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رسمقاله

ناامیدی؛ نقطه سر خط

بهار نو با امید آغاز می شود

زمستان پرماجرای سال 94 هم رو به اتمام است و امسال آرام آرام بار خود را می بندد، تا سال در لحظاتی پرامید تحویل  شود.  
زمستان امسال بدون شک، در تاریخ معاصر ایران ثبت خواهد شد. اجرایی شدن برجام و لغو تحریم های ظالمانه ای که  بیش از یک دهه، نفس اقتصاد و صنعت ایران 
را گرفته بود، باز شدن درهای اقتصاد کشور به روی سرمایه گذاران و نوید  روزهای نو در سایه درایت و تدبیر مدیران در کنار انتخابات پرشور مجلس شورای اسالمی 

و مجلس خبرگان، تنور زمستان  سرد امسال را داغ کردند.  
با اینکه صنعت برق ایران هنوز دردمند و خســته از روزهای رکود اســت اما امیدهایش کمی پررنگتر از سال های گذشته به  نظر می رسد. اگرچه دولت در بودجه سال 
95 هم سهم دندان گیری برای صنعت برق در نظر نگرفته اما ظرفیت های  قانونی ایجاد شده به ویژه در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، سوق دادن بانک ها به سمت 
کاهش ســود تسهیالت،  گسترش چشمگیر مراودات بین المللی و سفر ده ها هیات بلندپایه تجاری و اقتصادی به کشــورمان برای ارزیابی شرایط  سرمایه گذاری در 

ایران، شمع امید را روشن نگاه می دارد.  
بدون شک دشواری ها و چالش های این روزهای صنعت برق به این زودی ها دست از سر صاحبان این صنعت برنمی دارد  اما صنعتگرانی که هشت سال بی تدبیری 
دولت پیشــین، عدم ثبات اقتصادی کشور، تحریم های مخرب بین المللی،  مطالبات میلیاردی معوق و رکود سنگین اقتصاد را تحمل کردند، قطعا تاب گذراندن یک 

سال دشوار دیگر را هم خواهند  داشت آن هم درست زمانی که شرایط، نوید بخش تحوالت قریب الوقوعی در اقتصاد کشور است.  
اکنون در واپســین روزهای سال 94، در صدمین شماره نشریه ســتبران، باید این هدف را برای پیگیری در سال 95 ثبت  کنیم. سندیکای صنعت برق ایران به عنوان 
نماینده بیش از 500 شرکت فعال صنعت برق در حوزه ساخت و تامین  تجهیزات، پیمانکاری و مشاوره بدون شک در سال آتی مذاکره و مشارکت با دولت برای جذب 

هدفمند و اثربخش سرمایه  های خارجی در صنعت برق را در دستور کار خود قرار خواهد داد.  
اینکه ما به عنوان نمایندگان صاحبان این صنعت تا چه اندازه در برنامه ریزی و هدفگذاری به منظور جذب ســرمایه هــای  خارجی و البته تدوین روش های این کار، 

مشارکت داشته باشیم، در نهایت میزان تامین منافع اعضا و به دنبال آن منافع  ملی کشور را مشخص خواهد کرد.  
نگرانی صاحبان صنعت برق و به ویژه سازندگان داخلی تجهیزات این صنعت از گسترش بی رویه واردات و تبدیل بازارهای  داخلی به بهشت کاالهای خارجی، امری 

معمول و معقول است اما باید دید در این شرایط درست ترین واکنش به بازار و  تغییرات ایجاد شده چیست؟  
ایران به زودی عضو ســازمان تجارت جهانی خواهد شــد و باید مهیای رقابت های دشــوار بین المللی در بازارهای داخلی و  خارجی باشــد. حضور سرمایه گذاران و 

سازندگان خارجی در ایران، شاید سنگ محک مناسبی برای ارزیابی میزان آمادگی  شرکت ها و بنگاه های اقتصادی ما به منظور حضور در عرصه های رقابتی باشد.  
البته از سوی دیگر آنچه در این میان اهمیت ویژه ای می یابد، سیاست های دولت در حمایت صحیح و اثرگذار از سازندگان  و پیمانکاران داخلی است. ارزیابی شرایط 
فعالیت این شرکت ها با احتساب تورم، نرخ ارز، مالیات، سود تسهیالت و صدمات  ناشی از مطالبات معوق و شرایط دشوار اقتصادی چند سال گذشته، از سوی دولت 

امری حیاتی و کلیدی است.  
امیــد آن داریم که دولت ضمن تالش برای جذب ســرمایه گذاری های خارجی در صنعت برق و بازگرداندن رونق به چرخه  فعالیت این صنعت، تالش کند شــرایط 
ســازندگان و پیمانکاران داخلی را مد نظر قرار داده و به منظور ایجاد زمینه های کاری  جدید برای آنها برنامه ریزی کند. در این بین سندیکای صنعت برق ایران هم به 

عنوان نماینده این شرکت ها بدون شک در  جایگاه خود با دولت مشارکت خواهد کرد تا سال 95 به آغاز دوباره شکوفایی در صنعت برق ایران بدل شود.  
در پایان و در آســتانه آغاز ســال 1395، امیدواریم و ایمان داریم که روزهای نو و پرامیدی در انتظار صاحبان صنعت و فعالین  اقتصادی کشور است. آرزویمان این 

است که امید در روزهای نو و بهار تازه تداوم یابد ...  
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پرونده

فرصت های سرمایه گذاری در صنعت برق 



۴

روی منابع عمومی 
دولت حساب 
نکنید

گفتگو با علیرضا دائمی، معاون 
برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو

روی منابع عمومی 
دولت حساب 

پس از سال های پرتنش تحریم، طی کردن روزگار با بحران های شدید 
مالی، مطالبات سنگین از وزارت نیرو آن هم بدون  امید به بازپرداخت 
زودهنگام آنها، حقوق عقب مانده کارگران و ورشکستگی بنگاه های 
کوچک و بزرگ اقتصادی اکنون  صنعت برق و در نگاهی کلی اقتصاد 

ایران به نقطه عطفی به نام پسابرجام رسیده است. همزمان با چاپ شماره 
100 نشریه  ستبران، بهار نیز سر می رسد و همه چشم به سال آتی دارند 

تا شاهد آثار لغو تحریم ها باشند. به همین منظور با علیرضا  دائمی، معاون 
برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو به گفتگو نشسته ایم تا بهار آتی 

را برای ما تصویر کند. 

۴

پرونده:فرصتهایرسمایهگذاریدرصنعتبرق
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  محور اول سواالت راجع به آینده صنعت برق به خصوص در سال 95 است؛ 
خاصه در شرایطی که  نگرانی هایی در رابطه با بودجه وجود دارد و اغلب کارشناسان 

معتقدند بودجه های تملک دارایی  متناسب با نیازهای توسعه ای صنعت نیست و 
این امر باعث کوچک شدن بازار کسب و کار بخش  خصوصی از قبیل سازندگان، 
پیمانکاران و ... می شود. البته وزارت نیرو در این خصوص تدابیری مانند  جذب 

سرمایه گذاران خارجی داشته است. لطفا تحلیل و پیشنهادات خود را در مورد 
شرایط حال  حاضر بفرمایید.  

به اعتقاد من سال 95 نقطه آغاز شرایط جدیدی برای اقتصاد ایران است که باید در آن صنعت 
برق را از رکود نجات دهیم.  خوشبختانه اقدامات دولت منجر به کاهش نسبی تورم و برقراری 
روابط ما با سایر کشورهای دیگر دنیا شده است. بر اساس  همین تغییرات باید در سال 95 
تحوالت بزرگی اتفاق بیفتد؛ البته این بدان معنا نیست که در طول سال آینده باید در انتظار 
 حل همه مشکالت موجود باشیم. فراموش نکنیم قرار نیست به صورت جهشی پیش رویم، 
چرا که عمدتا اینگونه مسائل  باید به صورت تدریجی در بستر مناسبات اقتصادی کشور 

برطرف شود.  
از سوی دیگر در سال 95 اتکای ما به بودجه های منابع عمومی دولت به شدت کاهش خواهد 
یافت. در سال 95 به دالیل  اقتصادی از جمله کاهش قیمت نفت، اتکای چندانی به اعتبارات 
عمومی نخواهیم داشت. به عالوه این گمانه زنی که در  طول سال آینده هم قیمت نفت دچار 
تحول خاص اثرگذاری نخواهد شد و ممکن است تنها 10 الی 20 درصد به قیمت  نفت افزوده 
شود، این احتمال را قدرت می بخشد. بر همین اساس بدون شک اعتبار ناچیزی از محل 
فروش نفت به صنعت  تزریق می شود که باید به عنوان ابزاری برای بهره گیری از اعتبارات 

بزرگ تر مورد استفاده قرار گیرد.  
صنعت نفت برای اداره امور جاری خود، حداقل نزدیک به 16 هزار میلیارد تومان منابع مالی 
نیاز دارد که این رقم با نیاز  سرمایه ای این صنعت برای توسعه به بیش از 30 هزار میلیارد 
تومان در سال خواهد رسید. اینکه بخواهیم مشکالت صنعت  برق را با اعتبارات دولتی حل 
کنیم که در ردیف فصل انرژی برای آن دیده می شود و رقمی بالغ بر 1000 میلیارد تومان 
 است، نگاهی دور از واقعیت است. بنابراین باید به این فکر کنیم که با این اهرم چه اقداماتی 

برای تأمین اعتبار طرح های  خود می توانیم انجام دهیم.  
کاری که در قسمت بودجه های جاری باید انجام شود و تا حدود زیادی هم مورد تأیید دولت 
قرار گرفته، عدم پرداخت سهم  وزارت نیرو در قانون هدفمندی یارانه هاست. ما معتقدیم 
پیکره ضعیف صنعت برق توان یاری رساندن به سازمان هدفمندی  یارانه ها را ندارد. طبعا 
در صورت تایید نهایی دولت، منابعی که هرماه برای طرح هدفمندسازی یارانه ها پرداخت 
می شود،  به صنعت باز خواهد گشت و همین امر می تواند به یک نقطه امید برای صنعت 

برق بدل شود. 
نکته بعد افزایش بهره وری در صنعت است. بایستی بتوانیم در سال 95 هزینه های خود را 
کنترل کرده، با رویه های  گوناگون، ُافت موجود در شبکه داریم را از بین ببریم و برای انجام 
اصالحات اساسی برنامه ریزی کنیم کنیم. تنها در این  صورت است که می توانیم به نتایج 

مورد نظرمان برای توسعه صنعت برق دست یابیم.  
در حوزه توسعه صنعت برق هم استفاده از ظرفیت های قانونی اولین هدف ماست. به عنوان 
مثال ماده 12 قانون رفع موانع  تولید ظرفیت بسیار باالیی برای صنعت برق ایجاد کرده و ما 
باید تالش کنیم از این ظرفیت برای تکمیل نیروگاه های  گازی، کاهش میزان مصرف سوخت 

و در عین حال تولید انرژی بیشتر جهت افزایش بهره وری سیستم، استفاده کنیم.  
یکی دیگر از ظرفیت های قانونی موجود طرح حمایت از صنعت برق است. این طرح ابزاری 
بسیار قدرتمندی در اختیار  این  صنعت قرار داده تا بتواند مابه التفاوت قیمت تمام شده برق 

را با تعرفه های تکلیفی این کاال دریافت کند. با یک نگاه کلی  باید گفت که در سال 94 
ظرفیت های قانونی اثربخشی برای حل چالش های صنعت برق پیش بینی شد، تا ما بتوانیم در 

 راستای اقتصاد مقاومتی و شفاف سازی اقتصاد صنعت گام برداریم.  
البته این نکته را هم نباید از نظر دور داشت که به هر حال در مرحله اجرای برجام امکان 
بهره گیری از سرمایه های خارجی  وجود خواهد داشت و پیش بینی ما این است که استفاده از 

سرمایه های خارجی در سال 95 آغاز خواهد شد.  
به این ترتیب به نظر می رسد سال 95 نقطه عطفی برای صنعت برق خواهد بود. ما تصور 
می کنیم باتوجه به مراجعات  متعددی که توسط سرمایه گذاران خارجی صورت می گیرد، قادر 
خواهیم شد طرح هایی را به صورت  BOO  ،EPC & F  یا  BOT  در کشور راه اندازی کنیم. 
ضمن اینکه در حوزه سرمایه گذاری داخلی هم صندوق توسعه ملی حمایت های خوبی در 
 قالب واحدهای نیروگاهی برق تجدیدپذیر و حرارتی داشته است. در سال 94 مراحل اجرایی 

استفاده از صندوق توسعه ملی  به مبلغ تقریبی 3 میلیارد دالر انجام شده است. 
همچنین در قالب ماده 12 حدود 8 هزار میلیارد تومان پروژه تعریف کرده ایم و پیش بینی  
می کنیم که در حوزه سرمایه  گذاری های خارجی هم می توانیم طرح هایی با همین میزان سرمایه 
آغاز کنیم. بنابراین ما یک سبد سرمایه ای داریم که  بخشی از آن یعنی رقمی بالغ بر 3 هزار 
میلیارد دالر، توسط صندوق توسعه ملی و سرمایه گذاران داخلی تامین می شود و   بخش دیگر 
آن هم با استفاده از ظرفیت های ماده 12 قانون رفع موانع تولید قابل پیگیری است و رقمی 
بالغ بر 8 هزار  میلیارد تومان را شامل می شود. این بخش ویژه سرمایه گذاری داخلی و بخش 
خصوصی خواهد بود. در بخش سوم هم  معادل همین میزان برای سرمایه گذاران خارجی در 

نظر گرفته شده است.  
در الگویی که تعریف شد، جایگاهی برای اعتبارات دولتی وجود ندارد. اعتبارات دولتی آنقدر 
نسبت به نیازهای صنعت ضعیف  هستند که اساسا جایگاهی در این سبد سرمایه ای پیدا 
نمی کنند. به عنوان مثال ما برای جلوگیری از خاموشی گسترده در  سه سال های پیش رو، 
نیاز به 30 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری داریم؛ طبعا با این وضعیت اعتبارات دولتی 

نمی توانند  کمک موثری برای اجرای پروژه ها و تامین نیازهای کشور باشند. 
  

 باتوجه به اینکه اکنون در حال گذار از حالت کارفرمایی دولت به حالتی هستیم که 
دولت برای حضور  بخش خصوصی تسهیل گری می کند، این نگرانی وجود دارد 

که آیا مکانیزم هایی برای تحقق ظرفیت  های قانونی وجود دارد یا دولت تنها چشم 
اندازی زیبا از ظرفیت های قانونی ارائه می دهد و وقتی به  عمل رسیدیم، عرصه را 

تهی خواهد گذاشت. دیدگاه شما چیست؟
تمام تالش ما در دولت یازدهم و حدر حوزه اقتصاد صنعت برق، دو هدف کلی شفاف سازی 
اقتصاد صنعت برق و ایجاد  تعادل در ساختار اقتصادی این صنعت را دنبال می کند. ما تالش 
می کنیم این دو برنامه را در کنار هم پیش ببریم و در  صورتی که در این دو حوزه به توفیق 

دست یابیم، بدون شک صنعت برق به رشد و شکوفایی باالیی دست خواهد یافت.  
البته ذکر این نکته را ضروری می دانم که ما در صنعت آب به هیچ وجه نمی توانیم به این 
صراحت و شفافیت صحبت  کنیم؛ چرا که برای بررسی هر یک از معضالت این حوزه با ده ها 
مولفه روبرو هستیم که حل مشکالت آب به آنها وابسته  است. اما در صنعت برق همین که 
دو مولفه مزبور اجرایی شود، شرایط خوبی را فراهم خواهد آورد. یکی از کارهایی که در  این 
راستا باید انجام شود، تعیین تکلیف بدهی تجمیع یافته صنعت برق است. متاسفانه طی سنوات 
گذشته تعدادی نیروگاه  واگذار شده اما بدهی های آنها به بانک ها و جرائمی که شامل آنها شده، 
همچنان جزو بدهی های وزارت نیرو محسوب  می شود. بر همین اساس این وزارتخانه رقمی 
بالغ بر 9 هزار میلیارد تومان بدهی تجمیع یافته به بانک ها دارد. در همین  راستا مذاکراتی با 
دولت انجام شده است. ما به دولت اعالم کرده ایم ازآنجا که این واحدهای نیروگاهی به صورت 
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دارایی  واگذار شده، بدهی ها باید توسط دولت تعیین تکلیف شود. البته موضوع از سوی دولت 
مورد پذیرش و پیگیری قرار گرفته  که در صورت نهایی شدن آن بخش عمده ای از بدهی های 

بانکی ما پرداخت خواهد شد.  
از سوی دیگر ما بدهی هایی نیز به مجموعه پیمانکاران و سازندگان داشته ایم. امسال 4 هزار 
میلیارد تومان اوراق مشارکت  منتشر کرده و از  هزار میلیارد تومان اوراق خزانه اسالمی 

استفاده کردیم و بخش قابل توجهی از این بدهی ها را به  پیمانکاران پرداخت کردیم.  
البته تاکید می کنم که هدف ما به حداقل رساندن بدهی ها است، نه تسویه کامل آنها. تسویه حساب 
کامل با سازندگان و  پیمانکاران نه در آینده رخ خواهد داد و نه مسبوق به سابقه است؛ چراکه در 

صنعت به طور طبیعی به دلیل گردش مالی  همیشه مبالغی حساب تسویه نشده وجود دارد. 
شفاف سازی اقتصاد بدین معنی است که اوال مشخص کنیم به چه کسانی بدهکار هستیم و 
دوما راه حل هایی برای  پرداخت دیون خود پیدا کنیم. در قانون امکان تهاتر و تسویه بدهی ها 
با مطالبات به عنوان راه حل فراهم شده و ما در حال  استفاده از این ظرفیت های قانونی هستیم. 
ضمن اینکه مقررات باید به گونه ای شفاف تدوین شوند تا هر سرمایه گذار،  تولیدکننده و حتی 
دستگاه های نظارتی به خوبی تشخیص دهند در خانواده صنعت به لحاظ اقتصادی چه اتفاقی 

درحال رخ  دادن است که در این راستا موفقیت های بزرگی کسب شده است. 
ضمنا باید درآمدهای صنعت برق را برای انجام تعهدات افزایش داد. عدم پرداخت سهم 
وزارت نیرو به سازمان هدفمندسازی  یارانه ها قطعا می تواند برای ما کارساز واقع شود. ما در 
سال جاری رقمی بالغ بر 2 هزار و 200 میلیون تومان به این  سازمان پرداخت کردیم. یعنی 
از هر 60 تومان درآمد حاصل از فروش یک کیلووات ساعت برق، بیش از 10 تومان را به 
 سازمان هدفمندی پرداخت کرده ایم. اگر مصوبه عدم پرداخت این سهم به سازمان هدفمندی 
اجرایی شود، این مبلغ در  صنعت برق باقی می ماند که می تواند کامال مشکل گشا واقع شود. به 
عالوه باید قیمت برق متناسب با سایر نهاده های  اقتصادی تعدیل شود که این اقدام هم می تواند 

به افزایش نقدینگی در صنعت برق منجر شود.  
تدوین مقررات الزم، شفاف بودن موضوعات و همچنین وجود تضمین های الزم می تواند 
مشوق سرمایه گذاران داخلی و  خارجی برای حضور در صنعت برق باشد. در طول این مدت 
سرمایه گذاری در زمینه تولید برق تجدیدپذیر، واحدهای تولید  پراکنده و نیروگاه های بزرگ 
آنقدر از سوی سرمایه گذاران داخلی و خارجی مورد استقبال قرار گرفته که در صورت اجرایی 

 شدن آنها، باید زمینه های الزم برای افزایش صدور برق را فراهم کنیم .  
امروز خوشبختانه با ظرفیت نصب و تولید برقی که در کشور داریم، تقریبا با تعادل پیش 
می رویم. اما اگر صنعت رشد  بیشتری داشته باشد، باید سریعا خود را با آن تطبیق داده و برای 
تامین نیاز برق این بخش مهیا شویم. اکنون صنعت بیش از   30 درصد و کشاورزی نیز چیزی 
حدود 15 درصد از برق کشور را مصرف می کنند. اگر صنعت از شرایط رکود کنونی خارج 
 شود، میزان مصارف برق آن به شدت افزایش خواهد یافت. در حال حاضر بیش از 600 
شهرک صنعتی در کشور وجود دارد  که عمده آنها 30 درصد ظرفیت واقعی خود مشغول 
کار هستند؛ اگر این مقدار به 60 درصد افزایش یابد، با حجم عظیمی از  مصرف برق مواجه 

خواهیم بود. 
بنابراین اکنون ما با یک برنامه دقیق بر مبنای یک اقتصاد شفاف و اصالح نظام اقتصادی 
صنعت برق اهداف خود را پیش  ببریم. البته نباید فراموش کنیم که اولین مولفه اقتصادی 
اصالح ساختار صنعت برق، پرداخت بدهی ها و شفافیت در ساختار  اقتصادی آن است. به این 
معنی که باید کامال روشن باشد که یک کیلو وات ساعت برق که بر اساس قراردادها و مقررات 
 تنظیم بازار، توسط بخش خصوصی تولید می شود، چه ارزشی در اقتصاد صنعت برق ایجاد 
می کند و ما این ارزش را از  کدام منابع تأمین و پرداخت می کنیم. به نظر من آینده صنعت برق 
با اقداماتی که صورت گرفته بسیار روشن است و با  اجرای همین دو برنامه قطعا زمینه برای 

توسعه این صنعت کامال فراهم خواهد شد.  
در حال حاضر ما امیدهای بسیاری به حل سریع مشکالت بانکی وزارت نیرو از طریق انتقال 
9 هزار میلیارد تومان بدهی  بانکی نیروگاه های واگذار شده به دولت داریم. در همین حین ما 

می توانیم ظرفیت هایی مثل اوراق تسویه خزانه را  عملیاتی کنیم. بر اساس قانون بودجه سال 
94 ما می توانیم 10 هزار  میلیارد تومان اوراق تسویه خزانه توزیع کنیم؛ این  همان عددی 
است که باید به عنوان مابه التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی برق در اختیار تولیدکنندگان 

برق بگذاریم.  
صنعت برق بایستی به تعادل برسد؛ به این معنی که بدهی های آن معقول شده و تفاوت قیمت 
تمام شده برق و تعرفه ها  تعادل پیدا کند. البته باور ما به هیچ عنوان این نیست که مردم معادل 
قیمت تمام شده برق را پرداخت کنند، بلکه معتقدیم  به هر حال دولت باید منبعی مشخص و 
قابل اتکا برای تامین مابه التفاوت قیمت برق در نظر بگیرد. هزینه تولید یک کیلو وات ساعت 
برق، در سال 95 بدون احتساب پول سوخت حدود 103 تومان پیش بینی شده است. آنچه 
ما بدون پرداخت  سهم سازمان هدفمندسازی یارانه ها در سال 95 دریافت خواهیم کرد، حدود 
60 تومان برای هر کیلووات ساعت است.  احتمال دارد مطابق هر سال تعدیل قیمتی داشته 
باشیم، اما اگر فرضا 15 ـ 10 درصد تعدیل داشته باشیم، بازهم 30 تومان  با قیمت تمام شده 
برق فاصله خواهیم داشت. این 30 تومان باید از طرق مختلف از جمله اوراق خزانه اسالمی 

تأمین شود. 
مبحث دیگر سرمایه های خارجی است. برخی از تولیدکنندگان داخلی ما نگران رقابت های 
احتمالی است که در صنعت  برق کشور شکل خواهد گرفت. آنها تصور می کنند با ورود 
سرمایه گذارهای خارجی میدان کار خود را از دست خواهند داد.  به هیچ وجه اینگونه نیست. 
صنعت برق بسیار سودآور است؛ چراکه محصول آن به صورت تضمینی خریداری می شود. 
هیچ  صنعتی در کشور نیست که تولید آن به صورت تضمینی خرید شود و بازار فروش قطعی 
داشته باشد. در صنعت برق  تولیدکننده مطمئن است هر میزان برق تولید کند، فروش خواهد 
رفت و این یک مزیت بسیار بزرگ است. با سرمایه گذاری  خارجی ظرفیت هایی ایجاد خواهد 
شد که ما بر اساس آن می توانیم صنایع خود را از پهنه سرزمینی بیرون برده و در  کشورهای 

ثالث ایجاد کار کنیم.  
از سوی دیگر بهره وری از اهداف وزارت نیرو است. طبعا با ورود دانش فنی خارجی بسیاری 
از مشکالت کشور برطرف  خواهد شد و واحدهای نیروگاهی که با ظرفیت های پایین کار می 
کنند یا شرایط هوشمند بر تجهیزات آنها در سیستم توزیع  برق حاکم نیست تلفات باالیی 
دارند، ارتقا خواهند یافت. این امر دقیقا در راستای اقتصاد مقاومتی است. رقابت پذیر کردن 
 و فزایش بهره وری صنعت و فراهم کردن زمینه ها برای توسعه صادرات برق محورهای اصلی 

اقتصاد مقاومتی هستند. 

 بدون شک تولید برق توسط بخش خصوصی می تواند تغییرات بسیاری ایجاد 
کند اما اینکه دولت هم  بازیکن و هم داور باشد همواره این نگرانی را ایجاد می کند 
که قواعد طوری تعریف شود که رقابت  بیشتر به نفع بازیکنان دولت باشد تا بخش 

خصوصی. با نگاه به برنامه ششم و آینده بلندمدت وزارت  نیرو آیا تغییر ساختار 
نهادی صورت خواهد گرفت که وزارت نیرو خود را از تصدی گری رهانیده و  بیشتر 

وظایف مدیریت و سیاستگذاری و نقش رفع نقص بازار را به گردن گیرد؟  
ما تجارب ارزشمندی را پشت سر گذاشته ایم و باید در پیش رو نیز برنامه های دقیقی داشته 
باشیم تا بتوانیم بدون  شتابزدگی مسیر خصوصی سازی را طی کنیم. با نگاهی به گذشته 
درمی یابیم بعضا با تعجیلی که در خصوصی سازی  صورت گرفته و با اطمینانی که نسبت به 

واحدهای غیردولتی ایجاد شده است، اتفاقات ناخوشایندی هم داشته ایم.   

  این درست است؛ چراکه طی بررسی های ما بهره وری برخی از بنگاه هایی که از 
دولت به بخش  خصوصی منتقل شده پایین آمده است.  

بله این یک مورد از مصادیق این امر است. مورد دیگر نیز مشکالتی است که در تأمین نیروی 
انسانی و نگاه اجتماعی به  مسائل ایجاد می شود. مصداق دیگر بعضا برخورد با اعتمادهایی 
است که سبب شده برخی امکانات و اموال به ناحق از  سیستم خارج شود. ما در گذشته به 
دلیل شتابزدگی یا کم تجربگی در فرآیند خصوصی سازی با مشکالتی مواجه بوده ایم  که 
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البته این امر نافی سیاست های اصل 44 قانون اساسی نیست و خصوصی سازی می بایست 
انجام شود. امیدوارم تا  پایان برنامه ششم توسعه این امر به تعادلی برسد که دولت به عنوان 
تنظیم کننده مقررات با یک تشکیالت کوچک و  چابک در جایگاه خود قرار گیرد و بخش 
عمده مدیریت امور برق در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد. در حوزه تولید می  توانیم تا 
سقف 80 درصد از امور را در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم که این میزان در حال حاضر 

52ـ  51 درصد است.  
در بحث انتقال سهم کمتری به بخش خصوصی منتقل خواهد شد و تنها امور پیمانکاری و 
عملیاتی به این بخش واگذار  خواهد شد. در مورد توزیع هم برنامه ما این است که بخش عمده 
کار را به بخش خصوصی و غیردولتی واگذار کنیم. البته  باید ظرفیت های این نقل و انتقال ها 

ایجاد شود.  
انگیزه اصلی بخش خصوصی سوددهی است. زمانی بخش خصوصی وارد کار خواهد شد که 
مطمئن باشد فعالیت ها و  تملک یک واحد سودده را می پذیرد. بخش خصوصی در صنعت 
برق روز به روز توانمندتر می شود. بنابراین به راحتی می  توان گفت در آینده ای نه چندان 
دور زمینه برای ایفای نقش های جدی تر از سوی بخش خصوصی و ایفای نقش  قانونگذاری، 

نظارت و پشتیبانی از سوی دولت آماده خواهد شد.  

  این دیدگاه در ذهن برخی از دست اندرکاران صنعت برق وجود دارد که اگر این 
صنعت در دست دولت  باشد بهتر اداره خواهد شد. گاهی اوقات به نظر می رسد 

دولت چندان نیت و تمایلی برای کنار کشیدن  از تجارت برق ندارد. چقدر امیدوار 
هستید تا پایان این دولت بخشی از تجدید ساختار رخ داده باشد و  به نوعی 

نمایندگان بخش خصوصی حضوری پررنگ تر داشته باشند؟    
مانع اصلی حضور پررنگ بخش خصوصی و عدم وابستگی به دولت در صنعت برق در نظام 
تعرفه ای و مخفف های صنعت  برق است که هنوز به حداقل خود نرسیده اند. به عنوان مثال 
شما تمام هزینه های تلفن همراه خود را پرداخت می کنید. در  صنعت ما هنوز مخفف ها را 
داریم و مادامی که اینها وجود دارند، دولت باید مراقبت های خود را بیشتر کند. هنوز نگاه 
ما به  تولیدات صنعت برق به مثابه کاالیی عمومی است. ما زمانی می توانیم موفق شویم که 
نگاهمان به برق از یک کاالی  عمومی به کاالیی اقتصادی تغییر کند. کاالی اقتصادی یعنی 
بخش خصوصی برق را تولید می کند و هر کیلوات ساعت را  به قیمت منطقی آن به فروش 
می رساند. ما هنوز به این نقطه نرسیده ایم، هر چند حرکت تند و شتابزده برای رسیدن به  این 
موقعیت هم اصال درست نیست. اگر قیمت برق به صورت ناگهانی مثال تا 200 تومان به 
ازای هر کیلو وات ساعت باال  رود، اثرات تورمی شدیدی خواهد داشت؛ چرا که در تمام 
زوایای معیشت و زندگی مردم جریان دارد. بنابراین این امر فعال  امکانپذیر نیست و ما باید 

به تدریج این نگاه را در برنامه ششم تغییر دهیم.  
نکته دوم بحث اقدامات ماست. ما شرایطی را ایجاد کرده ایم که بتوانیم خود را از مصارف باالی 
5 مگاوات کنار بکشیم. به  این ترتیب صنایعی که مصارف آنها باالی 5 مگاوات است، عمدتا 
خودشان برق مورد نیازشان را تولید کنند و ما در طول  مراحل کار از جمله مجوزهای تأمین 

بدون شک اعتبار ناچیزی از محل فروش نفت به صنعت تزریق 

می شود که باید به عنوان ابزاری برای  بهره گیری از اعتبارات 

بزرگ تر مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین اینکه بخواهیم مشکالت 

صنعت برق  را با اعتبارات دولتی حل کنیم که در ردیف فصل 

انرژی برای آن دیده می شود، نگاهی دور از واقعیت  است
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سوخت، مجوزهای انتقال، خرید برق اضافه آنها و امکانات دیگر از این صنایع حمایت  کنیم.  
ما تالش می کنیم شرایطی را فراهم کنیم که واحدهای بزرگ مسکونی بتوانند از طریق 
انرژی های نو یا واحدهای تولید  برق پراکنده، به طور مستقل برق مورد نیازشان را تولید کنند. 
پس این دیدگاه که وزارت نیرو عالقمند است جایگاه خود را  در این بخش حفظ کند، درست 
نیست. مصوباتی که ما برای ایجاد واحدهای پراکنده، گواهی ظرفیت و صادرات برق داده  ایم 
خالف این دیدگاه را ثابت می کند. ضمن اینکه ما تاکنون بیش از 2 هزار و 800 مجوز برای 
واحدهای پراکنده صادر  کرده ایم. به هر حال باید این نکته را هم مد نظر قرار داد که دولت به 
عنوان تنظیم کننده مقررات، حفظ منافع عمومی و  حفظ منافع ملی جایگاه خود را دارد و باید 

مراقب باشد تا ساختار شکنی یا دمپینگ در بازار رخ ندهد.  
کامال  باید  خارجی  گذار  سرمایه  است.  همینطور  هم  خارجی  گذاری  سرمایه  با  دررابطه 
ما شود.  داخلی  به رشد شرکت های  منجر  و  رفتار  کند  ایران  در  تعریف شده  به صورت 
شرکت هایی مپنا باید قدرت گرفته، دسترسی آن ها به دانش فنی بیشتر شده و بازارهای  جهانی 
را در اختیار بگیرد. مهمترین بحثی که در هر مولفه اجتماعی یا اقتصادی وجود دارد، مقررات 

بین واحدهاست. اگر  تعادل این امر به هم بخورد، آن مجموعه محکوم به شکست است.  
دولت باید تبدیل به مجموعه ای کوچک و چابک با بهره وری بسیار باال شود. این بدان 
معناست که باید هزینه دولت را به  صفر نزدیک کنیم. البته فعال واحدهای نیروگاهی که 
دولت اداره می کند، براساس بهره وری رتبه باالتری دارند. این یعنی  بخش خصوصی باید 

قیمت های خود را پایین آورده و قدرت رقابتی بیشتری پیدا کند.  
مشکل کشور این است که قیمت تمام شده عمده محصوالت باالست. این امر در تمام 
بخش ها ازجمله محصوالت  کشاورزی، محصوالت صنعتی، برق و آب دیده می شود. تمام 
مسیرها ازجمله عوارض، مالیات و سود بانکی باید به گونه ای  تنظیم شود که بخش خصوصی 

بتواند با هزینه های کمتری تولید کند.  
این اقدامات در تصمیمات دولت قابل مشاهده است؛ مثال دولت به تدریج درحال کاهش 
سود بانکی، عوارض و سایر هزینه  هاست که یکی از آنها هزینه تحریم های ظالمانه بود. در 
دوران تحریم اگر تجهیزی به کشور وارد می کردید هزینه آن بین   30 تا 40 درصد گران تر از 
قیمت اصلی تمام می شد؛ در رابطه با انتقال منابع مالی به خارج از کشور نیز هزینه ها باال بود 

 اما اکنون با رفع تحریم ها قیمت ها و هزینه ها منطقی خواهد شد.  
ما به زودی وارد سازمان تجارت جهانی خواهیم شد و آنگاه بسیاری از سودهای بازرگانی را 
که برای توانمندسازی بخش  خصوصی ایجاد می کنیم از دست خواهیم داد. ما معموال به شکل 
مستمر تعرفه و سود بازرگانی اعمال می کنیم تا ورود  محصوالت خارجی کاهش یابد، اما این 
روش چندان کارسازی به نظر نمی رسد. ایجاد تعادل از این طریق درست نیست و  با ورود به 

سازمان تجارت جهانی استمرار آن اصال امکانپذیر نخواهد بود.  
 

  با توجه به اهمیت مساله رقابت پذیری بنگاه های بخش خصوصی، برنامه دولت یا 
وزارت نیرو برای  بهبود شرایط رقابت پذیری بنگاه ها و صنعتگران چیست؟

به عنوان تنظیم کنندگان مقررات و به قول شما داور بازی، اصلی ترین برنامه ما برای این 
است که از یک سو زمینه را  برای تقویت سندیکا فراهم کنیم و از سوی دیگر توان فعالیت 
صنعت را نیز افزایش دهیم. مطالعه در بنگاه های اقتصادی  صنعت برق اروپا نشان می دهد 
گاهی صنعت تا سه نسل حرکت کرده است؛ یعنی از پدر به پسر و از پسر دوباره به فرزند 
 خانواده. گاه برخی از شرکت ها تا 150 سال قدمت دارند و دارای تاریخچه ای دیرینه هستند. 
اما در کشور ما شرکت ها  مدتی پس از تشکیل منحل می شوند یا اساسا هدف بلندمدتی برای 

خود در نظر نگرفته اند.  
برنامه بلندمدت ما در کشور این است که تاب آوری بخش خصوصی را افزایش دهیم. بخش 
خصوصی باید بتواند در قبال  نوساناتی که رخ می دهد تاب آورد. اینکه بخش خصوصی با یک 
تغییر یا ضربه عقب نشینی کند یا با یک سود کالن منابع  خود را برداشته و از کشور خارج 
شود، هیچ همخوانی با اهداف تدوین شده در اقتصاد مقاومتی ندارد. صنعت باید چه درقبال 
 ضربات و چه درقبال سودهای کالن شرکت ها را مقاوم سازی کند. شرکت های بزرگ دنیا نیز 

متحمل ضرباتی شده اند اما  سال های طوالنی روی پای خود ایستاده و مقاومت کرده اند.  
سندیکا یعنی فضای اجتماعی اهلیت یک صنعت. سندیکای صنعت برق و صنایع ما باید تمام 
تالش خود را بکنند تا تاب  آوری بیشتری داشته باشند و ما نیز در این روند توانمندسازی 
به آنها کمک خواهیم کرد. ما هرگز نمی توانیم جلوی ضرباتی  را که به صنایع وارد می شوند، 
بگیریم اما زمانی که تاب آوری یک صنعت زیاد می شود، تعادل آن از بین نخواهد رفت؛ 

 ممکن است دچار بحران های بزرگ شود اما زمین نخواهد خورد.  
فرض کنید ما 80 درصد از صنعت برق را به بخش خصوصی بسپاریم. اگر قرار باشد یکی از 
امواج به آنها برخورد کند و  بخش خصوصی نتواند به مأموریت های خود عمل کند چه اتفاقی 
خواهد افتاد؟ کافی است 10 روز نصف کشور در خاموشی  فرو رود؛ آنگاه صنایع کشور 
می خوابد و حتی ارتباطات قطع می شود. تصور می کنید جامعه فعلی نه 10 روز، بلکه نیم 
 ساعت تاب پذیرش چنین رخدادهایی را دارد؟ پس اگر بخش خصوصی بخواهد در چنین 
جایگاهی قرار گیرد، باید بداند  مسئولیت همراه با تعهد است و باید در فراز و نشیب هایی که 
رخ خواهد داد و طبعا در برنامه ششم نیز با آن روبرو خواهیم  شد، اهلیت، توانمندی و تاب 

آوری خود را ثابت کند.  
اگر می بینید صنعت برق فرانسه یا ایتالیا توسط بخش خصوصی اداره می شود، به این دلیل 
است که مثال سازمان برق  فرانسه در این زمینه حداقل دو قرن تجربه دارد، جایگاه خود را 
یافته است و وقتی وارد مجموعه های آنها می شوید می  بینید با مدیریت های بسیار قوی اداره 

می شوند.

