
اجرائی محل بحث و مناقشه  برای دستگاه ها و واحدهای  از آن  تبعیت 
است؛ نظریۀ مشورتی )شناسۀ 1/280( ستاد مشاورۀ فنی و حقوقی دیوان 
محاسبات کشور، در دوازدهمین همایش ملّی حسابداری ایران، به شرح 
ذیل، گویای همین امر است: )ضوابطی که، به استناد احکام قانون بودجۀ 
سالیانه، تصویب می شود در سال های بعد نیز، قابلیت اجراء دارد. و چنانچه 
ضوابط مقّرر در سال بودجه در احکام قانون بودجۀ سالیانه وضع نگردد، 
در سال های بعد، قابل تهیه و تصویب نمی باشد و در مورد حکم فوق، 
در حال حاضر، مادۀ »31« قانون برنامه چهارم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، مصّوب سال 1383 و مصّوبۀ شمارۀ 
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به  اداری،  عدالت  عمومی دیوان  هیأت  و  شعب 
عنوان تنها مرجع عمومی اداری و باالترین مرجع 
اداری کشور، در محدودۀ صالحیت دیوان تفسیر 
می گردد و در بهترین حالت ممکن، ممّیز ماهیت 
و  غیرعمومی است  عمومی و  حقوقی  سازه های 
امکان بهره برداری بیشتر از آن متصور نمی باشد. 
در واقع مفهوم »دولت« در قانون تشکیالت و آیین 
دادرسی دیوان عدالت اداری )مصوب 1392(، در 
برگیرندۀ تمام سازه های حقوقی مرتبط با حاکمیت 
است، نه صرفاً قوۀ مجریه؛ چنان که، شهرداری و 
سازمان تأمین اجتماعی به عنوان دو سازۀ حقوقی 
محسوب  غیردولتی  قانون،  مطابق  که،  شاخص 
می شوند، در بستر و سرزمین حکومت قانون اخیر، 

دولتی محسوب می گردند22. 

مسألۀ پیِش رو
با توجه به فعالیت های کارشناسی صورت پذیرفته، 
پیش گفته،  آشفتگی  و  نابسامانی  عوامل  از  یکی 
در  مقررات  و  قوانین  باالی  پراکندگی  و  تورم 
مقررات،  و  قوانین  تورم  لیکن،  است.  حوزه  این 
عرصه های  همه  در  تقریباً  و  است  کلّی  امری 
قانون گذاری در کشور به چشم می خورد و علّت 
بلکه  نیست؛  موجود  مشکالت  و  مسائل  تامه 
زائدالوصف  پراکندگی  کنار  در  که،  است  سببی 
و  تعریف  باب  در  مقرره گذاری،  و  قانون گذاری 
تبیین ماهیت سازه های حقوقی، وضع صحیح و 

اصولی، همچنین کنترل وضع را، از دست مقنِّن 
و مقّرره گذار خارج نموده است و بالّتبع مخاطبان 
امکان  نیز،  مقررات  و  قانون  بهره برداران  و 
بهره برداری و استفاده مناسب را، در چنین شرایطی 

نخواهند داشت. 
اجرای  و  تدوین  اصالح چنین وضعیتی، مستلزم 
برای  دقیق  و  صحیح  شایسته،  استراتژی  یک 
حقوقی  سازه های  ماهیت  و  صورت  مسألۀ    حلِّ
در ایران است. چه، ترتّب آثار قوانین و مقّررات، 
بدون شناسایی صورت و ماهیت سازه های حقوقی 
امکان پذیر نیست. به عبارت دیگر زمانی که، به 
»الف«،  حقوقی  سازۀ  ماهّیِت  ندانیم  مثال  طور 
»دولتی« است یا »خصوصِی اداره کنندۀ خدمات 
عدم  یا  و  حاکمیت  می توانیم  چطور  عمومی«، 
حاکمیت قوانین و مقّرراتی، چون قانون برگزاری 
مناقصات و قوانینی از این دست را که، ناظر به 
شخصّیت سازه های حقوقی است، تشخیص دهیم.

استراتژی حلِّ مسألۀ »سازه های حقوقی«
 مسـألۀ »سـازه های  فرآیند تدوین اسـتراتژی حلِّ

حقوقی«، به شرح ذیل پیشنهاد می گردد:

1. مطالعه و بررسی وضعیت موجود23 
سـازه های  وضعیـت  بایسـتی  مرحلـه،  ایـن  در 
حقوقـی )آن گونـه که هسـت!(، از هـر جهت مورد 
مطالعـه و بررسـی قرار گیـرد؛ در ایـن مرحله، باید 

42339/ت33497ه، موّرخ 1385/04/20 هیأت وزیران ]نظام فنی و اجرائی 
کشور[ قابلیت اجراء دارد.( - »رجوع کنید به: جلد یک نظرات ستاد مشاوره 
و  آموزش  مرکز  از سوی  منتشره  دیوان محاسبات کشور،  و حقوقی  فنی 

برنامه ریزی دیوان محاسبات کشور، زمستان 1392«
19 . شایان ذکر است، بانک اطالعات صورت و ماهیت سازه های حقوقی در 
کشور وجود ندارد؛ شاخص های تعریف شده در قوانین و مقررات نیز، ضمن 
ورود(،  مانعیت  و  جامعیت شمول  )فقدان  ذاتی  کاستی های  از  برخورداری 
را،  حقوقی  سازه های  اساسنامۀ  و  روزنامه رسمی  در  شفاف  ردیابی  قابلیت 

ندارند.
20 . موضوع رأی: اعالم تعارض آراء صادره از شعب اول و پنجم دیوان 

عدالت اداري.
• مقّدمه ]گردش کار[:

الف. شعبۀ پنجم در رسیدگی به پروندۀ کالسۀ 66/358 موضوع شکایت 
بنیاد مستضعفان گیالن، به طرفیت ادارۀ زمین شهری شهرستان الهیجان، 
به خواستۀ ابطال رأی هیأت پنج نفره، سازمان عمران اراضی شهری، موضوع 
»ماده 15« آئین نامۀ قانون مذکور، در خصوص پالک های مذکور در متن 
رأی صادر  دادنامۀ شمارۀ 318-1366/10/06 چنین  به شرح  دادخواست، 

نموده است:
به موجب »اصل 173« قانون اساسی جمهوري اسالمي ایران، تشکیل دیوان 
عدالت اداري، براي رسیدگي به تظلّمات و شکایات مردم، نسبت به مأمورین 
یا واحد دولتي مي باشد و بنیاد مستضعفین از شمول کلمۀ مردم خارج است و 
با عنایت به اینکه بنیاد مذکور یکي از واحدهاي انقالبي است و در بند »الف« 
ماده »11« قانون دیوان عدالت اداري واحدهاي انقالبي را، در عداد واحدهاي 
دولتي ذکر کرده، لذا، به لحاظ خروج شاکي از بند یک ماده »11« قانون 
دیوان عدالت اداري، رسیدگي به شکایت بنحو مطروح از حدود صالحیت 
دیوان، خارج بوده و در صالحیت هیأت دولت مي باشد. بناعلي هذا، با قرار 
عدم صالحیت دیوان، پرونده جهت رسیدگي به هیأت دولت ارسال مي گردد.
موضوع شکایت  پروندۀ کالسۀ 68/2865  رسیدگی  به  در  اّول  شعبۀ  ب. 
دارایي  وزارت  به طرفیت  و مستقالت«  امالک  »مؤسسه  مستضعفان  بنیاد 
به  خواستۀ اعتراض به تشخیص مالیات بر سرقفلي به شرح دادنامۀ شمارۀ 
صادر  شاکی،  دعوی  قبول  و  شکایت  ورود  به  حکم   ،1366/01/20-25

نموده است.
با اعالم تعارض آراء مذکور، از سوي بنیاد مستضعفان گیالن، به شرح نامه 
عدالت  دیوان  عمومي  هیأت   ،1366/12/06 مورخۀ   13433/289 شمارۀ 
ا... سیدابوالفضل موسوي تبریزي و  اداري در تاریخ فوق، به ریاست آیت 
با حضور رؤساي شعب تشکیل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره، به 

شرح ذیل، مبادرت به صدور رأي مي نماید.
• راي هیات عمومي:

نظر به رأي وحدت رویه شماره 37، 38 و 39 مورخۀ 1368/07/10 هیأت 
عمومي دیوان عدالت اداري، مبني بر اینک، دعوي دولت و ارگان هاي وابسته 
به آن، علیه دولت در شعب دیوان عدالت اداري قابل طرح نیست و با توجه 
باین مطلب که، در بند» الف« در شق یک ماده »11« قانون دیوان عدالت 
اداري، تشکیالت و نهادهاي انقالبي و مؤسسات وابسته به آنها، در ردیف 
وزاتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شرکت هاي  نظیر  واحدهاي دولتي 
دولتي و شهرداري ها قلمداد شده اند و با عنایت به تبصره »2« ماده واحده 
انقالبي  نهادهاي  باب کارکنان  در  کار  قانون  مقررات  الیحه عدم شمول 
بنا  انقالبي به ارگاهایي اطالق مي گردد که،  که، مقرر مي دارد »نهادهاي 
به نیاز دوران بعد از انقالب اسالمي ایران )22 بهمن ماه 1357 به بعد(، با 
تصویب مراجع قانونگذاري بوجود آمده است.« نظر به اینکه در ماده واحده 
مذکور، به عنوان تمثیل نهادهاي انقالبي، جهادسازندگي، بنیاد شهید، نهضت 
سوادآموزي، بنیاد مسکن انقالب اسالمي، قید گردیده اند، به نظر اکثریت 
هیأت عمومي دیوان، بنیاد مستضعفان نیز مشمول عنوان نهاد انقالبي مقید 
در بند »الف« شّق یک از ماده»11« قانون دیوان عدالت اداري، از مصادیق 
بارز آن است؛ و رأي شماره 318 مورخۀ 1366/10/06، صادره از شعبۀ پنجم 
دیوان عدالت اداری که، متضمن این معني است صحیح و منطبق با قانون 
تشخیص مي گردد. این رأي براي شعب دیوان و سایر مراجع مربوط، در 
موارد مشابه الزم االتباع است. »هیأت عمومي دیوان عدالت اداري - سید 

ابوالفضل موسوي تبریزي«
 21. موضوع رأی: صالحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات، 

مقاالت

76



و  معدن  صنعت،  وزارت  بازرگانی  پژوهش های  و  مطالعات  موسسه  علیه 
تجارت

• گردش کار: رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت صنعت 
335-90/م-1390/10/26  شماره  الیحه  موجب  به  تجارت  و  معدن   -
مضموناً اعالم کرده است که، در رسیدگی به دادخواست کارکنان این موسسه 
و به طرفیت موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت دایر بر تقاضای الزام به احتساب اضافه کار در پاداش پایان خدمت، 
شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند. بدین نحو که ،تعدادی 
از شعب دیوان عدالت اداری شکایت شکات را وارد دانسته و بر محکومیت 
مؤسسه بر احتساب اضافه کار در پاداش پایان خدمت صادر کرده اند، لکن این 
آراء در شعبه اول تشخیص دیوان عدالت اداری به موجب آراء شمارۀ ... نقض 
شده است، با این استدالل که طرح شکایت به طرفیت مؤسسه مطالعات و 
پژوهش های بازرگانی قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست. همچنین 
شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در خصوص خواسته مشابه نیز به موجب 
علیه  شکایت   1390/10/06  –  9009970901401445     شمارۀ  رأی 
مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در دیوان عدالت اداری را قابل طرح تشخیص نداده است؛ اما در مقابل شعبه 
سیزدهم دیوان دالت اداری به موجب رأی شماره 9009970901301261 - 
1390/09/05 حکم به وارد دانستن شکایت شاکی و محکومیت مؤسسه به 
احتساب اضافه کار در پاداش پایان خدمت صادر کرده است که با صدور حکم 
ماهوی - شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری عماًل طرح دعوا به طرفیت 
مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت را، 
قابل استماع و رسیدگی دانسته است؛ با توجه به مراتب فوق، رفع تعارض و 

صدور رأی وحدت رویه درخواست شده است.
رؤسا،  حضور  با  شده  یاد  تاریخ  در  اداری  عدالت  دیوان  عمومی  هیأت   •
مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با 

اکثریت آراء به شرح آیند،  به صدور رأی مبادرت می کند.
رأی هیأت عمومي:

اّواًل، تعارض در آراء محرز است.
 1366 سال  مصوب  عمومی  محاسبات  قانون   »130« ماده  مطابق  ثانیاً، 
مقرر شده است، کلیه مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت و سایر 
یا  دولتی  یا مؤسسه  وزارتخانه  از  غیر  ،به صورتی  دولتی که  دستگاه های 
شرکت دولتی ایجاد شده و اداره می شوند، مکلفند حداکثر ظرف مدت یک 
سال از تاریخ اجرای این قانون با رعایت مقررات مربوط وضع خود را، با یکی 
از سه وضع حقوقی فوق تطبیق دهند واال با انقضای این فرصت مؤسسه 
دولتی محسوب و تابع مقررات این قانون در مورد مؤسسات دولتی خواهند 
به  بازرگانی که  پژوهش های  و  به مراتب، مؤسسه مطالعات  توجه  با  بود. 
موجب ماده »13« الیحه قانونی تشکیل مراکز تهیه و توزیع کاال مصوب 
سال 1359 شورای انقالب، طبق اساسنامه مصوب وزیر بازرگانی تشکیل و 
اداره شده است، مشمول حکم ماده 130 قانون محاسبات عمومی مصوب 
سال 1366 و ماده »2« قانون مدیریت خدمات کشوری در تعریف مؤسسه 
دولتی تلقی می شود و در رسیدگی به شکایت علیه مؤسسه مذکور با توجه 
به ماده  »10« قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 
سال 1392 شعب دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی هستند و رأی شعبه 
سیزدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9009970901301261 - 
1390/09/05 در حدی که، طرح دعوا به طرفیت مؤسسه مذکور را، استماع 
کرده است، صرف نظر از ماهیت آن، صحیح و موافق مقررات تشخیص می 
شد. این رأی به استناد بند »2« ماده »12« و ماده »89« قانون تشکیالت 
و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان 
عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه الزم االتباع است. 

»رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری«
اداری:  عدالت  دیوان  دادرسی  آیین  و  تشکیالت  قانون   »10 »ماده   .22
صالحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است: رسیدگي به شکایات 
و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقي یا حقوقي از، تصمیمات و اقدامات 
واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شرکت های 
نهادهای  و  و تشکیالت  اجتماعی  تأمین  و سازمان  و شهرداری ها  دولتی 

انقالبی و مؤسسات وابسته به آنها.
23 . As Is Analysis
24 . To be Analysis
 25. Gap Analysis
26 . Road Map

نقـاط ضعف و محدودیت هـا، همچنین نقاط قوت 
و توانمندی هـای تعریف، تبیین و دسـته بندی های 
صـوری و ماهـوی ناظر بـه سـازه های حقوقی، در 
کنـار فرصت هـا و تهدیدهـای بیرونـی )محیطی(، 
شناسـائی  گردند؛ خروجی این مرحله، گزارشـی در 
بـاب وضعیت کنونـی صورت و ماهیت سـازه های 

حقوقی کشـور خواهد شد.