  به عنوان مبحث آخر، باتوجه به اینکه به صدمین شماره نشریه ستبران رسیده ایم، 
خوشحال می  شویم نقطه نظرات شما را دررابطه با این نشریه بدانیم. 

نشریه ستبران را نقطه ای بسیار ارزشمند در صنعت می دانم. سندیکا به عنوان مرجعی برای 
انتشار افکار یکی از ارکان  صنعت برق است. وقتی صنعت رشد کرده و به درجاتی خاص 
می رسد، طبعا نیازمند ارکانی مانند سندیکا، نشریه و حتی  سایت ها و مجموعه های مردم نهاد 
اثرگذار است. اینکه صنعت یک یا چند نشریه دارد بسیار خوب است؛ چراکه جایی  هست 
که جایگاه تضارب آرا قرار گیرد؛ حتی برای دولت. صنعت برق به بلوغی رسیده که هم برای 
خود تشکیالت حرفه ای  و نشریات حرفه ای دارد و هم محیط هایی دارد که در آنها تعارض 

افکار صورت می گیرد.  
روزگاری که در آن قرار داریم، دوران مدیریت افکار است. این دوران بخش بسیار ظریفی 
است. اگر بتوانیم از طریق گفتمان  و رسانه مدیریت و شکل دهی افکار را صورت دهیم، 

موفقیت های بعدی را نیز کسب خواهیم کرد. 
نشریه ستبران از مصاحبه های ویژه، گزارش های تحلیلی، مطالب تشویقی و مطالب انتقادی 
برخوردار است و توانسته  صنف را به لحاظ آگاهی تقویت کند. مشخص است  این نشریه به 
خوبی اداره می شود. اگر ما بخواهیم در منطقه سرآمد  شویم، باید ابزار بزرگی را نیز فراهم کنیم 
و آن صرفا ساختن کارخانه نیست و مدیریت افکار نیز که باید ازطریق رسانه  صورت گیرد، 

مسأله ای مهم است.  
اینکه مجله ستبران تا 100 شماره منتشر شده نشان می دهد در این جایگاه نقشی بسیار خوب 
ایفا می کند و جای تشکر از  کسانی که آن را مدیریت و اداره می کنند وجود دارد. امیدوارم این 

نشریه ادامه طریق داده و بتواند نقش مهم تری را در  صنعت برق ایفا کند.  

نشریه ستبران را نقطه ای بسیار ارزشمند در صنعت می دانم. 

سندیکا به عنوان مرجعی برای انتشار  افکار یکی از ارکان صنعت 

برق است. وقتی صنعت رشد کرده و به درجاتی خاص می رسد، 

طبعا  نیازمند ارکانی مانند سندیکا، نشریه و حتی سایت ها و 

مجموعه های مردم نهاد اثرگذار است
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در  فضای  مساعد ایجاد شده در پساتحریم، همه انتظار اتفاقات خوب در اکثر صنایع را خواهند 
داشت. از جمله این اتفاقات می توان به کاهش هزینه مبادالت تجاری با سایر کشورها، امکان 
از سرگیری مجدد صادرات به سایر کشورها، امکان واردات تجهیزات و یا مواد اولیه مورد نیاز، 
رشد کلی اقتصاد و به تبع رشد فروش شرکت ها اشاره كرد. رخداد تمامی این شرایط خوب برای 
گروه فلزات اساسی نیز قابل تصور است. اما نکته ای که بیش از سایر صنایع ما را در خصوص 
وضعیت آینده این گروه نگران کرده و آن را با ابهام بیشتری مواجه می سازد، وضعیت جهانی 
است. وضعیت این گروه کامال به اوضاع جهانی گره خورده است. از این رو وضعیت آینده این 

گروه را از دو منظر خارجی و داخلی )در فضای پساتحریم( می توان مورد بررسی قرار داد.
همان گونه که می دانیم برای بحث در خصوص پیش بینی قیمت آتی هرکاالیی باید وضعیت 
آینده عرضه و تقاضا در مورد آن کاال را بررسی کرد. هرگونه عدم تعادل در طرف عرضه یا 
تقاضا منجر به فشار رو به باال یا پایین قیمت ها خواهد شد. برای پیش بینی طرف عرضه فلزات 
اساسی باید به دنبال طرح های توسعه ای در حال اجرا و همچنین قیمت تمام شده تولیدکنندگان 
مهم آن در دنیا باشیم؛ چرا که از یک سو بهره برداری از طرح های بزرگ منجر به افزایش عرضه 
و کاهش قیمت ها خواهد شد و از سوی دیگر، کاهش قیمت فروش محصوالت به پایین تر از 
نرخ تمام شده تولیدکنندگان، ورشکستگی و خروج تولیدکننده از عرصه رقابت ،کاهش تولید 
و پدید آمدن مازاد تقاضا و افزایش قیمت را در پی خواهد داشت. از طرفی، کاهش انرژی و 
خوراک مصرفی و همچنین رشد فناوري و افزایش راندمان در صنایع در دنیا نیز منجر به کاهش 

شدید قیمت تمام شده و کاهش قیمت محصوالت و فرآورده های نهایی شده است.
در طرف تقاضا نیز باید مصرف کنندگان بزرگ و مهم آن کاال در جهان را شناسایی و وضعیت 
آتی تقاضا در آن منطقه را پیش بیني كرد. در این راستا، چین تقریبا در تمامی فلزات اساسی در 
حدود نیمی از تولید و مصرف جهان را به خود اختصاص داده است. بررسی وضعیت اقتصادی 
چین نشان از کندی روزافزون نرخ رشد در این کشور دارد. تمامی شاخص های اقتصادی مهم 
در خصوص این کشور نشان از کاهش رشد شتابان آن دارد. چین به عنوان دومین قدرت بزرگ 
اقتصادی و موتور محرک رشد اقتصادی در دنیا، با کاهش تقاضا در تمامی بخش ها روبه رو بوده 
است. به دنبال رکودی که در بخش مسکن این کشور ایجاد شد، اثرات آن به تمامی صنایع 
مهم از جمله فوالد، سنگ آهن، آلومینیوم و سایر فلزات اساسی تسری یافته است. تحلیلگران 
اقتصادی وضعیت این کشور در سال 2016 و حتی 2017 را امیدوار کننده نمی دانند و باید 
انتظار کاهش بیشتر تقاضا را از سوی این کشور داشته باشیم. در ادامه به تفکیک، وضعیت 
جهانی و داخلی هریك از 4 عنصر فلزی مهم )فوالد، مس، آلومینیوم و روی( در سال آینده و 

در فضای پساتحریم خواهیم پرداخت.

فوالد
در بررسی طرف عرضه، در حالی که طی سال های گذشته متوسط حاشیه سود فوالدسازان جهان 
همواره بین 10 تا 12 درصد بوده، در سال 2015 این رقم به کمتر از 4 درصد رسیده است. 
بسیاری از فوالدسازان به ویژه واحدهای کوچک مقیاس )کمتر از 5 میلیون تن( در دنیا با 

زیان های سنگین مواجه شده اند. کاهش بیشتر قیمت فوالد در سال 2016 منجربه زیان دهی 
بیش از نیمی از فوالدسازان در جهان خواهد شد. این امر موجب کاهش عرضه فوالد خواهد 
بود. این در حالی است که دولت مرکزی چین از کاهش 100 تا 150 میلیون تنی در تولید 
فوالد برای سال 2016 خبر داده است. از طرفی کاهش تقاضای فوالد چین نیز عامل بازدارنده 
جدی برای افزایش قیمت ها در دو سال آینده محسوب می شود. از این رو در عرضه جهانی 
محتمل ترین سناریو برای قیمت فوالد، ثبات آن در قیمت های فعلی در دو سال آینده است.
وضعیت داخلی فوالد را از دو منظر فوالدسازان ساختمانی و صنعتی می توان مورد بررسی 
قرار داد. به دلیل پیش بینی هایی که در خصوص رشد قابل توجه تولید خودرو برای سال 95 
و تسریع طرح های صنعتی و نفت وگاز می شود، می توان انتظار اتمام رکود و رونق نسبی این 
بخش ازجمله فوالد مبارکه را در سال آینده داشت. از طرفی، امکان صادرات بیشتر محصوالت 
این فوالدسازان به اروپا نیز میسر است و مشکلی در فروش نخواهیم داشت. اما در فوالدسازان 
ساختمانی از جمله ذوب آهن در سال 95 هم نمی توان انتظار رونق جدی را داشت، چرا که 
دولت هنوز برنامه ای برای تعریف طرح های جدید عمرانی ندارد و به دنبال اتمام طرح های 
نیمه تمام است که عمدتًا دیگر نیاز چندانی به آهن و میلگرد نخواهند داشت. انتظار افزایش 
جدی ساخت وساز واحدهای مسکونی نیز برای سال 95 دور از ذهن است. به لحاظ قیمت نیز 
همانگونه که عنوان شد، انتظار ثبات قیمت ها را خواهیم داشت اما به دلیل انتظار افزایش نرخ 
دالر، به همان میزان می توان انتظار افزایش قیمت فروش محصوالت فوالدی را داشت که در 
عمل با افزایش هزینه های سربار و دستمزد این شرکت ها جبران خواهد شد. نتیجه آنکه، در کل 
انتظار افزایش سودآوری و حاشیه سود فوالدسازان را برای یکی دو سال آینده نخواهیم داشت، 

مگر شرکت هایی که دارای طرح های توسعه ای ارزشمند باشند.

مس
این کاال که بیشترین همبستگی را در میان تمامی کاالها با قیمت نفت دارد، پس از سقوط 
قیمت نفت، با کاهش قابل توجه قیمت مواجه شد. بیشینه قیمت مس در حدود 10هزار دالر 
در سال 2011 به کمینه قیمت 4300 دالری در سال 2015 رسید و در حال حاضر نیز در 
کانال 4600 دالری به سر می برد. همانطور که عمده پیش بینی ها از سوی موسسات معتبر بین 
المللی افزایش قیمت نفت از نیمه سال 2016 را نشان می دهد، قیمت مس نیز توسط تمامی 
موسسات مالی دنیا در سال 2016 افزایشی است. تصور می شود این شیب مالیم صعودی 
قیمت مس را تا سال 2025 به محدوده 7000دالری بازخواهد گرداند. تجمیع پیش بینی هایی 
که از سوی بیش از 20 مرجع بین المللی انجام شده است، متوسط قیمت مس در سال 2016 را 
در حدود 5700 و برای سال 2017 بیش از 6000 دالر نشان می دهد. از طرفی، در داخل نیز 
به دلیل محدودیت هایی که در سال های گذشته به منظور صادرات مس وجود داشت، صادرات 
بزرگترین تولیدکننده مس در ایران یعنی شرکت صنایع ملی مس ایران با کاهش بسیار شدیدی 
مواجه بوده است. اما پس از اجرای برجام مطابق گذشته امکان صادرات از طریق بزرگترین 
تریدرهای مس دنیا همچون گلنکور به وجود خواهد آمد. نتیجه آنکه در این گروه و مشخصًا 

گــــروه فلزات اســــاسی در پســابرجـــام؛ 
حمیدرضا حدادیان/ کارشناس بازار سهام
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ملی  صنایع  شرکت  برای 
از  دلیل  سه  به  ایران  مس 

جمله افزایش تولید مس محتوا 
)با بهره برداری از طرح های توسعه ای 

این شرکت(، افزایش قیمت مس و افزایش 
می توان  مجدد،  صادرات  امکان  دلیل  به  فروش 

انتظار افزایش سودآوری با نرخ رشد ساالنه 20 تا 30 
درصدی را در EPS های فعلی داشت.

روی
در خصوص روی نیز عمده بررسی تحلیلگران جهانی نشان از روند صعودی 

آن دارد، به گونه ای که قیمت در 2 سال آینده از 2000 دالر در هر تن نیز خواهد 
گذشت. این در حالی است که قیمت فعلی هر تن شمش روی در بازار فلزات لندن 

در حدود 1700 دالر است. اما در داخل به دلیل کندی بهره برداری از معدن مهدی آباد 
و کاهش شدید عیار خاک انگوران و رو به اتمام بودن این معدن، مقادیر تولید در کارخانه 

هاي سرب و روی کاهش شدیدی در سال های گذشته داشته، به گونه ای که مقدار تولید 
شمش روی در شرکت هلدینگ توسعه معادن روی ایران از 110هزارتن در سال 90 به 

کمتر از 70هزارتن در سال 94 رسیده است. راندمان پایین در بسیاری از شرکت های تولید 
کننده شمش سرب و روی قیمت تمام شده آن را به باالی 1800 دالر رسانده است اما عمده 

آنها در حال حاضر با زیان ادامه حیات می دهند. این شرکت ها همچون سایر تولیدکنندگان فلزی 
از صادرات عمده به سایر کشورها در زمان تحریم محروم بوده اند، که انتظار می رود در سال های 

آینده از این نظر با شرایط بهتری مواجه شوند. نتیجه آنکه در سال 95 هم با توجه به پیش بینی 
قیمت 1800 دالری روی و همچنین تداوم مشکل تامین خاک در این شرکت ها، انتظار افزایش 

سودآوری و بهبود اوضاع را حتی در فضای پساتحریم نیز نخواهیم داشت.

آلومینیوم
آلومینیوم نیز از منظر جهانی وضعیتی مشابه با روی خواهد داشت. پیش بینی هایی مبنی بر مازاد 
تقاضا برای سال آتی وجود دارد. قاطبه پیش بینی ها نشان از رشد قیمت آلومینیوم به محدود 2000 
و  در سال 2016، 2017  را  آن  قیمت  متوسط  می توان  که  گونه ای  به  دارد،  تا سال 2019  دالر 

2018 به ترتیب در حدود 1600، 1700 و 1800 دالر فرض كرد. اما اوضاع در داخل 
کاماًل متفاوت است. در پساتحریم امکان واردات راحت تر 

آلومینیوم وجود خواهد داشت. پیش از این صادرات 
تحریم های  فهرست  جزو  ایران  به  آلومینیوم 

از  است.  می شده  محسوب  المللی  بین 
طرفی در داخل، سه مجتمع 

تولیدکننده آلومینیوم در ایران)ایرالکو، المهدی 
تن  هزار   400 حدود  در  مجموعًا  هرمزال(  و 
آلومینیوم، یعنی برابر تقاضای داخل تولید می کنند، 
اما در حدود 150 هزار تن آن را با آلومینا )ماده اولیه 
مصرفی( با شرکت های خارجی تهاتر می کنند. از این 
رو مازاد تقاضای حدود 150 هزار تنی در سال های گذشته 
موجب ایجاد پریمیوم مثبت فروش در بورس کاال شده است. با 
بهره برداری از طرح های جدید آلومینیومی از جمله آلومینیوم جنوب 
که طرحی با ظرفیت 300 هزارتنی محسوب می شود، این مازاد تقاضا 
نیز از بین خواهد رفت. شرکت های تولیدکننده آلومینیوم در داخل، همواره 
با مشکل تامین آلومینا )ماده اولیه( مواجه بوده اند. ایران از این منظر فاقد 
ذخایر غنی بوکسیت است. مصرف بسیار باالی برق در کارخانه هاي تولید 
کننده این محصول از دیگر تهدیدات جدی برای صنعت است. با آزادسازی 
نرخ حامل های انرژی مطابق برنامه ششم توسعه، انتظار اثرات منفی قابل 
توجهی در این صنعت را خواهیم داشت به گونه ای که حتی قیمت آلومینیوم 
باالی 2000 دالر هم جوابگوی این هزینه ها نخواهد بود و شرکت ها با 
زیان مواجه خواهند شد. همچنین از آنجاکه این شرکت ها ماده اولیه خود 
را به صورت نرخ مبادله ای دریافت و محصول خود را به صورت نرخ 
آزاد در بورس کاال عرضه می کنند، از این حیث با تهدید جدی مواجه 
هستند، چرا که با یکسان سازی نرخ ارز، سود ناشی از این اختالف به 
کلی از میان رفته و چه بسا شرکت ها با زیان های بسیار سنگینی مواجه 
شوند. نتیجه آنکه بررسی تمامی جنبه های این صنعت نشان از افقي نه 
کاماٌل روشن برای تولیدکنندگان آن در یکی دو سال آینده حتی در 

فضای پساتحریم دارد.

منبع: دنیای اقتصاد 
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بیماری 
مدیریت دولتی 
بزرگترین چالش 
سرمایه گذاری در 
صنایع

گفتگو با حسن الجوردی؛
دانش آموخته رشته اقتصاد حوزه برق و انرژی

دکتر حسن الجوردی از آن دسته دانش 
آموختگان اقتصاد است که صنعت برق 
و مشکالت و دغدغه های آن   را به خوبی 
می شناسد و زمانی که از فرصت ها و 
چالش های پیش روی سرمایه گذاری در 
صنعت برق  ایران از او می پرسیم به دادن 
جوابی کوتاه بسنده نمی کند، بلکه با نگاهی 
کارشناسانه و کالن نگر  جوانب مختلف امر 
را باز می گشاید و از انواع شوک های برون زا 
و تحریم به عنوان قسمتی از آن تا  حکمرانی 
خوب و شاخصه های آن در حکم  راهکار 
برون رفت از شوک های مذکور را استادانه 
باز  می  شناساند. این محقق موسسه متن در 
محل شرکت توزیع برق تهران، سرمایه اصلی 
را مدیریت  صنعت می داند و بر این اساس 
موکدا از مشکالت مدیریتی خصوصا در 
بخش دولتی این صنعت در  سال های تحریم 
یاد می کند که ارزش سرمایه ها و سرمایه 
گذاری های اقتصادی هم قادر به پوشاندن 
 اثرات مخرب آن نبوده است. صبح آخرین 
روزهای زمستان 94 پای صحبت های او 
نشسته ایم تا از  اهمیت اعتمادی بگوید که برای 
بازگشت  آن به هوای اقتصاد برق کشور نیاز به 
زمانی نه چندان کوتاه  است: 

پرونده:فرصتهایرسمایهگذاریدرصنعتبرق
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 جناب دکتر ستبران صد بنا دارد به بررسی فرصت ها و چالش های سرمایه گذاری 
بپردازد اما این امر  نه به طور مطلق بلکه در شرایطی مطرح می شود که به پسابرجام 

موسوم است و لغو تحریم هایی  را نوید می دهد که از سویی امیدهای تازه ای را از 
گشایش های اقتصادی به همراه داشته و از سوی  دیگر نگرانی هایی را از سوی 

صاحبان صنایع تولیدی در پی دارد. با این وصف لغو تحریم ها و  گشایش مراودرات 
تجاری و اقتصادی کشور در بخش صنعت برق را چگونه ارزیابی می فرمایید؟

طی 30 سال   اخیر، کشور ایران همسو با دنیا تغییرات بی   سابقه ای را تجربه کرده است که 
بسیاری از این تغییرات در  جهت بهتر شدن بوده است. البته در کنار این فرصت ها، کشور با 
مخاطرات و شوک های برون زای جدیدی مواجه شده  است که منجر به افزایش آسیب پذیری 
کشور شده است. آسیب پذیری اقتصادی به صورت در معرض قرار گیری اقتصاد  در برابر 
شوک های خارجی تعریف می شود. به عبارت دیگر مستعد بودن و آسیب پذیری یک کشور 
به شوک های خارجی   ناشی از یک سری خصوصیات اقتصادی ذاتی آن است. حال ببینیم این 

شوک های برون زا در ایران شامل چه مواردی  است؟
دسته اول از شوک ها شامل بالیای طبیعی همچون سیل، زلزله، طوفان و تغییرات شدید دما، 
ریز گردها، خشکسالی و ....  است.  بالیای طبیعی موجب خسارات  مالی به زیر ساخت ها و 

بی خانمانی افراد می شود. 
دسته دوم از شوک های برون زا شامل حمالت تروریستی و سایبری است که در زمینه کاهش 

این شوک ها تدابیری  تحت عنوان پدافند غبر عامل اندیشیده شده است. 
دسته سوم از شوک های برونزا شامل شوک های تجاری از جمله شو ک های بازار های مالی 
است که هر چه اقتصاد  کشور با اقتصاد جهانی  مبادالت  و تجارت بیشتری داشته باشد، 
احتمال در معرض آسیب پذیری آن هم بیشتر  می شود. شاخص های سنجش آسیب پذیری از 
جمله میزان باز بودن اقتصاد، وابستگی به کاالهای استراتژیک همانند  غذا وسوخت و تمرکز 

صادرات کاالیی است. 
دسته چهارم از شوک های برون زا که مختص کشورهای تولیدکننده نفت است، نوسانات 
منفی و مثبت قیمت نفت است.  مطالعات نشان می دهد که افزایش قیمت نفت در کشورهای 
صادر کننده از جمله ایران در بلند مدت منجر به افزایش  تولید ناخالص داخلی نمی شود و تنها 
منجر به افزایش واردات خواهد شد و مشکلی به نام  بیماری هلندی را به وجود  می آورد. اما 
کاهش قیمت نفت باعث  کاهش تولید ناخالص داخلی و  افزایش بیکاری خواهد شد )رکود(. 

بنابراین این دیدگاه در تئوری های اقتصادی که معتقد بود وفور منابع طبیعی منجر به رشد 
اقتصاد و تولید ناخالص داخلی  می شود، در بررسی های تجربی مورد تردید قرار گرفت و 
مطالعات نشان داد که کشورهای دارای وفور منابع طبیعی  از  جمله کشورهای  تولید کننده 
نفت در مقایسه با سایر کشورها از رشد تولید ناخالص داخلی کمتری برخوردار هستند. 

 بنابراین امروزه از اصطالح نفرین منابع صحبت می شود. 
البته اقتصاد کشور طی 30 سال گذشته متاثراز  شوک های خارجی دیگر  همانند جنگ و 
تحریم  نیز بوده است. این  موارد تنها بخشی از شوک های خارجی است که  جامعه و اقتصاد 
کشور را مورد آسیب پذیری قرار داده است. شدت هر  کدام از این شوک ها، مدت زمانی که 
شوک ادامه دارد و یا وقوع  توام چند شوک خارجی  با هم  بالطبع تاثیر ات  متفاوتی بر جامعه 

و اقتصاد دارد. 
  مجموعه تدابیر اخذ شده در حوزه  سیاست های اقتصادی، کارایی بازارها، حکمرانی خوب، 
توسعه اجتماعی و زیست  محیطی  در کشور تنها راه حل برای مقاومت در برابر شوک های 
خارجی و یا تسهیل در جهت بازیابی سریع تر اقتصاد به  مسیر رشد و توسعه بلند مدت، در قبل 

از وقوع شوک های برون زا باشد. 
تجارب کشورهای صنعتی وارد کننده نفت طی ربع قرن اخیر نشان می دهد که این کشورها 
توانسته اند، با به کارگیری  مجموعه ای از سیاست ها همانند متنوع سازی سبد انرژی، افزایش 

کارایی، جایگرینی سایر نهاده ها مانند کار و سرمایه  به جای انرژی، مدیریت مصرف و ایجاد 
به منابع فسیلی کاهش بدهند و  اقتصاد  ذخایر استراتژیک میزان  وابستگی خودشان را 
از شوک های نوسانات قیمت نفت کاهش  ناشی  برابر آسیب پذیری  کشورهایشان را در 
دهند. مطالعات نشان  می دهد که امروزه تاثیر یک شوک 20 درصدی افزایش قیمت نفت بر 

کشورهای وارد کننده نفت بسیار کمتر از تاثیر  همین شوک در دو دهه قبل است. 
اقتصاد ایران نه تنها در برابر تعدد شوک های برون زا آسیب پذیر تر شده است که مجموعه 
سیاست های به کار گرفته شده  طی چند دهه اخیر  نیز نتوانسته منجر به ثبات رشد تولید ناخالص 
داخلی و توسعه پایدار  در حوزه های زیست محیطی و  اجتماعی بشود. نتیجه سیاست های 
مالی دولت شامل مخارج  و مالیات ها منجر به کسری های مدوام بودجه دولت و  وابستگی 
بودجه به درآمدهای نفتی شده است. در شرایط شوک مثبت نفتی که فضاهای رانتی درآمدی 
در کشور شکل  می گیرد و دولت باید اقدام به اخذ مالیات کند، خود را بی نیاز از این درآمدها 
می بیند، در فضای رکود ناشی از شوک  منفی قیمت نفت، دولت باید مالیات کمتری بگیرد و 

بر عکس عمل می کند و نفس بنگاه های اقتصادی را می گیرد و  باعث تشدید رکود می شود. 
نتیجه سیاست های  پولی دولت منجر به تورم های دو رقمی در اقتصاد شده است. در یک 
اقتصاد سالم و برای حفظ  رشد تولید یک تورم 3 تا 5 درصدی پیشنهاد شده است. در کشور 
ما مطابق آمار بانک جهانی در سال 1374 تورم   49.6 درصدی و در سال 1392 تورم 
39.2 درصدی داشته ایم. نرخ بهره که پاداش تعویق مصرف امروز به فردای  پس اندازکنندگان 
است، فاقد ثبات است. در شرایط رکود باید با کاهش شدید نرخ بهره، جلوی شکل گیری 
پس انداز رو  بگیریم و به مصرف دامن بزنیم،  تعیین نرخ بهره باال عمال کارایی ندارد و 

سرمایه گذاری های جدید را فاقد توجیه  می کند. 
سیاست ها در بخش تجارت، تمرکز صادرات کاالیی را مقداری کاهش داده  و از 0/78 
در سال 1379 به 0/57در سال   1393 رسانده است. شاخص تنوع صادرات به کشور از 
0/74 در سال 1379 به 0/57 در سال 1393 رسیده است. اما  تراز تجاری کشور  فاقد 

ثبات بوده است.  
در حوزه حکمرانی که مولفه های آن شامل حاکمیت قانون، اثر بخشی دولت، ثبات سیاسی، 
کیفیت مقررات، کنترل  فساد و شفافیت و پاسخگویی است، بیش از یک  دهه است که 
شاخص های مقایسه ای جهانی منتشر می شود،  وضعیت مقایسه ای ایران بهبود نیافته است. 
را  بدترین  حالت  در  و 2/5-  حالت  بهترین  در  بین 2/5  عددی  مقادیر  این شاخص ها 
می پذ یرند. شاخص کنترل فساد در سال 1996)1375( برابر 0/65 – بوده است و این 
شاخص در سال   2010)1389( به 0/99- می رسد که حکایت از بدتر شدن آن است. البته 

این شاخص دارای نوساناتی است و در سال   2013)1392( مقدار آن 0/68- می شود. 
در حوزه شاخص های آزادی اقتصادی که بیانگر فضای کسب و کار در کشور است  نیز 
این  نیست. مجموعه  مناسب  نیز چندان  منطقه  با  کشورهای  مقایسه  در  وضعیت کشور 
سیاست ها در حوزه اقتصادی و حکمرانی و فضای کسب و کار  منجر به افزایش بیکاری، 

شکاف درآمدی و آسیب پذیری در حوزه زیست محیطی شده است. 
 30 سال قبل که ما داتشجوی اقتصاد بودیم در حسرت رشد و پیشرفت کشورهای جنوب 
شرق آسیا بودیم و امروز  علیرغم تاکید سند چشم انداز که ایران بایستی کشور اول منطقه باشد، 

اعداد و ارقام نشان می دهد که تا رسیدن به این  آرزو  فاصله ها بسیار است.  
یک مطالعه تطبیقی در مورد کشور ایران و 4 کشور مالزی، هند، کره جنوبی و ترکیه در 2 
مقطع سال های   1980)1359( و 2007)1386( نشان می دهد که در سال 1980ایران در 
مقایسه با چهـار كـشور منتخـب اولـین تولید  سرانه را احراز كرده بود ولیكن در سال 2007هر 
چهار كـشور كره جنوبي، مالزي، تركیه و هند با نرخ رشد تولیـد  ناخـالص داخلـي سرانه باال 
توانسته اند این متغیر را به چند برابـر ارتقـاء دهنـد.  ) كره جنوبي تا 11/64برابر، مالزي تا 
  3/76برابر، تركیه تا 4/36برابرو هند تا 3/61برابر(. حال آنكه تولید ناخالص داخلي سرانه 
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ایران تنها9 /1برابر شده است.  به این ترتیب در سال 2007 ایران با احراز رتبه چهارم بعد 
از سه كشور كره جنوبي، مالزي، تركیه و قبل از هند  قـرارداشته است. 

در سال 1980 ایران در مقایسه با چهار كشور منتخب وضـعیت صادرات كاالیي چندان 
پائیني نداشته است ولیكن در  سال 2007هرچهار كشور كره جنوبي، مالزي، تركیه و هند 
بـا نـرخ رشـد صـادرات كاالیي باال توانسته اند این متغیر را  به چند برابر ارتقاء دهنـد.  ) كره 
جنوبي تا 21/23برابر، مالزي تا 13/64برابر، تركیه تـا 36/86 برابر و هند تا 16/9برابر(. 
 در حالي كه صادرات كاالیي ایران 11/04برابر شده است. به این ترتیب در سال 2007ایران 
بعـد از چهـاركشور  منتخب - كره جنوبي، مالزي، تركیه و هنـد- در رتبـه پـنجم قرار داشته 
است. در ایران شاخص تمركز صادرات   کاال  باال است و اساسا ایـران متكـي بر صدور 
منـابع طبیعـي، معـدني و كـشاورزي اسـت که بخشی مهمی از  صادرات کشاورزی هم در 
صورت حذف یارانه های حامل های  و با توجه به اهمیت آب فاقد توجیه اقتصادی است . 
 شـاخص تنـوع صادرات و واردات ایران در مقایسه با چهار كشور منتخـب مبین آن است كه 

تعداد معدودي كشور  بخش مهمی از تجارت ایران را در برمي گیرند . 
  تا اینجا من این مقدمه را عرض کردم تا تصویر جامعی از فضای عمومی اقتصاد کشور در 

رابطه با شوک های برون زای  اقتصادی به دست دهم. 
حال با توجه به سوال شما در خصوص بحث  نقش تحریم و پساتحریم در سرمایه گذاری، 
باید بگویم من تحریم را  یک شوک برون زا می دانم که موجب آسیب پذیری اقتصاد می شود  
و در واقع به این نکته بپردازم که مجموعه  سیاست ها و تدابیری که ما به کار گرفته ایم و 
حکمرانی ما در این حوزه چگونه  عمل کرده است و آیا توانسته اثر این  شوک را کاهش دهد 

یا خیر؟
  تحریم در حوزه اقتصادی منجر به کاهش درآمدهای ارزی می شود که پیامد آن افزایش 
کسری بودجه دولت است.   به دنبال آن اعتبارات عمرانی  کاهش یا استقراض از بانک 
مرکزی افزایش  می یابد. کاهش اعتبارات عمرانی نیز به  دنبال خود افت تولید و افزایش 
بیکاری را در پی دارد. از طرفی کاهش درآمدهای ارزی سبب می شود که واردات  کاهش 
یابد که بخش مهم کاهش واردات مربوط به کاالهای واسطه است که این خود  باز بر روی 
تولید اثر  کاهنده  دارد. بنابراین شوک تحریم با خود کاهش تولید، تورم و مشکالت کسب و 
کار و افزایش بیکاری را  به همراه دارد. در  فضای تحریم نقل و انتقاالت پولی دچار  بحران 
شده بود  و واردات به کشور با هزینه های مضاعف انجام می شد و  ریسک اقتصادی کشور 

به شدت افزایش یافت.  
اما به موازات آن، شوک تحریم  ناخواسته با خود مزایایی را هم به همراه داشته است. زیرا 
زمانی که شما با دنیا تجارت  دارید، در معرض آسیب پذیری های اقتصادی قرار می گیرید. 
این شوک تحریم باعث می شود برخی متغیرهای  اقتصادی ما هم بهبود یابد که البته این امر 
حاصل عملکرد مثبت ما نبوده است. برای مثال تراز تجاری ما به طور نسبی  در شرایط تحریم 
بهبود یافته است. همچنین از آنجا که در شرایط تحریم دولت به ناچار در پی جایگزینی 

واردات است،  از منابع داخلی بیشتر استفاده خواهد کرد.  
بنابراین وقتی از تحریم صحبت می کنیم تاثیراتش را باید در هر دو جهت دید. در موارد 
بسیاری تحریم در حوزه تولید و  در حوزه کسب و کار تاثیرات نامطلوبی گذاشته است و در 

مواردی نیز برخی متغیرهای اقتصادی را بهبود بخشیده است. 
حال به طور خاص به حوزه  صنعت برق ورود می کنیم؛ برق کاالیی است که انحصارا توسط 
دولت عرضه می شود.  صنعت برق بودجه خود را از دولت می گیرد و با کاهش اعتبارات 
عمرانی  دولت در شرایط تحریم ، فعالیت های زیر  بنایی و سرمایه گذاری این صنعت با 
کاهش مواجه می شود ، الجرم صنعت برق در معرض آسیب پذیری هایی است که  تحریم 
برای دولت به همراه داشته است. حال آنکه در مورد شوک های تجاری به سبب آنکه صادرات 
برق ما عمدتا در  حوزه کشورهای منطقه، در قالب مراودات سیاسی و به شکل قراردادهای 
بلندمدت است، جندان آسببی در این بخش  نمی بیند . همچنین در حوزه واردات به دلیل 

خودکفایی نسبی این صنعت و  اینکه وابستگی اش چندان باال نیست  آسیب پذیری آن 
بسیار اندک بوده است.  

  بنگاه ها نیز با شوک های برونزا  مواجه می شوند. یک بنگاه ممکن است با مجموعه ای 
از خطاهای انسانی و یا  ریسک ها مواجه باشد که البته خطاهای انسانی قابل مدیریت و 
ریسک ها قابلیت پوشش  بیمه ای دارند. اما در رابطه با  بحث تحریم علت اصلی آسیب های 
وارده به بنگاه ها به انحصاری بودن و تک کارفرمایی بودن بنگاه های فعال در  حوزه صنعت 
برق بازمی گردد. چرا که شوک هایی که از طرف دولت، صنعت برق را متاثر می کند، این 
بنگاه ها را نیز  تحت تاثیر قرار می دهد. بنگاه ها برای اینکه آسیب پذیری شان را از جانب تک 
کارفرمایی بودن کاهش دهند، باید به  سمت رصد بازارهای جدید حرکت کنند و در این راستا 

به فکر توسعه صادرات بیفتند. 
  اما به هر حال وقتی صحبت از آثار تحریم می شود پرسش اینجا است که مجموعه تدابیر 
مدیریت صنعت برق برای  کاهش اثرات این شوک ها چه بوده است و آیا توانسته به معنای 
واقعی اثرات این شوک ها را کاهش دهد؟ که البته به  نظر بنده جواب چندان مثبت نیست.  
مالحظه می شود که در بخش بالیای طبیعی هم صنعت برق با یک طوفان دچار  صدمات 

شدید می شود و عدم مدیریت صحیح منجر به ایجاد شوک بحران در آن شده است. 
یک  به  انحصاری   یک ساختار دولتی -  از  برق در حال گذر  ادعا می شود که صنعت 
ساختار خصوصی و رقابتی است.  در ایران صنعت برق حدود یکصد سال پیش با انحصار 
خصوصی شکل گرفت، و بعد در یک فضای رقابتی توسعه  یافت؛ سپس به واسطه درآمدهای 
نفتی دولتی شد  و امروزه این صنعت در قالب بحث تجدید ساختار ، مجددا با  نگرشی که 

می گوید"کوچک زیبا است" خصوصی سازی و ایجاد رقابت را سرلوحه قرار داده است.  
قرار بود که حوزه حاکمیتی را از حوزه تصدی گری جدا کرده و به نوعی اندازه دولت را کوچک 
کنیم؛ اما اعداد و ارقام  نشان می دهد که چنین نبوده است و بخش دولتی در رقابت با بخش 
خصوصی جای آن را کوچک کرده است.  صنعت  برق در اثر فضای شوک های برونزای 
وارده بر اقتصاد و عدم انسجام گروه ها در داخل ایران، بین آن حاکمیت یکپارچه  دولتی و  
گذر به فضای خصوصی - رقابتی مانده است، که البته بخشی از آن به دلیل استراتژیک بودن  
کاالی برق  است. اما این شک و دو دلی هزینه های مضاعفی را به صنعت تحمیل کرده است و 
تا زمانی که عملکرد هر یک از  بخش های خصوصی و دولتی تعیین تکلیف نشود این صنعت 
به صورت گران اداره خواهد شد. دو دهه قبل شعار  صنعت  برق استفاده از خدمات و مشاوره 
بخش خصوصی بوده است ،  اما امروز تورم نیروی انسانی در صنعت  هم به  بروکراسی اداری 

دامن زده و هم  فضا را برای مشارکت مشاورین بخش خصوصی تنگ کرده است.  
عملکرد صنعت برق در  آمارهای منتشر شده توسط توانیر به صورت تفصیلی و سالیانه ارائه 
می شود. این داده ها تماما  از جنس کمی و مقداری اند و هیچ کس نمی پرسد که این میزان از 
افزایش تولید و گسترش خطوط با چه هزینه ای و با  چه بهایی حاصل شده و تا چه حد امکان 

 در ایران صنعت برق حدود یکصد سال پیش 

با انحصار خصوصی شکل گرفت و بعد در 

یک فضای رقابتی توسعه  یافت؛ سپس به 

واسطه درآمدهای نفتی دولتی شد  و امروزه 

این صنعت در قالب بحث تجدید ساختار، 

مجددا با  نگرشی که می گوید"کوچک زیبا 

است" خصوصی سازی و ایجاد رقابت را 

سرلوحه قرار داده است
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کاهش این هزینه ها وجود داشته است. تداوم  عرضه برق و تامین آن برای  همه مشترکین  
مورد توجه صنعت برق بوده است اما این تداوم عرضه با چه هزینه ای صورت گرفته است و 

چرا با یک  طوفان  همه چیز در هم می پیچد؟  
تاچر نخست وزیر اسبق بریتانیا معتقد است که ما باید مدیریت بخش خصوصی را به بخش 
دولتی بیاوریم. اصول  مدیریت بخش خصوصی حداکثر کردن منافع سهام داران ، شفافیت و 
پاسخگویی است. این سخن به معنای پاسخگو  کردن دولت و شفافیت بخش دولتی است 
و حرکت کردن در راستای حداکثر کردن منافع جامعه است.  این در حالی  است که  نتیجه 
عملکرد ما عکس بوده و مدیریت دولتی دارد جایگزین مدیریت خصوصی می شود و علت 

آن  ایجاد و  استفاده از فضا های رانتی است. 
  بر این اساس آنچه که به صنعت  آسیب می زند بحث مدیریت است نه سرمایه. در حوزه 
صنعت برق مجموعه عملکرد  ما سبب به وجود آمدن فضایی مه آلود و سرشار از بالتکلیفی 
را حوزه عدم  نام آن  کارمند است  که من  کارگر و  کارفرما،  پیمانکاران، مشاورین،  بین 
تصمیم گیری  و سرکار گذاشتن می گذارم. بخشی از مدیران دولتی متکی به بودجه و درآمد 
 در اداره امور خود هستند و به دنبال آنند که سهم بخش خود را از نفت بگیرند و در غیر 
این صورت دچار رکود و سکون  می شوند. در حالی که مدیریت درست یعنی در شرایط 

نااطمینانی که بحران و شوک وجود دارد بتوان مجموعه را اداره  کرد.  
  این فضای مه آلود بین پیمانکار و مشاور با صنعت  منجر به بهم ریختگی در بخش خصوصی 
شده است . نا اطمینانی  باعث شده تا  قراردادهای  کارگری بجای یکساله به یک ماهه  و یا 
به " قرارداد بعد از کار " تبدیل شود و این یعنی  کاهش بهره وری و افزایش هزینه و ایجاد 

تنش. در چنین فضایی بازگرداندن اعتماد از دست رفته به راحتی امکان پذیر  نخواهد بود. 
  نقل قولی از محمد حسنین هیکل روزنامه نگار مصری وجود دارد که می گوید اگر همه چیز 
درست پیش برود مصر طی  ده سال می تواند به ترکیه برسد و اگر همه چیز خراب شود مصر 
ده ماهه بدل به پاکستان و افغانستان خواهد شد. این  سخن نشان می دهد که خراب کردن 

ساده تر از آباد کردن است.  
ما برای عبور از  شرایط تحریم برنامه نداشتیم. در شرایط تحریم و نااطمینانی، رفتارها به 
سمت غیر عقالیی بودن  حرکت کرد، در این شرایط افراد فرصت طلب  به پول های بادآورده 
رسیدند و در مقابل برخی از تولید کنندگان  گرفتار شدند و به تدریج فضای بی اعتمادی 
فراگیر شد و چون نتایج تصمیم گیری ها قابل پیش بینی نبود، اکثرا به  این نتیجه رسیدند که 

هیچ کاری نکنند.   

  با توجه به توصیفی که از بسترهای اقتصادی و مدیریتی کشور  ارائه دادید، آیا 
می توان  گفت پساتحریم هم یک شوک برون زا محسوب می شود ؟ چرا که همان 

طور که اشاره شد نگرانی  صاحبان صنعت برق به ویژه سازندگان تجهیزات و 
پیمانکاران این است که در دوران پساتحریم،  ایران به بهشت واردکنندگان تبدیل 
شود و سازندگان داخلی در معرض خطر قرار گیرند. دیدگاه  شما در این خصوص 

چیست؟ چطور می توان از بروز چنین رخدادی در بطن صنعت برق کشور 
 جلوگیری کرد؟

در حوزه علوم اجتماعی مقوله ها همیشه صفر و یک نیست. در حوزه اقتصاد تاثیرات یک 
نوعی  از  پیامد سیاست ها حاکی  باشد.  منفی  و  مثبت  دارای  جنبه های  سیاست می تواند 

بده بستان بین نتایج  مثبت و منفی است. 
  یکی از نتایج  پساتحریم این بود که با دنیا تعامل کرده و یک مشکل خود را  تا حدودی حل 
و فصل کرده ایم و این  امر براساس منافع دو جانبه یا آن طور که در تئوری بازی ها مرسوم 
است به صورت برد-برد انجام داده ایم، و این گامی  در جهت رفع یکی از شوک های برونزا و 
آسیب زا یعنی تحریم ها بوده است. نباید از یاد ببریم این دسته از تحریم ها به  صورتی کامال 
گسترده و هوشمند و در جهتی طراحی شده بود که ما را به نقطه نفت در برابر غذا برساند. اما 

همین اقدام  مثبت می تواند شوک دیگری را در حوزه تجاری وارد سازد. 
بده-  در  تحریم ها  این  لغو  از  اما پس  یافت  کاهش  به شدت  واردات  تحریم  زمان  در    
بستان مداوم با دنیا قرار خواهیم  گرفت و به منظور کاهش اثرات تجاری در چنین فضایی 
باید از تدابیر و سیاست های ذکر شده در بحث حکمرانی خوب  بهره برد. در این مقطع 
سیاست گذاری ها باید به گونه ای باشد که واردات به صورت هدفمند و به شکل کاالهای 
 واسطه ای باشد. از سوی دیگر تعامل ما با جهان نیز باید از نوع انتقال دانش و تکنولوژی 

باشد. اعتماد سازی باید در  جهت  باز سازی صنایع و جهش صادرات کشور باشد. 
اگرچه احتمال آسیب پذیری کشور از ناحیه تجارت وجود دارد، ولی مجموعه تدابیر و 
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سیاست هایی که  در این رابطه در  داخل کشور به کار گرفته می شود ، مهم است.  به هر حال 
کشور با کمبود سرمایه مواجه است اما مساله آن است که  ما همین منابع داخلی موجود را هم 

درست مدیریت نمی کنیم. اقتصاد علم تخصیص بهینه منابع است . 
بعد از از لغو تحریم ها، احتمال ورود  سرمایه خارجی به کشور وجود دارد و البته ورود سرمایه 
به کشور با شرط و شروطی  از سوی سرمایه گذار خارجی مواجه است. فضای کسب و کار 
در داخل کشور، عایدی ناشی از سرمایه و ریسک برای  سرمایه گذار مهم است. امروزه یک 
فضای رقابتی برای جذب سرمایه های خارجی در منطقه شکل گرفته است که این  می تواند 
باید بسترهای مناسب  منجر به کسب امتیاز بیشتر سرمایه گذاران خارجی شود. دولت 
برای جذب سرمایه های  خارجی توسط بخش خصوصی را فراهم کند. در نتیجه مدیریت 
و مجموعه سیاست هایی که به کار می گیریم می تواند  اثرات آن شوک ها را کاهش دهد و 
این امر  با مدیریت این فضا به سمت توسعه صادرات صورت می پذیرد. می توان  دانش و 
سرمایه حاصل از این مراودات را با قراردادن مجدد در چرخه اقتصاد کشور و بهره گیری از 

نیروی کار و منابع  طبیعی داخلی تبدیل به کاال و خدمات کرده و مجددا آن را صادر کرد. 
  من معتقدم هر چند در برجام یک شوک برونزا  را از بین بردیم و اکنون به دنبال ارائه تصویر 
بهتری از کشور هستیم،  اما باید با  داشتن برنامه و به کارگیری سیاست های مناسب، هزینه های 

ناشی از تعامل با دنیا را مدیریت کنیم. 

 حال اگر بخواهیم دوران  پسابرجام را در بازه ای کوتاه تر ببینیم آیا می توان تاثیرات 
لغو بخش قابل  توجهی از تحریم ها به ویژه در حوزه بانکی و یا صادرات و واردات 

را در کوتاه مدت در اقتصاد  کشور انتظار داشت؟
در کوتاه مدت پسا برجام ، باعث کاهش هزینه های نقل و انتقال پول و  امکان دسترسی به 
بخشی از منابع مالی  در  خارج از کشور  شده است و ریسک سرمایه گذاری در کشوری که 

در معرض جنگ و تهدیدات مختلف بوده است ،  کاهش یافته است. 
اما یکی از مباحث مهم تاثیر گذاری با وقفه شوک ها و سیاست ها بر روی اقتصاد و جامعه 
است. یعنی تحریم  اثرات  خود را  بعد از چند سال برجا گذاشت. بنابراین منافع حاصل از 
رفع تحریم هم به سرعت در جامعه مالحظه نخواهد شد.  واقعیت آن است که با چارچوب 
فعلی  از آسیب ها و شوک ها در شرایط  ای  مجموعه  با   ایران  اقتصاد  برای  ترسیم شده 
 شرکت ها و افراد ریسک پذیر ورود پیدا می کنند و اگر سودی نصیب این گروه شود ، ممکن  
است گروه های جدیدی هم  وارد این فضا شوند. بنابراین من این یکی دو سال پیش رو را 

"فضای صبر و انتظار" می نامم.  
   بر خالف بالیای طبیعی که معموال می توان برآوردی از اثرات آن داشت  اما در مورد 
شوک هایی مانند تحریم و  شوک های تجاری این تبعات با وقفه وجود دارد  و اثرات آن بر 
اقتصاد و جامعه3 تا 5 سال طول خواهد کشید . بنابراین  بازگشت اعتماد و بازسازی اثرات 
چنین شوک هایی نیز یک شبه امکان پذیر نیست. به نظرم در چنین فضای مه آلودی  که در 

کل کشور بین کارگر و کارفرما و دولت وجود دارد. بهترین راهکار استمرار شفاف سازی ها 
است. چرا که عده ای  هنوز نظاره گرند که ببینند پیرو توافقی که صورت گرفته تا چه میزان از 

داخل کشور الزام به پیمان وجود دارد. 
اگر به موضوعی که در مورد صنعت برق در خصوص پرداخت هزینه های مضاعف در گذار 
از انحصار دولتی به واگذاری  به بخش خصوصی گفته شد ارجاع دهم، در خصوص بحث 
پساتحریم نیز کشور طی یک دهه آینده در فضایی از  بالتکلیفی است و ممکن است با 
عدم انجام تعهدات طرفین ، مجدد ما به شرایط تحریم ها برگردیم، که این منجر به  تحمیل 
هزینه های مضاعف خواهد شد، از سویی در همین چند سال اخیر شاهد کاهش شدید قیمت 
نفت بودیم.  در  چنین شرایطی می بایست بر روی مدیریت داخلی و مجموعه تدابیر و 
سیاست ها تمرکز داشته باشیم  به گونه ای که باید  برای هر حالت برنامه داشته باشیم و در 
غیر این صورت دچار بالتکلیفی خواهیم شد. بنابراین اعتقادم بر آن است که در  کوتاه مدت 
حداقل طی یکی دو سال آینده جامعه هم به فضای داخلی نگاه خواهد کرد و متناسب با 

اعتمادسازی های  آن پیش خواهد رفت. 
چندی پیش از استاد ارجمند دکتر رنانی مطلبی را تحت عنوان اسیدپاشی به چهره اقتصاد 
کشور مطالعه کردم و نکته ای  که ایشان در این مقاله از آن یاد می کردند آن بود که واقعه ای 
چون اسیدپاشی در اصفهان و حل و فصل نشدن  این  پرونده، سیگنال های نا امیدکننده ای را 
به جامعه فرستاد که مابه ازای اقتصادی آن،  نااطمینانی است. از سرمایه گذار  داخلی نمی توان 
انتظار داشت که اعتماد کند و منابع خودرا  صرف سرمایه گذاری در چنین فضایی کند. 
بنابراین مجددا  باز به همان گفته آقای هیکل باز می گردیم و بدیهی است  برای کشوری که 
سال ها درگیر فساد و مدیریت ناکارآمد  بوده است ، بازگشت به توسعه و رشد پایدار زمانبر 

خواهد بود. 
در بلندمدت چگونگی برخورد ما با این مسائل و مدیریت این فضا می تواند فضای کسب 
و کار را در کشور رونق دهد و  بنگاه ها را باز گرداند. در این حالت اگر تعامالت بین بخش 
خصوصی ما و دنیا صورت بگیرد و این بخش خارج از فضای  رانت خواهی به دنبال آن باشد 
که گذشته ها را جبران کند، می تواند از این فضا استفاده الزم را ببرد و با انتقال دانش روز  به 

فکر توسعه صادرات خود باشد. 

 جناب دکتر کمی از بحث های کالن فاصله بگیریم و بیشتر وارد اقتصاد خرد 
شویم. در این راستا در  یک صنعت زیرساختی مانند صنعت برق  به نظر شما چه 

بخش هایی از آن برای سرمایه گذار  خارجی جذابیت بیشتری خواهد داشت ، به این 
معنا که بیشتر بازگشت سرمایه و سوددهی را به  همراه دارد؟

پاسخ این سوال بستگی دارد به فراهم کردن و معرفی فرصت های سرمایه گذاری در صنعت 
برق، یعنی این بسته باید  االن بر روی میز باشد که مثال می خواهیم در حوزه تولید چه میزان 
افزایش راندمان یا افزایش تولید داشته باشیم در  بخش تلفات هم همین طور و این امر در هر 

یک از بخش ها به موازات مطرح باشد. 
پس از آن باید دید برای رفع این نیازها چه میزان پتانسیل داخلی وجود دارد و این فرصت ها 
را در فضایی رقابتی و در  کمال شفافیت مطرح کنیم. این درحالی است که بروکراسی موجود 
در کشور این روند را کند کرده است . برای  درمان  بروکراسی باید به سمتی برویم که به جای 
افزایش بخشنامه های جدید،  مقررات زدایی کنیم. با وجود مقرارت دست و  پاگیر و عدم 
تنظیم برنامه ها و بسته های پیشنهادی مدون از فرصت ها، سرمایه گذار اعم از خارجی و حتی 
داخلی در این  عرصه ورود نخواهد کرد. برای این کار باید نیروی انسانی را به فنون ارتباطی 
اعم از زبان و فنون مذاکره با خارجی ها  مجهز کرد، نحوه سرمایه گذاری اعم از روش های 
   BOOیا  BOT  را به دقت مورد مذاکره و توافق قرار داد و اینها  همه نیاز به بحث های عمیق 

کارشناسی در هر مورد دارد. 
بنابراین مدیریت امروز باید در یک فضای پویا و پر چالش بتواند فرصت ها را رصد و به 

موقع از آن استفاده کرده و  صحیح  تصمیم گیری کند. 

آنچه که به صنعت  آسیب می زند بحث 

مدیریت است نه سرمایه. در حوزه صنعت 

برق مجموعه عملکرد  ما سبب به وجود 

آمدن فضایی مه آلود و سرشار از بالتکلیفی 

بین پیمانکاران، مشاورین، کارفرما، کارگر و 

کارمند است
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 شما از ایجاد بسته هایی از فرصت های سرمایه گذاری صحبت کردید. به نظر می آید که چنین 
امری  در بخش توزیع و فوق توزیع با پروژه 312 پست مطرح شد، اما این طرز از معرفی 

فرصت ها دچار  چه مشکلی بود که تبدیل به نگرانی هر روزه سازندگان و تولید کنندگان داخلی 
در مورد واگذاری  بلوکی به کشورهای خارجی شد؟

واقعیت آن است که صنایع ما با هدف جایگزینی واردات شکل گرفتند، نه با هدف توسعه صادرات.  در 
شکل گیری  صنایع هم بحث مزیت ها مطرح است و کمک به این صنایع با وضع تعرفه های گمرکی اتفاق 
می افتد، به این صورت  که این تعرفه ها را برای مدتی جهت کمک و توانمند سازی  آن صنعت وضع 
می کنند و بعد به تدریج این تعرفه های  گمرکی را کاهش می دهند تا صنعت مورد نظر بتواند در فضای 
رقابتی ، محصول با کیفیت و با قیمت مناسب خود را  عرضه کند. انتظار از مشاورین و پیمانکاران داخلی 
صنعت برق آنست که  نه تنها بتوانند در یک فضای رقابتی با  خارجیان از این فرصت ها بهره ببرند.  بلکه 
باید االن از بازار داخلی فاصله گرفته و به دنبال بازارهای خارجی و ارائه  خدمات به سایر کشورها باشند. 

 آیا این بدان معنا است که بازار داخلی را تماما به سرمایه گذاران خارجی واگذاریم و نگاه مان 
به  بیرون از مرزها باشد؟

خیر به هیچ وجه بلکه عرض بنده آن است که درست به عکس پروژه های داخلی را آن قدر خرد کنیم تا 
هر سازنده  کوچک در صنعت برق هم احساس کند که می تواند در سرمایه گذاری نقشی داشته باشد؛ به 
جای اینکه بگوییم چنین  تعداد باالیی از پست واگذاری بلوکی می شود باید این توانایی را داشته باشیم که 
آن قدر این پروژه ها را خرد کنیم که  در توان شرکت های کوچک نیز باشد و در مقابل شرکت های کوچک 
با تشکیل کنسرسیوم با خارجی ها در تعامل قرار  گیرند و در کنار آنها دانش فنی شان را جذب کنند. یعنی 
حمایت بایستی از این نوع باشد. بدین ترتیب کارفرما که صنعت  برق است، این کار را به شرکت های 
ساخت داخل واگذار کند اما قید بگذارد که از دانش روز دنیا هم استفاده کند. بر  این اساس می توان 
حالت های دیگری هم برای واگذاری متصور بود که ترکیبی از تامین مالی و دانش فنی خارجی  در غالب 
کنسرسیومی از مجموعه شرکت های داخلی در حوزه شرکت هایی چون پیمانکاری، مشاوره و ساخت 
داخل  است. اما حقیقت ان است که این مدیریت نمی خواهد خود را درگیر موضوع کند و یا توان آن را 
ندارد زیرا با قطعه  قطعه شدن یک پروژه بزرگ، مدیریت و نظارت در تمام بخش ها پیچیده تر خواهد 

شد ولیکن رقابت درون گروهی در  هر بخش آن ایجاد می شود.  

 جناب دکتر در سوال ها گذاری داشتیم از کالن به خرد و حال باز در نگاهی به آینده از شما 
می  خواهیم که پیش بینی خود را به عنوان یک دانش آموخته اقتصاد نسبت به سال 95 با همه 

بیم  امید هایی که در زمینه های اقتصاد کشور حاصل شده و با عنوان پسا تحریم شناخته می 
شود،  بیان فرمایید. 

در واقع این تفکرات افراد جامعه است که آینده آن را می سازد. ما اگر مثبت بیاندیشیم، مثبت عمل 
خواهیم کرد.  بنابراین می بایست امید را به جامعه برگردانیم و اگر جامعه به آینده امیدوار باشد، قطعا 
اوضاع بهتر خواهد شد. این  درست اندیشی در عین حال در عملکردمان هم بروز می یابد. در یک دهه 
گذشته سایه جنگ باالی سر کشور بوده و  هزینه این  شرایط را تک تک  افراد جامعه داده اند. در فضای 
پسا برجام حتی اگر نخواهیم درباره مابه ازای اقتصادی  آن بزرگنمایی کنیم، اما این امر می تواند مبنایی 
باشد برای همگرایی بیشتر همه بخش ها و گروه های جامعه و باب  آشتی را بین پیمانکار، مشاور و کارفرما 
و کارگر مجدد باز کند.  بدین ترتیب باید بگویم که امروز قرار است نوع دیگری  فکر کنیم و اعتماد را 
برگردانیم ولی باید توجه داشت این اعتماد می تواند با یک تلنگر از بین برود و در آن زمان  تاثیرات 
مثبت برجام محو خواهد شد. انتخابات می تواند تا حدودی این اعتماد را به جامعه بازگرداند. همین جا 
داخل  پرانتز عرض کنم که در کشور های توسعه یافته، کار است که اهمیت دارد و نه سرمایه و دلیل توسعه 
یافتگی آنها وجود  اعتماد اجتماعی است که موجب کاهش هزینه های مضاعف می شود  بنابراین این 

سرمایه و منابع نیست که وفور آن  برتری اقتصادی ایجاد می کند. 
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سابقه سرمایه گذاری در صنعت برق 
با شروع استفاده از صنعت برق در ایران سرمایه گذاران کوچک مانند حاج امین الضرب با خرید دیزل ژنراتورهایی 
شخصا سرمایه گذاری را در این بخش آغاز و در ادامه با واگذاری سیستم روشنایی به شهرداری ها و سپس تشکیل 
سازمان آب و برق یا وزارت آب و برق و متعاقب آن تاسیس وزارت نیرو تا پایان برنامه چهارم توسعه کشور در 
دولت جمهوری اسالمی کلیه تاسیسات برق با سرمایه گذاری دولتی ساخته و احداث و مورد بهره برداری قرار گرفته 
است جز تعداد معدودی دیزل ژنراتور توسط مالکینی که دسترسی به شبکه نداشتند در کشور فعال بوده است. با 
با زندگی مردم عجین  تبیین برنامه پنجم و پیروی از اصل 44 در جهت خصوصی سازی از آنجا که این صنعت 
از صنعت برق مشمول  برق فقط بخش هایی  قانون گذار جهت خصوصی سازی صنعت  تاکید  بود و علی رغم  شده 
خصوصی سازی آن هم نه به طور کامل انجام گرفت. به عنوان مثال یک سرمایه گذار در ایران تاکنون پذیرای ساخت 
یک نیروگاه در ابعاد 1000 یا 2000 مگاوات نشده است، اما نیروگاه های صنعت برق با شرایط خاصی به بخش  های 
خصوصی و نیمه خصوصی واگذار شده است. علی رغم خصوصی شدن بخش توزیع کماکان مدیریت ها در این بخش 
به مسئولین دولتی واگذار شده و خالء های قانونی فراوانی در پیش  رو دارند.  شاید مطالب گفته شده فرصت هایی 
جهت سرمایه گذاری در صنعت برق باشد، اما به علت نداشتن الگوی مناسب از مسیر خود منحرف شده، به طوری که 
استقبال مناسبی از خصوصی سازی به عمل نیامده است که در بخش بعد به عنوان چالش های پیش رو اعالم می شود. به 
موازات آن مشوق های زیادی جهت احداث نیروگا ه های تولید پراکنده و تجدید پذیر شده که باز هم باید گفت چندان 

موفق نبوده است.

چالش های پیش روی سرمایه گذاری در صنعت برق
سرمایه گذاری در صنعت برق چرا مانند سایر طرح  های عمرانی شفاف نیست و استقبال خوبی نمی شود. این سوالی 
است که مطرح هست و حتی سرمایه گذارانی حاضرند کارخانجاتی را با سرمایه خود بسازند و محصوالتشان را عرضه 
و برگشت سرمایه داشته باشند یا با احداث بزرگراه ها این فرصت را دارند تا با سرمایه بخش خصوصی ساخته و از محل 
عوارض سود و سرمایه آنان مستهلک شود . درحالی که در وزارت نیرو سال ها است فریاد BOT یا BOO بلند شده 
ولی سرمایه گذاران رغبت الزم را ندارند. زیرا نبود قانون مدون در جهت احصاء حقوق سرمایه گذار و بازپرداخت آن 
وجود ندارد. چالش های این بخش به نظر می رسد تا زمانی که دولت به مصرف برق سوبسید می دهد چالش ها به قوت 
خود باقی  است. جالب اینکه در کشور افغانستان پس از خروج نیروهای شوروی اولین قانونی که مجلس مصوب کرد 
تضمین سرمایه گذاری از جمله سرمایه گذاری خارجی بود و قانون بسیار روشنی است . در ایران شرکت های خصوصی 
که برق تولیدی را به شرکت توانیر تحت قراردادی فروخته اند جهت وصول وجوه خود با مشکالتی مواجه هستند، زیرا 
توانیر قادر نیست از محل فروش برق به شرکت های توزیع نسبت به دیون خود عمل نماید، فلذا بسیاری از خریداران 
نیروگاهی در بخش خصوصی با مشکل مواجه هستند. صرف نظر از تحریم ها بانک ها باید در جلب سرمایه گذاری 
خارجی پیشگام باشند که متاسفانه با بوروکراسی سختی مواجه هستند.البته این امر فقط در مورد نیروگاه ها نیست. 

واحدهای تجدیدپذیر، نیروگاه های بادی و خورشیدی و تولیدات پراکنده با همین چالش مواجه هستند.

پیشنهادات 
شرکت توانیر در قیمت های خرید و فروش حتما تجدید نظر کند و هر قدر به قیمت واقعی نزدیک باشد، هم از اسراف 
در مصرف جلوگیری می شود و هم قادر خواهد بود از محل فروش برق فروشندگان را راضی نگه دارد . به خصوص 
که فضای تولید برق به سمت انرژی های تجدید پذیر حرکت می کند و پتانسیل های بسیار خوبی در کشور شناسایی 
شده سعی کند حداکثر استفاده را  از سایر انرژی ها به عمل آورد. شورای اقتصاد وبانک مرکزی در فضای پساتحریم 
تسهیالتی جهت سرمایه گذاران خارجی ایجاد کنند وتاکیداتی به بانک های عامل وزیر مجموعه های خود به منظور 

همکاری تنگاتنگ با سرمایه گذاران بخش صنعت برق داشته باشند. 

رسنوشت رسمایه در صنعت برق، از گذشته تا فردا

محسن پور رفیع عربانی؛ 
رییس کمیته مهندسین مشاور سندیکای صنعت برق
 و مدیر عامل رشکت مهندسی نامداران صنعت انتقال

هم اکنون که مجله وزین ستبران ارگان 
سندیکای صنعت برق وارد صدمین 
شماره می شود و نیز این امر مصادف با 
پایان سال 94، ضمن تبریک سال جدید  
به همه دست اندرکاران مجله با نگاهی 
کوتاه به گذشته و آینده سرمایه گذاری 
در صنعت برق سندیکا امیدوار است 
افق مناسبی در پیشبرد اهداف سندیکا 
حاصل شود.
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جریان سرمایه گذاری خارجی از شاخص های مهم فرآیند جهانی شدن اقتصاد به شمار 
می رود و امروزه بسیاری از کشورهای جهان به واسطه عدم تکافوی منابع داخلی، تمایل 
در  کلیدی  متغیری  دارند. سرمایه گذاری خارجی  به جذب سرمایه های خارجی  جدی 
جهت توسعه محسوب می شود چراکه برای هر دو طرف عرضه و تقاضا منشا آثار مثبت 
اقتصادی،  کارشناسان  نظر  نقطه  از  دارد.  پی  در  را  اقتصادی  رشد  و  پویایی  و  است 
سرمایه گذاری خارجی یکی از مهمترین پدیده های اقتصادی قرن حاضر است به گونه ای 
که نرخ رشد آن به ویژه در سه دهه اخیر از نرخ رشد سایر شاخص های اقتصادی از قبیل 
تجارت، صادرات، تولید ناخالص ملی و ... سبقت گرفته و پس از مالکیت خصوصی از 
بیشترین اهمیت در عرصه اقتصاد برخوردار است چرا که از یک سو اشتغال زایی را 
تقویت می کند و از دگرسو افزایش تولید و عرضه کاال را به دنبال دارد و از هدررفت 
منابع و افزایش بی رویه قیمت ها جلوگیری کرده، امکان بهبود تراز تجاری را فراهم 
می کند. سرمایه گذاری خارجی به دو بخش مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می شود. از منظر 
آنکتاد )کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل(، سرمایه گذاری مستقیم خارجی عبارت 
است از سرمایه گذاری که متضمن روابط اقتصادی بلند مدت با نگرش حفظ منافع پایدار 
و کنترل واحد اقتصادی مقیم در یک کشور به واحد اقتصادی مقیم در کشور دیگر باشد. 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی متضمن ثبات بیشتر در فرآیند سرمایه گذاری است و 
اقتصادی کشور میزبان، خروج آن در شرایط  به سیستم  باالی آن  به دلیل چسبندگی 
مواجهه با بحران های اقتصادی با صعوبت و سختی امکان پذیر خواهد بود ضمن اینکه 
تعهدات دولتی در این نوع سرمایه گذاری عمدتا کاربردی ندارد لذا این نوع سرمایه گذاری 
از هر جهت به نفع کشور میزبان خواهد بود. این نوع سرمایه گذاری در واقع موثرترین و 

واقعی ترین نوع سرمایه گذاری قلمداد می شود و یکی از چرخه های اقتصاد جهانی نیز 
به شمار می رود. در این روش، سرمایه گذاران خارجی به صورت مستقل یا مشارکتی در 
راه اندازی  فنی،  دانش  و  تکنولوژی  انتقال  اولیه،  مواد  استخراج  محصول،  تولید 
می یابند.  حضور  میزبان  کشور  در  اقتصادی  فعالیت های  دیگر  انواع  و  زیرساخت ها 
و  موجبات صرفه جویی  فنی روزآمد،  دانش  و  مدرن  فناوری های  انتقال  بدین ترتیب 
بهینه سازی در مقیاس اقتصاد کالن کشور میزبان را فراهم ساخته و با کاهش هزینه های 
اولیه و هزینه های فرصت، قدرت رقابت پذیری در عرصه بین الملل را ارتقاء می بخشد و 
با ایجاد بستر مناسب جهت حضور شرکت های بزرگ چند ملیتی سرمایه گذار، نه تنها 
بازار بزرگی برای محصوالت داخلی مهیا می کند و سود سرشاری را از این محل به سمت 
سیستم اقتصادی کشور میزبان رهنمون می سازد بلکه تجارب ارزنده در زمینه دانش 
نوین مدیریت را به سیستم مدیریتی کشور منتقل می کند و نهایتا ارتقاء برندهای داخلی 
به برندهای بین المللی را در پی خواهد داشت. اما سرمایه گذاری غیر مستقیم خارجی به 
آن دسته از سرمایه گذاری هایی اطالق می شود که از طریق خرید اوراق بهادار و سهام، 
خرید اوراق قرضه، فاینانس، سپرده گذاری و امثالهم صورت می پذیرد. در این حالت 
سرمایه گذار دخالت و نقشی در مدیریت سرمایه خود نداشته و ضمن ایجاد تعهد برای 
دولت میزبان مبنی بر تضمین سرمایه )فارغ از اثربخش بودن یا نبودن آن(، با زحمت 
به الطبع  از جریان مالی کشور میزبان خارج سازد.  کمتری قادر است سرمایه خود را 
اولویت اول جذب سرمایه خارجی در هر کشوری، روش سرمایه گذاری مستقیم است 
گرچه سرمایه گذاری غیر مستقیم نیز اثرات مفید اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. 
اقتصاد ایران نیز از قاعده نیاز به جذب سرمایه خارجی مستثنی نیست به ویژه در مقطع 
کنونی که از کمبود منابع مالی در مضیقه و تنگنا قرار دارد. تحریم های ظالمانه، کاهش 
درآمدهای دولت، اقتصاد بانک محور، فاصله گرفتن از جامعه جهانی، تضعیف بنیه بخش 
خصوصی، توسعه رانت و فساد اقتصادی و بسیاری موارد دیگر از یک طرف و عدم 
ثبات و تعادل در تصمیمات، اعمال تغییرات پی در پی در سیاست های مالی و پولی و 
فراز و فرودهای مستمر شاخص های کالن اقتصادی در سال های اخیر از دگرسو، نه تنها 
نگاه  از  ایران  بازار  ناامنی  موجب  بلکه  گذاشت  کشور  اقتصاد  بر  نامطلوبی  تاثیرات 
سرمایه گذاران خارجی و عدم تمایل آن ها برای ورود به این بازار شد. سهم ایران از 
جذب سرمایه خارجی در سال های اخیر روندی نزولی داشته تا آنجا که به نقل از گزارش 
سال 2014 آنکتاد، ایران تنها به جذب 2 میلیارد و 105 میلیون دالر سرمایه مستقیم 
خارجی نایل آمده است یعنی 0/17 )هفده صدم( درصد از کل سرمایه گذاری خارجی 
انجام شده در دنیا با کسب رتبه 71 در میان سایر کشورها. این رقم با توجه به جایگاه 

چشم انداز توسعه اقتصادی در افق 

رسمایه گذاری خارجی

پیام باقری؛
رییس کمیته توسعه صادرات سندیکای صنعت برق  ایران 

و مدیر عامل رشکت  پارس صنعت انتقال نیرو)پارصان( 
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در  آن هم  است  ناچیز  بسیار  دنیا  اقتصادهای  بزرگترین  میان  در  کشورمان  هجدهم 
شرایطی که کشورهایی با اقتصاد به مراتب کوچکتر از ما در جذب سرمایه خارجی به 
مراتب موفق تر عمل کرده اند. با استناد به گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای 
اینکه  علی رغم  می گیرد،  بر  در  را  اقتصادی  تشکل   271 نظرات  نقطه  که  اسالمی 
به گریبان  با آن دست  نامساعدترین مولفه فضای کسب و کار که فعالین اقتصادی 
هستند صعوبت تامین منابع مالی به ویژه از طریق نظام بانکی است لیکن به دلیل ضعف 
کارکرد سایر بازارها، قریب به 90 درصد منابع مالی مورد نیاز فعاالن اقتصادی از بازار 
ایضا  و  سرمایه  بازار  کمرنگ  نقش  بر  که  شده  تامین   93 سال  در  پول  محدود 
سرمایه گذاری خارجی در تامین منابع مالی داللت دارد لذا به  همین دلیل اکنون شاهد 
افتاده وسیع در تمام حوزه های  به تعویق  تمام و سرمایه گذاری های  نیمه  پروژه های 
اقتصادی کشور هستیم. توسعه میادین مشترک و ایجاد زیرساخت های مناسب جهت 
تحقق برنامه های آتی در بخش های باالدستی و پایین دستی صنعت نفت به تنهایی بیش 
از 200 میلیارد دالر سرمایه گذاری جدید نیاز دارد. در عین حال اوضاع صنعت آب و 
برق نیز خیلی بهتر از صنعت نفت نیست. تکمیل مجموعه طرح های نیمه تمام در بخش 
آب و برق کشور نیازمند 160 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری است مضافا اینکه 
به گونه ای که می بایست حداقل سالی  باال مواجه است  با رشد تقاضای  صنعت برق 
5000 مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی احداث کند و همچنین پروژه های متعددی نیز 
در حوزه کاهش تلفات، افزایش راندمان، توسعه شبکه های توزیع و انتقال و انرژی های 

نو در انتظار تامین مالی هستند حال آنکه وزارت نیرو بیش از 30 هزار میلیارد تومان 
بدهی دارد. سایر صنایع نیز از جمله توریسم، حمل و نقل، فوالد، کشاورزی و ... به 
توسعه و  مالی جهت سرمایه گذاری در طرح های  منابع  تامین  نیازمند  ترتیب  همین 
تکمیل پروژه های نیمه تمام هستند لذا ضرورت هموار نمودن مسیر جذب سرمایه 
خارجی به کشور بر کسی پوشیده نیست و برای نیل به این مهم ضروری  است موانع و 
مشکالت پیش روی ورود سرمایه گذاران خارجی به سرعت مرتفع شوند. سرمایه گذاران 
خارجی برای انتخاب بازار مناسب به مولفه های متعددی توجه می کنند لیکن عمده آن ها 
سه مولفه اقتصادی، سیاسی و حقوقی است. در بخش مولفه های اقتصادی، جذابیت 
محیط سرمایه گذاری و تامین منافع طرفین برای سرمایه گذار بسیار مهم است که با 
توجه به شرایط صنعت کشور میزبان و همچنین شرایط آن صنعت در کشورهای رقیب 
مالی،  و  پولی  سیاست های  بر  مشتمل  اقتصادی  سیاست های  هرگاه  می شود.  تعیین 
پویای  فضای  ایجاد  با  هم راستا  مقررات  بر  ناظر  سیاست های  و  ارزی  سیاست های 
اقتصادی باشد، میزان ریسک سرمایه گذاری کاهش یافته و جریان ورود سرمایه های 
خارجی به داخل کشور شدت پیدا می کند. کاهش مداخالت دولت در بازارهای مالی و 
واگذاری تعیین قیمت در نظام عرضه و تقاضا، گرایش به نظام ارزی شناور، آزادسازی 
جذابیت های  نیز  جهانی  استانداردهای  با  ای  تعرفه  نظام  انطباق  و  خارجی  تجارت 
سرمایه گذاری خارجی را باال می برند. درعین حال پایین بودن هزینه های تولید در 
کشور میزبان فضای مطلوبی را برای حضور سرمایه گذاران خارجی به وجود می آورد و 
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در کنار آن وجود زیرساخت های مناسب حمل و نقل، تامین ملزومات اولیه از قبیل 
آب، برق، ارتباطات، بهداشت و غیره که از جمله وظایف سخت افزاری دولت محسوب 
می شوند، رغبت بیشتری برای سرمایه گذاری ایجاد می کنند. محدود کردن انحصارات 
دولتی و وجود نهادهای تنظیم کننده و نظارت کننده بر انحصارات از جمله سایر عوامل 
موثر بر جذب سرمایه خارجی در حوزه اقتصاد قلمداد می شوند. اما در بخش معیارهای 
سیاسی، ریسک سلب مالکیت از مهمترین دغدغه های سرمایه گذار خارجی محسوب 
می شود که الزم است تضامین الزم از طرف دولت در این خصوص به سرمایه گذار داده 
و  مقررات  قوانین،  سیاست ها،  منتظره  غیر  و  پی  در  پی  تغییرات  اینکه  شود ضمن 
یک  برای  کار  و  کسب  محیط  بودن  اعتماد  قابل  غیر  با  مترادف  دستورالعمل ها 
سرمایه گذار خارجی است. در بخش مولفه های حقوقی، قاعده جبران خسارت موثر در 
قالب قراردادهای حقوقی مناسب، امکان کنترل و برنامه ریزی سرمایه گذاران خارجی 
نسبت به سرمایه خود را باال برده و ضمن رقابتی شدن بازار، اطمینان خاطر از حمایت 
نابرابر را نزد سرمایه گذار خارجی تقویت  امتیاز  لغو هر گونه  یکسان و بی طرف و 
می کند. به الطبع شاخص های خرد و کالن فضای کسب و کار تاثیر مستقیم بر کاهش یا 
افزایش هزینه های انجام یک فعالیت اقتصادی دارد، از طرفی رتبه بین المللی یک 
با سایرین در جذب سرمایه  توانایی رقابت  نمایانگر  کشور در فضای کسب و کار 
خارجی است که از این منظر، فضای کسب و کار ایران در مقایسه با کشورهای منطقه 
از رتبه های مناسبی در شا خص های مربوطه برخوردار نیست و همین امر از جمله موانع 
جذب سرمایه گذاری خارجی محسوب می شود. اعالم رتبه 118 ایران از طرف بانک 
بودن  نامطلوب  از  پله ای، همچنان  میان 189 کشور علی رغم صعود 12  جهانی در 
دگرسو،  از  دارد.  حکایت  منطقه  کشورهای  به  نسبت  حتی  کار  و  کسب  فضای 
محدودیت های نظام پولی و مالی و روزآمد نبودن سیستم بانکی کشور، سرمایه گذاری 
خارجی را به طور جدی تحت الشعاع قرار می دهند. جذب مستمر و پایدار منابع خارجی 
مستلزم دسترسی آسان و قانونمند به بازارهای سرمایه و بورس و بازارهای پولی و 
مالی اش  منابع  بر  کنترل  قدرت  حفظ  به  نسبت  سرمایه گذار  تا  است  قرضه  اوراق 
اطمینان حاصل کند. یکی از الزامات تاثیرگذاری مثبت بر ورود سرمایه گذاری خارجی 
و نتیجتا رشد اقتصادی، وجود بازارهای پولی و مالی توسعه یافته است. انباشت سرمایه 
در مفهوم کالسیک از محورهای رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه از جمله 
ایران محسوب می شود که یکی از روش های تامین آن، جذب منابع مالی خارجی است. 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی به دلیل برخورداری از مزایایی همچون انتقال فناوری و 
تکنولوژی، بازاریابی نوین، توسعه صادرات غیر نفتی، اشتغال زایی، انتقال تجارب و 
و  تولیدات  کیفیت  ارتقای  جهانی،  بازارهای  به  اتصال  مدیریتی،  روزآمد  شیوه های 
امثالهم، منبع مناسبی برای انباشت سرمایه و ارتقای رشد اقتصادی محسوب می شود که 
این امر در گرو توسعه بازارهای پولی و مالی کشور است. در حال حاضر اکثر کشورها 
در حال پیاده سازی مقررات بازل 3 هستند که به دنبال بحران مالی سال 2008 توسط 
کمیته بازل )عالی ترین نهاد بین المللی نظارت بانکی( با موضوع سخت گیری بر بانک ها 
در زمینه منع ورود به فعالیت های غیر متداول بانکی از قبیل سرمایه گذا ری های تجاری 
و بنگاه داری وضع شده، حال آنکه نظام بانکی کشور هنوز مقررات بازل 1 را به طور 
اداری  ساختار  با  خارجی  سرمایه گذاری  مواجهه  ازطرفی  است.  نکرده  اجرایی  کامل 
تمرکز  می شود.  محسوب  سرمایه گذاری  امر  روی  پیش  چالش های  دیگر  از  کشور 
اخذ  در  فراوان  انرژی  و  وقت  صرف  پایتخت،  ستادی  واحدهای  در  مسئولیت ها 
انسانی،  نیروی  پایین  بهره وری  اداری،  نظام  بر  حاکم  بوروکراسی  الزم،  مجوزهای 
موضوع  اهمیت  به  توجه  عدم  ادارات،  در  الملل  بین  امور  دانش  و  تخصص  ضعف 