2. پیشنهاد وضع مطلوب 24
قراردادن  مدنظر  با  اول،  مرحله  انجام  از  پس 
چشم انداز و مأموریت قانون گذاری و مقرره گذاری 
بایستی  کشور،  حقوقی  زیرساخت های  توسعۀ  در 
متعالی  و  موفق  تقسیم بندی های  از  نمونه  یک 
سازه های حقوقی در دنیا که، بیشترین انطباق را، 
با نظام حقوقی ایران دارد، به عنوان الگو، انتخاب 
و با در نظرگرفتن جمیع شرایط، وضعیت مطلوب، 
تعریف، تبیین و دسته بندی های صوری و ماهوی، 
ناظر بر سازه های حقوقی کشور )آنچه باید باشد!(، 
ترسیم شود. خروجی این مرحله، »چارچوب وضعیت 
و  صوری  دسته بندی های  و  تبیین  تعریف،  آتی 
ماهوی ناظر بر سازه های حقوقی کشور« خواهد بود.

3. تجزیه و تحلیل خالء های استراتژیک25 
عوامل  نمودن  ملحوظ  و  قبلی  مراحل  انجام  با 
تکنولوژیکی،  اجتماعی،  سیاسی،  اقتصادی، 
و  بررسی  بایستی  حقوقی،  و  زیست محیطی 

محدودیت های  و  ضعف  نقاط  تحلیل  و  تجزیه 
تعریف، تبیین و دسته بندی های صوری و ماهوی 
تهدیدهای  همچنین  حقوقی،  سازه های  بر  ناظر 
محیطی، در تعامل موازی و سازنده، با نقاط قّوت 
و توانمندی های تعریف، تبیین و دسته بندی های 
حقوقی،  سازه های  بر  ناظر  ماهوی،  و  صوری 
صورت  پذیرد.  محیطی،  فرصت های  همچنین 
)شناسائی شکاف ها و راه کارهای پوشش(؛ نهایتًا 
خروجی این مرحله، یک گزارش، بر پایۀ تجزیه 
پیرامون  قبلی،  مرحلۀ  دو  اطالعات  تحلیل  و 
تحلیل وضعیت فعلی و وضعیت مطلوب تعریف، 
تبیین و دسته بندی های صوری و ماهوی، ناظر بر 
  سازه های حقوقی با رویکرد استراتژیک، شامل اهمِّ
تغییرات الزم، کافی و وافی به مقصود، خواهد بود.

۴. ارائه نقشه راه26 
بایستی  شده،  مرحله اشاره  سه  کار  تکمیل  با 
تعریف،  باب  در  استراتژی  چهارگانۀ  گزینه های 
ناظر  ماهوی  و  صوری  دسته بندی های  و  تبیین 
نتایج  بر  مبتنی  کشور،  حقوقی  سازه های  بر 
قبل،  مراحل  کّمی  و  کیفی  اطالعات  کّمی شدۀ 
تدوین و اولویت بندی  گردند. نهایتاً، خروجی این 
تبیین و  راه  باب نقشۀ  مرحله، سند راهبردی در 
دسته بندی های صوری و ماهوی ناظر بر سازه های 
حقوقی کشور« )چگونه، از جایی که قرار گرفته، به 

جایگاه مطلوب برسد.( خواهد بود.
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چکیده
و  دور  راه  از  کنترل  بررسی  تحقیق  این  از  هدف 
اعمال فرمان برای قطع و وصل کلید ریکلوزر به 
صورت آنالین ازطریق گوشی موبایل اندروید در برق 
کهگیلویه بود. روش تحقیق به صورت توصیفی-
تحلیلی از نوع کاربردی و روش جمع آوری اطالعات 
قطع کننده  یک  ریکلوزر  بود،  آزمایشی  صورت  به 
صورت  به  که  است  مکانیزم  یک  به  مجهز  مدار 
طور  به  را  خودکار  مدارشکن  می تواند  خودکار 
اتوماتیک بعد از باز شدن به دلیل نقصی که در آن 
به وجود آمده ببندد. نتایج حاصل از تحقیق نشان 
داد که دستگاه ریکلوزر در وقوع خطاهای گذرا به 
صورت اتوماتیک خط را باز و مدت زمانی در جریان 
وقفه مجدد وصل می کند. ریکلوزر در خطاهای دائم 
به صورت اتوماتیک خط را باز می کند اما پس از رفع 
عیب توسط گروه عملیات به صورت دستی وصل 
می شود. درنتیجه برای قطع و وصل و کنترل کلید 
ریکلوزر از راه دور به وسیله موبایل پس از رفع عیب 
از طریق فرمان به رله ریکلوزر استفاده می گردد. در 
حال حاضر در شبکه توزیع برق استان کهگیلویه 
و بویراحمد ریکلوزر پس از رفع عیب توسط گروه 
عملیات به صورت دستی وصل شده و از حالت قفل 
بوده و ضریب  این کار زمان بر  خارج می گردد که 
اطمینان شبکه را به جهت باالبردن زمان خاموشی 
برای  بنابراین  می برد.  پایین  توزیع نشده  انرژی  و 
کاهش خاموشی ها و انرژی توزیع نشده و باالبردن 
ضریب اطمینان شبکه برای وصل مجدد خط در 
برطرف  از  پس  دائم  خطاهای  برای  کوتاه  زمان 
جهت  موبایل اندروید  گوشی  از  خط  عیب  کردن 
کنترل رله ریکلوزر از راه دور استفاده می کنیم؛ که 
این عمل سبب کاهش نیروی انسانی و تلف نشدن 

زمان برای وصل شدن مجدد و راه اندازی مدار توزیع 
برق می شود.

 کلمات کلیدي: ریکلوزر، باز و بست، فیوز، رله

1-مقدمه
در بین اجزاء مختلف سیستم قدرت، ادوات حفاظتی 
فراهم  حفاظت  نهایی  هدف  دارند.  اساسی  نقشی 
کردن قابلیت اطمینان سیستم قدرت است. بهبود 
برای  مهم  اهداف  اولین  از  یکی  اطمینان  قابلیت 
این وسایل  از  شرکت های توزیع است. فیوز یکی 
هوایی  توزیع  شبکه های  مهمی در  نقش  که  است 
ارزیابی  مورد  جدی  طور  به  تاکنون  ولی  دارد؛ 
اقتصادی قرار نگرفته است )قنبری و تالوت،1394(. 
براي حفاظت از شبکه های توزیع، از ابزارهاي بسیار 
بر  خاص  مورد  هر  در  می شود.  استفاده  گوناگوني 
مبناي نوع عنصري که باید مورد حفاظت قرار گیرد 
و سطح ولتاژ سیستم، نوع حفاظت تعیین می شود و 
حتي اگر استانداردهاي خاصي براي حفاظت کلي 
باشد، می توان  نداشته  توزیع وجود  از سیستم های 
در ارتباط با چگونگي کار و عملکرد این سیستم ها، 
توضیحاتي کلي و عمومي ارائه داد. رله های جریان 
در  معکوس  جریان   - زمان  مشخصات  با  زیاد 
به  ولتاژي  تا هر سطح  حفاظت شبکه های قدرت 
کار می روند. در طول سال ها اینگونه رله ها به تعداد 
بسیار زیاد در اکثر شبکه های دنیا به عنوان حفاظت 
اصلي و یا حفاظت ثانویه و پشتیبان در طرح های 
پیچیده به کار رفته اند. جریان و زمان رله های جریان 
زیاد قابل تنظیم بوده و بدینوسیله می توانند براي 
همانند  بار  اضافه  و  خطا  هنگام  در  تمایز صحیح 

فیوزها استفاده شوند )کامل و همکاران،1395(.
بازبست ها ابزاري هستند که می توانند شرایط اضافه 

جریان در اتصال کوتاه فاز و فاز به زمین را آشکار 
از  مدار، پس  در  اضافه  و در صورت وجود جریان 
و  قطع  را  آن  شده  مشخص  پیش  از  زمان  یک 
تا  انجام دهد  به طور خودکار وصل مجدد  سپس 
خط، بار دیگر در مدار قرار گیرد )صدوقی، 1393(. 
اگر خطایي که در آغاز، باعث عمل بازبست شده 
از  پس  آنگاه  باشد،  داشته  وجود  همچنان  است، 
تعداد معیني وصل مجدد، رله مدار را همچنان در 
از  حالت قطع نگاه می دارد و بخش آسیب دیده را 
مدار مجزا خواهد کرد. در یک سیستم توزیع هوایي، 
در حدود 80 تا 95 درصد از خطاها داراي طبیعتي 
گذرا هستند و نهایتا، حداکثر پس از چند سیکل یا 
چند ثانیه خودبه خود از میان می روند )اسکندری و 
مشخصه  با  بازبست ها  بنابراین  همکاران،1395(. 
قطع و وصلي که گفتیم، از خروج خط از سرویس 
در اثر رخداد خطاهاي گذرا پیشگیري می کند )هیون 
و همکاران ، 2009(. بازبست ها نوعا حداکثر داراي 
سه بار عملکرد باز کردن و بستن متوالي هستند و 
پس از آن، عملکرد باز کردن نهایي بر این رشته 
خاتمه می دهد. عالوه بر این، یک بار بستن دستي 
نیز معموال مجاز است. مکانیزم شمارش گر، عملکرد 
در  و  می کند  تنظیم  را  فاز-زمین  یا  فاز  واحدها 
صورت وجود ابزارهاي ارتباطاتي مناسب، می توان 
نیز  بیروني  ابزارهاي کنترل شده  از طریق  را  آن ها 
تنظیم کرد )کالسی ،2004(. در حدود 60 سال است 
که از ریکلوزرها با هدف افزایش قابلیت اطمینان 
و حفاظت در برابر اضافه جریان های ناخواسته در 

شبکه های توزیع در جهان استفاده می شود. 
مکانیزم  داراي  و  بوده  فاز  تک  اولیه  ریکلوزرهاي 
و  بودند  روغن  ایزوالسیون  و  هیدرولیکي  کنترل 
به همین دلیل قابلیت عبور جریان های دائمي باال 

حمید عزیزی 
Hamidazizi25@Yahoo.Com(
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انواع  تکنولوژي  پیشرفت  با  امروزه  اما  نداشتند؛  را 
مختلفي از ریکلوزرهاي با کنترل الکترونیکي مجزا 
مغناطیسي  مکانیزم  با  کلیدهاي  و  قدرت  کلید  از 
طراحي و گسترش یافته اند. در این تحقیق ضمن 
منظور  به  که  قدرت،  کلید  مختلف  انواع  بررسي 
طراحي و ساخت کنترلر الکترونیکي قابل اتصال به 
انواع کلید قدرت صورت گرفته است، نحوه طراحي 
انواع کلید  به  اعمال فرمان  به منظور  مدار فرمان 
ادامه  در  قرار گرفته است که  بررسي  قدرت مورد 

تحقیق بیشتر به آن پرداخته می شود.

2-بیان مساله
مساله مورد مطالعه در این تحقیق کنترل از راه دور 
واعمال فرمان برای قطع و وصل کلید ریکلوزر  به 
صورت آنالین ازطریق گوشی موبایل اندروید در برق 
مدار  قطع کننده  یک  ریکلوزر  می باشد.  کهگیلویه 
مجهز به یک مکانیزم است که به صورت خودکار 
اتوماتیک  طور  به  را  خودکار  مدارشکن  می تواند 
بعد از باز شدن به دلیل نقصی که در آن به وجود 
آمده ببندد )یه و همکاران ،2008(. مدار اتوماتیک 
اطالعات  با  کامل  دستگاه  یک  اصل  در  ریکلوزر 
الزم  برای تشخیص جریان باال به زمان و قطع 
جریان خطا، و همچنین القای انرژی مجــدد  خـط 
اگر خطا  با بستن دوباره به صورت خودکار است. 
دائمی باشد، قفل ریکلوزر پس از چند سری کارکرد 
از پیش تعیین شده  باز می شود  و بخش خطا را از 
 .)2008، )گونن  اصلی سیستم جدا می کند  بخش 
برای  سربار  توزیع  سیستم های  در  برق  تجهیزات 
شناسایی و قطع خطای زودگذر استفاده می شود. از 
آنجا که بسیاری از مدارهای کوتاه در خطوط هوایی 
طور  به  خدمات  تداوم  ریکلوزر  می شوند،  روشن 
خودکار بازگرداندن قدرت به خط بعد از یک گسل 
زودگذر را بهبود می بخشد. تجهیزات برق مدارهای 
خودکار توسط برق در سراسر جهان به عنوان یک 
اصلی  هدف  به  دستیابی  برای  ضروری  دستگاه 
خود شناخته شده است )آلکسی ،2005(. بیشترین 
خاموشی در شبکه برق در توزیع و به خصوص در 
کیلو ولت رخ می دهد که  ولتاژهای 20،11 و 33 
می بایست جهت کاهش خاموشی در این شبکه ها 
برنامه ریزی و سرمایه گذاری بیشتری شود )گایسه 
و رونده ،1993(. مطالعات نشان می دهد خطاهای 
نوع  از  عمدتا  هوایی  توزیع  شبکه های  در  رخ داده 
گذرا هستند و این امکان وجود دارد که این خطاها 
در کوتاه ترین زمان ممکن برطرف گردند )جینگ 

،2001(. این حالت در مناطقی که رعدوبرق زیاد رخ 
می دهد یا خطوط برق از میان درختان یا زمین های 
کشاورزی عبور کرده اند یا فیدر های دارای خطوط 
و  خطا  وقوع  از  پس  می دهد،  رخ  بیشتر  طوالنی 
توزیع  فوق  دیسپاچینگ  مراکز  خط  شدن  قطع 
بعد از مطلع شدن قطع حفاظتی خط توسط اپراتور 
پست برق در پست هایی که اتوماسیون هستند به 
مرکز کنترل دیسپاچینگ توزیع اطالع می دهند و 
مرکز کنترل نسبت به بررسی شبکه در نقشه مانور 
اقدام  است  زمینی  یا  هوایی  شبکه  اینکه  قبیل  از 
می نمایند و در صورتی که کل و یا قسمت عمده 
مجدد  وصل  باشد جهت  هوایی  شده  قطع  شبکه 
فوق  دیسپاچینگ  کنترل  مرکز  هماهنگی  یا  خط 
توزیع اقدام می نمایند؛ که امکان دارد خطای رخ داده 
که  برق دار شود  با وصل مجدد خط  و  باشد  گذرا 
این عملیات حدود 5 دقیقه خاموشی شبکه را در بر 
دارد )لی و همکاران ،2008(. بنابراین برای کاهش 
خاموشی ها و انرژی توزیع نشده و باال بردن ضریب 
اطمینان شبکه راهکار مناسب در هنگام وقوع این 
این  می باشد.  ریکلوزر  دستگاه  از  استفاده  خطاها، 
دستگاه پس از باز شدن خط، به عنوان مثال برای 
ثانیه ای صبر می کند  یک زمان حدودا 600 میلی 
وسپس خط را مجددا وصل می کند. درصورتي که 
خطا رفع شده باشد، وصل مجدد با موفقیت انجام 
شده است اما در صورتي که خطا هنوز وجود داشته 
باشد، ریکلوزر خط را مجددا قطع می کند. معموال 
کار قطع و وصل مجدد خط با توجه به سطح اتصال 
کوتاه محل نصب و بقیه پارامترهاي موجود بیشتر 
از 3 بار انجام نمی شود که سعي می گردد در صورت 
استفاده وصل مجدد، دوم و سوم زمان هاي آن ها را 
نسبت به هم طوالنی تر انتخاب نمایند تا در صورت 
باال بودن سطح اتصال فرصت پاک شدن باشد. پس 
از بار سوم ریکلوزر اصطالحا قفل می شود که در این 
صورت پس از بررسی شبکه و رفع خطا، ریکلوزر 
یا ازحالت  از راه دور وصل  یا  را به صورت دستی 
قفل خارج می کنند. در کشور ما، قطعی های برق 
مهم ترین ضعف شبکه توزیع است و حجم عمده 
براي  می باشد.  گذرا  خطاهاي  رخداد  علت  به  آن 
کاهش خاموشي و وصل مجدد خط در زمان کوتاه 
 .)1995، )پاور  استفاده می شود  ریکلوزر  از دستگاه 
بصورت  گذار  خطاهایی  وقوع  در  ریکلوزر  دستگاه 
اتوماتیک خط را باز و مدت زمانی در جریان وقفه 
درخطاهای  ریکلوزر  می کند.  وصل  مجدد  را  خط 
دائم به صورت اتوماتیک خط را باز می کند اما پس 