سرمایه گذاری خارجی و مواردی از این دست عمال اشتیاق به سرمایه گذاری در ایران 
را کاهش می دهد. وجود مقررات و قوانین متعدد دست و پاگیر و گاه مزاحم و متناقض 
تامین  کار،  قانون  مشکالت  همچنین  مشابه،  و  موازی  نهادهای  و  مراجع  حضور  و 
اجتماعی، نظام مالیاتی و بهره باالی بانکی، هزینه تمام شده فعالیت های اقتصادی را در 
کشور باال می برد آن هم در بستر یک اقتصاد دولتی که ذاتا انحصارات دولت بر آن غلبه 
برای  که  می شود  سرمایه گذاری  امنیت  شدن  فروغ  کم  به  منجر  امر  همین  و  دارد 
سرمایه گذاران خارجی از اهمیت به سزایی برخوردار است. نوسانات نرخ ارز و چند 
نرخی بودن آن، دغدغه مهم دیگر یک سرمایه گذار خارجی به حساب می آید چراکه که 
هر گونه تالطم در نرخ ارز می تواند زحمات چندین ساله یک سرمایه گذار خارجی را با 
خطر مواجه کند، همچنین با توجه به چند نرخی بودن ارز، سرمایه گذار در نحوه محاسبه 
نرخ سرمایه گذاری و برداشت اصل و سود سرمایه خود سردرگم و بالتکلیف است، لذا 
مادامی که ثبات نسبی بر روند ارز حاکم نشود و نظام ارز تک نرخی مستقر نشود، توجه 
سرمایه گذاران خارجی به طور جدی جلب نخواهد شد گرچه به نظر می رسد تک نرخی 
شدن نرخ ارز و مدیریت شناور آن در نظام عرضه و تقاضا از طریق راه اندازی بورس 
ارز که به تصویب شورای عالی بورس رسیده است به ایجاد تعادل و ثبات نسبی در 
بازار ارز و پوشش معامالت ارزی منجر شود. النهایه عدم عضویت ایران در سازمان 
بیشتر  چراکه  می رود  شمار  به  خارجی  سرمایه  جلب  موانع  جمله  از  جهانی  تجارت 
سرمایه گذاران عالقمند به همکاری با کشورهای عضو WTO هستند. عضویت در 
سازمان تجارت جهانی از مباحث پر اهمیت در مراودات بین المللی قلمداد می شود و 
آثار مثبت اقتصادی به ویژه در جذب سرمایه خارجی را به دنبال دارد. این سازمان با 
هدف تسهیل روابط تجارت جهانی بنا شده و قواعد آن به عنوان مرجع اصلی روابط 
بین المللی در نظر گرفته می شود؛ بنابراین کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی در 
و  بازنگری  نشان می سازد  می کنند. خاطر  موفق تر عمل  جذب سرمایه های خارجی 
ترمیم زیرساخت های اقتصادی کشور الزمه جذب سرمایه خارجی است و از آنجایی که 
توسعه اقتصادی، هدف نهایی جذب سرمایه خارجی قلمداد می شود لذا سیاست های 
استراتژی  مکمل  سرمایه های  جذب  بر  معطوف  می بایست  خارجی  سرمایه گذاری 
توسعه ای کشور باشند و بخش هایی را دربرگیرند که در آن از بیشترین مزیت های 
نسبی برخورداریم از جمله صنعت برق کشور که یکی از مستعدترین بخش های جلب 
سرمایه خارجی در مقام مقایسه با کشورهای منطقه و حتی بسیاری از کشورهای جهان 
است. باالترین ظرفیت نصب شده تولید در منطقه و رتبه چهاردهم در دنیا، موقعیت 
مناسب جغرافیایی کشور با توجه به اختالف افق شرق تا غرب و اختالف دمای شمال 
تا جنوب، برخورداری از نیروی کار ماهر و متخصص در رشته های فنی و مهندسی، 
قابلیت بهره برداری از منابع انرژی فراوان و ارزان، واقع شدن در منطقه ای با قریب به 
500 میلیون نفر جمعیت و تقاضای باال، نیاز به افزایش ظرفیت 5 تا 7 درصدی در 
سال، وجود پروژه های متعدد و متنوع در تمام حوزه های تولید و انتقال و توزیع و 
برخورداری از منابع خدادادی فراوان در حوزه انرژی های تجدیدپذیر تنها بخشی از 
استعدادهای جذب سرمایه خارجی در این صنعت محسوب می شوند، لذا اکنون که با 
ورود به دوران پساتحریم عنقریب شاهد رقم خوردن فصل جدیدی در اقتصاد کشور 
این  به سمت  مالی و سرمایه های خارجی  قدرتمند  بود، هدایت جریان های  خواهیم 
صنعت از اهمیت ویژه ای برخوردار است و نیل به این مقصود تنها از طریق برنامه ریزی 
منسجم، اصالح ساختار اقتصادی و اهتمام جدی کلیه عوامل ذیربط میسر خواهد شد.

پرونده:فرصتهایرسمایهگذاریدرصنعتبرق



22

  نظر به اینکه تحریم ها لغو شده و شاهد آمد و رفت هیأت های خارجی به ایران 
از دیدگاه جنابعالی فرصت های سرمایه گذاری خارجی در حوزه صنعت برق و به 

طور کلی انرژی کدامند؟
ما دررابطه با فرصت هایی که زاده پسابرجام هستند، در چند حوزه می توانیم با شرکت های 

خارجی همکاری داشته باشیم:
1. مواردی که تولید داخل نداریم یا صنایعی که زنجیره های آنها هنوز در کشور کامل 

نیست.
2. مواردی که احتیاج به توسعه داریم و باید در آنها به روزرسانی داشته باشیم.

3. مواردی که نیاز به بازار داریم و با همکاری های مشترک می توانیم بازارهای اطراف یا 
بازارهای منطقه و جهان را به دست آوریم.

اکنون فضا به این شکل است.ضمن اینکه ما دررابطه با زنجیره های تولید خود آورده های 
خوبی مانند نیروی انسانی بسیار خوب به ویژه در حوزه انرژی، برق و صنایع وابسته و 
همچنین واحدهای تولیدی بسیار خوبی داریم. باالی 70ـ  60 درصد نیروگاه ها را خودمان 

می سازیم. محصوالتی که به واسطه فناوری ـ چه فناوری های خودمان و چه فناوری هایی 
که وارد کرده ایم ـ تولید می کنیم، در بازارهای منطقه و جهان قابل رقابت است و اگر 
کمبودی داشته باشیم، می توانیم آن را با همکاری واحدهای دیگر جبران کنیم. اکنون در 
شهرک های صنعتی اکثریت قریب به اتفاق واحدهای ما در مسائل زیربنایی ازقبیل گاز، 
سوله، برق و ... امکانات کامل وجود دارد. ما در داخل ایران مزیت های بسیاری داریم؛ 
نظیر اینکه حقوق یک مهندس ایرانی نصف یا یک سوم یک مهندس خارجی است یا اینکه 
ماشین آالت ما از نسل های جدید تکنولوژی است. ما ماشین های دست دوم خریداری 
نکرده ایم و خطوط تولید ما از بعضی واحدهای آلمان و اروپا که با نسل های قدیمی ماشین 

آالت کار می کنند، 3 ـ 2 نسل جدیدتر است. 
ایران دارای یک بازار 80 میلیونی است و ضمنا از بازار 400 ـ 300 میلیونی منطقه نیز 
برخوردار است. این بازار فرصتی خوب است؛ به ویژه در شرایط کنونی که دنیا درحال 
رکود است و همه به دنبال بازاری جدید می گردند. صنعت برق می تواند در این شرایط 
بسیار فعال باشد. اکنون نیز پیمانکاران ما مثال در کشور عراق در پروژه های نیروگاهی 

کشور به دلیل لغو تحریم ها، برگزاری دو انتخابات مهم مجلس دهم و خبرگان رهبری و همچنین نزدیک شدن به سال آخر دولت 
یازدهم در شرایطی سرشار از تغییرات و دگرگونی به سر می برد. شرایطی مملو از تصمیمات مهم که چنانچه در هریک از آنها سهل 
انگاری کرده و مرتکب اشتباه شویم، ممکن است فرصت هایی را از بین ببریم که جبران آنها به سهولت امکانپذیر نیست. با لغو تحریم 
ها بازهم سیل اخطارها و هشدارهای کارشناسان مختلف روان گشته و توگویی هرچه بسان دهل از دور خوش و خرم به نظر می رسد، 
به وقت وصال معایب و خطرات خود را آشکار می کند. سال ها انتظار کشیدیم غول تحریم بشکند و مناسبات اقتصادی برایمان کمی 
تسهیل شود اما حال که آن را شکست داده ایم، رسیده ایم به سخن حافظ که گفت: که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها.
در زمانی به سر می بریم که هم فشار روی دولت زیاد شده و هم ملت متحمل سختی و فشار هستند اما همه چشم به آینده دارند و 
امیدوارند مرهم لغو تحریم ها آهسته آهسته اثر کند و زخم های جامعه را التیام دهد. دکتر یحیی آل اسحاق، وزیر بازرگانی دولت 
ششم و رئیس پیشین اتاق بازرگانی تهران معتقد است لغو تحریم ها درصدی از مشکالت اقتصادی ایران را حل خواهد کرد اما 
بیشتر مشکالت اقتصادی به گردن خود ما و رفتارهای نادرست اقتصادی است. ادامه گفتگوی ستبران با دکتر آل اسحاق را در ذیل 
می خوانید:

داد و بیداد مشکلی را حل نمی کند
گفتگو با یحیی آل اسحاق؛
رییس سابق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران
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اینها،  با همه  اما  به کارند.  یا مشغول  اند  تحویل داده  یا  آنها  یا  اند که  برنده شده  خوبی 
متأسفانه ما با 30 درصد از ظرفیتمان کار می کنیم. اگر بتوانیم شرکای خارجی داشته باشیم 
که هم نوآوری های جدید و هم بازار را برای ما به ارمغان آورند، می شود با استفاده از یک 
پتانسیل خوب، بازار خوب و قیمت پایین همکاری خوبی را با آنها رقم بزنیم. در صنعت 
برق زمینه های خوبی برای همکاری وجود دارد. از کابل گرفته تا پست های برق، از پست 
گرفته تا توربین و .... به طور کلی در زمینه همکاری های مشترک، استقبال خوبی از سوی 
هیأت های خارجی صورت گرفته است. امیدواریم پروردگار روحیه ای تعادلی به ما بدهد 

تا بتوانیم از فرصت به دست آمده به خوبی استفاده کرده و آن را نسوزانیم. 

 برخی روزنامه ها و جراید مطالبی منتشر می کنند مبتنی براینکه سرمایه گذاری های 
خارجی به نفع مردم نخواهد بود و همسو با منافع خارجی ها است. نظر شما در این 

رابطه چیست؟ 
صاحبان این نقطه نظرها، یا مسأله را به درستی بیان نمی کنند یا به درستی فهم نمی کنند. 
هم اکنون در کشور 8 میلیون بیکار داریم. برای هر فرصت شغلی حداقل 100 میلیون  
تومان الزم داریم. البته این رقم برای برخی رشته ها بسیار باالتر است؛ مثال در رشته برق 
حداقل باالی 200 میلیون تومان هزینه مورد نیاز است. حال اگر آن 100 میلیون تومان را 
که حداقل هزینه الزم برای هر فرصت شغلی است، در تعداد بیکاران کشور ضرب کنیم به 
رقم 800 هزار میلیارد تومان می رسیم که مبلغ مورد نیاز برای شاغل شدن بیکاران کنونی 
کشور است. این رقم 4 برابر بودجه جاری کشور است؛ یعنی اگر بودجه پیشنهادی دولت را 
در نظر بگیریم که 267 هزار میلیارد تومان است، کشور باید بودجه 4 سال خود را بیاورد 
تا مسأله بیکاری حل شود. کسانی که اعتراض می کنند، بگویند این مبلغ را از کجا بیاوریم 
تا توسعه شکل گیرد. با صرف حرف زدن که نمی توان کاری را از پیش برد. ما برای تأمین 
هزینه های خود حتما نیاز به سرمایه گذاری خارجی داریم. البته اگر مذاکرات با هیأت های 
خارجی به شکلی پیش رود که ما کاالی ساخته شده وارد کنیم، سخن منتقدین درست است 
و درواقع ما با این حرکت سنگینی بیکاری کشورهای خارجی را هم به کشور خود منتقل 
کرده ایم اما اگر وارداتمان اینگونه باشد که به جای کاالی ساخته شده قطعات، مواد اولیه، 
خط تولید، فناوری، تکنولوژی و بازار را به کشور بیاوریم تا یک قسمت از تولید را صادر 
کرده و بعد کاالی تولیدشده را صادر کنیم، سخن منتقدین درست نیست. طبق فرمایش 
رهبری اقتصاد ما باید درونزای برون نگر باشد؛ یعنی توجه به پتانسیل های داخلی با یک 
نگاه بیرونی. معنای عملیاتی )action plan( این سخن این عبارت است: واردات برای 
تولید در جهت صادرات.اگر اقتصاد ما به اینگونه شکل گیرد، زمینه اشتغال فراهم آمده و 
رکود از بین می رود. با داد زدن نمی توان مشکالت را حل کرد. اگر داد زدن گرهی را 
می گشود از همه مردم می خواستیم داد بزنند تا مشکالت برطرف شود. برای عبور از رکود 

باید راه حل ارائه داد. منتقدین نیز بهتر است به جای انتقاد و اعتراض صرف، راه حل دهند. 

 ایران در سال 95 موقعیتی جدید را تجربه می کند. شما این سال را برای اقتصاد 
کشور چطور پیش بینی می کنید؟ آیا صاحبان صنعت می توانند امیدوار باشند در 

سال 95 رونق به کشور بازگردد؟
نمی  را  مشکالت  همه  است.  تفریط  و  افراط  هستیم،  مواجه  آن  با  که  خطراتی  از  یکی 
توانیم به گردن خارجی ها بیندازیم. مشکل عمده ما مربوط به بینش و تدابیر اقتصادی خود 
ماست. شاید حدود40ـ30 درصد از مشکالت اقتصادی ما مربوط به تحریم ها و رفتارهای 
کشورهای بیگانه باشد اما 70ـ 60 درصد مشکالت مربوط به نظامات اقتصادی ماست. 
ریاست جمهوری هم در سخنرانی خود به این امر اشاره کرد که 60 درصد از معضالت 
اقتصادی ما مربوط به خودمان است. البته 30 درصدی که ناشی از تحریم هاست، کم چیزی 
نیست و خودش راهی طوالنی است. همانگونه که گفتم، یکی از مشکالت ما این است که 
همیشه یا نگاهی افراطی داشته ایم و یا تفریطی. نجات کشور در اعتدال، آدم معتدل، برنامه 
انتخابات  معتدل، زمینه و برخورد معتدل است. این اعتدال چیز عجیبی است.به تازگی 
مجلس و خبرگان در کشور برگزار شد. صرف نظر از نتیجه انتخابات، برای انتخابات های 
آتی و سایر برنامه های مهم کشور بهتر است سعی کنیم افراد معتدل و حرفه ای ) که بر 
مسائل اقتصادی مسلط باشند( بر سر کار آوریم. مردم باید دست به دست هم دهند و با متر 
اقتصادی برای کشور تصمیم بگیرند؛ چراکه اصلی ترین مشکالت کشور اقتصادی هستند. 
صنعت برق پتانسیل، امکانات، عالقه، انگیزه و نیروی انسانی فعال بسیار دارد. اگر نگاه 
معتدل بر شرایط حاکم شود و با متر سیاسی به مسائل نگاه نکنیم، می توان از تمام امکانات 
استفاده کرده و معضالت را بهبود داد امروزه وظیفه تشکل ها این است که ساکت ننشینند و 
انسان های حرفه ای معتدل را که در حوزه اقتصاد مسلط هستند پیدا و به مردم معرفی کنند. 
در سال 95 ممکن است حدود 30 درصد رونق به کشور بازگردد اما بازهم به شرط اعتدال؛ 
وگرنه اگر کسانی بر سرکار بیایند که نگاه افراطی یا تفریطی داشته باشند کاری از پیش 

نخواهیم برد.

  نقش تشکل ها در جهت دهی به سرمایه گذاری های خارجی چیست؟
تشکل ها می توانند با کار مطالعاتی نیازهای کشور را تشخیص دهند و ببینند اولویت با 
چیست. در حوزه صنعت برق تشکل ها می توانند بررسی کنند که در کدام حلقه انرژی 
کسری داریم، چه نیازهایی داریم و آنها را از چه کسانی می توان تأکید کرد، چگونه می توان 
مشارکت کرد یا بازارهای مشترک ایجاد کرد. متخصص ترین افراد در تشکل ها حضور 
دارند. اگر اتحادیه ها و تشکل ها بتوانند در رشته های خود خط مشی پسابرجام را تهیه کنند، 
الزامات، چگونگی، شرایط و نیازها را تشخیص داده و طرح کنند و دررابطه با اینکه در 
مذاکرات با هیأت های خارجی چه بگوییم و اساسا برای تأمین یک نیاز خاص کدام کشور 
یا شرکت خارجی مناسب است، سناریویی تهیه کنند می توان از آن به مثابه نقشه راهی 

استفاده کرد که مانند قطب نما به مذاکرات جهت دهی می کند.

 از دیدگاه شما نقطه نظرات تشکل ها تا چه اندازه محل اعتنای دولت و مسوولین 
قرار خواهد گرفت؟

جمال مستلزم جلوه است. اگر من زیبایی داشته باشم، قطعا نمودی دارد. اگر تشکل ها 
جلوه درخشانی از خود نشان دهند، قطعا دولت و مسوولین نیز باألخره متوجه آن خواهند 
شد. باید عینکی خوشبینانه به چشم بزنیم. پیشنهاد من این است که همه تشکل ها دست به 
دست هم دهند و باتوجه به ضرورت مسائل اقتصادی و ضرورت های حمایت و شناخت، 
برای انتخابات هایی که برگزار می شود، لیست مشترکی را که اولویت های بخش اقتصادی 
از نگاه تشکل ها در آن مطرح شده است ارائه دهند. این کار هزینه چندانی هم ندارد و تنها 

مستلزم این است که قدری وقت بگذارند. 

شاید حدود 40-30 درصد از مشکالت 

اقتصادی ما مربوط به تحریم ها و رفتارهای 

کشورهای بیگانه باشد اما 70- 60 درصد 

مشکالت مربوط به نظامات اقتصادی ماست. 

ریاست جمهوری هم در سخنرانی خود به 

این امر اشاره کرد که 60 درصد از معضالت 

اقتصادی ما مربوط به خودمان است
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باألخره پس از سال ها انتظار تحریم ها لغو شد و برقی از امید در چشمان مردان اقتصاد ایران درخشید. با این وجود هنوز تأثیر و 
تغییری که ناشی از لغو تحریم ها باشد در ظاهر اقتصاد ایران نمی بینیم. اقتصاددانان مشاهده تأثیرات لغو تحریم ها به چند ماه تا 
چند سال بعد حواله می دهند و معتقدند رونق اقتصادی به سرعت رخ نمی نماید. اما در این میان برخی گمانه زنی ها و انتقادات 
سبب ناامیدی شده و این احساس را القا می کنند که ممکن است لغو تحریم ها به نفع ایران تمام نشده و مدیریت ها به گونه ای 
اعمال شود که برجام حتی به ضرر ملت تمام شود. ابوالحسن خلیلی، عضو سابق هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با ستبران 
از فرصت ها و دغدغه های سرمایه گذاری خارجی در ایران سخن می گوید.

تمایل
سرمایه گذاران 
خارجی
به پروژه های 
دولتی
بیشتر
است

گفتگو با ابوالحسن خلیلی، عضو 
سابق هیأت نمایندگان اتاق 
بازرگانی ایران؛

  باتوجه به لغو تحریم ها و اشتیاقی که شرکت های 
خارجی برای سرمایه گذاری در ایران از خود نشان 
می دهند، از نظر شما در حوزه صنعت برق و انرژی 

چه فرصت هایی برای سرمایه گذاری وجود دارد؟
با  اشتیاقی که خارجی ها دارند، بیشتر برای عقد قرارداد 
دولت در پروژه های دولتی است. باتوجه به اینکه بخشی 
از ذخایر ارزی ما در کشورهای اروپایی و امریکایی بلوکه 
شده است، دولت های این کشورها برای عقد قرارداد با ما 
پیش قدم شده اند و نیتشان این است که محل تأمین مالی 
این پروژه ها همان پول های بلوکه شده باشد. قاعدتا این امر 
سبب می شود این شرکت های خارجی پروژه هایی را در 
دست گیرند که بیشتر وارد بحث های زیرساختی می شوند؛ 
و  دریایی  ریلی،  ای،  جاده  نقل  و  حمل  های  پروژه  مثل 
هوایی. دررابطه با کشورهای ایتالیایی و فرانسوی نیز که 
برای ارتباط با ایران پیش قدم شده اند، داستان همین است. 
داشته خصوصی  دولت سعی  اگرچه  نیز  انرژی  بخش  در 
سازی کند، بازهم بخش اعظم کار به دست خود دولت است. 
اما با این وجود، فرصت های مناسبی برای سرمایه گذاری 
در تولید انرژی های نو و نیروگاه های گازی یا ترکیبی وجود 
دارد.اما باید بپذیریم که مقداری زمان می برد تا شرکت های 
خارجی به عقد قرارداد با بخش خصوصی تمایل نشان دهند. 
آنگونه که اکنون مشهود است، آنها ابتدا به ساکن عالقمندند 
تا وارد پروژه هایی شوند که نقش دولت در آنها پررنگ تر 
است. حداقل باید دوره ای 6 ماهه را بگذرانیم تا آنها به 

بخش خصوصی نیز گرایش پیدا کنند. 

 عده ای معتقدند دررابطه با سرمایه گذاری خارجی 
خطراتی متوجه ایران است. قدری در مورد چالش ها 

و تهدیدهای این کار صحبت کنید.
این  شنویم  می  کنار  و  گوشه  در  که  هایی  بحث  از  یکی 
برخی  است.  مانده  باقی  ابهامی  نقطه  برجام  در  که  است 
می گویند ممکن است اتفاقاتی حادث شود که طرف خارجی 
و  کرده  منتفی  یکطرفه  صورت  به  را  برجام  موضوعات 
بدقولی کند. اگر این امر اتفاق بیفتد، تهدیدی جدی برای 
باید  با آنها  بنابراین ما در عقد قرارداد  ایران خواهد بود. 
جانب احتیاط را رعایت کرده و چند نکته را مدنظر قرار 
دهیم. نکته اول این است که باید در قراردادهای مشارکت 
مسأله انتقال تکنولوژی و آموزش نیروی انسانی به طور 
جدی لحاظ شود تا صرفا مصرف کننده نباشیم و پس از 
مدتی خود به راز و رمز تکنولوژی آنها دست یابیم. دومین 
نکته ای که باید مدنظر قرار داد، این است که باید به پروژه ها 
نگاه صادراتی داشته و نگاهمان این باشد که در بلندمدت به 
همان کشورها محصوالت تکنولوژیک خود را صادر کنیم. 

 باتوجه به موقعیت جدید ایران، سال 95 را برای 
اقتصاد کشور چطور پیش بینی می کنید؟ آیا صاحبان 
صنعت می توانند امیدوار باشند در این سال از حالت 

رکود خارج شویم و رونق به اقتصاد کشور بازگردد؟
 از دیدگاه من در سال 95 که چیزی هم به شروع آن نمانده 
است، ما فصل اول را با همین شرایط رکود طی خواهیم کرد. 
باید قبول کنیم برجام در یک بازه زمانی کوتاه نمی تواند 

مشکالت را حل کند. ما برای پیشبرد کار، به یک تجدیدنظر 
در رفتار خود در رابطه با اقتصاد کالن کشور نیاز داریم تا 
باعث ایجاد پویایی شود. باتوجه به انتخابات مجلس شورای 
اسالمی و اینکه تا حوالی تیرماه کماکان نمایندگان دوره قبل 
مستقر خواهند بود و استقرار نمایندگان جدید تا آن زمان 
به طول خواهد انجامید، ما یک دوره 6 ماهه در تب و تاب 
خواهیم بود. از سوی دیگر دولت نیز سال پایانی خود را طی 
می کند. بنابراین سال 95 از چند منظر حساس است. در 
این سال هم دستگاه قانونگذاری و هم دستگاه اجرایی تغییر 
می کنند. از سوی دیگر 5 ـ 4 ماه احتیاج داریم تا سیاست 
های برجام تا حدودی اجرا شود. بنابراین از خردادماه سال 

95 خروج از رکود می تواند آرام آرام خود را نشان دهد. 

 نقش دولت و تشکل ها در ایجاد فرصت های 
سرمایه گذاری، هدایت و افزایش آنها چیست؟

قاعدتا تشکل ها می توانند با یک انعکاس شفاف از حوزه 
فعالیتشان و اعالم نیازمندی های حوزه خود می توانند هم 
به سرمایه گذار خارجی و هم به دولت کمک کنند تا یک 
نقشه راه مناسب صورت دهند. تشکل ها می توانند با توصیه 
های خود دولت را از نیازها و فرصت های سرمایه گذاری 
آگاه کنند و از این طریق به کل اقتصاد کشور خط داده، آن را 
به سوی مسیر درستی که منابع مالی باید به سمت آن سوق 

داده شوند، هدایت کنند. 
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ایران در امر تولید برق در ردیف کشورهای قابل توجه است؛ با این وجود میزان مصرف انرژی ما در مقایسه با کشورهای اروپایی یا کشورهایی نظیر هند، 
چین و ژاپن و نسبت به وسعت کار آنها بسیار باالتر از حد استاندارد است. این امر این نیاز را ایجاد می کند که هم نیروگاه های ما توسعه یابد و هم در جهت 

تولید انرژی های تجدیدپذیر و نوین اقدامات اساسی صورت گیرد. 
برای سرمایه گذاری های خارجی مشارکت در نیروگاه های مولد برق فرصتی مناسب است. در بحث پایداری برق، توسعه برق و همینطور تولید تجهیزات 

صنعت برق این امکان وجود دارد که ایران به کمک سرمایه گذاری های خارجی به خودکفایی صد در صدی برسد.
عالوه بر این، پیشرفت در تکنولوژی های جدید در صنعت برق مانند تولید برق ازطریق بازیافت پسماند یا استخراج برق از هوا در سواحل دریا یا شیوه های 

نوین مرتبط با ابر و باران که فناوری های خاصی را می طلبد، نیازمند سرمایه گذاری خارجی است. 
البته سرمایه گذاری خارجی بدون ماده، تبصره و حواشی نخواهد بود و مالحظات خودش را دارد. ما می بایست نهایت تالش خود را به کار بندیم که پیش 
از آنکه واردکننده محصوالت کشورهای دیگر باشیم، تکنولوژی آنها را به کشور خود منتقل کنیم. ازسوی دیگر می بایست این نکته را مدنظر قرار دهیم که 

مصالح انرژی ما بدون نقض حاکمیت ملی تأمین شود و آسیبی به استقالل اقتصادی کشور وارد نسازد. 

پیشرفت در تکنولوژی های 
جدید، نیازمند سرمایه های 
خارجی است

نارص سودانی؛ 
نایب رییس اول کمیسیون 
انرژی مجلس شورای اسالمی 

صادرات برق به کشورهای همسایه، فرصت مهم سرمایه گذاری خارجی

مسأله مهمی که برای ســرمایه گذاری خارجی در ایران باید به آن توجه 
کرد، امنیت ســرمایه گذاری اســت و این امر در تمــام بخش ها صادق 
اســت. آن ساز و کارهایی که برای ســرمایه گذاری خارجی الزم است 
و می توانــد تضمین و اطمینان ایجــاد کند، تا اندازه زیــادی در ایران 
وجود دارد؛ چیزی که مثال کشــورهای عربی به حد و اندازه ایران از آن 

برخوردار نیستند. 
در حوزه انرژی و به طور خاص بخش نفت و گاز و پتروشیمی هم باتوجه 
به منابع نفت و گازی که ایران در اختیار دارد و همچنین نیروی انسانی 
ارزان، این پتانســیل وجود دارد که بخش عمده ای از قطعات را تولید 

کنیم و این فرصتی گرانبها برای سرمایه گذاری خارجی است.
در حوزه صنعت برق، فعاالن این صنعت برق داخلی را پیوســته تأمین 
کرده اند و پس از این نیز کار بر همین منوال خواهد گذشــت اما باتوجه 
به ســوخت ارزانی که در ایران وجود دارد، صادرات برق به کشورهای 
همســایه مقرون به صرفه خواهد بود و این مــی تواند به عنوان فرصتی 

خوب برای سرمایه گذاری خارجی قلمداد شود.  

سیدهاشم بنی هاشمی؛

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی
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 صنعت برق ایران از وابستگی تا دستیابی به خودکفایی چه مسیری را طی کرده و 
اصلی ترین فاکتورها برای دستیابی به این توسعه از نگاه شما چه بوده است؟

برای پاسخ به این سوال بایستی نگاهی به گذشته داشته باشیم. بدنه صنعت برق از ابتدای ورود 
به کشور تا امروز از اکثریتی متعهد به منافع ملی تشکیل شده است، نگاه غالب در این صنعت 
اجرای پروژه های اساسی با کیفیت و ماندگار بوده است و کماکان همین است. بررسی سوابق 
این صنعت کلیدی و زیر بنایی، ما را به نام های خوشنام و ماندگار در جای جای ایران می رساند 
. به عنوان نمونه می توان از کسانی نام برد که از پیشکسوتان بودند، افرادی چون آقایان مهندسین 
شهرستانی، ناصح، پرویزی ،حجت، فتوره چی و... دیگرانی که خوب این مسیر را ادامه داده و 
توسعه بخشیدند از قبیل آقایان مهندسین شهید عباسپور، زنگنه، مالکی، دکتر بانکی، دکتر رنجبر 
و افراد برجسته ای دیگری که نامشان در اذهان باقی خواهد ماند... هزاران مهندس، تکنیسین و 
کارگر که در بخش های مختلف در اقصی نقاط میهن برای صنعت برق متعصبانه تالش و حتی 
جانفشانی کردند، که  با مراجعه به هر شهر و دیار نام نیکشان با غرور و افتخار یاد می شود. جا 
دارد که نشریه "ستبران" در هر شماره از نشریه از افتخار آفرینان صنعت برق در همه سطوح 
کارگری تا مدیریتی در هر بخش کشور نام ببرد تا نسل حاضر این صنعت نیز آنان را بشناسد. 
پرداختن به موضوع فوق را از این جهت ضروری می دانم که با قاطعیت بایستی بگویم اگر 
صنعت برق چنین پیشینه ای نداشت قطعا گذر از وابستگی به خودکفایی، زودتر و سریع تر 
از سایر صنایع و بخش ها صورت نمی گرفت، تعصب حرفه ای که در این صنعت نهادینه شده 
است، با نیروی خالقیت، پشتکار و ازخودگذشتگی مسیر استقالل و سیر "وابستگی به خود 
کفایی"را در چند دهه گذشته میسر کرده است. اتاق های فکر، کار زیاد و طاقت فرسا )بدون انتظار 
و توقع( همراه با احساس وظیفه عمیق، پیمودن راه را  تسهیل کرده است. همکارانی که پس از 

انقالب و اوان دهه شصت در این صنعت مشغول به کار بوده اند به خوبی به خاطر دارند که 
کار و تالش روزانه بیش از  12 ساعت و حتی بیشتر، بدون دریافت اضافه کار و حتی یک 
ریال اضافه حقوق، یک ارزش تلقی می شد و رقابتی بود سالم برای خدمت رسانی بیشتر، چه 
پشتوانه ای قوی تر از موارد یاد شده می توانست پیمودن مسیر وابستگی به خودکفایی را ممکن 
سازد؟ چنانچه این پشتوانه نبود اقدامات دوره هشت ساله جنگ تحمیلی برای کیفیت، حفظ و 
تداوم برق رسانی خصوصا در این مناطق به هیچ وجه میسر نمی شد. از سوی دیگر آیا اگر این 
تعصب حرفه ای و باور به خدمت رسانی در دشوارترین شرایط نبود، تداوم برق رسانی و اجرای 
پروژه ها در شرایط تحریم های ظالمانه و غیر منطقی و در دشوارترین دوران انباشت بدهی های 
بسیار سنگین وزارت نیرو به تولید کنندگان و پیمانکاران امکان پذیر بود؟ شرایط سختی که 
آثار شکننده آن کماکان گریبان گیر فعاالن  این صنعت )خصوصا پیمانکاران( است و نمونه 
بارز آن پروژه های معوقی است که متاسفانه هنوز در مسیر درست و منصفانه ای قرار نگرفته 
است و پیمانکاران کماکان متضرر این مشکل هستند. از طرف دیگر همان طور که می دانید 
پذیرفته شدگان رشته های مهندسی برق در دانشگاه ها جزو نخبه ترین دانشجویان هستند، ترکیب 
دانش ها، فناوری های روزآمد فارغ التحصیالن با عالیق حرفه ای و سوابق اشاره شده، صنعت 
برقی را شکل داده که سختی ها و شرایط نا مساعد را با خالقیت، ابتکار و پشتکار پشت سر 
گذاشته و می گذارد، که مهم ترین آن ها گذر از وابستگی به خودکفایی در همه بخش های مهندسی، 

تولید، اجرا و مدیریت است. روندی که مستمر است و ادامه دارد.

 با توجه به لغو تحریم ها، پیش بینی شما از فضای اقتصادی کشور به ویژه در حوزه صنعت برق، 
در سال آینده چیست؟

فضای اقتصادی متاثر از فضای روانی جامعه و مولفه های عینی و محیطی است . خوشبختانه 

ایجاد واحد تحقیقاتی، 
بازار و پروژه های 
مشرتک با جذب رسمایه 
خارجــــی 

سرمایه اقتصادی اگر محرک موتورهای فعالیت صنعتی باشد سرمایه های انسانی و اجتماعی فعاالن آن صنعت 
حکم روح آن را دارد که طی سال ها فراز و نشیب اقتصادی و سیاسی بار سنگین حفظ و ارتقای صنعت مورد 
نظر را به دوش کشیده اند. صنعت برق نیز به عنوان یکی از تخصصی ترین صنایع کشور علی رغم چالش های 
سرمایه گذاری در هر برهه جدید اقتصادی به مدد سرمایه های انسانی خود به حیاتش سرافرازانه ادامه داده است. 
حال در شرایطی که با نوید لغو تحریم ها در پسابرجام روبرو ایم ورود سرمایه های خارجی و آزادشدن سرمایه های 
بلوکه شده کشور با خود بیم و امیدهایی را به همراه دارد که برای مدیریت آن باید برنامه مدونی داشت. 
بر همین اساس پای صحبت های یک فعال کارکشته بخش خصوصی صنعت برق کشور نشسته ایم تا با ما از 
فرصت ها و چالش های سرمایه گذاری در این صنعت بگوید. مهندس مهدی معین تقوی که تجربه ریاست 
سندیکای شعبه خراسان را نیز در پیشینه خود دارد در این راستا از سه محور اصلی هدایت سرمایه های فنی و 
مالی شرکت های خارجی در کشور سخن گفته است که در ادامه خواهید خواند:    

گفت و گو با مهدی معین تقوی؛

مدیرعامل رشکت آفرینه طوس
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فضای روانی مثبت، خصوصا در میان نیروهای فعال و اثرگذار در اقتصاد کشور وجود دارد. 
لیکن به لحاظ مولفه های عینی و محیطی هنوز در ابتدای راه هستیم. باید چشم به راه اجرایی 
شدن برنامه های دولت و مصوبات مجلس در ماه های پیش رو بود. فضای اقتصادی صنعت 
برق نیز همین شرایط را دارد، بارقه های امید مشهود است و صنعت برق با همین امیدواری در 
انتظار اقدامات دولت محترم  و وضع قوانین تسهیل و تسریع کننده خروج  اقتصاد صنعت برق 

از رکود است.

 از دیدگاه شما اصلی ترین سیاست هایی که برای جذب گسترده تر سرمایه های خارجی 
در صنعت برق باید پیاده سازی شود چیست؟

در پاسخ به این سوال بسیار مهم و کلیدی بایستی توجه شما را به نکاتی که در پاسخ سوال اول 
اشاره داشتم مجددا جلب کنم؛ هر تصمیمی که منافع ملی و تعصب حرفه ای اکثر دست اندرکاران 
صنعت برق را همراهی کند مورد استقبال قرار می گیرد و به بهترین وجه پیاده سازی و اجرا 
می شود. کشور ما ظرفیت های سخت افزاری و نرم افزاری الزم را برای اینکه به قطب انرژی 

منطقه تبدیل شود، دارد و لذا برای جذب گسترده تر سرمایه خارجی، بایستی این منابع مورد 
توجه و تاکید قرار گیرد. کشورهای سرمایه گذار نیز تا حدی از این ظرفیت ها آگاهی دارند  و در 
شرایطی که روابط با سایر کشورها در مسیر تحول است،  این توانمندی باید بیشتر نشان داده 
شود. اگر هدف گذاری صحیح انجام شود، به مراحل مختلفی در اجرا خواهیم رسید که می تواند 

مبنای سیاست گذاری برای جذب سرمایه های خارجی باشد:
1- رشد و ارتقاء دانش فنی و در موارد نیاز انتقال دانش فنی و ایجاد واحدهای تحقیقاتی مشترک

2- ارتقاء کیفی و کمی تولیدات داخل از طریق مشارکت و ایجاد بازارهای مشترک
3- کسب مهارت مدیریت پروژه های بین المللی از طریق انجام پروژه های مشترک بین المللی

خارجی  تجهیزات  ورود  و  سرمایه  جذب  سهولت  به  فوق  موارد  پیاده سازی  که  است  بدیهی 
نخواهد بود، لیکن یقین دارم که اکثریت بدنه صنعت برق )کارفرمایان، مشاوران، پیمانکاران و 
تولیدکنندگان( آمادگی پیمودن راه سخت و دشوار ولی نویدبخش و در بردارنده منافع ملی را دارند.

مطمئنا تبدیل ایران به قطب انرژی منطقه، حداقل در زمینه برق، سرمایه های بسیار زیادی را 
جذب خواهد کرد. 

 بسیاری از فعالین صنعتی بر این باورند که پسابرجام می تواند ایران به بهشت واردات  
تبدیل کند، آیا از دیدگاه شما این تهدید برای صنعت برق جدی است؟

تبدیل کشور به بهشت واردات صرفا وقتی صورت می پذیرد که منافع ملی مورد توجه قرار 
نگیرد. بعید می دانم که دولت محترم چنین رویه ای را در پیش بگیرد، کما اینکه در صحبت های 
مسئولین عالی رتبه کشور و خصوصا ریاست محترم جمهور نیز چنین برداشتی غیر محتمل و 
بسیار دور از ذهن است. عالوه بر آن اکثریت بدنه صنعت برق نیز پذیرای تبدیل کشور به 
بهشت واردات نبوده و نخواهند بود و لذا بر فرض محال چنانچه این رویکرد بخواهد شکل گیرد 

به احتمال زیاد با شکست روبرو خواهد شد.

 چگونه می توان زمینه جذب سرمایه های خارجی با شرط حفظ توان ساخت داخل 
را فراهم آورد؟

حفظ توان ساخت داخل ، خواسته کوچکی است؛ باید رشد، ارتقاء و پویایی ساخت داخل را به 
عنوان خواسته بنیانی مطرح کنیم ، با همین دیدگاه پاسخ سوال را به عرض می رسانم. بررسی 
الزامات رسیدن به این خواسته عمدتًا به مواردی که در پاسخ سوال 3 مطرح گردید منجر می 
شود. انتقال دانش فنی، تولید و ایجاد بازارهای مشترک از جمله این موارد است. در بخش 
انتقال دانش فنی، انجام تحقیقات مشترک، تشکیل واحدهای تحقیق و توسعه کارآمد می تواند 
راهگشا باشد؛ و در بخش تولید و ایجاد بازارهای مشترک ضمن توجه جدی به بازار داخلی، 
بایستی بازارهای بین المللی و خصوصا کشورهای هم جوار، به خصوص کشورهای افغانستان، 
عراق، عمان و کشورهای حوزه آسیای میانه و برخی از کشورهای آفریقایی را در اولویت 
قرار داد. موارد یاد شده می توانند در قراردادهای جذب سرمایه گذاری خارجی پیش بینی و با 
مشارکت بخش خصوصی اجرا شوند. کمترین انتظاری که از جذب سرمایه خارجی می توان 
داشت، تامین مواد اولیه وارداتی و مورد نیاز صنایع داخلی و ورود تجهیزاتی است که در داخل 
ساخته نمی شوند. با همین هدف پیشنهاداتی برای پروژه 312 دستگاه پست فوق توزیع و 80 
دستگاه پست انتقال از محل جذب سرمایه خارجی به سندیکای صنعت برق ارائه شده است، تا 

مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.
 از دیدگاه شما سندیکا در این حوزه چگونه می توان نقشی موثر و اثرگذار ایفاد کند؟  

به نظر من سندیکا وقتی می تواند نقشی اثرگذار داشته باشد که جایگاه واقعی خود را حفظ و 
تقویت کند. از منظر کلی سندیکا با دو گروه مواجه است:

1- گروه اول اعضای سندیکا هستند که هویت، اعتبار و قدرت سندیکا مستقیمًا و منحصرًا از 
این گروه تامین می شود.

2- گروه دوم مسئولین وزارت نیرو و دولت، نمایندگان مجلس، مدیران اتاق بازرگانی و مانند 
آن هستند ، سندیکا به اتکای همان اعتبار و قدرت مذکور در  بند 1، با این گروه در تماس، 

تعامل، مذاکره و... است.
آنچه مسلم است ،اگر رکن اول وجود نداشته باشد، رکن دوم شکل نخواهد گرفت و اگر هم 
شروع شود ، دوام نخواهد داشت. بنابراین تاکید بر محور بودن اعضاء و خواسته های آنان که 
یقینًا حافظ منافع ملی و رشد صنعت برق است الزمه اثر بخش بودن سندیکا در مراودات 
با گروه دوم خواهد بود کما اینکه بارها و بارها سندیکا به اتکاء تعداد کثیر اعضایش موفق به 
برقراری ارتباطات مهم داخلی و خارجی شده است. مالقات با مقامات عالیرتبه دولت، مجلس، 
قوه قضائیه و حضور در سفرهای خارجی در کنار مقامات عالی رتبه بخصوص ریاست محترم 
جمهور ، صرفًا ناشی از اعتباری است که سندیکا به لحاظ اعضایش و کثرت آنها کسب کرده 
و البته هوشمندی هیات مدیره محترم سندیکا را بایستی مد نظر قرار داد. توجه جدی و مستمر 
به این واقعیت الزمه حرکت قدرتمند و مداوم سندیکا است. اکثر اعضای سندیکا شرکتهای 
کوچک و متوسط هستند که غالبًا در شهرستانها و خارج از تهران مستقر هستند. گالیه هایی از 
سوی این اکثریت وجود دارد مبنی بر کم توجهی سندیکا به خواسته ها و نیازهای آنان و معطوف 
شدن سندیکا به خواسته ها و نیازهای شرکتهای بزرگ که عمدتًا در تهران مستقر هستند، این 
شبهه بایستی هر چه سریعتر برطرف شود و در عملکرد سندیکا نشان داده شود. بهره مند شدن 
اعضاء از توافقات، تفاهمات و مراودات سندیکا با مقامات کشوری و ارتباطات و پروتکل های 
مبادله شده با سایر کشورها و نیز ارائه گزارشات شفاف ،خواسته های منطقی ، به حق و همکانی 

اعضاست. 
به طور خالصه می توان گفت به هر میزان که سندیکا اعتبار و قدرت بیشتری از سوی اعضایش 
کسب کند قدرت نفوذ و اثر گذاری بیشتری در ورود به ارکان تصمیم ساز و تصمیم گیر 

خواهدداشت.
با توجه به موارد یاد شده ، باید سندیکا با حضور قوی در اتاق های بازرگانی و به نمایندگی بخش 

خصوصی صنعت برق، در پیشبرد اهداف ذکر شده تالش کند.
در این راستا ارتباط با مسئولین وزارت نیرو برای ارائه راهکارهای ارتقاء و رشد صنعت برق 
با اتکاء به بخش خصوصی و توان داخلی از مهمترین اقدامات است و نیز ارتباط با نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی و خصوصًا کمیسیون انرژی برای وضع قوانین تسهیل و تسریع کننده 

اهداف بسیار موثر و کارگشا خواهد بود.
در خاتمه تاکید می نمایم که سندیکا بایستی تمرکز زدایی نماید و با دادن اختیارات و پشتیبانی 
الزم ، زمینه فعالیت و اثر گذاری موثر شعب و اعضاء خود در خارج از تهران را فراهم سازد.  

تبدیل کشور به بهشت واردات صرفا وقتی صورت 

می پذیرد که منافع ملی مورد توجه قرار نگیرد. بعید 

می دانم که دولت محترم چنین رویه ای را در پیش 

بگیرد، کما اینکه در صحبت های مسئولین عالی رتبه 

کشور و خصوصا ریاست محترم جمهور نیز چنین 

برداشتی غیر محتمل و بسیار دور از ذهن است
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 همانگونه که می دانید، تحریم ها به تازگی لغو شده و شاهد اشتیاق و رفت و آمد 
برای  فرصت هایی  چه  شما  دیدگاه  از  هستیم.  کشور  به  خارجی  گذاران  سرمایه 
سرمایه گذاری به طور کلی در حوزه صنعت و به طور اخص در حوزه صنعت برق 

و انرژی وجود دارد؟ 
درست است که فضای تحریم تاحدودی از بین رفته اما به طور کامل از تحریم ها خالص 
نشده ایم؛ با این وجود چشم انداز پیش رو تا اندازه ای مثبت است. ما باید ببینیم مزیت های 
رقابتی مان چیست. هم اکنون مرزها باز شده و یکی از موانع پیشرفت کشور برطرف شده 

اما آیا کارها و حرکات دیگر ما توجیه اقتصادی دارد؟ 
در کوتاه مدت برای جذب سرمایه گذاری خارجیـ  ِاال به اینکه سرمایه گذاران خارجی در 
حوزه نفت و گاز اشتیاقی حقیقی از خود نشان دهند ـ چشم اندازی چندان قوی نمی توان 
دید. اینکه شرکت های خارجی در حال رفت و آمد هستند دلیل بر این نیست که وارد عمل 

شوند و با ما عقد قرارداد کنند. درحال حاضر آنها بیشتر درحال بررسی شرایط هستند. 

کاری که ما باید انجام دهیم این است که ابتدا ببینیم کجا دارای مزیت رقابتی هستیم و در 
کدام صنایع قدرت رقابت داریم؛ آنگاه به دنبال شریک خارجی بگردیم. اگر در حوزه ای 
توان رقابتی نداشته باشیم، یافتن شریک خارجی مشکلی از ما حل نخواهد کرد. مبحث 
دیگر که در اقتصاد ما ایجاد مشکل می کند، این است که قیمت تمام شده کاال در ایران 
باالتر از سایر کشورهاست. درواقع بهره وری کار ما نسبت به کار در کشورهای رقیب 
پایین تر است و قیمت تمام شده باالتر است.مسأله دیگر، تنوع زیاد قوانین و مقررات و 
تغییرات آنهاست. به عنوان مثال تعرفه کاالها در ایران هرچند وقت یکبار تغییر می کند. 
این موضوع سبب می شود سرمایه گذاران خارجی نتوانند برای خود برنامه ای بلندمدت 
ـ مثال 10 ساله ـ تصویر کنند. قانون بدی که ثبات داشته باشد، بهتر از قانون خوب بی 
ثبات است. نبایستی با تغییر مدیر و وزیر و کابینه قوانین کشور تغییر یابد. اگر قرار باشد 
با تغییرات دولت قوانین نیز تغییر کنند، نقض غرض خواهد شد و در کارها دچار اختالل 
می شویم. این از بحث های ساختاری است که باید حتما در آن تجدیدنظر شود. اما در حوزه 

سال 95 آثار محسوسی از لغو تحریم نخواهیم دید 
گفت و گو با  محمدرضاشهیدی تبار؛ رییس سابق کمیسیون رسمایه گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی

پیش از هر حادثه و رویداد بزرگی سیل گمانه زنی ها و نظریه پردازی هاست که در رسانه ها و روی زبان ها جاری می شود. پیش از اعمال تحریم 
ها و فراگیر شدن آنها نیز کم گمانه زنی صورت نگرفت و هرکس نظری داشت. اما درست وسط گود و در میانه میدان، جایی است که مردم با 
واقعیت روبه رو می شوند و ُکنه داستان را با گوشت و پوست خود حس می کنند. اکنون نیز وضعیت اقتصادی ایران در میان شکافی واقع شده 
است؛ میان تحریم ها و برداشتن آنها. هرکس نظری دارد و آینده را به شکلی خاص تصویر می کند اما تا زمان آن نرسد، به طور کامل و دقیق 
مشخص نخواهد شد چه چیزی انتظار ملت ایران را می کشد. آیا آنچه هرروز در اخبار صدا و سیما از آمد و رفت هیأت های خارجی شاهد آن 
هستیم، نوید روزگاری خوش و کم دغدغه را به ملت ایران می دهد یا ممکن است باعث رکود بیشتر در وضعیت اقتصاد و معیشت ساکنان این مرز 
و بوم باشد؟ مهندس محمدرضا شهیدی تبار، رییس سابق کمیسیون سرمایه گذاری تامین مالی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تصویر خود را 
از آینده اقتصاد کشور و اثری که لغو تحریم بر آن خواهد گذاشت، به ستبران ارائه می دهد.
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برق و انرژی مشکل این است که عمدتا کارفرما و خریدار محصوالت و خدمات، دولت 
است. بنابراین اگر در جیب دولت پول باشد، کارفرمایی خوب خواهد بود و اگر پول نداشته 
باشد، هیچ اهرم فشاری باالی سر آن نخواهد بود. هم اکنون صنعت برق به سرمایه گذاری 
نیاز ندارد؛ همینقدر که بدهی های دولت پرداخت شود، کارهای این صنعت رونق خوبی 
خواهد گرفت اما مطالبات آنقدر زیاد شده که توان پرداخت آن از سوی دولت وجود ندارد. 
شاید بتوان با اوراق خزانه و سایر روش ها به بهبود این شرایط کمک کرد اما درمجموع 
تغییر چندانی ایجاد نخواهد شد. تمام پیمانکاران به مجموعه بانکی بدهکارند و هرروز روی 
بدهی آنها بهره می آید؛ از سوی دیگر نیز پیمانکاران از دولت طلب دارند و دولت توان 
پرداخت ندارد. چه کسی این پارادوکس را حل خواهد کرد؟ شرایط به کالف سردرگمی 

شبیه شده که کسی را یارای گشودن آن نیست. 

 عده ای می گویند ممکن است سرمایه گذاری های خارجی در عوض اینکه باری 
از دوش مردم بردارد، ممکن است به ضرر آنها تمام شود و به بدنه اقتصاد ضربه 
وارد کند. لطفا قدری راجع به تهدیدها و خطرات احتمالی این سرمایه گذاری ها 

توضیح دهید. 
نمی توان برای امر سرمایه گذاری خارجی نسخه ای کلی پیچید. این امر می تواند بسته به 
نوع قرارداد، موضوع کار، میزان انتقال تکنولوژی و سایر موارد فرصت یا تهدید قلمداد 
شود. اینکه عده ای می گویند سرمایه گذاری خارجی به طور کلی برای ما فرصت خواهد 
بود، خالف واقع است و اینکه بگوییم هرچه سرمایه گذاری خارجی انجام شود به زیان ما 
تمام خواهد شد نیز غیرمنطقی و غیرکارشناسانه است. این امور بستگی به نوع و نگاه کار 
دارد. اگر کار طوری پیش رود که مانند آنچه در خودروسازی دیدیم، جوینت خارجی بیاید 
و با ما همراه شود و بعد به  ناگاه وسط کار رها کرده و برود، ما ضرر خواهیم کرد و بنابراین 
نیامدن آنها بهتر از اینگونه آمدنشان است. ولی اگر قرار شود بیایند، قدری از بازار صادراتی 
منطقه را در اختیار ما بگذارند تا ما نیز قسمتی از صادرات را به دست گیریم و یک همکاری 
بلندمدت مشترک داشته باشیم، قطعا این همکاری خوب است. اگر تصور کنیم پس از لغو 

تحریم ها دنیا آمده تا مشکالت ما را حل کند، در اشتباهیم. همچنین اگر فکر کنیم بدون دنیا 
نیز می توانیم پیشرفتی درخور داشته باشیم، بازهم به غلط بوده ایم. نوع کار، نوع رابطه و نوع 

تعامل در این مسیر از اهمیت باالیی برخوردار بوده و بسیار تعیین کننده است. 
 چشم امید بسیاری از صاحبان صنایع و بنگاه های اقتصادی کوچک و بزرگ به 
سال های آینده و باألخص سال 95 است. این سال را چگونه پیش بینی می کنید؟ 
آیا به لحاظ اقتصادی سالی پربار خواهد بود یا امید صنعتمردان ایران را نقش برآب 

خواهد کرد؟
من معتقدم اثرگذاری قراردادها و رفع تحریم ها حداقل 2 سال به طول خواهد انجامید و 
به این زودی اثر محسوسی را در جامعه شاهد نخواهیم بود. همانگونه که اعمال تحریم ها 
در کشور اثری دفعتی نگذاشته و به تدریج آثار مخرب خود را جلوه گر ساخت، آثار لغو 
تحریم نیز ناگهانی نخواهد بود. این امر مانند درمان شخصی است که از یک بیماری رنج 
می برد و اصوال طول درمانی باید بگذارند و همه مشکالت او به طور ناگهانی با قرص و 
دارو حل نخواهد شد. براین اساس در سال 95 لغو تحریم ها خروجی قوی و محسوسی 

نخواهد داشت.

 نقش تشکل ها در این میانه چیست؟ آیا تشکل ها می توانند در پیشبرد و تسریع 
این روند کمکی کنند یا در هدایت بخشی از سرمایه های خارجی به نفع اعضای 

خود حرکتی انجام دهند؟
کاری که تشکل ها می توانند انجام دهند انتخاب افراد نخبه در صنعت است تا به کمک آنها 
بررسی دقیق تری روی شرایط حال حاضر انجام داده و واقعیت ها را برای انتقال به دولت 

شناسایی کنند. این کار می تواند به دولت در امر سیاستگذاری کمک کند.

 تصور می کنید دولت وقعی بر جهت گیری ها و نظارت تشکل ها بگذارد؟
عجالتا همکاری دولت بد نیست اما جای کار بیشتری دارد.
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مردی برای متام فصل های صنعت برق  
ناگفته های ستربان ساالر صنعت برق    

ستبران به صدمین شماره خود نمی رسید و شاید سندیکا به جایگاه فعلی خود دست نمی یافت اگر پایمردی  مردانی چون 
مهندس غالمرضا ناصح در طی سالیان پشتوانه محکم و مطمئن آن نبود. شخصیتی که نشیب و  فراز زندگی پر بار او 

نمایاننده خوبی از پیشینه صنعت برق کشور و سندیکا به عنوان جزء تاثیرگذاری از آن است و  این امر آن گاه دو چندان 
می شود که سکان  داری نشریه ستبران  نیز به عنوان مدیر مسئول بر عهده وی بوده  است. بر این اساس بود که شانس آن 

را داشته ایم تا شاید به عنوان تنها رسانه پای صحبت این پیشکسوت  صنعت برق بنشینیم و به احترام تمام تالش ها و 
شایستگی هایش در این حوزه کاله احترام از سر برداریم:    

گفت و گو باغالمرضا ناصح؛ پیشکسوت صنعت برق و مدیر مسئول نرشیه ستربان

   شــما به عنوان یکی از پیشکسوتان صنعت برق کشور،  در 
طول ســالیان دراز تجارب ارزنده ای را در  این صنعت داشته 
اید. لطفا پیش از هر چیز ضمن معرفی به بیان اهم تجربیات و 
سوابق اجرایی و  مدیریتی خود در صنعت برق و به طور خاص 

در سندیکا بپردازید . 
از شروع به کار بنده تا امروز بیش از 5 دهه گذشته است و در طی این 
مدت فراز و نشیب و اتفاقات و خاطرات زیادی  به وقوع پیوسته که 
تا کنون مجالی برای بیان و ثبت آن نیافته ام. من باب معرفی خودم 
و از حیث زندگی شــخصی باید عرض  کنم که در ســال 1315 در 
یکی از روســتاهای حاشیه کویر لوت متولد شــدم. سال های اولیه 
تحصیالت ابتدایی را در روســتای  محل تولد و سال های تحصیلی 
بعدی را در شــهر بیرجند گذرانــدم و در ســال 1334 برای اتمام 
دبیرستان عازم تهران و در  سال 1336 وارد دانشکده فنی دانشگاه 
تهران شدم و تا سال 1341 تحصیالت خود را در سطح کارشناسی 
ارشد در رشته الکترونیک در  این دانشگاه به پایان بردم. یک بورس 
تحصیلی هم  برای تحصیالت تکمیلی در خارج از کشور داشتم که 
بنا به دالیلــی آن  را نپذیرفتم و  برای کار و خدمت حرفه ای خود به 
بلوچستان رفتم. در آن زمان مهندسان ایرانی از کار در بلوچستان 
اکراه  داشــتند اما خارجی ها به طور گسترده در آن مناطق به فعالیت 
مشــغول بودند . من به واســطه علقه هایی که به آن مناطق داشتم  به 
آنجا رفتــم تا جای یکی از خارجی ها را بگیرم. با تشــکیل وزارت 
آب و بــرق و بعد از آن وزارت نیرو وارد این وزارت خانه  شــدم و 
با شرکت های برق منطقه ای غرب، خراسان و کرمان فعالیت خود 
را ادامــه دادم. در آن زمــان برق اکثر مناطق بــه  صورت محدود و 
جزیره ای اداره می شــد و اکثر نیروگاه ها به صورت دیزلی فعالیت 
می کردند. با شــروع انقالب به تهران آمدم  اما در ســال های بعد از 
پیروزی انقالب علی رغم ترجیح خودم به کار کارشناسی مجددا با 
دستور وزیر وقت به مدیریت  برق منطقه غرب و کرمانشاه منصوب 
شدم. پس از چندی دوباره به شرکت توانیر در تهران آمدم و بعد از 
یک دوره رفت و  برگشــت به برق فارس، تا سال 68 در برق تهران 
به فعالیت خود ادامه دادم. وزارت نیرو در آن زمان موسســه ای با 
عنوان  تحقیقات و آموزش مدیریت تشــکیل داد که مسئولیت آن 
به من ســپرده شد. حدود 20 سال در این موسســه به فعالیت ادامه 
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 دادم. باالخره در سال 1387 از همکاری سازمانی 
با وزارت نیــرو کناره گیری و به بخش خصوصی 

پیوستم.  

  به عنوان یکی از موسسین سندیکا با اشاره 
مختصری به تاریخچه این تشکل بفرمایید 

که نشریه  ستبران دقیقا از چه زمان، چگونه و 
با چه اهدافی شکل گرفت؟

من در سال 73 به صورت رسمی بازنشست شدم 
اما عمال تا ســال 88 با وزارت نیــرو همکاری کردم. در اواخر دهــه 60 و  اوایل دهه 70 
وزارت صنایع تصمیم گرفت تا همه صنایع همگن را در تشــکل هایی سامان دهد و هدف 
از آن تعامل و  هم افزایی این صنعت به صورت کل بود. یکی از این صنایع، تابلوسازی و 
صنایع تجهیزات برقی بود که همگن بودند و  منجر به تشکیل یک تشکل شد و بنده را برای 
برعهده گرفتن مسئولیت هماهنگی تشکل انتخاب کردند. این تشکل یک  نشریه هم داشت 
به نام "پیک صبا" که بیشتر جنبه تخصصی داشت و هر دو ماه یکبار به مدت 2 سال ولی نه 
کامال مرتب  منتشر شد. افراد زیادی به لحاظ فنی و علمی با این نشریه همکاری می کردند 

و به نوعی "صبا"  نماد و مخفف صنعت  برق ایران در آن زمان به شمار می رفت.  
البته تولید نشریات تخصصی مانند نشریه پیک صبا و یا همین نشریه ستبران، مشکالت 
و ویژگی های مختص به خودشــان  را دارند. عواملی نظیر نداشــتن مخاطب عام، عرضه 
مخاطب محدود و نیز مسایل تامین و پشتیبانی مالی کار را برای ادامه  حیات نشریه کمی 
ســخت می کنند. به هر حال تصور می کنم پیک صبا حدود 10 شماره چاپ و منتشر شد. 
بعد از آن با  توسعه این تشکل و نیز پیگیری های صورت گرفته توسط یکی از کارشناسان 
مسئول اتاق ایران به دبیر وقت  تشکل  پیشنهاد شد که با توجه به هدف های پیش رو و در 
اختیار داشــتن نهادها و اهرم های کالن، نهاد رسمی و قانونی به نام  سندیکا تشکیل شود. 
با تهیه اســاس نامه و هیات موسس سندیکای صنعت برق تشکیل شد. البته نام سندیکای 
صنعت برق  ایران بعدا بر روی آن گذاشته شد که جنبه فراگیرتر و عمومی تری داشت. این 
عنوان با موافقت وزارت نیرو همراه شد و پس  از کش و قوس هایی سندیکای صنعت برق 
ایران کار خود را با 50 عضو شروع کرد. افرادی که در تشکل های همگن  همکاری داشتند، 
خودشــان در اینجا نیز دست به کار شدند و مکانی را خریداری و آماده کردند تا فعالیت ها 
شــکل متمرکزی  به خود بگیرد. بعد از تشکیل ســندیکای صنعت برق نیاز بود تا نشریه 
جدیدی تاسیس شود تا با توجه به تغییر جایگاه حقوقی  تشکل قبلی تبدیل شدن به سندیکا 
با نام جدید، جوابگوی نیاز های سندیکا باشد.نهادی که سندیکا را به جامعه معرفی می  کرد 
این نشریه بود و بایســتی نام آن به خوبی ماموریت و مســئولیت اعضا را نشان می داد. 
نشریه ستبران تا به امروز کار خود  را ادامه داده است و نام ستبران عالوه برحروف ابتدای 
"سندیکای سازندگان تجهیزات برقی ایران"، نشان دهنده اهمیت  ستبر بودن و پایدار بودن 
صنعت برق در مقابل عوامل بیرونی و بازدارنده است و بایستی استحکام، اعتبار و ستبری 
خود را به  خوبی نشان دهد. آرم ستبران نیز همان آرم سندیکا است که ایده آن از بنده بود و 

توسط یکی از دوستان هنرمند ما در  وزارت نیرو طراحی شد. 
    

  با توجه به هدف گذاری ابتدایی صورت گرفته برای نشریه ستبران روند کاری 
آن را چگونه ارزیابی  می فرمایید و در این مدت چه توفیقات و عدم توفیقاتی را 
در راستای نیل به این اهداف در عملکرد این  نشریه مشاهده کرده و چه نقدهایی 

را بر آن وارد می دانید؟
حقیقت آن است که به طور سنتی تشکل ها و سندیکا ها 
در کشــورها چندان مقبول مدیران و مسئولین دولتی 
نیســتند و  مدیران آن ها را به عنوان مانع و مدعیانی بر 
ســر راه خود می بینند، در حالی که اگر از مسیر درستی 
این تشــکل ها رشــد کنند،  می توانند به عنوان همکار 
مســئولین کمک کنند و سیاست ساز باشــند و به جای 
آنکه  به عنوان رقیب دولت شــناخته شــوند، در  نقش 
یک شریک می توانند دولت ها را یاری کنند. تشکل ها 
و ســندیکاها از آنجایی که بیشــتر در متن جامعه و مردم حضور  دارند، درک درست تر و 
کامل تری از مسائل صنف مربوط به خود داشته و در تدوین برنامه ها و طرح ها در دولت و 
مجلس،  نظرات کامل تر و جامع تری خواهند داشت. این موضوعی است که در سندیکای 
صنعت برق اتفاق افتاده اســت. ســندیکا با  پیمودن مسیر درســت بعد از مدتی توانست 
مسئولین و مدیران را به خوبی با خود همراه کند و باعث به وجود آمدن ارتباطات  صحیح 

و جدید شود. 
  حال آیا ستبران به عنوان نشریه ارگان توانسته این اهداف را بازتاب دهد؟

یکی از عواملی که باعث این موفقیت شــده خود نشریه ســتبران است. در واقع نمی توان 
انتظار داشــت که همه وظایف و  مسائل را به صورت فرد به فرد به تمامی مسئولین منتقل 
کرد و آن ها را متقاعد ساخت. مسائل این صنعت نه از زبان  سندیکا، بلکه از زبان صاحب 
نظرانی که در کل کشور مقبولیت داشتند، از طریق نشریه به گوش مسئولین، صنعتگران 
و  تمامی افراد دخیل در صنعت برق رســانده شــده اســت. مســائلی هم که انتخاب می 
شده مســائل روز بوده است بخصوص ظرف   10 سال گذشــته تحوالت زیادی به لحاظ 
افتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیش آمده است که خواه نا خواه محیط کسب و  کار و افراد 
عضو در ســندیکا را به گونه ای  تحت تاثیر قرار داده است. خوشــبختانه با درایت هیات 
مدیره و دبیران کارآمد آن و  از همه مهم تر شــخص خانم کاظم زاده، بخوبی نشریه از پس 
رسالتی که بر عهده داشت  برآمده است. می توانم بدون  تعارف عرض کنم که از روزی که 
این نشــریه کار خود را شروع کرده ،یک مسئول بیشتر نداشــته و آن هم خانم کاظم زاده 
 بوده اســت. ایشــان به صورت ذاتی مستعد انجام این مســئولیت بود و هر چند تا قبل از 
آن تجربه کار مدیریتی نداشــت  اما به  صورت مقبول و مطلــوب به گونه ای حرفه ای کار 
را پیش بردند. البته جا دارد یادی هم از مدیر روابط عمومی نشــریه هم  بکنیم که زحمات 
زیادی برای نشریه کشیده اند و به همراه خانم کاظم زاده و جدای از نظر شخصی و سیاسی 
خودشان، از  تمامی آحاد این صنعت نظرخواهی کردند و نظرات را به درستی و با رعایت 
امانت انعکاس دادند. با تمام این تفاســیر بخشــی  از حرکت به ســوی تعالی و تکامل در 
سندیکا مرهون هوشمندی شما خبرنگاران روابط عمومی سندیکا بوده است که  توانستید 
از طریق نشریه پیام درستی را که دلچســب بوده و برای همگی آموزنده، آگاهی دهنده و 
هشدار دهنده بوده، به  گوش همگان برسانید. این نشریه و با درایت شما عزیزان به عنوان 
دســت اندرکاران آن، عامل رشــد کمی و تا حدودی معرفی  و نیز تعالی کیفی سندیکا نیز 
بوده است. اعتبار و وزن نشریه ستبران امروز به حدی است که بسیاری از افراد، مسئولین، 
 متخصصان و صنعتگرانی که حاضر نیستند در جای دیگری مصاحبه کنند یا مقاله بنویسند، 
همیشــه برای همکاری با سندیکا  آماده اند و هیچ گاه دست رد بر سینه این نشریه نزده اند. 
از هیات مدیره و دبیر سندیکا نیز بایستی تشکر کرد که پشتیبانی  خوبی از نشریه کردند و 
این پشتیبانی باعث معروفیت در جامعه دانشگاهی و صنعتی و رشد کیفی و کمی نشریه 

است. 

به طور سنتی تشکل ها و سندیکا ها در کشورها 

چندان مقبول مدیران و مسئولین دولتی نیستند و 

 مدیران آن ها را به عنوان مانع و مدعیانی بر سر راه 

خود می بینند، در حالی که اگر از مسیر درستی 

این تشکل ها رشد کنند،  می توانند به عنوان همکار 

مسئولین کمک کنند و سیاست ساز باشند

پروندهویژه:۱۰۰



33

سندیکا؛ از ابتدا تا امروز  

از یک میثاق تا بزرگرتین تشکل برقی  

بــا آنکه فعاالن و دســت اندرکاران صنعت بــرق ایران از 
اواخر دهــه ی1360 به ضــرورت ایجاد تشــکل در این 
صنف به منظور دفاع جمعی از منافع و حل مسائل مبتالبه 
شــرکت های ســازنده ی تجهیزات برقی، پیمانــکاران و 
مشاوران این صنعت پی برده  بودند و به طور غیررسمی گرد 
هــم می آمدند تا به تبادل آرا و اطالعــات و اخبار و یافتن 
راه حلی برای مشــکالت مشترک صنف شان بپردازند، اما 
راه درازی پیمودند تا ســرانجام در سال 1379 "سندیکای 
ســازندگان تجهیزات برقی ایران" را رسما تشکیل دهند. 
در این ســال سندیکا  27 عضو داشــت، با اینهمه، تا شکل 
گرفتن و قوام یافتن ســندیکا هنوز پنجـ  شش سالی مانده 
بود. از 1379 تا دوم اردیبهشت ماه 1385 که اساسنامه  ی 
سندیکا ) با تغییر به نام سندیکای صنعت برق ایران( رسما 
بر اساس بند ک مادة 5 اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در 
مجمع عمومی فوق العاده به تصویب اعضا رســید، سندیکا 
هم از نظر ســاختار و ســازمان و هم از نظر منابع مختلف 
مالی و انســانی در دوره ی فترت بود و از این تاریخ به بعد 
اســت که فعالیِت جدی سر و ســامان دادنش آغاز گشت. 
تالش هایی که به نظر می رســد به بار نشســته باشــد. این 
سندیکا هم اکنون در سه استان اصفهان و خراسان و فارس 
شعبه دارد: بیشــترین تعداد اعضا در استان تهران )208( 
هســتند و پس از آن به ترتیب در استان البرز )که به تهران 
متصل اســت( 43 عضو،  در اصفهان 30 و در خراسان 29 
شرکت عضو این سندیکا هستند. شعبه ی فارس سندیکا در 
حال حاضر نیمه فعال است. البته 30درصد از شرکت های 
عضو ســندیکا در شهرها و اســتان های دیگر واقع شده اند 
که تشکل اســتانی ندارند و عضو شعبه مرکزی سندیکا در 

تهران هســتند1 . در مجموع امروز تعداد اعضای ثابت این 
تشــکل بر 450 شرکت بالغ می شــود. به عبارت دقیق تر، 
این سندیکا موفق شده است حدود 60 درصد از بنگاه های 
فعال در این صنعت را به عضویت تشکل خویش در آورد. 
رقمی که هر چند در مقایســه با کشــورهای اروپای غربی 
هنوز پائین به نظر می رسد2 ، اما در مقیاس ملی رقم باالیی 
است. در مطلب پیِش رو، برای پی بردن به دالیل موفقیت 
سندیکای صنعت برق ایران در نمایندگی کردِن اعضایش 
که بازتــاب اصلــِی آن را می توان در افزایش چشــمگیر 
اعضایش دید، ابتدا مروری اجمالی خواهم کرد بر وضعیت 
صنایع مرتبط با زنجیره ی تأمین در صنعت برق؛ ســپس 
با بررســی آنچه در جریان خصوصی سازی بر این صنعت 
گذشت، اهم مشکالت مشترک این صنف تولیدگر صنعتی 
را یادآور خواهم شــد. در خاتمه به شّمه ای از فعالیت های 
سندیکا در جهت تقویت توان تشــکیالتی و تبدیل شدن 
به صــدای اعضایش برای چانه زنــی و یافتن نفوذ کالم و 
تاثیر در داالن های قدرت، به ویژه دردهه ی گذشته، خواهم 

پرداخت.