از رفع عیب توسط گروه عملیات به صورت دستی 
برای کاهش خاموشی ها  وصل می گردد؛ درنتیجه 
اطمینان  بردن ضریب  باال  و  توزیع نشده  انرژی  و 
شبکه برای وصل مجدد خط در زمان کوتاه برای 
از برطرف کردن عیب خط از  خطاهای دائم پس 
گوشی موبایل اندروید جهت کنترل رله ریکلوزر از 
راه دور استفاده می کنیم. بنابرین برای قطع و وصل 
از راه دور به وسیله موبایل  وکنترل کلید ریکلوزر 
به رله ریکلوزر  از طریق فرمان  از رفع عیب  پس 
توزیع  شبکه  در  حاضر  حال  در  می گردد.  استفاده 
از  بویراحمد ریکلوزر پس  برق استان کهگیلویه و 
دستی  به صورت  عملیات  گروه  توسط  عیب  رفع 
قفل خارج می شود که  از حالت  و  وصل می گردد 
این کار زمان بر بوده و ضریب اطمینان شبکه را به 
جهت باال بردن زمان خاموشی و انرژی توزیع نشده 
برای کاهش خاموشی ها و  بنابراین  پایین می برد؛ 
اطمینان  ضریب  باالبردن  و  توزیع نشده  انرژی 
شبکه برای وصل مجدد خط در زمان کوتاه برای 
از برطرف کردن عیب خط از  خطاهای دائم پس 
از  ریکلوزر  رله  کنترل  جهت  موبایل اندرید  گوشی 
راه دور استفاده می کنیم که پژوهش های کامل و 
همکاران )1395(، اسکندری و همکاران )1395(، 
قنبری و تالوت )1394(، بختیاری نژاد و همکاران 
به  دور  راه  از  غیر  کنترل  مورد  در  بیشتر   )1392(
مطالعه پرداخته است. حال در این تحقیق بر آنیم 
شرایط  آیا  که  بپردازیم  سؤال  این  پاسخگویی  به 
کنترل از راه دور و اعمال فرمان برای قطع و وصل 
گوشی  ازطریق  آنالین  صورت  به  ریکلوزر  کلید 

موبایل اندروید در برق کهگیلویه وجود دارد؟

3- پیشینه تحقیق
بررسی  به  تحقیق  در   )1395( همکاران  و  کامل 
ریکلوز  اتو  رله های  بین  بهینه  هماهنگی حفاظتی 
حفاظتی  رله های  و  باال  توزیع  خط  پایین  سطح 
ایستگاه 20kv/63 نیروگاه پرداخته بودند، یافته های 
حاصل از این تحقیق نشان داد که حفاظت اضافه 
جریان بر ای تمام قسمت های مختلف یک سیستم 
قدرت امری مهم و ضروری است. امروزه در اغلب 
پست ها از حفاظت ریکلوزر برای قطع لحظه ای خطا 
در موارد گذرا استفاده می شود. در یک سیستم توزیع، 
عناصر حفاظتی باید به گونه ای باهم هماهنگ شوند 
که از قسمت های مختلف آن در برابر انواع خطاها 

حفاظت کنند.
اسکندری و همکاران )1395( در تحقیقی به بررسی 
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و  ریکلوزر  از  استفاده  با  حفاظتی  سازی  هماهنگ 
بودند.  پرداخته   GIS بر  مبتنی  الیزر  سکشن 
از تحقیق نشان داد که در یک  یافته های حاصل 
سیستم توزیع، عناصر حفاظتی باید به گونه ای باهم 
هماهنگ شوند که از قسمت های مختلف سیستم 
در برابر انواع خطاها حفاظت کنند. همچنین برای 
تضمین حداقل قطعی در مدار و قطع حداقل زمان 
برق مصرف کنندگان، هماهنگی با دیگر ابزارهای 
حفاظتی امری مهم است. معموال مشخصه زمانی 
و توالی عملکرد ریکلوزرها و سکشن الیزرها چنان 
انتخاب می شود که با مکانیزم پیش از آن ها نسبت 
از  پس  آید.  پدید  الزم  هماهنگی  تغذیه،  منبع  به 
گزینش اندازه و توالی عملکرد، برای ایجاد هماهنگی 
صحیح، تجهیزات بعدی باید به طور مناسب تنظیم 

شوند.
دادند  نشان  تحقیقی  در   )1394( تالوت  و  قنبری 

که برای تعیین تعداد و محل بهینه فیوز و ریکلوزر 
در شبکه توزیع باید از آنالیز سود و هزینه استفاده 
کرد. این روش شامل سود حاصل از کاهش انرژی 
ناحیه  شدن  محدود  دلیل  به  شبکه  توزیع نشده 
متأثر از خطا از یک طرف و هزینه های مربوط به 
سرمایه گذاری اولیه و تعمیر و نگهداری وسایل از 
بهینه  جایابی  مساله  برای حل  است.  دیگر  طرف 
فیوزها از الگوریتم اصالح شده ازدحام ذرات استفاده 
می کنیم. روش پیشنهادی بر روی فیدر توزیع 20 
تأثیر  کیلوولت به کار رفته است. مطالعات عددی 
و کارایی باالی روش پیشنهادی را نشان می دهند.

به  تحقیقی  در   )1392( همکاران  و  بختیاری نژاد 
بررسی طراحي و ساخت ماژول فرمان به کلید قدرت 
ریکلوزر پرداخته بودند. نتایج حاصل از تحقیق نشان 
متفاوت  ریکلوزر  کلیدهاي قدرت  در  آنچه  داد که 
است مقدار توان مورد نیاز براي تحریک مغناطیسي 

کویل کلید می باشد.

۴-روش تحقیق
تکنیک های جمع آوری داده ها در پیمایش می تواند 
شامل پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده و تحلیل محتوا 
باشد. انتخاب تکنیک مناسب در جمع آوری داده ها 
تحقیق  فرضیه های  و  اهداف  به  رسیدن  برای 
می باشد. این پژوهش به بررسی کنترل از راه دور 
ریکلوزر  کلید  و وصل  قطع  برای  فرمان  اعمال  و 
به صورت آنالین ازطریق گوشی موبایل اندروید در 
برق کهگیلویه مي پردازد. روش تحقیق به صورت 
توصیفی-تحلیلی از نوع کاربردی و روش جمع آوری 

اطالعات به صورت آزمایشی است.

5-یافته های تحقیق
5-1-پیاده سازي سخت افزار و نرم افزار

کنترل رله ریکلوزر از راه دور که در برق کهگیلویه 
هنگامی که  می تواند  شده  راه اندازی  و  طراحی 
ریکلوزر قطع کامل می کند، پس از رفع عیب خط 
از راه دور از طریق گوشی آن را روشن کند یا قطع 

آني کند.
این دستگاه از سه بخش اصلي تشکیل شده است 

که عبارتند از:
5-1-1-بخش کنترل کننده

ایــن بخش از ســه بــرد پـردازشگر، آنالــوگ و 
ورودي/ خروجي دیجیتال تشکیل شده است. وظیفه 
اصلي ماژول کنترل کننده، قطع و وصل است. در 
واقع دستورهــای داده هــای خط برق را از طریق 
ورودي هاي آنالوگ و دیجیتال کنترل کننده دریافت 
تحلیل  پردازشگر  بخش  توسط  آنگاه  می شوند؛ 
می شوند و در نهایت تصمیمات الزم توسط بخش 

خروجي دیجیتال اعمال می گردد. 
طریق  از  تلفن کننده  یا  دستور  گیرنده  دستگاه 
سیم کارت و خط ثابت کار می کند که از 5 ترمینال 

تشکیل شده و بخش های آن عبارتند از:
DC تغذیه برق 12 ولت •

• TRG که تحریک کننده است.
ارسال  پیامک  به صورت  را  LOG که گزارش   •

می کند.
• OUT- که دارای چهار خروجی منفی است و 
این خروجی ها در هنگام روشن بودن پالس منفی 
می دهند و با ارسال SMS این خروجی ها کلید را 
قطع و وصل می کنند و از این طریق کلید ریکلوزر 

را از راه دور روشن وخاموش می کند.

شکل 1- نمایی از پیاده سازي سخت افزار و نرم افزار به صورت کلی
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تلفن  خط  اتصال  جهت  ترمینال  این     TEL  •
شهري به دستگاه تلفن کننده پیش بیني شده است.

5-1-2- بخش واسط کاربر
کنترل  با  کاربر  ارتباط  جهت  کاربر  رابط  ماژول 
برای  ـ که  نرم افزار اندروید  طریق  از  ریکلوزر  رله 
از دو بخش  گوشی موبایل طراحي شده است ـ و 
نرم افزاری اندروید و سخت افزاری تلفن کننده تشکیل 
کاربر  گوشی  نرم افزار اندروید  طریق  از  است.  شده 
کند  برقرار  الکترونیکي  ارتباط  دور  راه  از  می تواند 
از  این بخش  که  کند.  را صادر  آنی  و دستورهای 
نرم افزار اندروید G1PRO برای دستور به دستگاه 
گیرنده یا تلفن کننده استفاده شده است )اسکندری 

و همکاران،1395(.

و   Apple گوشی های  جهت  موبایل  برنامه 
Android به شرح زیر می باشد: 

 )close( یا  برای روشن کردن     )OUT1(ON •
کلید ریکلوزر.

 )open( برای خاموش کردن یا  )OUT2(ON •
کلید ریکلوزر.

• OUT3(ON)  برای ESE یا حفاظت است.
 )AWAKE( برای بیدار باش یا )OUT4(ON •

می باشد.

5-1-3- بخش مدارفرمان
 12 رله  چهار  از  دور  راه  از  فرمان  و  کنترل  برای 
و  ورودی  دارای یک  رله ها  استفاده می شود.  ولت 
یک خروجی هستند. با اتصال ولتاژ به تغذیه رله ها، 
باعث  خود  حرکت  با  و  کرده  عمل  رله ها  بوبین 
می شود تا دو اتصال خروجی رله به همدیگر متصل 
بنابراین دو کنتاکت خروجی رله دقیقا مانند  شود. 
یک کلید قطع و وصل عمل می کند. ولتاژ رله ها 
معموال بر روی بدنه آن ها نوشته می شود. رله 12 
ولت به این معنی است که بوبین ورودی آن برای 
آهن ربا شدن، نیاز به تغذیه 12 ولت دارد تا بتواند 
بین  برقراری جریان  باعث  و  داده  را حرکت  اهرم 

کنتاکت های خروجی رله شود.

 )close( در شکل 3 رله الف برای روشن کردن یا
می باشد. برای فعال شدن رله از ترمینال های 2 و 
10 برای تغذیه و ترمینال های خروجی یا n.o که 
از خروجی ترمینال های 1 و 3 استفاده می شود. در 
روشن  کلید  به  ترمینال های 3،1  الف خروجی  رله 
کردن یا )close( پانل کلید ریکلوزر وصل می شود. 
 out1– خروجی ترمینال 2 رله به خروجی ترمینال
خروجی  و  می شود  وصل  دستور  گیرنده  دستگاه 
ترمینال 10 رله به سر تغذیه +)مثبت( دستگاه گیرنده 
دستور وصل می شود. رله دوم برای خاموش کردن یا 

همان )open( می باشد که ازخروجی ترمینال هــای 
خروجی  از  که  است  شده  استفــاده   10،3،2،1
ترمینال های 3،1 به کلید خاموش یا )close( پانل 
کلید ریکلوزر وصل می شود. وخروجی ترمینال 2 رله 
به خروجی ترمینال out– 2 دستگاه گیرنده دستور 
وصل می شود. خروجی ترمینال 10 رله به سر تغذیه 
+)مثبت( دستگاه گیرنده دستور وصل می شـود. رلــه 
سـوم برای ESE یا حفاظت است. حفاظت بدین 
معنی است که در صورت ایجاد خطا در شبکه این 
کلید شبکه را به مدت 15 ثانیه قطع کرده و مجددا 
وصل می کند؛ اگر همچنان خطا وجود داشت کلید 
شبکه را مجددا قطع می کند و این عمل را چندین 
مرتبه انجام می دهد. اگر در هر اتصال خطا بر طرف 
صورت  این  غیر  در  و  می ماند  باقی  متصل    شد، 
مجددا قطع می شود. زمانی که تعداد قطع و وصل 
کلید شبکه به اندازه تعریف شده رسید، قطع می ماند. 
رله استفاده شده 12 ولت است که در آن از خروجی 
ترمینال های 1،3،2،10 استفاده شده است. این رله از 
خروجی ترمینال های 3،1 به کلید ESE یا )حفاظت( 
ترمینال  پانل کلیدریکلوزر وصل و سپس خروجی 
2 رله به خروجی ترمینال out– 3 دستگاه گیرنده 
دستور وصل شده و خروجی ترمینال 10 رله به سر 
تغذیه +)مثبت( دستگاه گیرنده دستور وصل می شود. 
 )AWAKE( رله چهارم 12 ولت برای بیدار باش یا

شکل 3-بلوک دیاگرام کنترل الکتریکی کلید ریکلوزر با گوشی اندرویدشکل 2- نمایی از بخش واسط کاربر
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از خروجی ترمینال های 10،3،2،1 رله  می باشد که 
ترمینال های  خروجی  سپس  و  است  شده  استفاده 
3،1 به کلید بیدار باش یا )AWAKE( پانل کلید 
به  رله   2 ترمینال  خروجی  و  شده  وصل  ریکلوزر 
دستور  گیرنده  دستگاه   out–  4 ترمینال  خروجی 
وصل می شود و خروجی ترمینال 10 رله به سر تغذیه 

+)مثبت( دستگاه گیرنده دستور وصل می شود.
 

اگرچه ریکلوزرهاي گوناگوني در سطح جهان کلید 
قطع و وصل را به صورت دستی ساخته شده و مورد 
استفاده قرار گرفته اند، آنچه که دستگاه ساخته شده 
در پژوهشگاه نیرو را از بقیه متمایز می سازد عبارت 

است از چند پارامتر مهم:
• می توان با گوشی موبایل از طریق پیامک ریکلوزر 

را روشن و خاموش کرد.
• مدیران سیستم مجاز به قطع و وصل آنی کلید از 

راه دور ریکلوزر هستند.
• چنانچه برق 220 پانل ریکلوزر قطع شود از طرق 

پیامک SMS به مدیریت اطالع داده می شود.
• هرگاه کلید ریکلوزر قطع و وصل شود از طرق 

پیامک SMS به مدیریت اطالع داده می شود.
• امکان حذف خاموشی های طوالنی پس از رفع 
خطای شبکه و به خصوص حذف مسیرهای طوالنی 
برای قطع و وصل ریکلوزر وجود دارد. این محصول 
محیطي  ـ  عملکردي  استاندارد  آزمون هاي  کلیه 
پشت سر  موفقیت  با  را  کهگیلویه  درشهرستان 
گذاشته است و همه این موارد این محصول را براي 

کاربرد در صنعت برق مناسب ساخته است.