1- سندیکای صنعت برق ایران، »گزارش جامع عملکرد سندیکای 
صنعت برق ایران، سال مالی 1393 ارائه شده به مجمع عمومی عادی 

سال 1394
http://www.ieis.ir/fa-news-980.html»

2- مطالعات اخیر نشان می دهند که حدود 90درصد از کارفرمایان 
فرانسه عضو یکی از سندیکاهای سراسری این کشور که خود البته 

دارای تقسیم بندی بر اساس حوزه ی فعالیت است، هستند. بنگرید به: 
/http://www.cgt-fapt74.fr/se-syndiquer

صنعت برق و روند بروز مشکالت 
به اجمال می توان گفت که تا اواسط دهه ی 1380، صنعت 
برق کشور با رشدی مناســب به حیات خود ادامه می داد و 
به عنوان یکی از حوزه های فّعال صنعتی در کشور شناخته 
می شــد. عوامل متعددی همچون خصوصی سازی و سپس 
تحریم های بین المللی و مشــکالت داخلی کشــور باعث 
شدند که این صنعت در یک دهه وارد بحران شود. بحرانی 
که در عین حــال زمینه ســاز فعالیت ســندیکای صنعت 
برق شــد که از این وضعیــت برای متحد کــردِن اعضای 
این صنعت و در نتیجــه تثبیت خود به عنــوان نماینده ی 
کارفرمایان این صنعت ســود َبَرد. مطابــق آخرین آمار و 
اطالعات منتشــر شده توســط سندیکا در ســال 1393، 
در ترکیب اعضای ســندیکا : ســازندگان تجهیزات 225 
شــرکت، پیمانکاران: 14 شرکت، انرژی های تجدیدپذیر 
و تولیدپراکنده : 35 شرکت، مهندسی مشاور: 16 شرکت، 
مهندســی بازرگانی و تامین تجهیزات: 70 شرکت حضور 
دارند. در ســال 1389 بالغ بر 60 هزار نفــر تنها در تولید 
کاال و تجهیزات برقی و حــدود 20 هزار نفر هم در بخش 
مهندسی و ســاخت تأسیسات مشــغول به کار بوده اند. در 
مجموع، ســهم صنعت برق از کل اشتغال در بخش صنعت 
حدود 4 درصد است. روند رشد اشتغال در حوزه ی تولید 
کاال و تجهیزات صنعت برق در فاصله ی سال های 1384 
تا 1389 به طور متوسط 3/8 درصد بوده است که کمی از 
متوسط رشــد کل بخش صنعت )3/2درصد( بیشتر بوده 
اســت. صادرات این صنعت از 131 میلیون دالر در سال 
1380 به 1.2 میلیارد دالر در سال 1391 رسید. اما  بر اثر 
فشار فزاینده ی تحریم های بین المللی و مشکالت درون 
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کشــور، این رقم در ســال 1392 به کمتر از 800 میلیون 
دالر کاهش یافت. همچنین صادرات فنی و مهندســی در 
حوزة صنعت برق نســبت به کل صادرات فنی و مهندسی 
کشور از سال 1388 ســیری نزولی یافت. در سال 1388 
صادرات فنی- مهندســی در صنعت برق حدود 13درصد 
کل این صادرات را تشکیل می داد، اما چهار سال بعد، یعنی 

در سال 1392 این سهم به 7درصد سقوط کرد . 3 

بازاری سازی و خصوصی سازی در صنعت برق
در سال 1382 تغییراتی در ساختار برق كشور رخ داد؛ از 
آن جمله "تشكیل شــركت هاي مادر تخصصي، پیش بیني 
تشكیل شــركت مدیریت بازار)مدیر شــبكه(، تغییر نظام 
مبادالت و بودجه اي شركت ها، حذف یارانه ی  بین بنگاهي 
و غیره" که با دستورالعملي براي خرید و فروش رقابتي برق 
در بازار توسط شركت مدیریت بازار )توانیر( تکمیل شد. 
در واقع اینها همه مقدمه اي بودند براي تشــكیل بازار برق 
در ایران .4  چهار ســال بعــد) 1386( هم "دفتر خصوصي 
ســازي صنعت برق" شکل گرفت. وظایف این دفتر شامل 
"تحلیل ضوابط و تنظیم مقـررات موجـود، تـدوین قوانین 
و مقــررات الزم، و پیشــنهاد تصویب آنها بــه مراجع ذي 
صالح، ]…[ فراهــم آوردِن زمینــه ی فعالیت قانونمند 
فعالین صنعت برق از جمله بخـــش خـــصوصي بـا ایجاد 
سیســتم مدیریت چرخه ی عمر مجوزهــا« بود. همچنین 
وظیفة "نظـــارت بر چگونگي اجــراي ضوابط و مقررات 

3- واحد آموزش و پژوهش سندیکای صنعت برق ایران، گزارش 
آماری یک دهه صادرات و واردات صنعت برق ایران، 1393 که در 

نشانی زیر در دسترس است:  
www.ieis.ir/fa-Article-246-32.html 

4- دستورالعمل خرید و فروش برق توسط شركت مدیریت شبكه، 
وزارت نیرو، تیر 1382؛ به نقل از: كیومرث حیدري،"پیرامون تجدید 

ساختار و شكل گیري بازار در صنعت برق با نگاهي به صنعت برق 
ایران"، وزارت نیرو، دفتر بررسي هاي اقتصادي، 1382.

تنظیم شده و بررســي کارآمدي این مقررات" به این دفتر 
سپرده شــده  بود. از دیگر وظایف این دفتر "واگذاري امور 
تصدي در صنعت برق به بخش غیردولتي و تحدید بخش 
دولتي به مســئولیت هاي حاكمیتي و تصدي هاي غیرقابل 
واگذاري از طریق ظرفیت ســازي قانوني و ســاختاري و 
اعمال پایش و نظــارت حاكمیتي بربازار بــرق به منظور 
بازتعریف نهادها، مناســبات و مقررات در زنجیره تأمین 
بــرق؛ شــكل دهي تعامالت اقتصــادي صنعــت برق در 
فضاي رقابتي؛ افزایش ســهم بخش غیردولتي در مالكیت 
تأسیسات برق؛ گسترش نقش آفریني بخش غیردولتي در 
تصمیم گیري هاي صنعت برق؛ تسهیل، حمایت و تشویق 
كارآفریني بخش غیردولتي؛ توســعه ی فضاي رقابتي در 
تأمین و عرضه ی برق" تعریف شــد .5 بــه این ترتیب بود 
که آنچه خصوصی ســازی نام گرفت آغاز شــد. اما به رغم 
تمامی زمینه سازی هایی که توصیفش در سطور پیشین آمد، 
سرنوشت خصوصی سازی در صنعت برق هم همچون سایر 
بخش ها نامتوازن و ناعادالنه بوده است. فعاالن این صنعت 
نه تنها نصیبی از این برنامه ی ملی نبردند بلکه بر دردسرها و 
مشکالت  شان افزوده شد. سخنان علیرضا کالهی، رییس 
هیــات مدیره ی ســندیکا در این مورد گویاســت: وی در 
اواخر سال گذشته در نشســت مطبوعاتِی دست اندرکاران 
صنعت برق گفت "متاسفانه خصوصی سازی ها در کشور ما 
واقعی نبوده و تنها 4 درصد خصوصی ســازی های صورت 
گرفته به بخش خصوصِی واقعی رســیده اســت و این سهم 
بسیار کمی است"6 . در همین نشست، نایب رییس هیات 
مدیرة سندیکاي صنعت برق ایران با اشاره به این که تاکنون 
صنعت برق صنعتي پیشرو بوده گفت: "ما صنعتي در حال 
عقبگرد هستیم و خالف جهت سال هاي گذشته که بیش از 

http://psp.moe.gov.ir/getattachment/6b3dc2d7- -5
4c7e-4306-893f-b6b00ed3ed5c/.aspx

http://www.jahaneghtesad.com /item/12992 - 6

90 درصد خودکفا شده بودیم به سمت واردات مي رویم"7 
. در واقع آنچه بر صنعت برق در این فرآیند گذشت همسو 
و همســان با کّل روند خصوصی سازی در کشور بود. بنا بر 
مطالعات انجام شده در زمینة مشارکت بخش های مختلف 
نظام اقتصــادی در فرآیند خصوصی ســازی در ایران طی 
ســال های 1380ـ 1390، "در ســه ســال پایانی دهه ی 
1370 که با سال های ابتدایی برنامه ی سوم توسعه همزمان 
بوده است، خصوصی سازی رشــد قابل مالحظه ای داشته 
و در حدود 02/ 58 درصد از کل واگذاری های ســهام در 
طول دوره ی مذکــور را دربرمی گیرد … در کل این دوره 
ی 10 ساله 33/ 78 درصد از  واگذاری ها از طریق بورس 
انجام شــد". حال آنکــه "در دوره ی 1380ـ1390 که در 
واگذاری ها یک رکورد ملی در واگذاری ســهام به شــمار 
می آید و عملکرد دولت در نیمه ی دوم این دهه بسیار فراتر 
از عملکرد دولت های قبلی بوده است ]...[بیش از دو سوم 
از واگذاری ها به مدد بهره گیــری از روش های غیررقابتی 
نظیر ]توزیع[ ســهام عدالت و رد دیــون ]دولت[بوده اند. 
ایــن نگرانی در میان فعاالن اقتصادی ایجاد شــده اســت 
که آیا واگذاری ســهام دولتی در کشــور در راستای تحقق 
خصوصی سازی و افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد 
ملی بوده یا آنکه دولــت در این فرآیند بخش خصوصی را 
فرامــوش نموده و صرفًا به دنبال کســب درآمد و یا تحقق 

سایر اهداف جانبی است."  8    
در اردیبهشــت ماه 1391 نیز ســایت خبــری "الف" خبر 
انتشار یکی از پژوهش های دفتر مطالعات انرژی، صنعت 
و معدِن مرکز پژوهش های مجلس شــورای اســالمی در 

7- همان
8- بررسی مشارکت بخش های نظام اقتصادی در فرآیند خصوصی 

سازی در ایران طی سال های 1380ـ 1390 )با تأکید بر جایگاه 
بخش خصوصی واقعی( ، تهران ، مرکز امور فرهنگی و نشر اتاق 

بازرگانی و صنایع و معادن ایران،  1391، صص. 21-26.

پروندهویژه:۱۰۰



35

مورد خصوصی ســازی در صنعت برق را با عنوان "فاجعه 
در خصوصی سازی صنعت برق کشور" منتشر کرد. در خبر 

آمده بود: 
گرچه واگذاری نیروگاه ها در ایران 100 درصد قانونی انجام 
گرفته ولی متأســفانه ورود بخش خصوصی به صنعت برق 
نه تنها گره گشــا نبوده، بلکه در صورت اســتمرار واگذاری 
به همین روش بــرای وزارت نیرو فاجعه بــار خواهد بود. 
مصــداق عینی آن واگــذاری یکی از نیروگاه ها در کشــور 
است که وزارت نیرو ناچار است برای خرید یک سال برق 
از همین نیروگاه 400ـ  600 میلیــارد ریال پرداخت کند. 
هزینة سالیانه این نیروگاه پیش از واگذاری در حدود 100 
ـ 120 میلیارد ریال بوده اســت که بر اساس قانون، خریدار 
بخش خصوصی بهای خرید نیروگاه را مســتقیما از طریق 
سازمان خصوصی سازی به خزانه کل کشور واریز می کند و 
این در حالی است که وزارت نیرو برای خرید برق تولیدی از 
همین نیروگاه ها باید هزینه ی گزافی بپردازد. به این صورت 
که قبل از واگذاری این نیروگاه ها هزینة تولید هر کیلووات 
ســاعت برق برای وزارت نیرو کمتر از 40 ریال بوده است 
در حالی که پس از واگذاری این رقم به 220 ریال افزایش 
یافته اســت. بدیهی است که اگر این روند ادامه یابد در سال 
آینده وزارت نیرو فقــط برای خرید بــرق از نیروگاه های 
بخش خصوصی بــه بیش از 30 هزارمیلیــارد ریال بودجه 

مازاد نیاز دارد که امکان تخصیص آن وجود ندارد. 9
اما دولت دهم بی توجه به این مباحــث و گزارش ها به کار 

خود ادامه داد و مشکالت را به بازماندگان اش سپرد.

مطالبات معوقه و پروژه های ناتمام
یکی از مهمتریــن دغدغه هــای ســندیکای صنعت برق 
ایران دردهه ی گذشــته، به ویژه در سال های پایانی دهه ی 

http://alef.ir/vdcjaxev8uqeitz.fsfu.html?15txt - 9

1380 و ابتــدای 1390، و به احتمــال زیاد به دلیل همان 
گشاده دســتی ها در واگذاری نیروگاه ها، مشکالت انباشته 
شــده بر اثــر "تراکم مطالبــات معوق شــرکت های عضو 
سندیکا از کارفرمای دولتی ]بیش از 5 هزار میلیارد تومان 
در ســال 1388[" بوده اســت.10   به گفته  علیرضا کالهی 
رییس کنونی هیئت مدیره ی سندیکای صنعت برق کشور 
در گفت و گو با مجله ی آینده نگر »وصول بدهی های دولت 
هم اکنون بزرگترین مشــکل بخش خصوصی صنعت برق 
ایران اســت.« بسیاری از شــرکت های فعال در این حوزه 
یا ورشکســته اند و یــا در بدترین شــرایط از لحاظ کمبود 
نقدینگــی رو به روینــد. حمیدرضــا صالحــی، دبیر وقت 
ســندیکا، نیز روش و منش دولتی ها و نحوه ی نگاه شــان 
به رابطة دولت و بخش خصوصی، و شــیوه ی رفتارشان با 
پیمانکاران و مشاوران و ســرمایه گذاران، و واقعی نبودن 
ارزش برق و تعیین قیمت برق تولید شــده توســط بخش 
خصوصــی از طــرف دولت و الجــرم ارزان فروشــی آن 
را از مشــکالت جدی بر ســر راه صنعت برق می شمارد. 
مشکالت دیگر هم از همین گونه اســت و عمدتًا ناشی از 
عملکرد بخش دولتی؛ در کوتاه ترین صورت، جز از مسأله 
ی کمبــود نقدینگی و بدهی های کمرشــکن، مشــکالت 
صنعت برق عبارت از این هاست: قراردادهای یک طرفه 
ای که موجب بروز سوء استفاده و پدید آمدن انحصار شده 
و مانع از شــکل گرفتن رقابت در این صنعت می شوند؛ کم 
شدن پروژه های عمرانی و کسری 150 هزار میلیارد ریالی 

10- علیرضا کالهی، رییس کنونی هیئت مدیره ی سندیکای صنعت 
برق در مصاحبه ای با ماهنامه ی اقتصادی آینده نگر )شماره 39 ، 
شهریور 1394، ص 31(  رقم فعلی مطالبات "مجموع بدهی های 

وزارت نیرو به بانک ها و پیمانکاران، نیروگاه داران، تولید کنندگان 
تجهیزات، و شرکت های خدمات فنی و مهندسی برق 33 هزار میلیارد 

تومان" اعالم کرده است.

در این صنعت .11 مشکالتی که ریشــه هایش را عالوه بر 
خصوصی ســازی باید در تحریم هــای بین المللی و رقابت 
مخرب )دامپینگ( حاکم بر فضای کســب و کار در داخل 
کشــور و همچنین کلید زدن بی وقفه و بی حساب پروژه ها 
دانســت. به نحوی که امروز حدود 1000 پروژه ی ناتمام  

روی دست باقی مانده و بدهی بزرگی برای دولت .12      

کنش های جمعی سندیکای صنعت برق در مواجهه با 
مشکالت

همة این مشــکالت اما زمینه ای شــدند برای بنیانگذاران 
سندیکای صنعت برق تا با تبدیل شــدن به صدای جمعِی 
کارفرمایــاِن این صنعت، خــود را به نماینــده واقعی آنها 
تبدیل کرده و بر اعتبار و اقتدار خود بیفزاید. نقطة حرکت 
این بنیانگذاران آگاهی از نقــش و جایگاه خود در صنعِت 
ایران بود. آنها بر این امر آگاه بودند که صنعت برق صنعتی 
اســت پایه و زیر بنایی و برخــورداری اش از مزیت های 
زیادی همچون وجود نیروی انســانی ماهر و تحصیلکرده 
در این حوزه در کشــور و نیز وجود مــواد اولیه الزم برای 
تولید و مصرف در این صنعــت و نیز موقعیت جغرافیایی 
کشــور و توان صادراتی، این صنعت را در وضعیتی قرار 
داده که تنها با رفع برخی موانع و مشکالت قادر به ایستادن 
بر روی پای خود و کاســتن از هزینه های دولت و کشــور 
خواهد بود . 13برپایه ی چنین ارزیابی ای بود که بنیانگذاران 

11- »برق از مدار خارج شد« گزارش تحلیلی ماهنامه ی اقتصادی 
آینده نگر از وضعیت صنعت برق کشور )شماره 39 ، شهریور 

1394، ص 31 - 33(
12- گزارش آماری یک دهه صادرات و واردات صنعت برق 

ایران،1393، پیشین.
13- مصاحبة اختصاصی با آقاي سپهر برزي مدیرمسئول روابط 
عمومي سندیكا؛ در همین جا باید از آقاي هادي حدادي كه زمینة 

آشنایي نزدیك با سندیكا را براي نگارنده فراهم آورد تشكر نمود.

پروندهویژه:۱۰۰



36

ســندیکا، به رغم همة محدودیت هایی که در آغاز کار با آن 
روبرو بودند، کنش های جمعی ای را تدارک دیدند که باعث 
موفقیت آنها گشــت. کنش هایی که به تعــدادی از آنها در 

اینجا اشاره خواهم کرد. 

اعتراض و هشدار
سندیکای تازه تأســیس، منتظر گزارش های ملی در مورد 
مضراِت خصوصی ســازی های دولت نهم نشد و از همان 
آغاز کار، یعنــی در تاریــخ 10/1/ 1387 طی بیانیه ای 
رسمی و عمومی نگرانی خود را از "روند خصوصی سازی" 
این صنعت اعــالم کــرد .14  همچنین 14 مــاه بعد، دبیر 
ســندیکا در جلسه ی بررســی برنامه ی پنجم که در تاریخ 
17 خرداد ماه 1388 در اتــاق بازرگانی و صنایع و معادن 
ایران با حضور وزیر بازرگانی وقت برگزار شــد از "کمبود 
توجه به فضای کســب و کار، ]باال بــودن[ نرخ ارز و نرخ 
تورم و  ]پایین بودن[ قیمت تمام شــده ای که دولت تعیین 
می کنــد، کمبود توجه به نقش تشــکل ها، اعمال ســلیقه و 
تفسیر شخصی از شــاخص های برنامه و ضرر و زیانی که 
کثرت تعطیالت تقویمی کشــور به اقتصاد وارد می کند" 
سخن گفت و گالیه کرد و در مکاتبات اش نسبت به "ازدیاد 
روزافزون قاچاق واردات بی رویه ی کاالهای تقلبی برقی 
و غیراســتاندارد که بــا برندهای معتبر داخلــی وارد بازار 
می شوند و عرضه ی کاالهای تقلبی غیراستاندارد در داخل 
کشــور با برندهای معتبر داخلی و قیمتی پایین تر از قیمت 
تولید کننده ی اصلی" هشدار داد و خواستار توجه و پیگیری 
این امور توسط مسؤوالن وقت شد.15 سندیکا همچنین در 
فرایند خصوصی سازی صنعت برق بر "صالحیت خریدار 
و تالش برای شکل دادن مشارکت های درون صنعتی برای 
خرید سهام دولتی شرکت ها" تأکید ویژه کرد و تالش وافر 

برای رساندن صدای اعضایش به گوش مسؤوالن.16 
مسئوالن ســندیکا در عمومی کردن نظرات خود در مورد 
تــداوم انحرافی بودِن برنامة خصوصی ســازی ها در دولت 
دهم نیز پیگیر بودند و در هشتم تیرماه سال 91 نیز بیانیه ای 
را با عنوان "چالش های خصوصی ســازی در صنعت برق" 
منتشر کردند و در آن علل ناکام ماندن خصوصی سازی در 

صنعت برق کشور را برشمردند .17

مشاوره و تأسیس نهادهای تخصصی
ســندیکا به منظور دســت یافتن بــه راه حل هایــی برای 
مشکالتی که باعث ُافت چشمگیِر صادرات خدمات فنیـ  
مهندسی در صنعت برق شده بود از سویی و برای یافتِن راه 
حلی برای حفاظــت از بنگاه های کوچک و کم توان از نظر 
مالی برای رقابت با بنگاههای مالی بزرگی که به واســطه ی 

http://www.donya-e-eqtesad.com/ -14
news/453418/#ixzz3oFhSmgEa

15- گزارش عملکرد هیئت مدیره به مجمع عمومی سندیکای 
صنعت برق ایران به تاریخ مرداد ماه 1389، برای سال مالی منتهی 

به 29/12/1388
16- همان، ص 4.

Arti-/اخبار-و-رویدادها/http://pgcsyndicate.ir -17
cleId/41/--28

واگذاری بنگاه هــای دولتی پیش آمده بــود در اواخر دهة 
هشــتاد به اقدامات جالب توجهی دســت زد. از آن جمله 
تشکیل "کمیته توســعه ی صادرات" که تشکلی جدید بود 
در حوزه ی صادرات خدمات فنی - مهندســی و تولیدات 
صنعتی حوزه ی انرژی کشور"، و تشکیل "شرکت مدیریت 
ســرمایه گذاری با حمایت و مشــارکت اعضای سندیکا". 
هیئت مدیره ی ســندیکا در مرداد مــاه 1389 ضمن  ارائه 
گزارش عملکردش در ســال مالی 1388به مجمع عمومی 
ســندیکا" در باب امکان "خــروج گســترده ی بنگاه های 
کارآزموده، فوج نیروی انســانی متخصص و سرمایه های 
مالی انباشت شده در درون صنعت برق کشور" هشدار داد 
و ســندیکا را موظف به یافتن و پیشنهاد راه حل هایی برای 
خروج از بحران می بیند. از جمله ی این راه ها "توجه بیش از 
پیش به بازارهای صادراتی… و لزوم اتخاذ سیاست های 
پولی و مالی در مسیر توســعه ی صادرات، به ویژه واقعی 
شدن نرخ دالر" بود. ســندیکای صنعت برق همچنین در 
رتبه بنــدی پیمانکاران و تهیه ی فهرســت بهای خدمات و 
نیز ارزیابی و تشخیص صالحیت پیمان کاران و مشاوران 
در واگذاری پروژه های دولتی به آنان نقشی بسیار مؤثری 
بر عهده دارد. همچنین ضمن عرضه ی  مســتقیم خدمات 
مشــاوره ای و کمک به اعضا در زمینه ی بیمه و مالیات و 
مسائل حقوقی و مالی توانســته با برگزار کردن دوره های 
متعدد آموزشی تخصصی  بر توان اعضا و بنابراین سندیکا 
بیفزاید. واحد آموزش و پژوهش ســندیکا کارهای بسیار 
مهمی انجام داده که فهرست آن ها در گزارش های سالیانه 

سندیکا موجود است. 

استفاده از ارتباطات اعضا برای جمع
از جملــه ی فعالیت های ملموس ســندیکای صنعت برق 
برای پیشــبرد اهدافــش و خدمت به اعضا، بــه کار گرفتن 
تــوان و تجربــه ی تکنوکراتیــک و بوروکراتیک مدیران 
و اعضــا  و کارکنان در جهــت منافع جمعی بــود. یکی از 
تصمیم های اساسی ســندیکا به خدمت گرفتن دبیری تمام 
وقت و تفویض اختیارات به او بود. نخستین دبیر سندیکا 
سابقه فعالیت در جنبش دانشجویی داشته و از این رو قادر 
به تشــخیص و تمیز تفاوت های نهادهای منفعتیـ  صنفی 
و تشکل های صنفیـ  سیاســی بوده و بدین گونه توانست 
به ادغام ترکیبی از ایــن دو گونه فعالیت اجتماعی و نهادی 
در توفیق عملکرد ســندیکا و جلب اعتمــاد و جذب توان 
همکاری اعضا موفق شــود. برخی از اعضای هیئت مدیره 
ی سندیکا نیز از فعاالن سیاسی پیش از انقالب هستند که 
پس از انقالب نیز مناسبات سیاســی خود را حفظ کرده و 
این روابط را به نفع منافع جمعی ســندیکا به کار گرفته اند. 
نسل جدیدتر فعاالن سیاســی و اجتماعی هم در تشکیل و 
ارتقا سطح بخش روابط عمومی سندیکا و توانا ساختن آن 
به اســتفاده ی بهینه از ابزار و اسباب و روش های ارتباطی 

و تبلیغاتی جدید در موفقیت سندیکا بسیار مؤثر بوده اند.  

مذاکره با نهادهای مسئول و کارزارهای مطبوعاتی
سندیکای صنعت برق در 14 نهاد و مؤسسه و تشکل دولتی 
و غیردولتی دیگر عضویت مؤثر دارد و عالوه بر این از همه 

روش های تأثیرگذاری و  البی گــری، اعم از نامه نگاری و 
مذاکره رو در رو با مســؤوالن کشور و نمایندگان مجلس 
و مصاحبه های مطبوعاتی و گاه برپا داشــتن کنفرانس های 
رســانه ای برای طرح مســائل متعدِد مبتالبِه اعضایش و 
رساندن صدای اعضایش استفاده کرده و می کند. در همین 
راستا، ســندیکا خود هم وب گاهی تأسیس کرده است و هم 
ماهنامه ای حرفه ای به نام "ستبران" و هم خبرنامه ی روزانه 
به نام "رســانا" منتشــر مي كند که امکان ارتباط مستمر با 

اعضا را فراهم آورده است. 

تالش برای عضوگیری گسترده
یکی از عمده ترین فعالیت های ســندیکای صنعِت برق از 
همان آغاز فعالیت، معطوف به جذب تعداد هر چه بیش تر 
صنعتکاران، پیمانکاران و مشــاوران این رسته بوده  است. 
این تــالش از جمله به این دلیل که ســندیکا توانســت با 
ایجاد کمیته های متعدد )در مجموع 19 کمیته مشــتمل بر 
6 کمیتة عمومی و 13 کمیتة اختصاصی( امکان مشــارکت 
اعضای جدید را فراهم آورد، قرین موفقیت بود. موفقیت 
در عضوگیری باعث شد که ســندیکای صنعت برق بتواند 
ادعای نمایندگی کردن کارفرمایــان این صنعت را بنماید 
در جلسات رسمی و غیررسمی حضوری فعال داشته باشد. 
جلب اعتماد و مشــارکت اعضا که به  دریافت نسبتًا منظم 
حق عضویت های اعضا انجامیده است توان مالی سندیکا را 
افزایش داده است. امری که به نوبه ی خود به جلب اعتماد 
و جذب اعضای بیشــتر  به همکاری مفید فایده بوده است. 
اعتمادی که باعث شده است سندیکا بتواند شرکت سرمایه 
گذاری ای را برای خرید سهام شرکت های مرتبط با فعالیت 
خود در بورس تأسیس کند و همچنین ساختمانی را در ازای 

دریافت بخشی از مطالبات اش از دولت تملک کند.
حاصل سخن

از آنچــه در خطوط پیشــین آمــد و همچنیــن نگاهی به 
گزارش های عملکرد ســندیکای صنعت بــرق  مربوط به 
سال های 1388، 1391 ، و 1393 می توان مشاهده کرد، 
سندیکای صنعت برق در ایفای نقش خود در مقام تشکِل 
نمایندگی کننده ی سازندگان تجهیزات برقی و پیمانکاران 
و مشــاوران صنعت برق ایران موفق بوده است. دلیل این 
موفقیت که در شرایط سخت اقتصادی کشور به دست آمد را 
باید در گستردگِی فعالیت ها یا کنش های جمعی ای دید که 
مسئوالن این سندیکا توانستند سامان بدهند.18   کنش هایی 
که اعضای جدیدی را به آنان اضافه کرد، هم اعتماد متقابل 
این اعضا را به یکدیگر و به کار جمعی افزایش داد و هم بر 
اعتبار بیرونی این نهاد در میان نهادهــای دولتی افزود. بر 
این پایه بود که سندیکای صنعت برق توانست هم امکانات 
مالی خود را افزایش دهد و هم قدرت چانه زنی اش را برای 

پیشبرد منافع جمعِی اعضایش. 
برگرفته نشریه گفتگو

18- برای بحث نظری در این زمینه بنگرید به : میشل اوفرله، "نهاد 
کارفرمایی به مثابه ی کنش جمعی"، فصلنامه گفتگو، تیرماه 1394، 

صص. 127-139.
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ماشــین گرام در ســال 1871 میالدي مصادف با 1250 هجري شمسي 
اختراع شد. این اختراع گامي اساسي در راه ایجاد صنعت برق تجاري بود، 
زیرا پس از آن بود که تبدیل انــرژي مكانیكي به انرژي برقي امکان پذیر 
شد. یازده سال پس از آن، درسال 1882 میالدي توماس ادیسون نخستین 
موسســه برق تجاري خود را براي تامین روشنایي در یكي از خیابان هاي 
نیویورك افتتاح كرد و اولین مولد برق در ایران تنها سه سال بعد از موسسه 
برق توماس ادیســون به كار افتاد. در ســال 1264 و در زمان ناصرالدین 
شاه قاجار ، مولدي به قدرت تقریبي 3 كیلووات به منظور تامین روشنایي 
بخشي از كاخ سلطنتي براي نخســتین بار وارد ایران شد و به بهره برداري 
رســید. از مدارك تاریخي چنین برمي آید كه كار خرید و وارد كردن این 
مولد به ایران، از یكي دو ســال پیش از آن در جریان بوده اســت. اما ورود 
گسترده تر برق به ایران 15 سال بعد رخ داد. به همین دلیل است که بسیاری 
معتقدند برق در ســال 1279 به ایران راه گشود. تاریخ گواهی می دهد که 
سال 1279 هجری شمسی برای اولین بار حرم مطهر امام رضا )ع( با یک 

موتور برق 12 اســبی 110 ولتی روشن شــد. این موتور در »باال خیابان 
مشهد« نصب شد و کلید روشنایی را در ایران زد. به فاصله ای کوتاه و تنها 
چهار ســال بعد از روشن شــدن اولین چراغ ها در مشهد، حاج حسین آقا 
امین الضرب که یکی از بانیان تاسیس اتاق تجارت تهران محسوب می شود 
و تا 5 سال هم در راس این نهاد بود، مجوز تاسیس یک کارخانه برق را در 
پایتخت گرفت و به یمن همین اقــدام تاریخی، پدر صنعت برق ایران نام 
گرفت. حاج امین الضرب از بازرگانان مطرح دوره قاجار بود و در دوران 
زمامداری مظفرالدین شاه، اولین دســتگاه تولید برق را از روسیه خرید و 
بانی جایگزین شــدن برق به جای گاز برای روشنایی شد. از محمدحسین 
امین الضرب بسیار نوشته شده است. پدرش مسئول ضرابخانه دربار بوده و 
او خود از 19 سالگی وارد تجارت شد. امین الضرب بعدها به عنوان نماینده 
تجار تهران به مجلسی که در دوران مشــروطه شکل گرفته بود راه یافت. 
پیشنهاد تاسیس بانک ملی، تاسیس اتاق تجارت تهران، تجارت ابریشم 
و حرکت های اقتصادی بســیار دیگری که شاید عنوان کارآفرینی بیشتر 

مروری بر تاریخچه صنعت برق ایران
100از ابتدا تا ابتدا؛ آغاز راه و امتداد توسعه
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برازنده آنها باشد، از اقدامات موثر محمدحسین 
امین الضرب بوده است. 

اما به هر حــال صنعت برق ایــران او را ورای 
تمام این اقدامات، با اولیــن گامش برای وارد 
کردن برق به کشور می شناسد. وی با همین نگاه 
بلندمدت اقتصادی، اولیــن کارخانه برق را در 
سال 1284 شمسی، به قیمت 500 هزار تومان 
از روسیه خریداری کرد و به فاصله کوتاهی این 
کارخانه را در تهران راه انــدازی کرد. کارخانه 
کوچک حاج امین الضــرب، خیابان های الله 
زار، سعدی، شاه آباد و چراغ برق را روشن کرد. 
البته برق هم مثل هر تکنولوژی جدیدی آن هم 
در آن عصر، با مقاومت های بسیار مواجه شد. 
برخی از مردم روشــنایی چراغ هــای برقی را 
قسمتی از قدرت شــیطان می دانستند و از هر 
فرصتی برای تخریب آنها بهره می جستند اما به 
هر حال به فاصله اندکی برق به زندگی مردم راه 
یافت و در بین آنها پذیرفته شد. البته باز هم حاج 
امین الضرب در این پذیرش کوتاه مدت نقشی 
موثر داشت. وی پس از آنکه با مقاومت از سوی 
مردم مواجه شد، دستور داد تا به مناسبت جشن 
میالد امام زمان )عج( تمام خیابان های امیریه 
را مزین به المپ هــای رنگارنگ کنند و با این 
کار، مردم را بار دیگر شــگفت زده کرد. همین 
شگفتی آغاز تغییر عقیده مردم و رجال و وزرا 
بــود. از این پس آنها این ابتکار امین الضرب را 
به خانه های خود بردند و بــه تدریج برق، جای 
چراغ های زنبوری و وســایل روشنایی اولیه را 
گرفت.تاریخ نشان می دهد که در ابتدا برق هم 
مانند سایر صنایع وارداتی به ایران، ابتدا مختص 
دربار، رجال و ســرمایه داران بود ولی کم کم به 
خدمتی عمومی بدل شــد و خانه ها و خیابان ها 

را روشن کرد. همین امر کارخانه کوچک امین 
الضرب را در زمان خــود، به کارخانه ای معتبر 
تبدیل کرد. موتور این کارخانه، به وسیله نفت 
کار می کــرد و برق 110 ولــت، تولید می کرد. 
موتور تک ســیلندری داشــت که برای خنک 
کردن آن، آب در اطرافش گردش داشــت. این 
کارخانه، فاقد دســتگاه تقویتی بــود که بتواند 
برق را به طــور یکنواخت و یکســان توزیع و 
تنظیم کند. به همین دلیل بود کــه برق اطراف 
کارخانه، تا حدی قوی بود که با چشم نمی شد به 
آن خیره شد ولی هرچه به فاصله آن از کارخانه 
اضافه می شد، نور آن نیز ضعیف تر می شد.پس 
از راه یافتن برق به خانه های مــردم، آرام آرام 
مولدهای تولید برق در شــهرها پرتعداد شدند. 
مولدهای اولیه با هیزم، زغال سنگ و چوب کار 
می کردند ولی بعدها مولدهای دیزلی جای آنها 
را گرفتند. گســتره بهره برداری از برق در مدت 
کوتاهی چنان وســیع شد که برای ساماندهی به 
این بخش در سال 1284، در شهرداری تهران 
اداره ای به نام اداره روشــنایی معابر تاســیس 
و مدیریت امور در حوزه برق را عهده دار شــد. 
این اداره بعدها به بنگاه بــرق تغییرنام داد ولی 
همچنان زیرنظر شــهرداری باقی ماند. پس از 
این که برق به طور کامل در میان مردم جا افتاد 
و عقیده های کهنه، جای خــود را به رضایت از 
نور داد، فردی به عنوان تحصیلدار از سوی بنگاه 
برق مامور شــد تا بر اســاس تعداد المپ های 
هر خانه یــا مغازه، پول مصرف بــرق را از آنها 
دریافت کند. در آن زمان عمدتا المپ های 40، 
75 و 100 واتی مورد استفاده مردم بود که البته 
به جای وات تعبیر شمع برای آنها به کار برده می 
شد. به این ترتیب مردم باید برای هر کدام از این 

المپ ها به ترتیب چهار، هفت و ده شاهی 
به مامور برق پرداخت می کردند که البته 
گاها ترفندهایی هم برای پرداخت هزینه 
کمتر بــه کار می بردند. در ســال 1310 
براي نخســتین بار، شــبانه روزي كردن 
برق در تهران در میان دولتمردان آن زمان 
مطرح شد و اقدامات اولیه براي تحقق آن 
صورت گرفت و در ســال 1316 پس از 
عبور از نشیب و فراز هاي بسیار، باالخره 
نیروگاه بخاري ساخت كارخانه اشكوداي 
چكســلواكي در محــل كنوني شــركت 
برق منطقه اي تهران نصب شــد و به بهره 

برداري رسید. 
با وجود آن كه در تهران به علت وســعت 
شهر و موقعیت سیاســي و اجتماعي آن 
، ســرمایه گــذاري دولتي در كار برق رســاني 
پیش از همه شــهرهاي دیگر آغاز شــد، بخش 
خصوصي هــم در امور برق رســاني در تهران 
فعالیت قابل توجهي داشــت، بــه نحوي كه در 
سال 1341 یعني سال تاســیس سازمان برق 
ایران تعداد شــركت هاي خصوصي كه هر یك 
در بخشــي از شــهر تهران فعالیت داشــتند به 
32 شركت رســیده بود. به هر حال برق تا سال 
1341 تحت مدیریت و تملک شــهرداری ها 
باقی ماند، چرا که سازمان واحدی برای مدیریت 
برق کشور وجود نداشت و تصمیمات كالن از 
طریق وزارت كشور و سازمان برنامه و بودجه 
به شهرداري ها و مؤسسات خصوصي یا دولتي 
متولــي برق در شهرســتان ها ابــالغ و اعمال 
مي شــد. با افزایش تقاضا و خارج شدن تولید 
و مصــرف برق از وضعیت محــدود منطقه اي 
و به خصوص ایجــاد نیروگاه هاي آبي در قالب 
برنامه سوم عمراني كشور كه از مهرماه 1341 
به اجرا گذاشته شد، صنعت برق اهمیت بیشتري 
یافت و ایجاد سازمان مستقلي براي توسعه این 
صنعت ضروری شد. همین امر به زمینه اصلی 
برای ایجاد سازمان برق ایران در دي ماه1341 

تبدیل شد. 
اجرایی شــدن برنامه هفت ســاله اول عمراني 
كشور تا سال 1341 به این دلیل برای صنعت 
برق مهم بود که در آن سهمي هم براي توسعه این 
صنعت در كشور با هدف تامین مصارف خانگي 
شهرها و فراهم كردن رفاه اجتماعي منظور شده 
بود. در ایــن دوران، ســازمان برنامه تعدادي 
مولدهاي دیزلي50، 100 و 150 كیلوواتي را 
خریداري كرد و با بهره 3 درصد به شهرداري ها 

و شــركت هاي برق خصوصي فروخت. به هر 
صورت در پایان برنامه اول، جمع قدرت نامي 
نصب شــده در كشــور به 40 مگاوات و میزان 
انرژي تولیدي ســاالنه به حدود 200 میلیون 

كیلووات ساعت رسید.
از ســال 1334 تا 1341 در برهه ای که قانون 
هفت ساله عمرانی دوم کشــور به اجرا درآمد، 
سهم برق با هدف افزایش تولید، كاهش هزینه 
هاي تولید و پایین آوردن ســطح عمومي نرخ 
ها باز هــم افزایش یافته بود. دراین برنامه بنابر 
توصیه كارشناســان خارجي و داخلــي، براي 
توسعه تاسیســات برق چهار حوزه فعالیت در 
نظر گرفته شده بود که شامل منطقه خوزستان، 
منطقه تهــران، شــهرهاي بزرگ و شــهرهاي 
كوچــك بود.بدین ترتیب مي تــوان گفت كه 
اندیشــه فراتررفتــن از محدوده هر شــهر در 
كار توســعه صنعت برق، در برنامه دوم شــكل 
گرفت. آغاز احــداث نیروگاههــاي برق آبي 
مهم كشور شامل سد دز )با ظرفیت اولیه 130 
مگاوات(، ســد كرج )با ظرفیت 91 مگاوات( 
و سد سفیدرود )با ظرفیت اولیه 35 مگاوات( 
و همچنین نیروگاه حرارتي طرشت )به قدرت 
50 مگاوات( ازدســتاوردهاي این دوره است. 
البته به فاصله کوتاهی و به واسطه توسعه سریع 
صنعت برق، جرقه ایجــاد وزارتخانه اي براي 
تأمیــن آب و بــرق موردنیاز كشــور زده و بر 
همان اســاس در 22 اسفند 1342 وزارت آب 
و برق تأسیس شد. نظام سازی ها برای مدیریت 
صنعت برق درســت با ســرعت توســعه این 
صنعت، شکل گرفت، به طوری که کمی بیشتری 
از یک سال پس از تاسیس وزارت آب و برق، 
در تیرماه 1344، قانون توسعه مؤسسات برق 
غیردولتي به تصویب مجلس شــوراي ملي و 
سنا رسید. دو سال بعد قانون دیگری در این دو 
مجلس مصوب شــد که بر اساس آن به وزارت 
آب و برق اجازه داده شــد تا كشــور را از نظر 
تأمین برق،  بدون الزام به پیروي از تقســیمات 
كشوري به مناطقي تقســیم و به تدریج نسبت 
به تأسیس شركت هاي برق منطقه اي اقدام كند. 
به این ترتیب اولین گام ها برای تاسیس شرکت 
هایی کــه بعدها به عنوان بــرق های منطقه ای 
مدیریت و تامین برق مناطق مختلف کشور را 
عهده دار شدند، برداشته شد.البته در حین ایجاد 
این سازمان های جدید برای مدیریت صنعت 
برق کشور، سهم این صنعت همچنان در برنامه 
های توســعه عمرانی کشــور، رو بــه افزایش 
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بود. به عنوان مثال در برنامه ســوم هفت ساله 
عمرانی کشــور هم با پذیرش نقش زیر بنایي 
صنعت برق، اعتبــارات قابل توجهــي به این 
صنعت تخصیص داده شــد. هر چند این برنامه 
5/5 سال به طول انجامید و اواخر سال 1346 
مختومه شــد اما در همین مدت هم بر اســاس 
اهداف تدوین شــده در این برنامه، رقمی بالغ 
بر 21 میلیارد ریال در صنعت برق هزینه شد. 
تامین برق مراكز عمده مصرف 8 شهر بزرگ و 
همچنین تامین برق 17 شهر متوسط كشور در 
کنار اقداماتی که برای تامین تامین برق شهرهاي 
كوچک صورت گرفته بــود، از جمله مهمترین 
دســتاوردهای ســومین برنامه توسعه عمرانی 

کشور بود. البته همانطور که پیشتر هم اشاره شد 
تشکیل سازمان برق ایران و بعدها ادغام آن در 
وزارت آب و برق هم از دیگر رهاوردهای این 
برنامه هفت ساله نیمه تمام بود. آنچه در تاریخ 
صنعت برق ایران ثبت شــده نشان می دهد که 
در میانه های فروردین ماه ســال 1343 قانون 
تاســیس وزارت آب و برق ابالغ شــد تا این 
وزارتخانه تهیــه و اجراي برنامه ها و طرح هاي 
تولید و انتقال نیرو به منظور تاسیس مراكز تولید 
برق منطقه ای، ایجاد شــبكه هاي فشــار قوي 
سراسر كشور، اداره تاسیسات برق كه به موجب 
بندباالایجاد مي شــود و بهره بــرداري از آنها و 
نظارت بر نحوه اســتفاده از نیروي برق را عهده 
دار شود. در آذر ماه همین سال اساسنامه شركت 
هاي بــرق منطقــه اي هم تدوین شــد و بدین 
ترتیب 10 شركت برق منطقه اي تشکیل شد. 