بحث و نتیجه گیری
نتایج حاصل از تحقیق کنترل از راه دور و اعمال 
فرمان برای قطع و وصل کلید ریکلوزر به صورت 
برق  در  موبایل اندروید  گوشی  طریق  از  آنالین 
کهگیلویه نشان داد که ریکلوزر یک قطع کننده مدار 
مجهز به یک مکانیزم است که به صورت خودکار 
می تواند مدارشکن خودکار را به طور اتوماتیک بعد 

از باز شدن به دلیل نقصی که در آن به وجود آمده 
ببندد. مدار اتوماتیک ریکلوزر در اصل یک دستگاه 
کامل با اطالعات الزم  برای تشخیص جریان باال 
به زمان و قطع جریان خطا و همچنین القای انرژی 
مجدد خط با بستن دوباره به صورت خودکار است. 
و  توزیع نشده  انرژی  و  خاموشی ها  کاهش  برای 
باالبردن ضریب اطمینان شبکه، وصل مجدد خط 
از برطرف  در زمان کوتاه و خطاهای دائم و پس 
جهت  موبایل اندروید  گوشی  از  خط  عیب  کردن 
می کنیم.  استفاده  دور  راه  از  ریکلوزر  رله  کنترل 
بنابراین برای قطع و وصل وکنترل کلید ریکلوزر 
از راه دور پس از رفع عیب از طریق فرمان به رله 
ریکلوزر از دستگاهی به نام گوشی موبایل استفاده 
می گردد. این شبکه هوشمند به شرکت های توزیع 
برق امکان نظارت از راه دور و اعمال فرمان برای 
صورت  به  ریکلوزر  کلید  کنترل  و  وصل  و  قطع 
آنالین می دهد. درنتیجه امکان حذف خاموشی های 
به خصوص  و  شبکه  خطای  رفع  از  پس  طوالنی 
حذف مسیرهای طوالنی برای قطع و وصل ریکلوزر 
توسط این محصول که کلیه آزمون هاي استاندارد 
با  عملکردي و محیطي درشهرستان کهگیلویه را 

موفقیت پشت سرگذاشته، وجود دارد. 
شرکت  مدیرعامل  پرویزی،  خسرو  از  تقدیر  با   *

توزیع نیروی برق دهدشت.
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تشکیل کارگروه ویژه در سندیکا برای پیگیری مطالبات اعضا 
هیأت مدیـره سـندیکای صنعـت بـرق ایران در جلسـه ای که 27 فروردین ماه تشـکیل شـد، در 
راسـتای نهایی شـدن و ابـالغ قراردادتیپ تشـکیل جلسـه ای مشـترک میـان سـندیکا و توانیر 
را در دسـتورکار قـرار داد. همچنیـن در ایـن جلسـه مصـوب شـد سـندیکا بـا اطالع رسـانی به 
اعضـا خواسـتار اعـالم مـوارد عدم رعایـت قـرارداد تیـپ در مناقصات از سـوی آنان شـود. در 
ایـن جلسـه اعضای هیـات مدیـره تاکیـد کردنـد سـندیکا قـرارداد تیـپ را تـا مرحله ابـالغ به 

شـرکت های بـرق منطقـه ای و شـرکت های توزیـع پیگیـری کند.
در این جلسه درخصوص سند راهبردی کسب و کارهای صنعت برق تبادل نظر صورت گرفت 
و مقرر شد گزارش سند در کمیسیون های مرتبط در اتاق ایران و تهران و مرکز پژوهش های 

مجلس ارائه و برای وزارتخانه ها و سازمان های مرتبط ارسال شود. 
عالوه بر این مقرر شد یک جلسه هم اندیشی با هدف بررسی اقدامات سندیکا و پرسش و پاسخ 
اعضا تا پیش از مجمع عمومی ساالنه برگزار شود و دهم مرداد به عنوان تاریخ برگزاری جلسه 
مجمع عمومی و انتخابات هیات مدیره سندیکا انتخاب شد. ضمنا کارگروهی شامل اعضای هیات 

مدیره و دبیرخانه سندیکا جهت نظارت بر حسن اجرای انتخابات تشکیل شد. 
اعضای هیات مدیره سندیکا در جلسه ای که 24 اردیبهشت ماه برگزار شد، حق عضویت اعضا 
را برای سال 1396 با افزایش 10 درصدی به صورت علی الحساب تعیین کردند. همچنین برای 
پرداخت کنند، تخفیف 10  پایان خردادماه  تا  را  اعضای خوش حسابی که حق عضویت خود 

درصدی در نظر گرفته شد.
در این جلسه مقرر شد طی مکاتبه با صندوق ضمانت صادرات موضوع بیمه صادرات پیگیری و 
پیشنهاد شود صندوق به عنوان جوایز صادراتی بیمه صادرات را تقبل کند و پس از اتمام پروژه 

مبلغ را از جوایز صادراتی کسر کند. 
اعضای هیات مدیره در این جلسه تصویب کردند عضویت شرکت هایی که بیش از 2 سال حق 

عضویت معوق به سندیکا دارند، درصورت عدم پرداخت معوقات، با اطالع قبلی تعلیق شود.
هیات مدیره هفتم خرداد ماه نیز تشکیل جلسه داد. در این جلسه پیشنهاد برخی مدیران وزارت 
نیرو درخصوص تشکیل کمیسیون آب و برق در اتاق بازرگانی ایران بررسی و مقرر شد پیشنهاد 

سندیکا برای تشکیل این کمیسیون به اتاق ارائه شود. 
بندهای  از  برخی  سندیکا  استعالم  طبق  اینکه  به  باتوجه  جلسه  این  در  هیات مدیره  اعضای 
قراردادتیپ مورد تایید اعضا نیست، مصوب کردند در کمیته حمایت از ساخت داخل جلسه ای 

برای بررسی دقیق تر قرارداد تیپ برگزار شود. 
در این جلسه در رابطه با مطالبات معوق تعدادی از اعضای سندیکا از شرکت های تابعه وزارت 
نیرو و توانیر، مقرر شد عالوه بر تشکیل جلسه ای اختصاصی برای تعیین استراتژی سندیکا در 
این خصوص، یک کارگروه ویژه پیگیری مطالبات تشکیل و ضمنا گزارشی از وضعیت صنعت 
برق به مقامات ارشد کشور ارائه شود. همچنین مصوب شد موضع گیری صریح سندیکا در این 

رابطه در رسانه ها اعالم شود.
از دیگر مصوبات هیات مدیره در این جلسه تشکیل کارگروه تعرفه های گمرکی به منظور پایش 
دائم مسائل مرتبط با این موضوع جهت اظهارنظر کارشناسی در مواقع استعالم از سندیکا بود.

همچنین در این جلسه دستورالعمل تشکیل و اداره کمیته حل اختالف و دستورالعمل داوری 
سندیکا که توسط کمیته حقوقی تهیه و پیشنهاد شده بود، به تصویب هیات مدیره رسید.  

هیات مدیره هفتم خرداد ماه نیز تشکیل جلسه داد. در این جلسه پیشنهاد برخی مدیران وزارت 

گزارش هیات  مدیره سندیکا 
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نیرو درخصوص تشکیل کمیسیون آب و برق در اتاق بازرگانی ایران بررسی و مقرر شد پیشنهاد 
سندیکا برای تشکیل این کمیسیون به اتاق ارائه شود. 

اعضای هیات مدیره در این جلسه باتوجه به اینکه طبق استعالم سندیکا برخی از بندهای قرارداد 
تیپ مورد تایید اعضا نیست، مصوب کردند در کمیته حمایت از ساخت داخل جلسه ای برای 

بررسی دقیق تر قرارداد تیپ برگزار شود. 
در این جلسه دررابطه با مطالبات معوق اعضای کمیته سازندگان تجهیزات مقرر شد عالوه بر 
تشکیل جلسه ای اختصاصی برای تعیین استراتژی سندیکا در این خصوص، برای وصول مطالبات 
یک کارگروه تشکیل شود و ضمنا گزارشی از وضعیت صنعت برق به مقامات ارشد کشور ارائه 

شود. همچنین مصوب شد موضع گیری صریح سندیکا در این رابطه در رسانه ها اعالم شود.
از دیگر مصوبات هیات مدیره در این جلسه تشکیل کارگروه تعرفه های گمرکی به منظور پایش 
دائم مسائل مرتبط با این موضوع جهت اظهارنظر کارشناسی در مواقع استعالم از سندیکا بود.

همچنین در این جلسه دستورالعمل تشکیل و اداره کمیته حل اختالف و دستورالعمل داوری 
سندیکا که توسط کمیته حقوقی تهیه و پیشنهاد شده بود، به تصویب هیات مدیره رسید.  

گزارش کمیته توسعه صادرات؛
برگزاری همایش تقدیر از صادرکنندگان صنعت آب و برق

کمیته توسعه صادرات طی دوماه اخیر اقدامات مهمی انجام داده است که از جمله آن می توان به 
تدوین طرح ارزیابی شرکت ها جهت حضور در کنسرسیوم صادراتی، برگزاری همایش تقدیر از 
صادرکنندگان تجهیزات و خدمات فنی مهندسی در حوزه آب و برق، برگزاری جلسه با مشاور 
معاون اول رییس جمهور و رییس ستاد ویژه ایران عراق و سوریه و برگزاری جلسه با قائم مقام 

وزیر نیرو در امور بین الملل اشاره کرد.
طرح ارزیابی شرکت ها جهت حضور در کنسرسیوم صادراتی در سال گذشته در دستور کار کمیته 
توسعه صادرات قرار گرفت. در این زمینه جلسات کارشناسی متعددی برگزار شده و از نظرات 
کارشناسان گوناگون بهره گیری شد. در نهایت در سومین جلسه هیات رییسه کمیته که در تاریخ 
31 اردیبهشت ماه سال جاری برگزار شد، طرح ارزیابی شرکت ها جهت ارائه به هیات مدیره 

سندیکا به تایید هیات رییسه کمیته توسعه صادرات رسید.
از دیگر اقدامات کمیته توسعه صادرات در دو ماه اخیر برگزاری همایشی با مشارکت وزیر نیرو 
بود که طی آن از صادرکنندگان تجهیزات در حوزه آب و برق  و سندیکای صنعت برق ایران به 

عنوان تشکل نمونه صادراتی تقدیر شد. 
گفتنـی اسـت در حاشـیه ایـن همایـش پنـل تخصصـی بررسـی مشـکالت و راهکارهـا در 
خصـوص صـادرات تجهیـزات و خدمـات فنـی مهندسـی بـا حضـور وزیر نیـرو، رییـس هیات 
مدیـره و رییـس کمیته توسـعه صادرات سـندیکا، قائم مقام وزیـر نیرو در امـور بین الملل، قائم 
مقـام وزیـر امـور خارجـه، رییس مرکز پشـتیبانی صنایـع آب و برق و توسـعه صـادرات وزارت 
نیـرو، رییـس صندوق توسـعه ملی، مشـاور معاون اول رییـس جمهور و رییس سـتاد اقتصادی 
ایـران عـراق و سـوریه و نمایندگان صنـدوق ضمانت صادرات، بانک توسـعه صـادرات و بانک 

مرکـزی برگزار شـد.
برگزاری جلسه با مشاور معاون اول رییس جمهور و رییس ستاد ویژه ایران، عراق و سوریه نیز 
اقدام دیگر کمیته توسعه صادرات در دوره اخیر بود. بحث و پیگیری مطالبات شرکت های عضو 
سندیکا از دولت عراق در دستورکار کمیته قرار دارد و در همین راستا مطالبات جمع بندی شده 
اعضا به مقامات ذی ربط ارسال شده و از طریق دبیرخانه کمیته درحال پیگیری است. جلسه با 

گزارش کمیته های عمومی سندیکا
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مشاور معاون اول رییس جمهور و رییس ستاد ویژه ایران، عراق و سوریه نیز بر همین اساس 
تشکیل شد.

همچنین در همین رابطه کمیته توسعه صادرات در جلسه ای که با حضور قائم مقام وزیر نیرو در 
امور بین الملل و پشتیبانی صنایع آب و برق، مشاور معاون اول رییس جمهور و رییس ستاد ویژه 
ایران، عراق و سوریه و تشکل های مرتبط در وزارت نیرو برگزار شد، موارد و مشکالت اعضا را 
درخصوص بازار عراق مطرح ساخت. در این جلسه مصوب شد به منظور پیگیری مشکالت اعضا 
وزیر نیرو و وزیر صنعت، معدن و تجارت به ریاست معاون اول رییس جمهور به کشور عراق سفر 
کنند تا موارد و مشکالت این بخش در عالی ترین سطح سیاسی دو کشور مورد بررسی قرار گیرد. 
از دیگر فعالیت های کمیته توسعه صادرات طی دوماه اخیر،  شرکت در جلسه کمیسیون امنیت ملی 
مجلس شورای اسالمی بود که در تاریخ 26 اردیبهشت ماه با موضوع دالیل کاهش صادرات به 
کشور عراق برگزار شد و طی آن مقرر شد حداکثر حمایت از پیمانکاران دریافت کننده تسهیالت 
صورت گرفته و درخصوص افزایش سقف وام و پوشش مطالبات صادرکنندگان تجهیزات و کاال 

اقدام به عمل آید. 
تشکیل جلسه در سفارت عراق با حضور دبیر ستاد همکاری های ایران و عراق در حوزه آب و برق 
وزارت نیرو نیز اقدام دیگر کمیته توسعه صادرات در ماه اردیبهشت بود که طی آن درخصوص 
آمادگی شرکت های عضو سندیکا جهت حضور در بازار عراق، برگزاری نمایشگاه های تخصصی، 
تمدید ویزای شرکت های دارای پروژه در عراق و اعالم نیازها و مناقصات کشور عراق از طریق 

رایزن بازرگانی این کشور در تهران بحث و تبادل نظر شد.

گزارش کمیته پست های فشار قوی؛
بررسی نحوه حذف انحصار و ایجاد شرایط رقابتی در صنعت برق

کمیته پست های فشار قوی در طی دو ماه اخیر دو جلسه برگزار کرده است. یکی از مصوبات این 
کمیته در این جلسات برگزاری نشستی از سوی سندیکا در راستای حذف انحصار و شکل گیری 

شرایط متوازن و رقابتی در حوزه صنعت برق است.
همچنین این کمیته در جلسات خود طی دو ماه گذشته باتوجه به مشکالت آیین نامه تضمین 
معامالت دولتی مصوب 1394 خواستار برگزاری نشستی در این خصوص و انعکاس نتایج آن به 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از سوی سندیکا شده است. 
کمیتـه پسـت های فشـار قوی در ارتباط بـا موضوع قراردادهـای متوقف باتوجه بـه عدم تمدید 
بخشـنامه ارزی و از آنجـا کـه این بخشـنامه به طـور کلی در راه انـدازی ایـن قراردادها کارایی 
زیـادی نداشـته و نـدارد، خواسـتار تشـکیل جلسـه ای بـا حضـور وزیر نیـرو یا اعضای شـورای 

عالی فنی شـده اسـت. 
به عالوه این کمیته باتوجه به ابالغیه توانیر به شرکت های برق منطقه ای مبنی بر پرداخت حداقل 
50 درصد از مبلغ قراردادها از طریق اوراق، مصوب کرده است سندیکا تا لغو یا شفاف سازی این 

قراردادها موضوع را پیگیری کند.
پیگیری سندیکا برای ایجاد وحدت رویه در کلیه شرکت های برق منطقه ای در ارتباط با اصالح 
ارزیابی ها در مناقصات از دیگر مصوبات کمیته پست های فشار قوی در جلسات اخیر بوده است. 
این کمیته در طی دو جلسه اخیر بر لزوم تشکیل کارگروهی متشکل از پیمانکاران تاکید کرده 
است تا مسائلی از قبیل تعیین تکلیف ضریب بیمه از سوی شرکت های مناقصه گر قبل از صدور 
اسناد مناقصه و شفاف سازی موضع تامین اجتماعی در مورد انشای قراردادها اعم از قراردادهای 

خرید یا P، PC و EPC را دنبال کند. 
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گزارش کمیته انرژی های تجدیدپذیر؛
رایزنـی بـا شـهرداری و کمیتـه امـداد درخصـوص پروژه هـای 

ییک فتوولتا
پروژه های  بررسی  به  اعضا   96 سال  در  تجدیدپذیر  انرژی های  کمیته  جلسه  نخستین  در 
کوچک مقیاس فتوولتاییک کمیته امداد امام خمینی پرداختند و یک جانبه بودن نحوه تنظیم 
با  فنی  ناظران  و  مجریان  مستقیم  ارتباط  در  مشکل  ایجاد  پیمانکاران(،  ضرر  )به  قراردادها 
مددجویان، امکان بروز اشکال در دریافت مطالبات پیمانکاران و کندی روند دریافت وجوه به دلیل 
وجود مراجع متعدد نظارتی در تایید مراحل انجام پروژه از مهم ترین نکات مطرح شده درخصوص 

این پروژه ها بود. 
در این جلسه به منظور حل مشکالت پروژه های کمیته امداد پیشنهاداتی همچون بررسی تایید 
صالحیت شرکت ها و نظارت بر پروژه ها توسط کمیته انرژی های تجدیدپذیر و اعالم لیست 

شرکت های دارای صالحیت به کمیته امداد یا تدوین قرارداد نمونه مطرح شد.
از دیگـر فعالیت هـای کمیتـه انرژی هـای تجدیدپذیـر در هفته هـای گذشـته تشـکیل جلسـه 
مشـترک بـا شـرکت توسـعه برق و انـرژی امداد به عنـوان زیرمجموعـه کمیته امداد و مشـاور 
عالـی پروژه هـای کوچک مقیـاس فتوولتاییک بود که اسـتقبال شـرکت توسـعه بـرق و انرژی 
امـداد از همـکاری بـا سـندیکا از نتایـج آن بـود و مـوارد مطروحه در جلسـات داخلـی اعضای 

سـندیکا بـا این شـرکت طرح شـد.
اقدام دیگر این کمیته تشکیل جلسه با کارشناس اداره مدیریت انرژی شهرداری تهران بود. این 
جلسه با هدف معرفی کمیته انرژی های تجدیدپذیر، بیان مشکالت اعضا با شهرداری تهران و 
استفاده از تجربه شهرداری تهران به عنوان یکی از کارفرمایان مطرح در زمینه انرژی های نو و 
به ویژه پروژه های فتوولتاییک تشکیل شد. در این جلسه نماینده شهرداری تهران ضمن تصریح 
به اینکه رتبه بندی شرکت های پیمانکار در سال های گذشته موفقیت مورد انتظار را نداشته است، 
از انجام رتبه بندی توسط کمیته انرژی های تجدیدپذیر سندیکا استقبال کرد. وی همچنین کمیته 
انرژی های تجدیدپذیر را مرجع مناسبی برای تدوین آیین نامه O&M دانست. نماینده شهرداری 
تهران تهیه فهارس بهای تجهیزات و خدمات مرتبط با صنعت انرژی های تجدیدپذیر را از دیگر 

موارد قابل پیگیری از سوی کمیته برشمرد. 
گفتنی است پیگیری جلسات با کمیته امداد امام خمینی و سازمان برنامه و بودجه کشور از 

برنامه های مهم کمیته انرژی های تجدید پذیر سندیکا در هفته های آتی خواهد بود. 

گزارش کمیته سازندگان تابلو برق؛
تعیین رئوس برنامه ها در سال جدید

کمیتـه سـازندگان تابلوهـای بـرق طـی دو ماه اخیر بـه تعیین رئـوس برنامه هـای کمیته برای 
سـال 1396 پرداخـت کـه بررسـی و پیگیـری قانـون رفع موانع کسـب و کار به منظـور اجرایی 
شـدن مـوارد منـدرج در مفـاد آن، تهیـه و تنظیـم آیین نامـه تعییـن شـرایط احـراز صالحیـت 
متقاضیـان عضویـت در کمیتـه تابلوسـازان سـندیکا، پیگیـری ارزیابی های تخصصی سـندیکا 
به منظـور حسـن انتخـاب و عملکـرد اعضـا و تسـهیل در تصمیم گیـری مشـتریان در انتخاب 
پیمانـکار هـر تخصـص، تـداوم پیگیـری مسـائل مربـوط بـه تعرفه هـای تابلویـی، بررسـی 
اسـتانداردهای اجبـاری کاالهـای وارداتـی، بررسـی فهرسـت بهای تابلوهای بـرق و همچنین 

بررسـی مشـکالت قانـون تامیـن اجتماعـی از آن جمله اسـت.
کمیتـه تابلوسـازان بـرق تـداوم پیگیـری مسـائل مربـوط بـه تعرفه هـای تابلویی، که بررسـی 
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و پیگیـری قانـون رفـع موانـع کسـب و کار به منظـور اجرایـی شـدن مـوارد منـدرج در مفـاد 
آن و تهیـه و تنظیـم آیین نامـه تعییـن شـرایط احـراز صالحیـت متقاضیان عضویـت در کمیته 
تابلوسـازان سـندیکا را بـه ترتیـب به عنـوان اولویت هـای اول تا سـوم گام های کمیته در سـال 

جدیـد تعریـف کرد.

گزارش کمیته کاهش تلفات؛
هماهنگی برای حضور نماینده سندیکا در کمیته ملی کاهش تلفات
کمیته کاهش تلفات و افزایش بهره وری به برگزاری انتخابات به تشکیل دور دوم کمیته پرداخت. 
این کمیته همچنین طی دو ماه اخیر با برگزاری جلسات متعدد، تنظیم مدل نهایی فرمول مالی 

کاهش تلفات را در اولویت اقدامات خود قرار داد. 
از دیگر اقدامات کمیته کاهش تلفات و افزایش بهره وری طی دو ماه گذشته پیش نویس قرارداد 
تیپ برای پروژه های کاهش تلفات بوده است. به عالوه این کمیته اخیرا برای حضور نماینده 
سندیکا در کمیته ملی کاهش تلفات با معاونت توزیع شرکت توانیر هماهنگی های الزم را انجام 
داده که پس از پیگیری های صورت گرفته، نماینده این سندیکا در جلسات کمیته ملی کاهش 

تلفات حضور خواهد داشت. 

گزارش کارگروه بیمه و تامین اجتماعی؛
تشکیل جلسه مشترک با وزرای کار و نیرو در دستورکار

کارگـروه بیمـه و تامیـن اجتماعی در سـال گذشـته به بررسـی و تشـخیص مشـکالت بیمه و 
تامیـن اجتماعـی اعضـا مبـادرت ورزید و نسـبت به تعیین یک مشـاور مجرب بـرای حضور در 
سـندیکا و رسـیدگی به مشـکالت بیمـه و تامین اجتماعی اعضـا به صورت حضـوری و تلفنی 
اقـدام بـه عمـل آورد. ایـن کارگروه در سـال گذشـته ضمن اسـتعالم از اعضـا و تنظیم جدولی 
درخصـوص مشـکالت آنـان دررابطه بـا حق بیمه قراردادهـای پیمانکاری، بـه تجزیه و تحلیل 
32 فقـره قـرارداد ارسـالی از سـوی اعضـا پرداخت و در این رابطه گزارشـی جامع بـرای معاون 

مدیـرکل درآمد سـازمان بیمـه و تامین اجتماعی ارسـال کرد. 
کارگـروه بیمـه و تامیـن اجتماعی در ادامه اقدامات خود در سـال گذشـته نشسـتی مشـترک با 
معـاون مدیـرکل درآمد سـازمان بیمه و تامیـن اجتماعی برگزار کرد. معرفی شـرکت های عضو 
بـه شـعب تامین اجتماعـی برای اسـتفاده از بخشـودگی جرایم از دیگـر اقدامات ایـن کارگروه 
در سـال گذشـته بـوده اسـت. پیگیری های ایـن کارگروه با همکاری سـایر تشـکل ها درنهایت 
عـالوه بـر صـدور دسـتورالعملی مبنی بر بررسـی دفاتـر قانونی فقط بـرای همان سـال، منجر 
بـه صدور بخشـنامه سـازمان تامیـن اجتماعی بـه هیات های بـدوی و تجدیدنظـر در ارتباط با 

معافیـت از پرداخـت قراردادهای خرید و تجهیزات شـد. 
کارگروه بیمه و تامین اجتماعی درصدد است جلسه ای مشترک با حضور وزیر نیرو و وزیر کار 
برگزار کند و درحال حاضر در جلسات خود به تعیین موضوعات قابل طرح در جلسه یادشده 
می پردازد. این کارگروه همزمان در جلسات و مکاتبات خود به پیگیری و مطالبه خواسته های 

اعضا از سازمان تامین اجتماعی اقدام می کند.
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گزارش کارگروه راه حل؛
حل مغایرت و رفع مشکل مناقصه 95/106

این کارگروه از ابتدا با حضور معاونت هماهنگی توزیع شرکت توانیر و با هدف بررسی مشکالت 
اعضا در ارتباط با وزارت نیرو، توانیر و شرکت های توزیع نیروی برق تشکیل شد. 

کارگروه راه حل از سال گذشته تا کنون با برگزاری جلسات و انجام مکاتبات به پیگیری موارد و 
تخلفات شرکت های تابعه وزارت نیرو پرداخته و حل مغایرت و رفع مشکل مناقصه 95/106 از 

موفقیت های آن در سال گذشته بوده است. 
همچنین این کارگروه آمادگی طرح مسائل و مشکالت اعضا را به منظور بررسی و حل موضوعات 

با مجموعه توانیر را دارد.

گزارش کارگروه قراردادهای متوقف؛
حل و فصل 75 فقره از قراردادهای متوقف

کارگـروه قراردادهـای متوقف در سـال گذشـته به بررسـی و رصد مشـکالت اعضا درخصوص 
اینگونـه قراردادهـا، دسـته بندی قراردادهـای دریافتـی از سـوی اعضـا، مکاتبـه با وزیـر نیرو و 
برگـزاری نشسـت مشـترک بـا وی اقـدام کـرد. کـه کارگـروه موفق شـد با دسـتور وزیـر نیرو 
کارگـروه مشـترک توانیر و سـندیکا را به منظـور حل معضل قراردادهای متوقف تشـکیل دهد. 
گفتنـی اسـت کارگـروه مشـترک توانیـر و سـندیکا که بـا پیگیری هـای کارگـروه قراردادهای 
متوقـف تشـکیل شـد، از سـال گذشـته تا کنـون و در فـاز اول خـود موفق به حـل و فصل 75 
فقـره از قراردادهـای متوقـف شـده اسـت و در ادامـه رونـد کارگروه مشـترک جهت بررسـی و 

حـل قراردادهـای باقیمانده ادامـه دارد.

گزارش کارگروه مالیات و مالیات بر ارزش افزوده؛
حضور نماینده سندیکا در هیات حل اختالف اداره مالیاتی

کارگـروه مالیـات و مالیـات بـر ارزش افـزوده در سـال گذشـته بـا برگـزاری جلسـات خـود به 
بررسـی، تشـخیص و تعیین مشـکالت مالیات و مالیات بر ارزش افزوده اعضا در سـال 1395 
پرداخـت. همچنیـن ایـن کارگـروه بـه تعییـن یـک مشـاور مالیاتـی مجرب بـرای حضـور در 
سـندیکا و رسـیدگی به مشـکالت مالیاتی اعضـا به صورت حضـوری و تلفنی مبـادرت ورزید. 
عـالوه بـر ایـن، اسـتعالم و تنظیـم جـدول مشـکالت مالیاتـی اعضـا، جمع بنـدی مشـکالت 
مالیاتـی در 5 محـور اصلی، ارسـال مشـکالت احصاشـده به رییس کل سـازمان امـور مالیاتی 
کشـور و درخواسـت وقت مالقـات از وی از دیگر اقدامـات کارگروه مالیاتـی و مالیات بر ارزش 

افزوده در سـال گذشـته اسـت.
با پیگیری ها و هماهنگی های انجام شده کارگروه مالیات و مالیات بر ارزش افزوده با رییس امور 
مالیاتی استان تهران مقرر شده است نماینده سندیکا در هیات های حل اختالف اداره کل امور 

مالیاتی شهر و استان تهران حضور یابد.
گفتنی است طی دو ماه اخیر این کارگروه کمافی السابق به پیگیری و مطالبه خواسته های اعضا 

از سازمان مالیاتی پرداخته است. 
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معرفی نماینده سندیکا در کارگروه مشترک با برق منطقه ای 
رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق شعبه خراسان به عنوان نماینده سندیکا در کارگروه 

تخصصی مشترک سندیکا و شرکت برق منطقه ای خراسان معرفی شد.
در پی برگزاری جلسه مشترک هیات مدیره سندیکای صنعت برق شعبه خراسان با مدیرعامل 
شرکت برق منطقه ای خراسان و قرارگیری تشکیل کارگروه تخصصی مشترک در دستور کار، 

محسن شادمان به عنوان نماینده سندیکا در کارگروه مزبور معرفی شد.

هیات مدیره شعبه اصفهان سندیکا تصویب کردند؛
برگزاری همایش درراستای همدلی تشکل های صنعت برق

جلسه هیات مدیره شعبه اصفهان سندیکا سه شنبه 26 اردیبهشت ماه در محل اتاق بازرگانی 
اصفهان برگزار شد و طی آن درخصوص برگزاری همایش تشکل های مرتبط با صنعت برق 

درراستای همدلی در مسائل صنعت برق تصمیم گیری شد.
در این جلسه سندیکای شعبه اصفهان دررابطه با تشکیل انجمن صنفی کارفرمایی توزیع در این 
استان موافقت و تایید خود را اظهار کرد. اعضای هیات رییسه در این جلسه بر لزوم همراهی با 

انجمن یادشده تاکید کردند. 
در ادامـه مطابـق بـا مفـاد قانـون بهبـود مسـتمر محیط کسـب و کار مصوب شـد بـا مدیریت 
سـندیکای صنعـت بـرق اصفهـان، همایشـی بـا حضـور تمامی تشـکل های مرتبط بـا صنعت 
بـرق و بـا هدف همدلی در راسـتای سـاماندهی و هم صدایی در مسـائل صنعت بـرق در محل 

اتـاق بازرگانـی اصفهان برگزار شـود. 
همچنین برگزاری نشست مشترک با حضور اعضای هیات مدیره شعبه اصفهان و هیات مدیره 

سندیکای صنعت برق ایران از مصوبات این جلسه بود.
گفتنـی اسـت در ایـن جلسـه دررابطـه بـا مباحـث گوناگـون اعـم از تفـاوت و نرخ هـای بعضا 
نامناسـب فهارس بهـای شـرکت های توزیع، انفعـال نمایندگان بخش خصوصـی در هیات های 
تامیـن اجتماعـی و مالیاتـی و قراردادهـای یک طرفه شـرکت های توزیع برق و لزوم رسـیدگی 

بـه آن بحـث و تبادل نظر شـد. 