البته ذکر این نکته ضروری است که سازمان آب 
و برق خوزستان ســال 1339 و پیش از ایجاد 
این شرکت ها تشکیل شــده و در حال فعالیت 
بــود. تهران، اصفهــان، خراســان، آذربایجان، 
فارس، مازندران، گیالن، جنوب شرقي ایران، 
كرمانشاهان، همدان و كردستان اولین مناطقی 
بودنــد که برق های منطقه ای در آنها تاســیس 
و استقرار یافتند. با تشــكیل شركت هاي برق 
منطقه اي، صنعت برق كشور صورتي سازمان 
یافته و منســجم به خود گرفت. حوزه هاي زیر 
پوشش این شركت ها در ابتدا تمامي مساحت 
كشــور را شامل نمي شــد و نوعا از تقسیمات 
كشوري نیز پیروي نمي كرد. البته بعدها تعداد 

و حــوزه هاي جغرافیایي شــركت هــاي برق 
منطقه اي با گذشــت زمان مشمول اصالحاتي 
شــد، به طوري كه در حال حاضر تعداد آنها به 
16 شرکت مي رسد و در مجموع تمامي كشور 
را پوشــش مي دهند. اجــرای چهارمین برنامه 
هفت ساله عمرانی کشور در سال 1347 کلید 
خــورد. در این برنامه كه تاپایان ســال 1351 
ادامه داشت، صنعت برق به عنوان یك صنعت 
زیربنایــي و با دیــدی كالن نگر مــورد توجه 
قرار گرفته بود. احــداث خطوط انتقال نیروي 
سراسري و تاســیس نیروگاه هاي نسبتا بزرگ 
آبي و حرارتي در طي این برنامه شــکل گرفت. 
به طوري كه در طول ایــن برنامه، جمع قدرت 
نامي نصب شده در كشــور از 1599 مگاوات 
به 3354 مگاوات )با رشد متوسط ساالنه 16 
درصد( رســید. ضمن اینکه تولید انرژي برق 

کشــور هم از 4133 میلیون كیلووات ساعت 
به9553 میلیون كیلووات ساعت رسید و رشد 
تقریبی ساالنه 18/2 درصد را تجربه کرد. در 
طول این برنامه تعداد مشتركان در تعرفه هاي 
مختلف به 1669 هزار مشترک رسید. در طي 
این برنامه، مسئولیت برق نزدیك به 190 شهر 
كشــور بر عهده وزارت آب و برق قرار گرفت. 
برق مورد نیاز شــهرهاي كوچك، شــهرك ها 
و تعدادي از روســتاهاي برقدار توسط بخش 
خصوصي و با مدیریت شهرداري ها تامین مي 
شد. گفتنی اســت که تعداد روستاهاي برقدار 
كشور از 148 روســتا در آغاز برنامه، به 491 
روستا در پایان سال 1351 رسید  گفتنی است 
که در سال 1348 شركت توانیر تاسیس شد. 
این شرکت توسعه تأسیسات تولید، انتقال و 
عمده فروشي برق را عهده دار شد و البته سایر 
زیرمجموعه های کوچک تر صنعت برق را 
نیز تحت پوشــش خود قرار داد. در حقیقت 
شرکت توانیر باید عهده دار تهیه و تدوین و 
پیشنهاد استراتژي ها و سیاست ها و برنامه 
هاي برق كشور می شد و در کنار آن برنامه 
ریزي، نظارت، كنترل و هدایت برق كشور، 
ایجاد هماهنگي و نظارت بر شبكه سراسري 
برق، برنامــه ریزي و نظــارت بر مصارف 
مختلف برق كشــور و حفــظ یكپارچگي و 
پایداري شبكه سراســري برق كشور را نیز 
بر عهده می گرفت.  سال 1352 مصادف با 
آغاز پنجمین برنامه عمرانی کشور بود که تا 
پایان سال 1356 
ادامه یافــت. در 
این برنامه هم احداث واحدهاي بزرگ حرارتي 
در شــمال و جنوب كشــور به لحاظ دسترسي 
آسان تر به منابع سوخت و سواحل دریا، ایجاد 

سد بر روي رودخانه هاي بزرگ و 
تامین برق مناطق دور افتاده كشور 
با اســتفاده از نیــروگاه هاي دیزلي 
از جملــه محورهای اصلــی بود که 
برای صنعت برق تدوین شده بود.  
درســال هاي اجرای برنامه پنجم، 
معادل 1332 مگاوات بر ظرفیت 

نیروگاه هاي گازي كشــورافزوده شد كه علت 
اصلي آن تاخیر در بهره برداري از نیروگاه هاي 
آبي در دست احداث بود. همچنین دراین برنامه، 
تاسیس نیروگاه هاي هسته اي نیز در دستور كار 
قرارداشت هر چند با وجود هزینه ها و تبلیغات 
فراوان، تا پایان این برنامه نتیجه مشــخصي از 

برنامه ریزی های صورت گرفته به دست نیامد.   
در پایــان برنامه پنجم عمرانی کشــور قدرت 
نصب شــده نیروگاه هایکشور با رشدی 16/2 
درصدی به 7105 مگاوات و میزان برق تولید 
شده با 7/4 درصد رشــد به 18 میلیون و 984 
هزار كیلووات ساعت رسید. همچنین در طول 
این برنامه تعداد مشــترکین برق کشور از مرز 

3100 مشترک گذشت. 
اتفاق بعدی صنعت برق در 28 بهمن 1353 با 
محول كردن برنامه ریزي جامع و هماهنگ كردن 
فعالیت انرژي در سطح كشور رخ داد و عنوان 
وزارت نیرو بــرای وزارتخانه ای که تا پیش از 
آن با عنوان وزارت آب و برق فعالیت می کرد، 
انتخاب شــد.  با تغییر نــام وزارت نیرو و البته 
محول شــدن وظایفی راهبردی در حوزه آب و 
برق به این وزارتخانه در سال 1353، در همان 
سال و ســال بعد تغییراتي در اساسنامه شركت 
توانیر ایجاد شــد تا بتواند زمینه ســازی های 
الزم برای اجرایی شــدن سیاست های تدوین 
شــده در وزارت نیــرو را انجام دهــد.  با وقوع 
انقالب و علیرغم هشــت سال جنگ تحمیلی 
و مشکالت بســیاری که عمدتا از تحریم های 
ظالمانه غربی ها نشــات مــی گرفت، صنعت 
برق با شتابی بیش از گذشــته، مسیر توسعه و 
پیشــرفت را طی کرد. همین توسعه پرشتاب، 
ساختار شرکت توانیر را در مهرماه سال 1374 
به سازمانی برای مدیریت تولید و انتقال نیروي 
برق ایران)توانیر( ارتقا داد. هر چند هشت سال 
پس از آن بنا به پیشــنهاد وزارت نیرو و تأیید 
سازمان مدیریت و برنامه ریزي كشور و وزارت 
امور اقتصــادي و دارایي و بــا تصویب هیات 
وزیران در ســاختار شــركت توانیر تغییرات 
دیگری ایجاد شد و اساسنامه آن به نام شركت 

مادرتخصصي مدیریت تولید، انتقال و توزیع 
نیروي بــرق ایران )توانیر(  بــه تصویب نهایی 
رسید.  البته بدون شــک تجربه ای که صنعت 
برق ایران در طول ســال هــای 58 تا 67 و در 
طول دوران جنگ تحمیلی اندوخت، تجربه ای 
متفاوت و گرانقدر بود. در حقیقت صاحبان این 

ژنراتور برق کارخانه چرم خسروی که در سال 1935 در لیننگراد روسیه ساخته شده و وارد ایران شد
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صنعت چه در دولت و چه در بخش خصوصی 
در طول این ســال ها بیش از هر چیز تالش 
می کردند عالوه بر نگهــداري و بهره برداري 
از تاسیسات موجود، براي حمایت از مردم و 
دفاع از پشت جبهه، توسعه هاي الزم را نیز چه 
در امر تولید و انتقــال و چه در جهت توزیع و 
خدمت رساني به مشتركان انجام دهند.  باور 
مدیــران و صاحبان این صنعــت این بود که 
جنگ نباید آنها را از توســعه بازدارد و همین 
باور در کنار تالشــی وصف ناپذیر، صنعت 
برق کشــور را حتی در طول بحران هشــت 
ســاله جنگ هم پیش برد و توسعه داد.  به این 
ترتیب برقرسانی به روستاها كه تا پایان سال 
1357 تنها در 4 هزار و 327 روستای نزدیك 
به شــهرها تحقق یافته بود، به عنوان یکی از 
محورهاي اساسي فعالیت هاي صنعت برق 
مد نظر قــرار گرفت، به طوري كــه در طول 
دوران جنگ تحمیلي، علیرغم همه دشواري 
ها، ســاالنه به طور متوســط بیش از 1800 
روستا برقدار شــد. با همین رویکرد در پایان 
سال 1367 تعداد روستاهاي برقدار كشور به 

22 هزار و 531 روستارسیده  بود.   

مقایسه ارقام مهم عملكرد صنعت برق 
در وزات نیرو از پایان ســال 1357 تا 

پایان 1367
با پایــان گرفتن جنگ تحمیلــي، ابتدا ترمیم 
خســارت ها و خرابي هــاي دوران جنگ در 
كانــون توجه مدیــران و مســئوالن صنعت 
برق قرار گرفت. بررســي ها نشان مي داد كه 
از قدرت نصب شــده كشــور، معادل 2210 
مگاوات در اثر آســیب هاي جنــگ از مدار 
خارج شده بود. با احتساب تاسیسات انتقال 
نیرو و سایر تجهیزات مي توان تصور كرد كه 
بازســازي ویرانه هاي بازمانــده از جنگ چه 
كوشــش و تالش عظیمي را طلب مي كرده 
است. ترمیم خســارت ها كه از نیمه دوم سال 
1367 آغاز شــده بود با سه ســال كار شبانه 
روزي به انجام رســید و تا پایان سال 1370 
واحد ها و تاسیســات آســیب دیــده مجددا 
در مــدار قرارگرفتند. پــس از خاتمه جنگ، 
فعالیت هــاي صنعت برق كه تــا آن زمان از 
دشواري هاي روز به روز جنگ تاثیر منفي مي 
گرفت، سامان بیشــتري یافت و همگام با دو 
برنامه اول و دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي 
و فرهنگي جمهوري اســالمي ایران به پیش 
رفت.  مقایسه ارقام مهم عملكرد صنعت برق 

در پایان سال 1376 یعنی زمانی که 9 سال از 
طول برنامه هاي اول و دوم گذشته و دو سال 
به پایان برنامــه دوم مانده بوده به خوبی موید 
جهش صنعت برق در طول آن ســال هاست.  
واضح اســت كه ارقام باال و مقایسه آنها تنها 
گوشــه هاي كوچكــي از صحنه وســیع یك 
تالش همه جانبه را نشــان مي دهند و تحقق 
این ارقام مستلزم به ثمر رسیدن كوشش ها و 
پشتیباني هاي فراواني بوده كه متاسفانه در این 
گاه شمار مختصر، نمی توان به آنها پرداخت. 
در اینجا تنها به بیان این نكته اكتفا مي كنیم كه 
توجه به نیروي انساني به عنوان سرمایه اصلي 
صنعت برق، پس از پیروزي انقالب اسالمي 
و به ویــژه در دوران بازســازي بعد از جنگ 
تحمیلــي از راه كارهاي اصلــي صنعت بوده 
است  آموزش این نیروها براي ارتقاء كیفیت 
و شكوفا ساختن استعداد هاي خدادادي آنها، 
همچنین سازماندهي نیروها در جهتي كه هدف 
هاي كمي و كیفي برنامه ها را برآورده سازد و 
هیچ یك از هدف هاي صنعت برق، از تامین 
برق بــراي مصرف كنندگان گرفتــه تا بهبود 
بخشیدن به كیفیت خدمات و جلب رضایت 
مشتركان، كوشش در راه رسیدن به خود كفایي 
و ورود در بازارهــاي بین المللــي و رقابت 

جهاني تحت الشــعاع دیگري قــرار نگیرد، 
همواره مــورد توجه برنامه ریــزان و مدیران 

صنعت بوده است 
 این آمار به خوبی موید همراهی و مشارکت 
بخش دولتی به عنوان سیاستگذار و کارفرمای 
صنعت برق با صاحبــان بخش خصوصی در 
جایگاه سازندگان تجهیزات، تامین کنندگان و 
پیمانکاران است. در طول این بیش از دو دهه، 
وزارت نیرو تالش کرد با واگذاری بخشــی 
از فعالیت های خود تمرکز بیشتری بر حوزه 

سیاستگذاری پیدا کند. 
ناگفته پیداست که ســازندگان و پیمانکاران 
هم در طول سی و چند ســال پس از انقالب 
با شتابی همپای دولت، توسعه یافتند و همین 
شتاب ایران را از وابســتگی صرف در حوزه 
تامیــن خدمــات و تجهیزات در ســال های 
انتهایی دهــه 50، به خودکفایی در حوزه های 
مختلف صنعت برق از جمله توزیع، انتقال و 

تولید رساند. 
اگرچــه هنوز هم نقدهای بســیاری بــر واژه 
خودکفایی وجود دارد اما نگارنده بر این باور 
اســت که تحریم هایی که ظرف ده سال اخیر 
به شکلی یک ســویه و ظالمانه بر کشورمان 
تحمیل شد و علیرغم کند کردن روند توسعه 
ای آن، نتوانست این صنعت را متوقف کند، 

نشان از توان قابل توجه این شرکت ها دارد. 
این نگاشت که با اتکا به منابع، آمار و مقاالت 
موجود تدوین شــده، تنها به دنبــال روایت 
کردن سیر پیشــرفت صنعتی بود که یکی از 
زیرساخت های اصلی توســعه پایدار کشور 
است. بدون شــک دنبال کردن روند توسعه 
بخش خصوصی این صنعــت هم نیاز به آمار 
و ارقامی مستند دارد که امید است در فرصتی 
مهیا، گردآوری شده و در اختیار صاحبان این 

صنعت قرار گیرد. 

منابع: 
پرتال وزارت نیرو

ویکی پدیا/ محمدحسین امین الضرب
تاریخچه صنعت برق ایران
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سوی  به  حرکت  حال  در  باورنکردنی  سرعتی  با  جهان 
و  جهانی  اقتصاد  ابعاد  بر  که  ای  توسعه  است.  توسعه 
ظرفیت مبادالت آن خواهد افزود و کشورها را از ورطه 
عقب ماندگی نجات خواهد داد. در این میان برق به عنوان 
و  اقتصادی  توسعه  ترین زیرساخت های  اصلی  از  یکی 
دلیل  همین  به  یابد.  می  حیاتی  نقشی  کشورها  صنعتی 
هم کشورها چاره ای جز برنامه ریزی برای تامین برق 
طلسم  می تواند  بشر  امروز  بینی های  ندارند.پیش  خود 
از  انسان را پیش  ناگشودنی آینده و زمان را بشکند و 

زمان به آینده برساند.

تولید برق در جهان در طول 25 سال آینده
آمار نشان می دهد که در سال 2005 تنها 5/5 درصد 
انرژی  کل  از  ساعت  کیلووات  تریلیون   956 معادل 
تریلیون   17320 با  برابر  رقمی  که  جهان  تولید شده 
تولید  مایع  سوخت  وسیله  به  است  ساعت  کیلووات 
می شود. 41/3 درصدـ  معادل 7152 تریلیون کیلووات 

ساعت ـ به وسیله زغال سنگ ، 19/7 درصد ـ معادل 
3422 تریلیون کیلووات ساعت ـ به وسیله گاز طبیعی، 
18/2درصد ـ معادل 3160 تریلیون کیلووات ساعت 
 15/2 و  آبی  و  پذیر  تجدید  انرژی های  وسیله  به  ـ 
از  ـ  ساعت  کیلووات  تریلیون   2630 معادل  ـ  درصد 
ارقام در  این  تولید می شود.   طریق سوخت هسته ای 
خواهند  تجربه  را  بسیاری  تفاوت های   2010 سال 
انرژی  تولید  در  مایع  سوخت  سهم  که  طوری  به  کرد، 
ـ  الکتریکی نسبت به 5 سال گذشته آن به 4/1 درصد 
ـ خواهد رسید.  کیلووات ساعت  تریلیون  معادل 858 
سهم زغال سنگ هم با افزایشی اندک به 42/8 درصد 
رسد.  می  ـ  ساعت  کیلووات  تریلیون   8999 معادل  ـ 
تولید برق با گاز طبیعی رشد بیشتری خواهد داشت، به 
گازی  نیروگاه های  در  تولید شده  برق  میزان  که  طوری 
22/3 درصد ـ معادل 4691 تریلیون کیلووات ساعت 
ـ از کل برق دنیا را به خود اختصاص خواهد داد. سهم 
به  نسبت  سال  این  در  آبی  و  پذیر  تجدید  انرژی های 

سال 2005 اندکی کاهش خواهد داشت، به طوری که از 
18/2 درصد به 17/6 درصد ـ معادل 3703 تریلیون 
در  نیز  اتمی  نیروگاه های  می رسد.  ـ  ساعت  کیلووات 
به خود  از تولید کل جهان را  سال 2010 سهم کمتری 
اختصاص می دهند. تنها 13/1 درصد ـ معادل 2747 
تریلیون کیلووات ساعتـ  سهم نیروگاه های اتمی خواهد 
بود. گفتنی است پیش بینی ها حاکی از رشد تولید جهان 
 2010 سال  در  ساعت  کیلووات  تریلیون   20998 به 
است. در سال 2015 و در شرایطی که تولید برق جهان 
سهم  رسد،  می  ساعت  کیلووات  تریلیون   24412 به 
طی  نزولی  روند  همچنان  برق  تولید  در  مایع  سوخت 
به 3/4 درصدـ معادل 831 تریلیون کیلووات  کرده و 
زغال سنگ  شود  می  پیش بینی  اما  رسد.  می  ـ  ساعت 
کرده  حفظ  را  برق  تولید  در  خود  باالی  سهم  همچنان 
و آن را افزایش می دهد، به طوری که 44 درصد برق 
ـ در  ـ معادل 10742 تریلیون کیلووات ساعت  جهان 
سال 2015 از طریق نیروگاه هایی با سوخت زغال سنگ 

این تحلیل در شماره 45 نشریه ستبران که در مرداد ماه 1387 منتشر شده بود، به چاپ رسید. در مرور آنچه که 
در ستبران نشر یافته، انتشار دوباره این تحلیل که نگاهی اجمالی اما دقیق به آمار و آینده صنعت برق جهان و 
ایران است، را خالی از لطف ندانستیم. لذا این تحلیل دوباره در صدمین شماره نشریه ستبران ثبت می شود:

بازخوانی یک تحلیل

صنعت برق در طلسم گشوده آینده  
سمیه کاظم زاده؛

100دبیر تحریریه نرشیه ستربان

پروندهویژه:۱۰۰



۴2

تولید خواهد شد.
را  خود  سهم  افزایش،  اندکی  با  نیز  گازی  نیروگاه های 
 5925 معادل  ـ  درصد   24/3 به  جهان  برق  تولید  در 
تریلیون کیلووات ساعتـ  خواهند رساند. در سال 2015 
معادل  رقمی  آبی  نیروگاه های  و  تجدیدپذیر  انرژی های 
3918 تریلیون کیلووات ساعت یعنی 16 درصد کل برق 
جهان را تولید می کنند. سهم انرژی اتمی هم در این سال 
ـ معادل 2996 تریلیون کیلووات ساعت ـ  12/3 درصد 
سال  پنج  فاصله  به  که  دهد  می  نشان  ارقام  بود.  خواهد 
مایع،  سوخت  سهم  کاهش  با  دنیا   2020 سال  در  و 
برق  تولید  در  اتمی  انرژی  نیز  و  تجدیدپذیر  انرژی های 
ساعت  کیلووات  تریلیون  حدود 27473  در   رقمی  که 
خواهدبود، مواجه می شود. به این ترتیب سوخت مایع با 
804 تریلیون کیلووات ساعت یعنی 2/9 درصد کل برق 
تولید شده، و زغال سنگ با 12134 تریلیون کیلووات 
ساعت یعنی 44/2 درصد، به ترتیب کمترین و بیشترین 
سهم را در تولید برق دنیا خواهند داشت.برق تولید شده به 
وسیله گاز طبیعی در سال 2020 با بیش از یک درصد 
افزایش به 7013 تریلیون کیلووات ساعت معادل 25/5 
درصد  می رسد و در مقابل سهم نیروگاه هایی که با آب و 
انرژی های تجدیدپذیر کار می کنند، با کمتر از یک درصد 
 15/4 معادل  ساعت  کیلووات  تریلیون   4239 کاهش 
اتمی هم  انرژی  تولید خواهند کرد.  را  برق جهان  درصد 
در سال 2020 سهم کمتری نسبت به سال های گذشته به 
خود اختصاص خواهد داد و تنها در تولید 3283 تریلیون 
کیلووات ساعت یعنی 11/9 درصد از برق جهان نقش 
خواهد داشت.به نظر می رسد بر اساس پیش بینی های 
انجام شده، سهم منابع مختلف در تولید انرژی الکتریکی 
آن  گذشته  ساله   5 به  نسبت   2025 سال  در  جهان 
کند.  نمی  تجربه  را  فاحشی  تفاوت 
تنها  مایع  سوخت  ترتیب  این  به 
ابزار  کاهش  درصد   3 با 
تریلیون   791 تولید 
ساعت  کیلووات 

برق خواهد بود. 
سهم زغال سنگ هم با حفظ روند صعودی خود با 8 درصد 
کیلووات ساعت می رسد.  تریلیون  به 13671  افزایش 
میزان برق تولید شده توسط نیروگاه های گازی با دو درصد 
کاهش به 7705 تریلیون کیلووات ساعت معادل 25/3 
درصد از کل برق جهان می رسد. برای آب و انرژی های 
تجدیدپذیر هم در همان سیر نزولی، اما تنها با یک درصد 
کاهش تولید 4640 تریلیون کیلووات ساعت برق دنیا در 
نیروگاه های  است. سهم 11/8 درصدی  گرفته شده  نظر 
اتمی از 30398 تریلیون کیلووات ساعت برق تولید شده 
در سال 2025 رقمی در حدود 3591 تریلیون کیلووات 
ساعت را به خود اختصاص می دهد. بر اساس همین پیش 
بینی در سال 2030 سهم همه منابع تولید برق به جز زغال 
تولید  برق  ساعت  کیلووات  تریلیون   33264 از  سنگ 
شده در جهان، کاهش می یابد. به این ترتیب سوخت مایع 
کیلووات  تریلیون   764 معادل  ـ  درصدی  سهم 2/3  با 
ساعت ـ گاز طبیعی با سهم 25/2 درصد ـ معادل 8389 
تریلیون کیلووات ساعت ـ تجدیدپذیر و آبی با سهم 15/3 
درصد ـ معادل 4996 تریلیون کیلووات ساعت ـ و اتمی 
با سهم 11/3 درصد ـ معادل 3754 تریلیون کیلووات 
ساعتـ   در این آمار، درصد کمتری از تولید برق را نسبت 
به 5 سال گذشته به خود اختصاص داده اند.اما زغال سنگ 
برخالف سایر منابع و بر طبق همان سیر صعودی که در 
دو دهه پیش از آن طی می کند در سال 2030، منبع تولید 
47 درصدـ  معادل 15631 تریلیون کیلووات ساعتـ  از 

برق جهان خواهد بود.

برق تولید شده در جهان به تفکیک نوع سوخت
سوخت مایع

در  را  جهان  کشورهای  مدون،  بندی  دسته  یک  با  اگر 
شامل  شمالی،  آمریکای   OECD کشورهای  گروه های 
آمریکا، کانادا و مکزیک، کشورهای OECD آسیا شامل 

کشورهای  نیوزیلند،  و  استرالیا  جنوبی،  کره  ژاپن، 
OECD اروپا شامل اتریش، بلژیک، جمهوری 

آلمان،  فرانسه،  فنالند،  دانمارک،  چک، 

لوگزامبورگ،   ایتالیا،  ایرلند،  ایسلند،  مجارستان،  یونان، 
جمهوری  لهستان،  نروژ،  سوئد،  اسپانیا،  پرتغال،  هلند، 
اسلواکی، سوییس، ترکیه و انگلستان تقسیم کرده و به این 
دسته بندی کشورهای غیر OECD اروپا و اوراسیا که 
روسیه، کشورهای اروپای شرقی و جمهوری های شوروی 
 OECD غیر  کشورهای  نیز  و  گیرد  برمی  در  را  سابق 
آسیا که چین، هند و بقیه کشورهای آسیایی از جمله دول 
خاورمیانه را در خود جای داده، به آن بیفزاییم، آمارهای 
مربوط به وضعیت تولید برق جهان در سه دهه آینده را 
بینی ها  پیش  کرد.  بررسی  توان  می  تر  دقیق  شکلی  به 
نشان می دهد که در سال 2005 آفریقا کمترین بهره را 
از سوخت مایع برای تولید برق خواهد برد. بدین معنا که 
از 422 هزارمگاوات ظرفیت نصب شده نیروگاه هایی که 
با سوخت مایع کار می کنند، تنها 2/3 درصد در آفریقا، 
در  درصد   8 و  جنوبی  و  مرکزی  آمریکای  در  درصد   6
در  یعنی  نیروگاهی  ظرفیت  بیشترین  است.  خاورمیانه 
در  ـ  درصد   33/4 معادل  ـ  مگاوات  هزار   141 حدود 
این حوزه را کشورهای OECD آمریکای شمالی به خود 
اختصاص داده اند. به این ترتیب در سال 2005، 61/8 
درصد ظرفیت نصب شده نیروگاه هایی که با سوخت مایع 
کار می کنند در کشورهای OECD و مابقی یعنی 161 
هزار مگاوات در کشورهای غیر OECD بوده است.در 
فاصله پنج ساله ای که تا سال 2010 به وجود می آید، 
ظرفیت نصب شده نیروگاه ها در حوزه سوخت مایع تفاوت 
چشمگیری نمی یابد و تنها 13 هزار مگاوات بر آن افزوده 
درصدی  دهم  چند  تغییری  هم  کشورها  سهم  شود.  می 
شمالی  آمریکای   OECD کشورهای  و  کند  می  پیدا 
ظرفیت  کل  درصد  یعنی 33/4  مگاوات  هزار   141 با 
با  آفریقا  و  ماند  می  باقی  در صدر  همچنان  نصب شده، 
سهم 2/2 درصدی خود در انتهای این جدول مقایسه ای 
کشورهای  هم   2010 سال  در  بنابراین  می ماند.  باقی 
عضو سازمان بین المللی توسعه و همکاری های اقتصادی 
)OECD( با اندکی کاهش، 60/9 درصد از ظرفیت 
اختصاص  خود  به  را  مایع  سوخت  نیروگاه های 
می دهند تا برای کشورهای غیر عضو سهمی 
39/1 درصدی، معادل 170 هزار مگاوات، 
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باقی بماند. گفتنی است در شرایطی که در میان کشورهای 
غیر عضو، آسیایی ها بیشترین درصد ظرفیت نصب شده 
را خواهند داشت،  دنیا  مایع  نیروگاهی در حوزه سوخت 
خاورمیانه 9/9 درصد ـ معادل 43 هزار مگاوات ـ از این 
ظرفیت را به خود اختصاص خواهد داد. در سال 2015 
در سهم کشورها در مالکیت نیروگاه هایی با سوخت مایع 
نمی  ایجاد  آن  گذشته  سال   5 به  نسبت  چندانی  تفاوت 
شود. در این میان تنها سهم کشورهایOECD آمریکای 
سایر  و  یافته  کاهش  درصد  به 28/1  رسیدن  با  شمالی 
کشورها در این سال بر تعداد نیروگاه هایی که با سوخت 
که ظرفیت  به طوری  افزود،  کنند، خواهند  کار می  مایع 
نصب شده نیروگاهی خاورمیانه در این حوزه به 45 هزار 
نیروگاه های  ظرفیت  کل  درصد   10/8 معادل  مگاوات 
فعال این حوزه در دنیا خواهد بود. در این سال کشورهای 
مگاوات ـ  هزار   240 ـ معادل  درصد   58/1  OECD
درصد   41/9 المللی  بین  نهاد  این  در  غیرعضو  دول  و 
ـمعادل 173 هزار مگاوات ـ از برق تولید شده با سوخت 
مایع را به خود اختصاص خواهند داد. این ارقام تا 5 سال 
پس از آن یعنی تا سال 2020 هم ثابت خواهد ماند. سهم 
تنها چند دهم  اندازه  به  این سال  کشورهای  مختلف در 
درصد کاهش یا افزایش دارد. این روند در سال 2025 هم 
با اندکی تغییر دنبال خواهد شد. در این سال و در شرایطی 
که 402 هزار مگاوات از برق دنیا در نیروگاه های فعال 
با سوخت مایع تولید می شود، سهم کشورهای خاورمیانه 
کند  روند  بود.  خواهد  مگاوات  هزار   44 حوزه  این  در 
تغییرها تا سال 2030 یعنی سال پایانی آمار موجود نیز 
این سال سهم کشورهای  به طوری که در  یابد  ادامه می 
عضو سازمان بین المللی توسعه و همکاری های اقتصادی 
به 58 درصد معادل 232 هزارمگاوات کاهش می یابد و 
در مقابل کشورهای غیر عضو این سازمان قریب به 168 
هزار مگاوات برق تولیدی خود را با سوخت مایع تولید 
خواهند کرد و سهم آنها 2 درصد افزایش می یابد. آنچه از 

این اعداد و ارقام می توان برداشت کرد این است که 
صنعت برق جهان در طول 

به مرور  از سه دهه  کمتر 

میزان برق تولیدی خود از طریق سوخت مایع را کاهش 
با  خواهد داد. در شرایطی که بیشترین میزان تولید برق 
سوخت مایع متعلق به سال 2010 و معادل 435 هزار 
این  به  کشورها  گرایش  میزان  کاهش  با  است،  مگاوات 
نوع سوخت در پایان سال 2030 این میزان به 400 هزار 
مگاوات کاهش می یابد. شاید افزایش جهانی قیمت نفت، 
نیز  و  مایع  کاهش ذخایر کشورهای صادرکننده سوخت 
اهمیت روزافزون مساله حفاظت از محیط زیست را بتوان 
برای  مختلف  کشورهای  تمایل  کاهش  دالیل  جمله  از 

تولید برق از طریق سوخت مایع دانست. 
 

زغال سنگ 
پیش از هر چیز باید به این نکته اشاره شود که زغال سنگ 
اصلی ترین منبع تولید برق در این سه دهه محسوب می 
افزایشی  مرور  به  سال ها  این  طول  در  آن  سهم  و  شود 
چشمگیر می یابد. به طوری که رقم 1214 هزار مگاواتی 
سال  در  سنگ  زغال  به  اتکا  با  دنیا  برق  فعال  ظرفیت 
2005 پس از 25 سال به 2295 هزار مگاوات می رسد. 
آمار نشان می دهد که به مرور و در فواصل پنج ساله، سهم 
کشورهای عضو سازمان بین المللی توسعه و همکاری های 
اقتصادی در این حوزه کاهش یافته و کشورهای غیر عضو 
بیشترین میزان برق را با زغال سنگ در جهان تولید می 
کنند. در سال 2005 بیشترین سهم برق تولید شده با زغال 
 425 با  آسیا   OECD عضو  غیر  کشورهای  را  سنگ 
این  در  جهان  کل  تولید  درصد  معادل 35  هزارمگاوات 
حوزه، به خود اختصاص داده اند. به این ترتیب در این سال 
کشورهای عضو OECD در بهره گیری از زغال سنگ 
برای تولید برق با سهم 52/2 درصدی خود از کشورهای 
مگاوات  هزار   580 یعنی  درصد   47/8 که  عضو  غیر 
برق خود را با این سوخت تامین کرده اند، پیشی گرفته 
در  خاورمیانه  کشورهای  اینکه  توجه  جالب  نکته  است. 

سال 2005 تنها 5 هزار مگاوات معادل 
0/5 درصد از برق مصرفی خود را 

زغال سنگ  با 

تولید کرده اند. پس از پنج سال، برق تولید شده دنیا از 
طریق زغال سنگ به 1451 هزار مگاوات می رسد که باز 
هم کشورهای غیر OECD آسیا با 628 هزار مگاوات 
بیشترین سهم را در آن دارند. به این ترتیب در کل در این 
سال کشورهای غیر OECD گوی رقابت را از کشورهای 
عضو این سازمان می ربایند و سهم خود را به 790 هزار 
به وسیله  دنیا  تولید  از کل  یعنی 54/5 درصد  مگاوات 
زغال سنگ می رسانند و در نهایت سهم کشورهای عضو 
ـ معادل 661 هزار  تولید جهان  از کل  به 45/5 درصد 
مگاواتـ  کاهش می یابد. کشورهای خاورمیانه اما با روند 
سریع افزایش بهره گیری صنعت برق کشورهای غیر عضو 
از زغال سنگ همراهی چندانی ندارد. به طوری که در سال 
2010 تنها 1000 مگاوات به ظرفیت نیروگاه هایی که با 
سوخت زغال سنگ کار می کنند، افزوده شده و سهم منطقه 
خاورمیانه در این حوزه به 0/4 درصد کاهش می یابد. 
این منطقه در طول دو دهه بعد نیز تنها 6 هزار مگاوات 
به  آن  کند و سهم  تولید می  با زغال سنگ  را  برق خود 
مرور کاهش فزونتری می یابد و در نهایت در سال 2030 
 2015 سال  در  می شود.  متوقف  درصد   0/3 رقم  در 
کشورهای عضو OECD بر روی همان غلطکی که آنها را 
به کاهش روزافزون بهره گیری از زغال سنگ برای تولید 
برق مورد نیازشان هدایت می کند، سهم خود را از 1662 
هزار مگاوات برق تولید شده در این حوزه، به 671 هزار 
مگاوات معادل 40/4 درصد می رسانند و قریب به 991 
هزار مگاوات را برای کشورهای غیر عضو این سازمان 
باقی می گذارد. در این سال کشورهای غیرOECD آسیا 
با تولید 803 هزار مگاوات برق با زغال سنگ، همچنان 
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پیشتاز خواهند بود. 
در سال 2020 باز هم این کشورها بر میزان برق تولیدی 
خود از طریق زغال سنگ می افزایند و آن را به 961 هزار 
مگاوات معادل 52 درصد از کل برق تولید شده جهان در 
این حوزه که رقمی بالغ بر 1849 هزار مگاوات است، می 
به کاهش سهم سایر کشورهای  توجه  با  بنابراین  رساند. 
کشورهای عضو  کل  هم  باز  مجموع  در   OECD عضو 
با  اقتصادی  همکاری های  و  توسعه  المللی  بین  سازمان 
کاهش ظرفیت نیروگاه هایی مواجه می شوند که با سوخت 
زغال سنگ کار می کنند. این کشورها با تولید 690 هزار 
مگاوات برق از طریق زغال سنگ 37/3 درصد از کل 
می  اختصاص  خود  به  را  حوزه  این  در  شده  تولید  برق 
دهند. 62/7 درصد باقیمانده را که رقمی بالغ بر 1159 
 OECD عضو  غیر  کشورهای  شود،  می  مگاوات  هزار 
تولید خواهند کرد. این روند در سال 2025 هم ادامه می 
یابد. به طوری که از 2055 هزار مگاوات برق تولید شده 
به وسیله این سوخت، 34/9 درصد ـ معادل 718 هزار 
معادل  ـ  ـ در کشورهای عضو و 65/1 درصد  مگاوات 
تولید  عضو  غیر  کشورهای  در  ـ  مگاوات  هزار   1336
رقمی  جهان  در  چهل،  دهه  سال  آغازین  شد.در  خواهد 
تولید  سنگ  زغال  با  برق  مگاوات  هزار  بر 2295  بالغ 
حدود  ـ  آن  میزان  بیشترین  مجموع،  در  که  شد  خواهد 
بین  سازمان  غیر عضو  کشورهای  در  ـ  مگاوات   1526
المللی توسعه و همکاری های غیر اقتصادی به عرصه تولید 
می رسد. در این سال هم سهم کشورهای غیر عضو آسیا 
بسیار چشمگیر است، چرا که 1304 هزار  این رشد  در 
مگاوات از کل برق جهان در این حوزه که 56/8 درصد 
آن را شامل می شود، در این کشورها تولید می شود. در 
این سال سهم کشورهای عضو OECD هم تا مرز 769 
هزار مگاواتـ  معادل 33/5 درصدـ  کاهش می یابد. البته 
ذکر این نکته خالی از لطف نیست که پس از کشورهای 
غیر OECD آسیا، بیشترین تولید برق با زغال سنگ در 
OECD آمریکای شمالی صورت می گیرد.  کشورهای 
بین  سازمان  اعضای  سایر  خالف  بر  کشورها  این  سهم 
المللی توسعه همکاری های اقتصادی به مرور افزایش می 
یابد، هر چند نمی تواند در مجموع از کاهش سهم آنها در 
طول این سه دهه جلوگیری کند. تولید 338 هزار مگاواتی 
سال  در  شمالی  آمریکای   OECD عضو  کشورهای 
مگاوات رسیده  هزار  به 439  در طول 25 سال   2005

از کل  و 19/1 درصد 

برق تولید شده به وسیله زغال سنگ در جهان را به خود 
اختصاص می دهد. 