دبیر سندیکای برق اصفهان در جلسه با رییس کمیسیون ویژه مجلس مطرح کرد؛
ضرورت اجرای مواد قانون بهبود کسب و کار

دبیر سندیکای صنعت برق اصفهان در جلسه مشترک کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان با 
رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس بر لزوم اجرای مواد دو، سه، چهار و پنج قانون 

بهبود کسب و کار تاکید کرد. 
مهـدی مسـائلی در جلسـه کمیسـیون صنایـع اتاق بازرگانـی اصفهان که ششـم خـرداد ماه با 
حضـور حمیدرضـا فوالدگـر، رییـس کمیسـیون ویژه حمایـت از تولیـد ملی مجلـس و نماینده 
مـردم اصفهـان در مجلـس شـورای اسـالمی برگزار شـد، ضمـن تاکیـد بـر این مطلـب گفت: 
صرف نظـر از شـکل قانـون، مـواردی همچـون آیین نامـه تضمیـن معامـالت دولتـی مصـوب 

اخبار شعب
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1394، فشـارهای مالیاتـی و بیمـه در دوران رکـود، قانون مناقصات، عدم به روزرسـانی شـرایط 
عمومی پیمـان، نبـود فهارس بهـای مناسـب و وجـود نهادهـای نظارتـی مخـل در تصمیمـات 

دسـتگاه های اجرایـی، کسـب و کار بخـش خصوصـی را فلـج کرده اسـت.
رییـس کمیته خدمات فنی مهندسـی و پیمانکاری کمیسـیون صنایع اتـاق بازرگانی اصفهان با 
بیـان اینکـه مـا پیـش از نیاز بـه قوانین جدیـد یا اصـالح قوانین موجـود به یک بـاور دوبعدی 
نیازمنـد هسـتیم، اظهار داشـت: مـا باید بخواهیم یک بخـش خصوصی واقعی، زنده و سـرحال 
داشـته باشـیم و اراده کنیـم تـا بسـتر کسـب و کار بخـش خصوصـی را حتی با قوانیـن موجود 

سازیم.  فراهم 
در ادامـه ایـن جلسـه رییس کمیسـیون ویـژه حمایت از تولید ملـی مجلس ضمـن ارائه آماری 
از بانـک جهانـی و مـوارد برگرفته از اتاق های سـه گانه تعـاون، اصناف و بازرگانی، رتبه کسـب 
و کار ایـران را تبییـن کـرد و یکـی از اهداف راه اندازی کمیسـیون ویژه مجلس را رسـیدگی به 

اوضاع کسـب و کار کشـور دانست. 
حمیدرضا فوالدگر همچنین در پاسخ به اظهارات دبیر سندیکای صنعت برق اصفهان، خواستار 

اعالم مکتوب موارد جهت پیگیری شد. 

20 خرداد؛
برگزاری مجمع عمومی شعبه خراسان سندیکا

مجمـع عمومی شـعبه خراسـان سـندیکای صنعـت بـرق ایـران 20 خردادمـاه در محل مجتمع 
بـزرگ کوهسـر برگزار می شـود. 

در مجمـع عمومی عادی سـاالنه شـعبه خراسـان سـندیکای صنعت بـرق ایران عالوه بـر ارائه 
گـزارش از سـوی هیـات مدیره و بـازرس، گزارش عملکرد و صورت های مالی شـعبه در سـال 

95 بررسـی شـده و به تصویب اعضا می رسـد.
همچنیـن در این جلسـه اعضا با مشـارکت در رای گیـری اعضای هیات مدیره و بازرس شـعبه 

را بـرای دوره جدید انتخـاب خواهند کرد. 
به عالوه تعیین روزنامه کثراالنتشار به منظور درج آگهی های شعبه خراسان سندیکای صنعت برق 

ایران نیز در دستور کار مجمع عمومی قرار دارد.
شـایان ذکر اسـت دسـتور جلسـه مجمع عمومی شـعبه خراسـان در روزنامه قدس به تاریخ 30 

اردیبهشـت ماه سـال جاری به چاپ رسـیده اسـت.
عالقه منـدان بـه کاندیداتـوری در هیـات مدیـره جدید یـا فعالیت در سـمت بـازرس می توانند 
تقاضـای کتبـی خـود را حداکثر تا تاریخ 16 خردادماه به دبیرخانه شـعبه خراسـان ارسـال کنند. 

با همکاری شعبه خراسان سندیکا برگزار خواهد شد؛
دوازدهمین نمایشگاه بین المللی برق، الکترونیک و تجهیزات وابسته
دوازدهمیـن نمایشـگاه بین المللـی بـرق، الکترونیـک و تجهیـزات وابسـته 29 تیـر تـا 1 مرداد 
مـاه سـال جـاری بـه همت شـرکت مدیریـت بین المللی تجـارت و رویداد آرسـا و بـا همکاری 
و مشـارکت شـعبه خراسـان سـندیکای صنعـت بـرق ایـران در محـل دائمی نمایشـگاه های 

بین المللـی مشـهد برگـزار می شـود. 
ایـن نمایشـگاه سـاالنه که با حضـور جمعی از شـرکت های توانمند در حوزه بـرق و الکترونیک 
برپا می شـود، فرصت بسـیار مناسـبی را فراهم می آورد تا شـرکت ها دسـتاوردها و محصوالت 
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خـود را بـرای بازدیدکننـدگان عرضـه کننـد و بـا در نظـر گرفتن رونـد تقاضای بازار، سـمت و 
سـوی فعالیت هـا و بـا ایجـاد نوآوری هـای بیشـتر خـود را بـرای حضـور هرچـه پررنگ تـر در 

شـرق کشـور آماده سازند. 
همچنین گردآوری کلیه زنجیره تولید، انتقال و توزیع در یک مکان و ایجاد فرصت منحصربه فرد 
برای مشارکت کنندگان برای ارتباط سازنده با یکدیگر از اهداف برگزاری نمایشگاه بین المللی 

برق، الکترونیک و تجهیزات وابسته است.
گفتنی است در حاشیه نمایشگاه این نمایشگاه بیش از 8 سمینار و کارگاه آموزشی در حوزه های 
تولید، انتقال، توزیع و تاسیسات تشکیل می شود. همچنین گردهمایی فارغ التحصیالن دهه های 
60 و 70 گروه برق دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی تحت عنوان »رسانای مهربانی« نیز در 

حاشیه این نمایشگاه برگزار خواهد شد.
و     از طریق شماره های 051-37653526  بیشتر می توانند  مخاطبان جهت کسب اطالعات 
37651039-051 و 37650906-051 یا پست الکترونیک iranelectroexpo@aresa.ir  با 

مسئوالن برگزاری نمایشگاه تماس حاصل کنند.
همچنین وبسایت هـــــــای نمایشـــگاه بــه آدرس الکترونیکی www.electroexpo.ir و

 www.aresa.ir  در دسترس مخاطبان است.

موفقیتی دیگر برای یکی از اعضای سندیکا؛
تقدیر از شرکت آذرخش انتقال نیرو

رییس دانشگاه فردوسی مشهد از برق منطقه ای خراسان و شرکت آذرخش انتقال نیرو برای 
اهتمام در طراحی و ساخت آزمایشگاه شبیه ساز شبکه قدرت تقدیر کرد.

آزمایشـگاه شبیه سـاز شـبکه قـدرت بـا حمایـت مالـی معاونـت برنامه ریـزی و تحقیقـات برق 
منطقـه ای خراسـان انجام شـده و شـرکت آذرخـش انتقال نیـرو، از اعضای سـندیکای صنعت 
برق ایران پیمانکار EPC طرح اسـت. همچنین دانشـکده مهندسـی دانشـگاه فردوسـی مشهد 

کارفرمایـی طرح یادشـده را به عهده داشـته اسـت.
الزم به ذکر است در این آزمایشگاه دو نیروگاه با پست های بالفصل به فاصله 100 کیلومتر 
شبیه سازی شده است و دانشجویان می توانند به واسطه آن با استانداردهای وزارت نیرو، سنکرون 
و بارگیری ژنراتورها، برق دار کردن پست ها، آشنایی با اینترالک ها، فرامین، سیگنال ها، بالک 

اوت شبکه و بازیابی شبکه بعد از بالک اوت را به طور عملی تجربه کنند. 
مطالعه  شبکه،  روی  فالت گذاری  با  دررابطه  آزمایشگاه  این  کمک  به  دانشجویان  همچنین 
کانفیگوریشن  و  تست  و  دیستانس  رله های  عکس العمل  فالت ها،  ماندگار  و  گذرا  حالت های 

رله های حفاظتی پیشرفته آموزش خواهند دید.

ورود کابل ابهر به مناقصات نفتی عراق
شرکت سیم و کابل ابهر در لیست شرکت های مورد تایید وزارت نفت عراق قرار گرفت.

وزارت نفت عراق شرکت سیم و کابل ابهر را مورد پذیرش و تایید قرار داد و این موضوع را در 
نامه ای به کلیه شرکت های وابسته اعالم کرد. 

اخبار شرکت های عضو
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گفتنـی اسـت شـرکت سـیم و کابـل ابهـر به عنـوان یکـی از اعضای سـندیکای صنعـت برق 
ایـران از شـرکت هایی اسـت کـه توانسـته صنعـت نفـت ایـران و همچنیـن بسـیاري از مراکز 

پتروشـیمي کشـور را از واردات کابل هـاي ویـژه بـي نیـاز کند. 

بازدید وزیر صنعت، معدن و تجارت از شرکت یاسان
وزیر صنعت معدن و تجارت در سفر خود به استان مرکزی از شرکت سازه های فلزی یاسان که 

یکی از واحدهای نمونه صادرکننده ملی است، بازدید کرد. 
 محمدرضـا نعمـت زاده پـس از بازدیـد از توانمندی هـای تولیـدی و اجرایـی شـرکت یاسـان 
خاطرنشـان کرد: بدون شـک شـرکت هایی مانند یاسـان، سـرمایه های اقتصادی ایران هسـتند 

و می تواننـد بـه الگویـی در منطقـه تبدیل شـوند.
به  از بخش خصوصی می تواند منجر  افزایش حمایت های دولت  وی همچنین تصریح کرد: 

گسترش بیش از پیش بازارهای خارجی شود.
گفتنی است شرکت سازه های فلزی یاسان که یکی از شرکت های عضو سندیکای صنعت برق 

ایران محسوب می شود در سال 95 به عنوان صادرکننده نمونه ملی برگزیده شد.

طی مراسمی با حضور معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر صورت گرفت؛
انتقال تکنولوژی برق گیر از سوئیس به شرکت سیمکاتک

طـی مراسـمی که با حضـور معاونت هماهنگـی توزیع و معاونت انتقال شـرکت توانیـر، مدیران 
عامـل شـرکت های توزیـع برق اسـتان ها، فعـاالن بخش خصوصـی و دبیر سـندیکای صنعت 
بـرق  برگزار شـد، شـرکت ABB سـوییس بـا امضـای قـراردادی تکنولوژی سـاخت برق گیر 
فشـار متوسـط )MV( خود را برای اولین بار در جهان به شـرکت سـیمکاتک ایران انتقال داد.
در ایـن مراسـم کـه بیسـتم اردیبهشـت ماه سـال جاری برگزار شـد، معـاون هماهنگـی توزیع 
شـرکت توانیـر با بیـان دسـتاوردهای بخش خصوصی در صنعت برق کشـور بیان کـرد: ارتقای 

شـبکه توزیـع و صنعت بـرق نیازمنـد حمایت از بخش خصوصی اسـت.
محمودرضـا حقی فـام در مراسـم انتقـال تکنولـوژی برق گیـر فشـار متوسـط و قـوی شـرکت 
ABB سـوئیس بـه شـرکت سـیمکاتک اظهارکـرد: بخش توزیـع تاثیر زیادی بـر صنعت برق 
دارد کـه اگـر مدیریـت آن را رهـا کنیـم در این صنعت موفقیتی کسـب نخواهیم کـرد. وظیفه 
مـا بـرای حمایـت از ایـن بخـش برداشـتن موانـع از سـر راه بخـش خصوصـی و حل مسـائل 

مالی آن هاسـت.
وی با اشاره به تاثیر تحریم ها بر صنعت برق اظهار کرد: تحریم سبب کاهش کیفیت تجهیزات 
توزیع شده، به همین دلیل، ایمنی صنعت برق در بخش توزیع نیازمند بازنگری اساسی است. 

حقی فـام همچنیـن با اشـاره به ضـرورت اسـتفاده از تکنولوژی های بـه روز در دنیـا تاکید کرد: 



94

تمـام شـرکت ها بایـد نیازهـای بخش تولید را بشناسـند و مطابق بـا اسـتانداردهای بین المللی 
آنهـا را تولیـد کننـد. مـا باید با ایجـاد واحدهای تحقیق و توسـعه در کشـور فضـای الزم برای 

انتقـال تکنولـوژی آخریـن دسـتاوردهای روز دنیا را به شـرکت های داخلـی ایجاد کنیم.
معـاون هماهنگـی توزیـع شـرکت توانیـر با  تاکیـد بر لـزوم به روزرسـانی شـبکه توزیع گفت: 
هـدف مـا روشـن اسـت و باید مشـکالت پیـش روی ایـن صنعت را برطـرف سـازیم و در این 
زمینـه عالقه منـد هسـتیم مدل هـای همـکاری بـا بخش خصوصـی را طراحی کنیم تـا نتیجه 

ایـن کار را در به روزرسـانی صنعت توزیع کشـور شـاهد باشـیم.
در ادامـه مراسـم مدیرعامـل شـرکت سـیمکاتک نیـز با اشـاره بـه تـالش ایـن شـرکت از بدو 
تاسـیس بـرای اسـتفاده از تکنولوژی روز دنیا و باال بردن سـطح کیفی محصـوالت خود گفت: 
یکـی از اهداف شـرکت سـیمکاتک باالبردن سـطح دانـش فنی و همچنین تجهیز آزمایشـگاه 

و ابـزار کیفی بوده اسـت. 
علـی رمـزی تصریـح کـرد: مدتی پیـش و در پـی تحریم هـای ظالمانه بـر علیه ایـران امکان 
اسـتفاده از تکنولوژی هـای روز از ایـران سـلب شـد و بـه ناچـار بـا شـرکت های چینـی همکار 
شـدیم و تجهیـزات مـورد نیـاز صنعـت بـرق را تولیـد کردیـم. امـا خوشـبختانه با مهیا شـدن 
شـرایط بـا یکـی از شـرکت های پیشـرو در صنعـت برق گیـر یعنـی شـرکت ABB سـوییس 
مذاکـره کردیـم و امـروز شـاهد منعقد کـردن قـرارداد انتقال تکنولوژی سـاخت برق گیر فشـار 
متوسـط در ایـران هسـتیم. بدون شـک سـیمکاتک گامی بـرای بازگشـت برندهـای معتبر دنیا 

بـه شـبکه سراسـری بـرق و همچنین ارتبـاط و پایداری آن برداشـته اسـت.
در  ادامه این مراسم پرویز غیاث الدین، دبیر  سندیکای صنعت برق با تاکید بر موفقیت شرکت 
سیمکاتک در عقد قرارداد  با این  شرکت خاطرنشان کرد: قبل از انقالب تمام تجهیزات برقی 
را از کشورهای دیگر وارد می کردیم و در سال های اخیر باافتخار تولید این تجهیزات با اتکا به 

سازندگان ایرانی و در داخل انجام می شود.
غیاث الدیـن حمایـت از بخـش خصوصـی را الزمه موفقیـت در صنعت برق دانسـت و از وازرت 
نیـرو تقاضـا کـرد برای حمایـت هرچه بیشـتر از بخش خصوصـی تالش و همراهی بیشـتری 

صـرف کند.
وی در پایـان افـزود: ایـن بـرای ما افتخار اسـت که بیشـترین صادارت خدمات فنی مهندسـی 
ایـران را صنعـت بـرق انجام می دهـد و بخش خصوصی نیـز با آنکه درگیر مشـکالت متفاوتی 
در حوزه هـای تامیـن اجتماعـی، مالیات و تسـهیالت بانکی و غیره اسـت ولـی همچنان بخش 

اعظمـی از سـود خـود را دوباره در همین صنعت سـرمایه گـذاری می کند. 
مهنـدس بنـو، مدیـر ارشـد بازرگانـی و فـروش ABB سـوئیس در ادامه مراسـم  ضمـن ابراز 
خوشـحالی از عقـد قـرارداد بـا سـیمکاتک گفـت: هـدف از همـکاری بـا سـیمکاتک، انتقـال 
تکنولـوژی و تولیـد قطعـات بـا کیفیت بـاال در صنعت بـرق ایران اسـت. وی با اشـاره به اینکه 
بـرای اولیـن بـار در دنیـا تکنولـوژی برق گیر را به شـرکت سـیمکاتک منتقل می کنیـم، تاکید 
کـرد: در ایـن قـرارداد، تکنولـوژی قسـمت اصلـی و هسـته اصلـی برق گیـر را بـه سـیمکاتک 
منتقـل خواهیـم کـرد تـا قطعـات و برق گیرهای بسـیار متفاوتـی را به صـورت اسـتاندارد برای 
ایـران تولیـد کننـد؛ ایـن در حالـی اسـت کـه تا بـه حـال ایـن تکنولـوژی را به هیچ شـرکتی 

منتقـل نکـرده ایم.
 ABB در پایان نیز  طی مراسمی آیین رسمی امضا توافق نامه بین مدیر ارشد بازرگانی و فروش

سوئیس و مدیر عامل شرکت سیمکاتک در حضور مقامات دولتی و خصوصی انجام شد.

اخبار شرکت های عضو
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ابطال بندهای مالیاتی مورد اعتراض
رای دیوان عدالت اداری مبنی بر »ابطال بند 7 از ماده 6 و بند 3 از ماده 7 دستورالعمل به کارگیری 
شماره اقتصادی مودیان مالیاتی موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم« صادر شد.

باتوجـه بـه وجـود مشـکل رد دفاتـر مالیاتـی تولیدکننـدگان ازسـوی سـازمان امـور مالیاتی و 
همچنیـن باتوجـه بـه تالش های سـندیکای تولیدکننـدگان لولـه و پروفیل فـوالدی، بندهای 

مـورد اعتـراض ازسـوی دیـوان عدالـت اداری ابطال شـد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی جلسه ای که اسفند سال گذشته تشکیل داد، با استناد به 
تبصره ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم و همچنین مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 
88 قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بند 3-7 از دستورالعمل مورد اعتراض 

را ابطال کرد.

پیگیری های سندیکا ثمر داد؛
تصویب نمونه قرارداد خرید ازسوی شرکت توانیر

هیات مدیره شرکت توانیر نمونه »قرارداد خرید« را به تصویب رساند.
پیرو تالش ها و پیگیری های سندیکای صنعت برق ایران درراستای یکسان سازی قراردادهای 
خرید، طی جلسه ای که اسفند سال گذشته برگزار شد نمونه »قرارداد خرید« با 25 ماده و 11 

تبصره ازسوی هیات مدیره توانیر به تصویب رسیده و ابالغ شد. 
همچنین در جلسه یادشده، یک نسخه از نمونه قرارداد به مهر هیات مدیره شرکت توانیر ممهور شد.

اصالحات جدید در ماده 20 قانون رفع موانع تولید
آیین نامه اجرایی ماده )20( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ازسوی 

هیات وزیران اصالح شد. 
هیات وزیران در جلسه ای که اسفندماه سال گذشته تشکیل شد، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی 
و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی 
جمهوری اسالمی ایران، اصالحاتی را بر آیین نامه اجرایی ماده )20( قانون رفع موانع تولید رقابت 

پذیر اعمال کرد.

بانک  و  توسعه ملی  میان صندوق  قرارداد سپرده گذاری  امضای 
تجارت

صندوق توسعه ملی قراردادی به مبلغ هفتصد میلیارد ریال با بانک تجارت منعقد کرد.
دفتر صنایع برق و الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت از انعقاد قراردادی هفتصد میلیارد 

ریالی میان صندوق توسعه ملی و بانک تجارت با موضوع سپرده گذاری ریالی خبر داد.
گفتنی است این قرارداد در راستای طرح های بخش صنعت و معدن واقع در مناطق برخوردار 

منعقد شده است.

اخبار صنعت برق و سندیکا
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درپی پیگیری های کمیته توسعه صادرات محقق شد؛
تاکید جهانگیری بر تخصیص اعتبار به صادرکنندگان

معـاون اول رییـس جمهـور در پاسـخ نامـه وزیـر نیـرو تاکیـد کـرد: شـرکت های صادرکننـده 
تجهیـزات بـرق کـه طلـب قطعـی دارنـد، می تواننـد از اعتبـار 200 میلیـون دالری تخصیص 

داده شـده اسـتفاده کنند.
اسحاق جهانگیری در پاسخ نامه وزیر نیرو مبنی بر درخواست تسهیالت مدت دار به صادرکنندگان 
کاال و تجهیزات صنایع آب و برق به کشور عراق، با ارسال نامه ای بر لزوم تخصیص اعتبار 
به این صادرکنندگان از محل 200 میلیون دالر اختصاص یافته به برخی پیمانکاران از محل 

اعتبارات صندوق توسعه ملی  تاکید کرد.
وی در نامه یادشده ضمن اشاره به لزوم مذاکره با وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس بانک 

مرکزی، تصریح کرد اگر مشکلی در این راستا وجود داشت اعالم شود.
ویژه  ستاد  مصوبات  از  جمهور  رییس  اول  معاون  به  نیرو  وزیر  نامه  است  یادآوری  به  الزم 
دنبال  به  گذشته  سال  که  بود  نیرو  وزارت  برق  و  آب  حوزه  در  عراق  و  ایران  همکاری های 
پیگیری های کمیته توسعه صادرات سندیکای صنعت برق ایران تشکیل شد. همچنین پیش 

نویس نامه مزبور نیز از سوی کمیته توسعه صادرات تهیه و به تایید وزیر نیرو رسیده بود.

مهرماه سال جاری برگزار خواهد شد؛
پنجمین کنفرانس انرژی بادی ایران

پنجمین کنفرانس انرژی بادی ایران 18 و 19 مهرماه در سالن همایش های وزارت نیرو برگزار 
خواهد شد. 

این کنفرانس با رویکردی متفاوت قصد بررسی آینده صنعت بادی کشور در فضای جدید بین 
با بررسی  ایران سعی خواهد شد  المللی را دارد. همچنین در پنجمین کنفرانس انرژی بادی 
پیشرفت های کشورهای هم ردیف ایران که در زمینه انرژی بادی به موفقیت های قابل توجهی 
دست یافته اند، و با حضور نمایندگان آنان، راهکارهای نوین برای پیشرفت هرچه سریع تر این 

صنعت در کشور واکاوی و کارشناسی شود. 
مهلت ارسال مقاالت به پنجمین کنفرانس انرژی بادی ایران تا تاریخ یکم تیرماه خواهد بود. 

عالقمندان جهت کسب اطالع از نحوه ارسال مقاله، رزرو نمایشگاه و ثبت نام می توانند به آدرس 
الکترونیکی www.iranwec.com مراجعه کنند.

برگزاری مجمع عمومی اتاق های مشترک بازرگانی
مجمع عمومی موسس اتاق های مشترک بازرگانی ایران ـ ترکمنستان، ایران ـ اتریش و ایران و 

کویت به منظور انتخاب هیات مدیره تشکیل می شود.
معاونت تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برای انتخاب هیات مدیره 
اتاق های مشترک بازرگانی ایران ـ ترکمنستان، ایران ـ اتریش و ایران و کویت اقدام به تشکیل 

مجمع عمومی موسس می کند. 
اعضای عالقمند به عضویت در اتاق های یادشده و شرکت در مجمع عمومی موسس می توانند با 

ارسال مدارک در این مجمع ثبت نام کنند. 

رویـدادهـا



97

برای کسب اطالعات تکمیلی و اطالع از آخرین وضعیت ثبت نام، شماره تماس 85732388 
پاسخگوی مخاطبان است.

تقدیر از 11 صادرکننده برتر عضو سندیکا
در همایش تقدیر از صادرکنندگان برتر تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی صنعت آب و برق 

از 11 شرکت عضو سندیکا به عنوان صادرکنندگان نمونه و پیشرو کشور تقدیر و قدردانی شد.
در همایشی که سوم اردیبهشت ماه تحت عنوان همایش »تقدیر از صادرکنندگان برتر تجهیزات 
و خدمات فنی و مهندسی صنعت آب و برق« با حضور وزیر نیرو برگزار شد، از 11 شرکت عضو 

سندیکای صنعت برق ایران تقدیر و قدردانی به عمل آمد.
در این مراسم از شرکت های مپنا، کابل افق البرز، سازه های فلزی یاسان، سیم و کابل ابهر، 
کیسون، صانیر و ایران ترانسفو به عنوان شرکت های نمونه صادراتی سال 1395 و از شرکت های 
توسعه پست های فشار قوی پارسیان، گام اراک، قدس نیرو و موننکو به عنوان شرکت های پیشرو 

صادراتی سال 1395 با اهدای لوح و تندیس، تقدیر شد.
گفتنی است در این همایش سندیکای صنعت برق ایران نیز به عنوان تشکل نمونه صادراتی 

کشور مورد تقدیر قرار گرفت.

اختراع دسـتگاه کاهـش گازهای گلخانه ای توسـط یک مهندس 
ایرانی

 یک مهندس ایرانی در خوزستان، دستگاه کاهش گازهای گلخانه ای را با هدف استفاده از حجم 
عظیم گازهای فلرینگ و استفاده از آن ها در جهت آبادانی مناطق نفت خیز همجوار، کاهش 

آلودگی محیط زیست و تولید برق و سرما اختراع و به ثبت رسانده است.
سیروس دهدار، کارشناس مسئول مکانیک برق منطقه ای خوزستان و مخترع این دستگاه ضمن 
تاکید بر این نکته که این طرح در چهار فاز قابل اجرا خواهد بود گفت: فاز اول تولید برق و فاز 
دوم افزایش راندمان حرارتی نیروگاه، تولید برودت به مقدار قابل توجه از طریق چیلرهای جذبی 
است که در این دستگاه طراحی شده است. در این فاز دستگاه می تواند به مصرف یونیت های 
مجاور طرح رسیده  و یا در حوزه گردشگری و توریستی مورد استفاده قرار گیرد. در فاز سوم نیز 
امکان تولید آب برای مصارف کشاورزی و صنعتی وجود دارد که می توان در مناطق نزدیک به 

دریا از جمله عسلویه از آن بهره برداری کرد.
دهدار در ادامه تصریح کرد: در فاز چهارم که در حال بررسی است می توان مقداری از دی اکسید 
کرین موجود در گازهای فلر را مطابق با طرحی که در نیروگاه رامین اهواز اجرا شده، از طریق 
گازهای احتراق استحصال، جمع آوری و ذخیره کرد و برای تزریق و احیای چاه های نفت مورد 

استفاده قرار داد که کمک شایان توجهی به محیط زیست خواهد کرد.
به گفته مخترع جوان این دستگاه، طرح مزبور از مزیت هایی چون استفاده از گازهای فلرینگ 
کشور، استفاده از توان داخلی و تولید داخل، بهینه سازی احتراق و به سوزی در بخش مشعل ها 
برای کاهش آالیندگی و جلوگیری از احتراق ناقص، تولید آب در فازهای بعدی برای مصارف 
کشاورزی و صنعتی در مناطق نزدیک به دریا، جلوگیری از ورود دی اکسیدکربن به هوا و کاهش 

آلودگی محیط زیست و سهولت در اجرا و راه اندازی و ایجاد اشتغال برخوردار است.
الزم به ذکراست این گروه پژوهشی آمادگی دارد در صورتی که هر یک از شرکت های ایرانی 
آمادگی ساخت نمونه صنعتی را داشته باشند برای تسهیل در اجرای آن از حمایت های اسپانسری 
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شرکت مذکور استفاده کرده و در مقابل مجوز بهره برداری از طرح را واگذار کرده و در کنار آن 
خدمات مشاوره ای خود را برای طراحی نمونه های بزرگتر ارائه کند. 

برگزاری دوره آموزشی نحوه پیگیری وصول مطالبات مالی در 
قراردادها

دوره آموزشی »نحوه پیگیری وصول مطالبات مالی در قراردادها« بیست و یکم اردیبهشت ماه به 
مدت 8 ساعت، با حضور سید حمید حسین زاده، مدرس دوره و جمعی از نمایندگان شرکت های 

عضو در محل ساختمان سندیکا برگزار شد.
شایان ذکر است مواردی چون انواع صورت وضعیت و صورتحساب در قراردادها، آثار حقوقی تایید 
صورت وضعیت و صورتحساب توسط ثالث )مهندس مشاور(، ویژگی های حقوقی سررسید )موعد 
پرداخت( در قراردادها و تحلیل تعهدات به نتیجه، تحلیل حقوقی سکوت در قراردادها پیرامون 
نحوه پرداخت و خسارات تاخیر در تادیه، تحلیل حقوقی پیش فاکتورها و فاکتورها، بدون قرارداد 
پایه، وجوه التزام در قراردادها و نحوه برخورد با آن ها در رویه قضایی و دعاوی مالی و غیرمالی و 

استراتژی حقوقی طرح دعاوی مالی، اصلی ترین سرفصل های این دوره آموزشی بودند.

نامه مدیرعامل توانیر به کلیه شرکت های تابعه و شرکت های توزیع؛
استفاده از قرارداد تیپ الزم االجرا شد

مدیرعامل شرکت توانیر با ارسال نامه ای به کلیه شرکت های تابعه توانیر و شرکت های توزیع 
نیروی برق، خواستار استفاده از قرارداد تیپ شد. 

آرش کردی در نامه خود به شرکت های تابعه توانیر و شرکت های توزیع نیروی برق با اشاره به 
تعامل با سندیکای صنعت برق ایران و بررسی های کارشناسی شرکت توانیر، از آماده سازی متن 

قرارداد خرید برای تامین اقالم پروژه ای خبر داد.
مدیرعامل شرکت توانیر با اعالم این خبر و با استناد به ماده 30 آیین نامه معامالت مبنی بر قابلیت 
استفاده از قراردادهای نمونه در هر شرکت پس از تصویب هیات مدیره، ضمن ارسال یک نسخه 

از قرارداد تیپ خواستار تبعیت شرکت های یادشده از آن شد. 

با حضور سفیر عراق انجام شد؛
بررسی راه های همکاری بخش خصوصی صنعت آب و برق در 

عراق
جلسه مشترک دبیر ستاد همکاری های ایران و عراق در حوزه آب و برق و نماینده کمیته توسعه 
صادرات و سفیر کشور عراق در تهران 23 اردیبهشت در محل سفارت جمهوری عراق در تهران 

برگزار شد. 
جلسه مشترک دبیر ستاد همکاری های ایران و عراق در حوزه آب و برق و سفیر عراق در تهران 
با حضور بهرام نظام الملکی دبیر ستاد همکاری های ایران و عراق در حوزه آب و برق، راجح 
الموسوی سفیر عراق در تهران، شاکر رزاق الدعمی رایزن بازرگانی سفارت جمهوری عراق در 
تهران، ابراهیم دستاران رییس گروه توسعه و حمایت از صادرکنندگان مرکز توسعه صادرات 
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وزارت نیرو، محمد زمانی فر نماینده سندیکای صنعت برق ایران و محمد باقرکنی کارشناس گروه 
توسعه و حمایت از صادرکنندگان و با هدف بررسی راه های همکاری و حضور بخش خصوصی 

صنعت آب و برق در کشور عراق تشکیل شد. 
در این جلسه دبیر ستاد همکاری های ایران و عراق در حوزه آب و برق با اشاره به ماموریت وزارت 
نیرو درخصوص تامین آب و برق ایران گفت: سه ارگان اعم از شهرداری ها و کارهای عمومی، 

منابع آب و وزارت برق همتای وزارت نیرو در عراق است. 
بهرام نظام الملکی ضمن تاکید بر آمادگی شرکت های ایرانی برای حضور در بازار عراق اظهار 
کرد: طی همکاری شرکت های ایرانی با کشور عراق، عالوه بر انتقال تجربیات این شرکت ها 
به کارشناسان عراقی در زمینه صنعت آب و برق، به منظور سرمایه گذاری و احداث کارخانجات 
مشترک در حوزه آب و برق شرکت های مشترک با عراق ایجاد می شود. همچنین احداث نیروگاه 

در مرز مشترک ایران با عراق از نتایج این همکاری خواهد بود.
وی با اشاره به سفر هیات وزارت نیرو به بصره و مالقات با مسئوالن صنعت این استان گفت: در 
این سفر مقرر شد کمیته ای سه نفره برای مذاکره با طرف عراقی در مورد تامین برق تشکیل شود 

اما علی رغم معرفی اعضای کمیته مزبور، تاکنون کمیته ای تشکیل نشده است. 
وی در پایان ضمن اعالم آمادگی بخش خصوصی ایران برای همکاری و مشارکت در پروژه های 
صنعت آب و برق عراق، بر آمادگی ایران برای برگزاری نمایشگاه در بغداد یا تهران تاکید کرده 

و از وزرای مرتبط عراق جهت حضور در نمایشگاه دعوت به عمل آورد.
در بخش بعدی این جلسه سفیر عراق در تهران با تاکید بر لزوم گسترش روابط دو کشور در همه 
زمینه ها اظهار داشت: هر دو کشور ایران و عراق در پیگیری توافقات فی مابین دچار ضعف هستند 
و در این راستا می بایست با برگزاری یک کمیته مشترک، توافقات و تفاهم نامه های دوجانبه دو 

کشور به ویژه در زمینه آب و برق مورد پیگیری قرار گیرد. 
راجح الموسوی اضافه کرد: کلیه توافقات ایران با مسئوالن بصره می بایست به اطالع سفارت 

عراق در تهران و وزارت امور خارجه برسد تا مورد پیگیری قرار گیرد.
وی همچنین ضمن تاکید بر حضور وزرای آب و برق عراق در نمایشگاه های تخصصی ایران، 
همکاری خود را در زمینه تمدید ویزای شرکت هایی که برای پروژه های خود به صورت ترددی 

به عراق سفر می کنند، اعالم کرد.
در این جلسه مقرر شد فهرست مناقصات پروژه های عراق از طریق رایزن اقتصادی سفارت عراق 
در تهران برای وزارت نیرو ارسال شود. عالوه بر این، مصوب شد سفیر عراق در تهران زمین 
مناسبی جهت برپایی نمایشگاه دائمی صنعت آب و برق در منطقه مرزی بصره در اختیار طرف 
ایرانی قرار دهد. همچنین ارائه گزارشی از »وضعیت برگزاری نمایشگاه تخصصی صنعت برق 
در ایران« از سوی سندیکای صنعت برق ایران به سفیر عراق از دیگر مصوبات این جلسه بود.

هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار به تصویب رساند؛
ارزش  بر  مالیات  در  ثبت نام  گواهی نامه  صدور  فرآیند  بخشنامه 

افزوده
هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار هجدهم اردیبهشت ماه بخشنامه 

فرآیند صدور گواهی نامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده را صادر کرد.
صدور  فرآیند  تسهیل  منظور  به  کسب وکار  مجوزهای  صدور  تسهیل  و  مقررات زدایی  هیات 
گواهی نامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده، در جلسه ای که هجدهم اردیبهشت ماه 

تشکیل داد، بخشنامه مرتبط را به تصویب رساند.
مطابـق مصوبـه هیـات مقررات زدایـی و تسـهیل صـدور مجوزهای کسـب وکار، سـازمان امور 

رویـدادهـا
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مالیاتـی کشـور عـالوه بـر ابـالغ بخشـنامه جدیـد بـه کلیـه ادارات تابعه خـود، موظف اسـت 
بـر اجرایـی شـدن آن در راسـتای بهبـود محیط کسـب و کار و تسـهیل صدور گواهی یادشـده 

نظـارت کند.

درخواست همکاری شرکت برق منطقه ای فارس از سندیکا؛
معرفی پیمانکاران ذی صالح به سندیکا سپرده شد

شرکت برق منطقه ای فارس به منظور استفاده از توانمندی پیمانکاران فعال در صنعت برق کشور 
از سندیکای صنعت برق ایران درخصوص لیست پیمانکاران ذی صالح برای احداث پست های 

230 و 400 کیلوولت استعالم کرد. 
باتوجـه به تصمیم شـرکت برق منطقه ای فارس مبنی بر احداث 10 پسـت انتقـال 230 و 400 
کیلوولـت بـا اسـتفاده از تسـهیالت بانک توسـعه اسـالمی و از آنجا کـه مطابق با دسـتورالعمل 
تامیـن کاال و خدمـات بانـک، اجـرای پسـت های 230 و 400 کیلوولت ـ پسـت های با ظرفیت 
باالتـر از هـزار کیلوولـت ـ تنهـا از طریـق برگـزاری مناقصـه بین المللـی امکانپذیر اسـت، این 
شـرکت خواسـتار ارسـال لیسـتی از پیمانـکاران فعـال در صنعـت برق کشـور با سـابقه احداث 
پسـت های 230 و 400 کیلوولـت از سـوی سـندیکای صنعـت بـرق ایران شـد تـا در مذاکرات 
آتـی بـا نمایندگان بانک توسـعه اسـالمی تالش موثـری برای تغییـر رویه و برگـزاری مناقصه 

داخلی انجـام گیرد. 
بر همین اساس مقرر شده است سندیکای صنعت برق ایران ظرف مدت دو هفته رزومه ای از 
پیمانکاران ذی صالح در احداث پست های 230 و 400 کیلوولت، به همراه سوابق پروژه های 
احداث شده مرتبط، رضایت نامه پروژه های مذکور و همچنین لیستی از تعداد پرسنل متخصص و 

کلیدی این شرکت ها به شرکت برق منطقه ای فارس ارسال کند. 
گفتنی است دلیل الزام برگزاری مناقصه بین المللی برای پروژه های یادشده و ممانعت از برگزاری 

مناقصه داخلی، عدم احراز توانمندی پیمانکاران کشورهای اسالمی عنوان شده است. 
برای کسب اطالعات بیشتر با کمیته سازندگان پست های فشار قوی تماس حاصل کنید. 

26 تا 31 آگوست در پاریس؛
برگزاری اجالس دوساالنه سیگره سال 2018

از  نفر  هزار  سه  از  بیش  حضور  با  سال 2018  آگوست   31 تا   26 سیگره  دوساالنه  اجالس 
متخصصان صنعت برق از کشورهای مختلف جهان در شهر پاریس، پایتخت کشور فرانسه 

برگزار می شود.
آخرین مهلت ارسال خالصه مقاله به این کنفرانس 30 ژوئن 2017 خواهد بود؛ این در حالی است 
که صاحبان مقاالت در ایران می بایست یک هفته پیش از این تاریخ خالصه مقاله خود را جهت 

هماهنگی های الزم به دبیرخانه سیگره ایران ارسال کنند. 
گفتنی است ارسال مقاله به اجالس دوساالنه سیگره سال 2018 از سوی کشور ایران از اهمیت 
ویژه ای برخوردار است و به همین دلیل دبیرخانه سیگره ایران از کلیه افراد حائز شرایط برای 

مشارکت در این کنفرانس دعوت به عمل آورده است. 
عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره تلفن 81962063ـ021 تماس حاصل 

کنند یا به وب سایت کنفرانس به آدرس الکترونیکی www.cigreiran.com مراجعه کنند.

رویـدادهـا
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18 تیر ماه؛
برگزاری کنفرانس ساخت ایران

کنفرانس ساخت ایران هجدهم تیر ماه به همت موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی ایران 
در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار می شود. 

حمایت از تولید و خدمات ایرانی، نقش نوآوری و اختراعات در تولید ملی و همچنین نقش رسانه 
در حمایت از تولید ملی از اهم موضوعات کنفرانس ساخت ایران خواهد بود. 

اجرایی  دبیرخانه  با  خالی  فضای  رزرو  و  ثبت نام  بیشتر،  اطالعات  کسب  جهت  عالقه مندان 
کنفرانس به شماره تلفن 41ـ88814040 تماس حاصل کرده یا به وب سایت کنفرانس به آدرس 

الکترونیکی WWW.ICCIM-INS.IR مراجعه کنند.

آگهي دعوت به همکاري  در شرکت  صنعتي گام اراک

شرکت گام اراک  در راستاي احداث  و راه اندازي نیروگاه 7/5 مگاواتي CHP  خود واقع در شهر 
صنعتي حاجي آباد اراک، از افراد متخصص براي سمت هاي زیر دعوت به همکاري مي نماید: 

1-مدیر نیروگاه CHP  ) 1 نفر ( 
شـرایط : مهنـدس مکانیـک / بـرق )ترجیحا مکانیک( بـا حداقل 5 سـال سـابقه کار در حوزه 
بهره بـرداري ،تعمیـر و نگهـداري نیروگاه هـاي دیزلي یـا مولدهاي گاز سـوز، با آشـنایي کامل 

به زبان انگلیسـی، سـاکن اراک  

2- کارشناس )اپراتور – مجري( 

شرایط: 
• مهندس برق )1 نفر( 

• مهندس مکانیک )1 نفر( 
• مهندس ابزار دقیق )1 نفر(

** ترجیحا با سابقه کار نیروگاهي، فارغ التحصیل از دانشگاه هاي معتبر، مسلط به زبان انگلیسي ، 
ساکن اراک  

متقاضیـان محتـرم مي تواننـد درخواسـت اسـتخدام و رزومه کاري خـود را با ذکر عنوان شـغل 
مـورد نظـر حداکثـر تا تاریـخ 96/04/10 به نشـاني زیر ایمیـل نمایند: 

 info@gamarak.com 

روابط عمومي
شرکت صنعتي گام اراک

رویـدادهـا



سندیکای صنعت برق ایران بدینوسیله انتخاب شایسته 7 شرکت عضو شامل 
ابهر،  کابل  و  سیم  یاسان،  فلزی  سازه های  البرز،  افق  کابل  مپنا،  شرکت های 
کیسون، صانیر و ایران ترانسفو به عنوان شرکت های نمونه صادراتی سال 1395 
و ۴ شرکت عضو شامل از شرکت های توسعه پست های فشار قوی پارسیان، 
گام اراک، قدس نیرو و موننکو به عنوان شرکت های پیشرو صادراتی سال 1395 
را تبریک عرض نموده، برای شرکت های برگزیده از درگاه خداوند منان رشد و 

تعالی روزافزون مسئلت می کند.

تبریک

تسلیت
جناب آقای مهندس تنباکوچیان

رییس محترم کمیته مهندسی بازرگانی
با کمال تاسف و تاثر مصیبت وارده را خدمت جنابعالی و خانواده محترم تسلیت 
عرض نموده، برای آن مرحومه علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی 

آرزومندیم.

جناب آقای مهندس گلسرخی
رییس محترم هیات امنای موسسه تحقیق و توسعه صنعت احداث و انرژی

با کمال تاسف و تاثر مصیبت وارده را خدمت جنابعالی تسلیت عرض نموده، 
برای بازماندگان صبر و بردباری و برای آن مرحومه از درگاه پروردگار متعال 

رحمت و مغفرت مسالت می کنیم.

روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران

تبریک و تسلیت
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خیر مقدم به اعضای جدید
به گزارش کمیته عضویت سندیکای صنعت برق ایران، در دوره 

گذشته 8 شرکت جدید به عضویت این سندیکا پیوسته اند. 
بر پایه این گزارش، اعضای جدید به شرح زیر معرفی می شوند:

سندیکای صنعت برق ایران، مقدم اعضای جدید را گرامی می دارد.

1. شرکت مهساب نیرو )مانیکو(
به مدیریت: جناب آقای افسر عباس زاده

زمینه فعالیت: مهندسین مشاور صنعت برق و صنایع مرتبط با انرژی
 تلفن: 33312604-041/ نمابر: 041-33324855

2. شرکت توان گستران زینو 
به مدیریت: جناب آقای بهمن یزدانی

زمینه فعالیت: خرید و فروش، واردات و صادرات، پخش و تولید و طراحی 
کلیه کاالهای مجاز بازرگانی

تلفن: 88178715-021/ نمابر: 021-88178707

3. شرکت آب و نیرو رزموند
به مدیریت: جناب آقای محمدقاسم فتح اله زاده

زمینه فعالیت: طراحی های شبکه های آب رسانی، روش تسویه آب، انرژی نو، 
انتقال و توزیع آب

تلفن: 88375040-021/ نمابر: 021-88375149

4. شرکت سیمای گسترش قدرت انرژی
به مدیریت: جناب آقای حسین خصاف

زمینه فعالیت: تولید، توزیع، انتقال نیرو و خدمات مشاوره و ...
تلفن:  26205537-021/ نمابر: 021-26209377

5. شرکت مهندسی و تولیدی دالرام تامین 
بسامد

به مدیریت: جناب آقای رضا کاردوش
زمینه فعالیت: یو پی اس، استابالیزر، انرژی خورشیدی،

 فروش و خدمات
تلفن: 32754660-026/ نمابر: 026-32754727

6. شرکت انرژی های پاک بناء
به مدیریت: جناب آقای پرویز قنبری

زمینه فعالیت: تولید انرژی های پاک )انرژی خورشیدی(
تلفن:  3-66744801-021/ نمابر: 021-66720019

7. شرکت اترک سازه پارس گستر
به مدیریت: جناب آقای رضا ریخته گران خمسه
زمینه فعالیت: احداث پست و خطوط انتقال

تلفن: 38929943-051/ نمابر: 051-38929943

8. شرکت آریانا پترو توان
به مدیریت: جناب آقای حامد حسین نوروزی

زمینه فعالیت: نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع فوالد و نیروگاه
تلفن: 26406242-021/ نمابر: 021-26406243
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