گاز طبیعی 
کشورهای جهان در مسیر توسعه خود تا سال 2030، برای 
ترین زیرساخت های  از اصلی  به عنوان یکی  برق  تولید 
توسعه خود، از گاز نیز بهره فراوانی خواهند برد. به نظر 
می رسد تمایل دول مختلف برای استفاده از گاز برای تولید 
برق، بیش از سایر منابع است. ظرفیت نیروگاه های گازی 
در سال 2005 رقمی بالغ بر 1011 هزار مگاوات بوده 
که این میزان از ظرفیت نیروگاه های فعال با زغال سنگ 
بیش از 200 هزار مگاوات کمتر بوده است. اما در طول 
گازی  نیروگاه های  ظرفیت   2015 تا   2005 سال های 
آرام آرام به میزان برق تولید شده به وسیله زغال سنگ 
نزدیک می شود و در سال های پس از سال 2020 از آن 
پیشی می گیرد. آمار نشان می دهد که 61 درصد ـ معادل 
617 هزار مگاوات ـ از کل ظرفیت نیروگاه های گازی در 
سال 2005 متعلق به کشورهای عضو سازمان بین المللی 
توسعه همکاری های تجاری است و تنها 39 درصد آن ـ 
معادل 394 هزار مگاوات ـ در کشورهای غیرعضو تولید 
می شود. از کل 1011 هزار مگاوات برق تولید شده در 
ظرفیت  بیشترین   ،2005 سال  در  گازی  نیروگاه های 
یعنی  ـ  شمالی  آمریکای   OECD کشورهای  به  متعلق 
آمریکا، کانادا و مکزیک ـ است، در حالی که خاورمیانه 
منابع غنی گاز در غالب کشورهای  به  علیرغم دسترسی 
ـ  خود، سهمی 7/3 درصدی ـ معادل 74 هزار مگاوات 
دارد. به فاصله پنج سال، ظرفیت نیروگاه های گازی جهان 
تا مرز 1321 هزار مگاوات افزایش می یابد. در این سال 
یکدیگر  به   OECD سهم کشورهای عضو و غیر عضو 
سازمان  این  عضو  کشورهای  چه  اگر  شود.  می  نزدیک 
بین المللی در این سال هم با تولید 729 هزار مگاواتی 
که 55/2 درصد تولید کل جهان در این حوزه را شامل می 
شود، از کشورهای غیر عضو که 394 هزار مگاوات تولید 
خواهند داشت، پیش خواهند افتاد اما با فاصله ای کمتر 
از آنها حرکت می کنند. در این سال ظرفیت نیروگاه های 
گازی خاورمیانه با اندکی رشد به 100 هزار مگاوات می 
رسد تا این منطقه از کل برق تولید شده به وسیله گاز در 
دنیا، تنها سهمی 7/7 درصدی ببرد. در سال 2015 فاصله 
میان کشورهای عضو و غیر عضو OECD باز هم کمتر 
می شود. به طوری که از 1609 هزار مگاوات برق 
در  گاز  وسیله  به  شده  تولید 
سال،  این 

هزار   794 و   OECD اعضای  را  مگاوات  هزار   815
در  و  کنند  می  تولید  غیرعضو  کشورهای  را  مگاوات 
نهایت اختالف آنها به 1/2 درصد می رسد. در این سال 
نیروگاه های گازی  بر ظرفیت  اگر چه 14 هزار مگاوات 
منطقه خاورمیانه افزوده شده است اما نسبت به مجموع 
تولید جهان سهم این منطقه کاهشی 0/4 درصدی را نشان 
کشورهای  سال   15 این  طول  در  است  گفتنی  می دهد. 
میزان  نظر  از  همچنان  شمالی  آمریکای   OECD عضو 
برق تولید شده به وسیله گاز در صدر قرار داشته و در هر 
دوره به میزان تولید خود خواهند افزود.در آغاز سومین 
دهه از هزاره سوم، ظرفیت نیروگاه های گازی جهان تا مرز 
میزان  این  از  که  یابد  افزایش می  هزار مگاوات   1923
52/6 درصد سهم کشورهای غیر عضو OECD خواهد 
این سازمان 911 هزار مگاوات  بود و کشورهای عضو 
کرد.  خواهند  تولید  خود  گازی  نیروگاه های  در  برق 
خاورمیانه در این سال علیرغم افزایش تولید خود در این 
حوزه و رسیدن آن به 125 هزار مگاوات باز هم با کاهش 
این  سهم  شد.  خواهد  مواجه  جهانی  عرصه  در  خود  سهم 
منطقه از تولید برق به وسیله منابع گاز طبیعی در جهان، 
در سال 2020 به 6/5 درصد خواهد رسید. اتفاق دیگری 
که در عرصه رقابت تولید برق در این سال رخ می دهد 
این است که کشورهای عضو OECD آمریکای شمالی 
با تولید 435 هزار مگاوات ـ معادل 22/6 درصد از کل 
تولید دنیا در این حوزه ـ از صدر جدول کنار رفته و جای 
خود را به کشورهای غیر عضو آسیا که شامل چین، هند و 
سایر کشورهای آسیایی است و تولیدی بالغ بر 450 هزار 

مگاوات خواهند داشت، می دهند. 
بیش  در سال های 2025 و 2030  گروه  دو  این  فاصله 
تولید   2030 سال  پایان  در  تا  نمایاند  می  رخ  پیش  از 
کشورهای غیر عضو آسیا از مرز 715 هزارمگاوات عبور 
به وسیله  از تولید کل جهان  کرده و سهمی 29 درصدی 
گاز طبیعی ببرد. آن هم در شرایطی که کشورهای عضو 
OECD آمریکای شمالی در این سال تولید نیروگاه های 
گازی خود را به 535 هزار مگاوات می رسانند و سهمی 
21/7 درصدی خواهند داشت. در سال 2025 ظرفیت 
هزار  به 1206  عضو  غیر  کشورهای  گازی  نیروگاه های 
مگاوات می رسد و 54/9 درصد از 2198 هزار مگاوات 
برق تولید شده به وسیله گاز در جهان را شامل می شود. 
البته تولید کشورهای عضو این سازمان هم با رشدی اندک 
به 992 هزار مگاوات می رسد تا این کشورها هم عهده 
طبیعی  گاز  وسیله  به  دنیا  برق  درصد   47/4 تولید  دار 
باشند. تولید خاورمیانه در این سال هم همچنان با حرکتی 
الک پشت وار به 125 هزار مگاوات می رسد اما سهم 
کاهش  حال  در  همچنان  جهان  در  آن 
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باقی می ماند. این روند در سال 2030 هم ادامه می یابد 
تا خاورمیانه در سال پایانی این تحقیق، تولید کننده تنها 6 
درصد از برق گازی دنیا باشد. شاید عدم رشد قابل توجه 
نیروگاه های گازی و عدم سرمایه گذاری سران کشورهای 
از شیرینی طعم صادرات  ناشی  این حوزه  در  خاورمیانه 
آنها  میزان عالقمندی  شاید  است.  کشورها  سایر  به  گاز 
نعمت  این  از  گیری  بهره  و  گازی  نیروگاه های  ایجاد  به 
ارزشمند برای تولید برق و در نهایت صادر کردن آن به 
سایر کشورها، بسیار کمتر از صدور گاز به عنوان یک ماده 
خام باشد. در حالی که بر اساس برآوردها، تبدیل گاز به 
ظرفیت  است.  برابر  سه  تا  ای  افزوده  ارزش  دارای  برق 
هزار   2467 به   2030 سال  در  دنیا  گازی  نیروگاه های 
مگاوات می رسد که 56/6 درصد آن سهم کشورهای غیر 
اقتصادی  همکاری های  توسعه  المللی  بین  عضو سازمان 
خواهد بود. کشورهای عضو این سازمان هم 1071 هزار 

مگاوات آن را تولید می کنند. 
این ارقام نشان می دهد که میزان برق تولید شده به وسیله 
گاز در دنیا در طول این سه دهه به سرعت رشد خواهد 
کرد و جهان نیاز روزافزون خود به برق را تا حد زیادی 
ماده  ترتیب گاز حکم  این  به  با گاز برطرف خواهد کرد. 
اولیه ای را خواهد یافت که در نهایت به تولید برق و ایجاد 
زیرساخت های توسعه ای کشورها منجر شده و در برخی 
موارد برای آنها ارزش افزوده در پی خواهد آورد. بنابراین 
در این میان کشورهای صاحب منابع گاز شانس بیشتری 

برای بردن گوی رقابت در این میدان خواهند داشت. 

آب و انرژی های تجدید پذیر
جهان به سرعت در حال تغییر و دگرگونی است. افزایش 
آالینده های محیط زیست و صدمات جبران ناپذیری که به 
جهان وارد شده است، برای آب و انرژی های تجدید پذیر 
اهمیت ویژه ای ایجاد کرده است.به همین دلیل هم صنعت 
راستای  در  سرعت  به  آینده  سال  بیست  طول  در  برق 
به  رفت.  خواهد  پیش  منابع  این  از  گیری  بهره  افزایش 
منابع  این  از  برق  مگاواتی  هزار   923 تولید  که  طوری 
در سال 2005 پس از 25 سال به 1373 هزار مگاوات 
در  جز  به  چه  اگر  که  دهد  می  نشان  بررسی ها  رسد.  می 
OECD بیش  سال 2005، تولید کشورهای غیر عضو 
اما فاصله آنها در این چند سال در  از اعضای آن است، 
حد چند درصد باقی می ماند. در سال 2005 از کل تولید 
923 هزار مگاواتی برق از طریق منابع آبی و تجدیدپذیر، 
کشورهای عضو سازمان بین المللی توسعه همکاری های 
اقتصادی، 50/4 درصد ـ معادل 465 هزار مگاوات ـ و 
کشورهای غیر عضو 49/6 درصد ـ معادل 458 ـ آن را 
تولید کرده اند. در سال 2010 اعضای OECD سهمی 

49/3 درصدی در کل برق تولید شده به وسیله منابع آبی 
و تجدیدپذیر که رقمی بالغ بر 1049 هزار مگاوات است، 
خواهند داشت. در این سال سهم کشورهای غیر عضو به 
درصد   51/1 که  یابد  می  افزایش  مگاوات  هزار   532
از کل برق تولید شده در این حوزه را به خود اختصاص 
سال  در  و  سال   5 فاصله  به  کشورها  این  سهم  می دهد. 
2015، به 559 هزار مگاوات می رسد. در مقابل اعضای 
این سازمان 48/9 درصد، معادل 535 هزار مگاوات برق 
تولید خواهند  را  انرژی های تجدیدپذیر  و  به وسیله آب 

کرد.
و  آب  وسیله  به  شده  تولید  برق  میزان   2020 سال  در 
انرژی های تجدید پذیر به 1170 هزار مگاوات می رسد که 
 OECD 601 هزار مگاوات آن در کشورهای غیر عضو
به  متعلق  نیز  آن  درصد  معادل 48/6  و  شود  می  تولید 
کشورهای عضو این سازمان است. در سال 2025 علیرغم 
و  آب  وسیله  به  شده  تولید  برق  جهانی  ظرفیت  افزایش 
هم سهم کشورهای عضو سازمان  باز  تجدیدپذیر،  منابع 
بین المللی توسعه همکاری های اقتصادی کاهش می یابد 

به طوری که 47/3 درصد را به خود اختصاص می دهد.
در این سال از 1265 هزار مگاوات انرژی تولید شده در 
این حوزه، 666 هزار مگاوات متعلق به نیروگاه های واقع 
در کشورهای غیر عضو خواهد بود که 52/7 درصد از کل 
این میزان است. در پایان سال 2030 با تولید 649 هزار 
مگاوات در کشورهای عضو OECD و تولید 725 هزار 
نیروگاه های  ظرفیت  عضو،  غیر  کشورهای  در  مگاوات 
هزار  به 1373  تجدیدپذیر  انرژی های  به  وابسته  و  آبی 
مگاوات می رسد. آنچه از بین این آمار قابل توجه به نظر 
می رسد، این است که کشورهای آمریکای شمالی عضو 
OECD، تا سال  2025 در حوزه تولید برق به وسیله 
آب و انرژی های تجدیدپذیر، پیشتاز بوده و پس از آنها 
کشورهای غیر عضو آسیا بیشترین درصد تولید برق در 
این  فاصله  اما  اختصاص می دهند.  به خود  را  این حوزه 
ای  گونه  به  پنج ساله کمتر می شود  فواصل  دو گروه در 
کمی  با  شمالی  آمریکای  کشورهای   2030 سال  در  که 
 OECD عضو  غیر  آسیایی  کشورهای  از  پس  تفاوت 
آنقدرها  این حوزه  در  خاورمیانه  می گیرند.  وضعیت  قرار 
امیدوارکننده به نظر نمی رسد. سهم 0/9 درصدیـ  معادل 
8 هزار مگاواتـ  این منطقه  از کل تولید برق دنیا به وسیله 
آب و انرژی های تجدیدپذیر در سال 2005، پس از پنج 
پایان سال 2030 در  تا  به 1/1 درصد می رسد و  سال 
همین مرز متوقف می شود. اگر چه ظرفیت نیروگاه های 
این منطقه تا 14 هزار مگاوات افزایش می یابد اما نسبت 
به ظرفیت جهانی عمال دچار توقف و سکون بوده و درصد 

ثابتی دارد.

انرژی اتمی 
انرژی اتمی هنوز هم به عنوان یک سوخت اصلی برای 
نگرفته  قرار  کشورها  فراگیر  استفاده  مورد  برق  تولید 
است. شاید به این دلیل که تکنولوژی آن در اختیار تعداد 
نشان  آمار  دارد.  قرار  پیشرفته  کشورهای  از  معدودی 
می دهد که در سال 2005 بیشترین تولید برق هسته ای 
این  است.  بوده   OECD عضو  اروپایی  کشورهای  در 
کشورها 133 هزار مگاوات از 374 هزار مگاوات برق 
هسته ای جهان را تولید کرده اند. پس از آن کشورهای 
هزار   114 تولید  با  سازمان  این  عضو  شمالی  آمریکای 
احتساب  این  با  گیرند.  قرار می  ای  برق هسته  مگاوات 
 64 هم  سازمان  این  آسیایی  اعضای  که  شرایطی  در  و 
هزار مگاوات برق در این حوزه تولید کرده اند، اعضای 
سازمان بین المللی توسعه همکاری های اقتصادی بیش از 
83 درصد از برق هسته ای دنیا را در سال 2005 تولید 
کشورهای  نیز  عضو  غیر  کشورهای  میان  در  اند.  کرده 
اروپا و اوراسیا با 43 هزار مگاوات در صدر قرار گرفته 
و خاورمیانه در حالی در پایان این جدول جای می گیرد 
که قادر به تولید برق هسته ای نبوده است. نکته مهم اینکه 
خاورمیانه تا پایان سال 2030 تنها قادر به تولید 1000 
این  در  شاید  )البته  بود.  خواهد  ای  هسته  برق  مگاوات 

پیش بینی ها فعال شدن احتمالی نیروگاه هسته 
ای بوشهر و افزایش ظرفیت تولید آن در طول 

20 سال آینده نادیده انگاشته شده است.(
در سال 2010 ظرفیت نیروگاه های اتمی جهان 
به 381 هزار مگاوات می رسد. سهم کشورهای 
مرز  به  افزایش،  این  علیرغم   OECD عضو 

82/2 درصد ـ معادل 313 هزار مگاوات ـ 
می رسد. اما همچنان کشورهای اروپایی 

عضو این سازمان با تولید 129 هزار 
این  در  ای  هسته  برق  مگاوات 
مانند.  می  باقی  پیشتاز  حوزه 
جرگه  در  هم  باز  خاورمیانه 
مناطقی که با انرژی هسته ای برق 

تولید می کنند، جای نمی گیرد. آفریقا و آمریکای 
از جمله کشورهای غیر عضو  مرکزی و جنوبی که 
محسوب می شوند نیز تنها از 2 و 3 هزار مگاوات 
برق هسته ای بهره خواهند برد. با پای گذاشتن جهان 
انرژی  با  برق  تولید  سوم،  هزاره  دوم  دهه  نیمه  به 
اتمی در دنیا به 411 هزار مگاوات می رسد. از این 
میزان 318 هزار مگاوات ـ معادل 77/4 درصد ـ 
در کشورهای عضو OECD و 93 هزار مگاوات 
ـ در کشورهای غیر عضو  ـ معادل 22/6 درصد 

تولید خواهد شد. 
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سازمان  عضو  اروپایی  کشورهای  هم  باز  سال  این  در 
بین المللی توسعه همکاری های اقتصادی پیشتاز این عرصه 
خواهند ماند، اما سهم آنها از تولید جهانی برق اتمی تا مرز 
30/6 درصد کاهش می یابد. کشورهای غیر عضو اروپا 
و اروراسیا با 4000 مگاوات افزایش تولید خود را به 46 
هزار مگاوات می رسانند. در این سال کشورهای آسیایی 
سال  در  مگاوات  هزار   21 از  را  خود  تولید  عضو  غیر 

2010 به 40 هزار مگاوات در سال 2015 می رسانند. 
در این سال خاورمیانه هم به تولیدکنندگان برق هسته ای 
طریق  از  را  خود  برق  مگاوات   1000 و  پیوندد  می 
سال  در  و  سال   5 از  پس  کند.  می  تامین  اتمی  نیروی 
 446 به  حوزه  این  در  جهان  برق  تولید  ظرفیت   2020
در  آن  مگاوات  هزار   128 که  رسد  می  مگاوات  هزار 
کشورهای آمریکای شمالی عضو OECD تولید خواهد 
شد. کشورهای اروپایی این سازمان که در سال های پس 
تولید برق هسته ای در جایگاه  از سال 2020 در حوزه 
دوم جای خواهند گرفت نیز ظرفیت نیروگاه های هسته ای 
این  در  رساند.  خواهند  مگاوات  هزار   114 به  را  خود 
تولید 59 هزار  با  نیز  سال کشورهای آسیایی غیر عضو 
مگاوات و تنها با اختالف 2 هزار مگاوات از کشورهای 
اروپا و اورسیا پیشی می گیرند، تا چرخه رقابت در تولید 
 2025 سال  در  بچرخد.  دیگری  مدار  بر  ای  هسته  برق 
تولید 482 هزار مگاوات برق هسته ای که  با  هم جهان 
بیشترین میزان آن ـ 134 هزار مگاوات ـ در کشورهای 
نیاز  شود،  می  تولید   OECD عضو  شمالی  آمریکای 
میان  در  است  گفتنی  کرد.  خواهد  تامین  برق  به  را  خود 
مگاوات  هزار   75 با  آسیایی ها  عضو،  غیر  کشورهای 
برق هسته ای، بیشترین تولید را خواهند داشت. ظرفیت 
نیروگاه های هسته ای جهان در سال 2030 ، قریب به 16 
آسیایی  یافت. کشورهای  افزایش خواهد  مگاوات  هزار 
غیر عضو در سازمان بین المللی همکاری های اقتصادی با 
رساندن تولید 75 هزار مگاواتی خود به 83 هزار مگاوات، 
بیشترین سهم را در این افزایش ایفا خواهند کرد. توقف 
کشورهای خاورمیانه، آفریقا و آمریکای مرکزی و جنوبی 
یافته،  و رشد سریع تولید برق هسته ای در دول توسعه 
این عرصه است.  انحصار طلبی جهانی در  از یک  نشان 
انحصار طلبی که این تکنولوژی عظیم را از کشورهای در 

حال توسعه و توسعه نیافته دریغ می دارد. 

جایگاه ایران در جهان
دارد. رشد  تفاوت  با سیر جهانی  اندکی  ایران  در  آمارها 
مصرف برق در ایران عمدتا رقمی بین 8 تا 9 درصد است. 
هر چند پیش بینی ها حاکی از کاهش تدریجی این میزان 
باز هم رشد مصرف برق در  بهترین شرایط  اما در  است 
ایران از 8/34 درصد، که رقم احتمالی رشد مصرف در 

سال 1400 است، پایینتر نمی رود. در سال 1378 نیاز 
مصرف کشور 37 هزار و 500 مگاوات و تولید 51 هزار 
و 347 مگاوات بوده است. در این سال نیروگاه های گازی 
بیشترین ظرفیت تولید را داشته و بیش از 17 هزار و 918 
مگاوات از برق مورد نیاز کشور را تولید کرده اند. البته 
نیروگاه های بخاری هم با تولید 15 هزار و 728 مگاوات 

نقش قابل توجهی در تامین نیاز برق کشور داشته اند. 
ظرفیت نیروگاه های آبی کشور در سال 87، 8300 مگاوات 
و نیروگاه های سیکل ترکیبی 8 هزار و 980 مگاوات است. 
کمترین میزان تولید در این سال در نیروگاه های بادی با 
تولید 50 مگاواتی انجام شده است. پس از آن نیروگاه های 
دیزلی با تولید 372 مگاوات، نقش کمرنگ تری در تولید 
ایفاکرده اند. پیش بینی می شود در  نیاز کشور  برق مورد 
سال 88 و در شرایطی که نیاز مصرف کشور به 40 هزار 
به  کندتر  رشدی  با  تولید  است،  رسیده  مگاوات  و 100 
54 هزار و 229 مگاوات برسد. قرار است در این سال 
نیروگاه اتمی بوشهر با 1000 مگاوات تولید، وارد مدار 
اندکی  با  نیز  آبی  نیروگاه های  ظرفیت  عالوه  به  شود. 
افزایش به 8900 مگاوات می رسد. نیروگاه های بادی 60 
نیروگاه های گازی 19 هزار و 190 مگاوات  مگاوات و 
برق مورد نیاز کشور را تامین خواهند کرد و ظرفیت سایر 
از  کمتر  فاصله  به  ارقام  این  ماند.  خواهد  ثابت  بخش ها 
ده سال و در سال 1394 تفاوت فاحشی خواهند یافت. 
نیاز مصرف کشور به 67هزار و 700 مگاوات می رسد و 

قرار است تولید کشور در این سال قریب به 93 هزار و 
800 مگاوات باشد.  بنابراین در شرایطی که تولید برق 
هسته ای و دیزلی در حد 1000 و 372 مگاوات ثابت 
مانده است، ظرفیت نیروگاه های آبی به 12 هزار و 370 
مگاوات خواهد رسید. نیروگاه های بادی عهده دار تامین 
120 مگاوات خواهندبود و نیروگاه های بخاری 26 هزار و 
493 مگاوات برق مورد نیاز کشور را تامین خواهند کرد. 
ظرفیت نیروگاه های سیکل ترکیبی در این سال تا مرز 18 
هزار و 80 مگاوات افزایش یافته و نیروگاه های گازی هم 

تولیدی معادل 35 هزار و 366 مگاوات خواهند داشت. 
با توجه به این آمار و در صورتی که فعالیت های وزارت 
طور  به  پذیرد،  انجام  ریزی ها  برنامه  این  اساس  بر  نیرو 
است،  بینی ها  پیش  این  افق  که  سال 1394  در  ما  قطع 
بروز  فرض  با  حتی  بود.  نخواهیم  مواجه  خاموشی  با 
خشکسالی و توقف ظرفیت 12 هزار مگاواتی نیروگاه های 
مگاواتی  و 100  هزار  ذخیره 236  به سبب  هم  باز  آبی 

کشور، کابوسی در قامت خاموشی نخواهیم دید. 
 

• آمار عنوان شده در گزارش، از سوی وزارت نیرو 
منتشر شده اند.

اقتصادی یک سازمان  • سازمان توسعه و همکاری 
است  یافته  توسعه  کشورهای  از  برآمده  المللی  بین 
قبول  را  آزاد  بازار  و  دموکراسی  از  اصول حاکی  که 
عنوان  تحت   1984 سال  در  سازمان  این  کرده اند. 
سازمان همکاری اقتصادی اروپا )OEEC( آغاز به 
کار کرد. بعدها کشورهای غیر اروپایی نیز به عضویت 
آن درآمدند و در سال 1960 نام آن به سازمان توسعه 

و همکای اقتصادی )OECD( تغییر یافت.
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صدمین شماره نشریه ستبران منتشر شــد. خبر ساده است اما 
استمرار انتشار یک نشــریه در یک تشکل اقتصادی، پیش از 
آنکه از پتانســیل آن رسانه خبر دهد، نشــان از قدرت، ثبات، 
هدفمندی و ســامان یافتگی آن تشــکل دارد. ستبران، نشریه 
ســندیکای صنعت برق ایران، امروز صدمین شــماره خود را 
به نشر می رساند تا نشــان دهد که این تشکل که حاال بیش از 
500 شرکت فعال سازنده، پیمانکار، تامین کننده و مشاور را 
در خود جــای داده، تالش کرده تمام فعالیت هایش را علیرغم 
محدودیت های موجود، به شکلی مطبوع و قابل دفاع انجام دهد. 
ستبران که از شماره 28 در قالبی شبیه به آنچه که امروز مشاهده 
می شــود، منتشر شــده، در طول این بیش از 70 شماره، رصد 
رخدادهای مهم صنعت برق و اقتصاد کشور را در راس اهداف و 

فعالیت های خود قرار داده است. ما در این نشریه تالش کردیم 
هیچ یــک از اتفاقات موثر بر رونــد فعالیت صاحبان صنعت 
برق را از نگاه رســانه ای خود مصون نداریم و آن را از زوایای 
مختلف بررسی کنیم. امروز نشــریه ستبران افتخار آن را دارد 
که در طول این صد شماره، حتی االمکان به چالش ها، گلوگاه ها 
و موانع اساسی که راه را بر توسعه صنعت برق کشور سد کرده 
بودند، به شــکل مشــروح پرداخته و در صورت امــکان ارائه 
راهکارهای موجود از سوی مسئولین، مدیران و صاحبنظران را 
نیز در دستور کار خود قرار داده است. در شماره سی ام ستبران 
که آذر ماه 1385 به چاپ رســید، در مصاحبــه ای با مهندس 
محمد پارســا رییس وقت هیات مدیره ســندیکا که با عنوان 
»جایگزیني عدالت به جاي آوانتاژ« بــه موضوع قراردادهای 
یکسویه صنعت برق پرداخته شد. البته بعدها به صورت مستمر 
و به شکل پرونده ای این موضوع بازهم مورد بررسی قرار گرفته 
و به چالش کشیده شد. در زمستان همان سال و در سی و یکمین 
شماره هم موضوع قانون تجمیع عوارض و صدمات احتمالی 
اجرایی شــدن این قانون به پیکره صنعت کشور در گفتگویی 
با عنوان » قانون تجمیع عــوارض؛ زنگ خطری برای تولید« 
مورد بررسی قرار گرفت. این گفتگو با دکتر بهمن آرمان، یکی 
از اقتصاددانان بنام کشورمان انجام شده بود. ستبران در اولین 
شماره منتشر شــده اش در سال 86 با رییس کمیسیون انرژی 
مجلس که مهندس کمال دانشیار بود در مورد خصوصی سازی 
گفتگویی داشت. رخدادهایی که در سال های پس از این گفتگو 
رخ داد نشــان داد که بیم ها و امیدهــای این نماینده مجلس از 
واگذاری هایی که قرار بود در آینده در صنعت برق انجام شود، 
آنقدرها هم نادرست نبوده است. خصوصی سازی صنعت برق 
در شماره بعد ستبران که تابستان 86 منتشر شد، باز هم یکی از 
محورهای اصلی محسوب می شد. هر چند در کنار آن به تفصیل 
به موضوع توسعه صادرات صنعت برق هم پرداخته شده بود. 
کمیته توسعه صادرات سندیکا با ریاست مهندس کدخدایی در 
همان ســال کار خود را به شــکل جدی آغاز کرده بود.  البته در 
همین شماره گفتگوی مفصلی هم با مرحوم علی اکبر نیلچیان، 
پیشکســوت صنعت برق انجام شد که با عنوان »موی سپید را 

به نقد جوانی خریده ام« به چاپ رســید. متاسفانه صنعت برق 
ایران به فاصله کوتاهی این پیشکســوت ارزشمند را از دست 
داد و این گفتگــو یکی از یادگاری های وی باقی ماند. ســی و 
پنجمین شــماره که در ماه های پایانی پاییز 86 منتشر شد، با 
سرمقاله ای که تیتر آن »"گونو" هنوز از ایران نرفته است« بود، 
چالش مطالبات معوق و کارفرمایان دولتی را به بحث گذاشته 
بود. سعید شــیرکوند، معاون وزیر اقتصاد دولت اصالحات و 
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، یکی از کسانی بود 
که با ستبران در این خصوص گفتگو کرده بود. مصاحبه وی با 
تیتر »سرنوشت محتوم را انتخاب کنید؛توسعه صنعتی چین یا 
زوال اقتصادی شــوروی« به چاپ رسیده بود. سی و ششمین 
شماره هم روی پاشــنه مطالبات می چرخید. در همین شماره 
گزارشی مفصل از میزان مطالبات و اظهارنظر مدیران وزارت 

مرور 99 پرونده در شامره نگاهی به محورهای شامره های گذشته ستربان100     
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نیرو و توانیر در این خصوص به چاپ رســید. البته در همین 
شماره گفتگویی هم با مرتضی تمدن، عضو کمیسیون برنامه و 
بودجه مجلس در خصوص بودجه برق و چالش های آن انجام 
شــده بود که با عنوان »مجلس در حاشیه؛ صاحب عزا دولت 
است« نشــر یافت. سی و هفتمین شماره ستبران روی محور 
جهانی شدن تمرکز کرد. دکتر مرتضی عمادزاده، عضو هیات 
علمی ســازمان مدیریت صنعتی در گفتگویــی که با عنوان 
»جهانی شــدن را بیاموزیم« منتشر شــد، به شرح چالش ها و 
راهبردهای جهانی شدن کشورمان پرداخته بود. دکتر غنیمی 
فرد، رییس وقت خانه صنعت و معــدن اما دیدگاهی کامال 
مخالف با عمادزاده داشــت که شرح نظراتش در گفتگویی با 
تیتر »بیایید کشورمان را دوست داشته باشیم« در همان شماره 
منتشر شد. ستبران در دی ماه 1386، موضوع ارتباط صنعت 
و دانشگاه را در گفتگوهایی با اساتید دانشگاه و فعالین صنعتی 
کشــور به نقد کشــیده بود. دکتر جبه دار، عضو هیات علمی 
دانشگاه تهران گفته بود: »بلندنظرانه بنگرید؛ ما مسائل فردای 
صنعت را حل می کنیم« و مهندس بردبار مدیر عامل شرکت 
الکترونیک افزار آزما، دیدگاه هایش را با این تیتر عنوان کرده 
بود که: »صنعت هرگز دغدغه دانشگاه نبوده است«  البته ذکر 
این نکته هم ضروری اســت که از شماره سی و چهارم نشریه 
ستبران، سرفصلی با عنوان معرفی تشکل های برقی دنیا پیش 
بینی شد و تقریبا در هر شماره یک یا دو تشکل برقی شناخته 
شــده دنیا به همراه چارت سازمانی و اهداف و برنامه هایشان 
در نشــریه معرفی می شــدند. چاپ مقاالت علمــی روز و 
مقاله های مدیریتی هم از دیگر فعالیت هایی بود که از همان 
ابتدای کار در ســتبران به شــکل جدی دنبال می شد. شماره 
سی و نهم با سرمقاله ای که تیتر آن »تولید ملی و الزامات آن« 
بود برای اولین بار به شــرح مساله تحریم ها و اثرات سوء آن 
بر صنعت برق کشور پرداخته بود. درست زمانی که بسیاری 
از مسئولین کشور مجدانه و مصرانه تالش می کردند مساله 

تحریــم را مخفی کرده و یا آن امری بــی اهمیت جلوه دهند، 
نشریه سندیکای صنعت برق ایران در گفتگوهایی با مهندس 
محمد پارسا، رضا عبدالهی، رییس کمیسیون برنامه و بودجه و 
محاسبات و غالمرضا مصطفی پور/ مدیر عامل بانک قرض 
الحســنه مهر ایران ابعاد تاثیرات تحریم ها را مورد بررســی 
قرار داد.  چهلمین شماره اما باز هم رویکردی جدی به مساله 
مطالبات داشــت. در این شماره هم بدهی میلیاردی دولت به 
شرکت های ســازنده و پیمانکار صنعت برق از نگاه صاحبان 
بخش خصوصی و نمایندگان مجلس مورد بررسی قرار گرفته 
بود، هر چند جای خالی مدیران وزارت نیرو در این مصاحبه ها 
کامال مشهود اســت. ستبران در شــماره اردیبهشت 87، به 
گسترش رابطه ســندیکا با اتاق بازرگانی پرداخته بود. رابطه 
ای که البتــه بعدها پایه اصلی ورود نمایندگان صنعت برق به 
هیات نمایندگان اتاق و شورای گفتگو شد. اتالف برق و لزوم 
اصالح شــبکه هم البته یکی از محورهای همین شماره بود. 
پرونده چهل و سومین شماره ستبران که در خرداد ماه سال 87 
منتشر شد، برای سومین بار تماما به مساله خصوصی سازی 
و چالش هایی که در واگذاری های انجام شــده، وجود داشت، 
پرداخته بود. محور شماره چهل و چهارم هم چالش های صدور 

خدمات فنی و مهندسی بود.
شــماره چهل و پنجم اما با پرونــده ای که عنوان آن »شــهر 
فانوس به دست« بود، خطر بروز خاموشی ها و اثرات مخرب 
بدهی های دولت به پیمانکاران را به عنوان محور اصلی خود 
مد نظر قرار داده بود، تا برای ســومین بار مساله مطالبات در 
ستبران به بحث کشیده شــود. انتشار چهل و ششمین شماره 
نشریه ستبران با بررسی طرح هدفمندسازی یارانه ها همزمان 
شــد. به همین دلیل این شــماره به طور کامل به این موضوع 
اختصاص داده شد. در شماره های 47 و 48 ستبران به مساله 
صادرات پرداخته شده بود. در یکی از این شماره ها چالش ها 
مورد بحث قــرار گرفته بودنــد و در دیگــری فرصت های 
صادرات خدمات فنی و مهندســی با عنــوان »بدون فروش 
یک بشکه نفت هم می توان« معرفی شــده بودند. در آذر ماه 
1387، همزمان با گران شــدن ناگهانی بهای فلزات اساسی، 
چهل و نهمین شماره ســتبران هم با همین محور منتشر شد. 
عنوان پرونده این شماره »تیغ تیز فوالد بر شاهرگ صنعت« 
بود. شــماره پنجاه، مطالبات و قانونی که بــا هدف حمایت 
از ســاخت داخل تصویب شــده بود را به عنوان محور اصلی 
برگزیده بود. اما و اگرهــای قانون و چالش هایی که می رفت 
تا پایه های اصلی صنعت برق را تضعیف کند ســبب شــد تا 
پنجاهمین شماره ستبران با پرونده ای با عنوان »لیک ای جان 
در اگر نتوان نشست« به نشر برسد. شماره 51 آخرین شماره 
منتشر شده در ســال 87 بود که امیدهایی برای سال آینده و 
البته پرونــده ای در خصوص انرژی هــای تجدیدپذیر را در 
خود جای داده بود. در اولین شماره ستبران در سال 88، اولین 
زمزمه ها برای ایجاد کنفدراسیون انرژی شنیده شد. بحثی که 
تقریبا چهار یا پنج سال بعد از آن به شکل جدی روی میز کار 
سندیکایی ها قرار گرفت. در این شماره به تفصیل به اهمیت 
تشــکل های مردم نهاد اقتصادی پرداخته شــده بود. شماره 
خرداد 88، به بررسی نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری 
و رویکردهای اقتصادی آنها پرداخته بود. این شماره ستبران 

با عنوان »حضور حداکثری اعضا در انتخابات« منتشــر شد. 
شــماره 55 اما به شــکل ویژه و به تفصیل بر موضوع فضای 
کسب و کار تمرکز کرده بود. البته در بخش دیگری از نشریه، 
باز هم به موضوع تحریم ها و لزوم جبران هزینه های ناشی از 
محدودیت های بین المللی توســط دولت پرداخته شده بود. 
پنجاه وششمین شماره همزمان با ارائه بسته حمایت از تولید 
از سوی دولت منتشر شــد و با عنوان »بسته ای پر از خالی« 
به نقد این بسته حمایتی پرداخت. کنفدراسیون انرژی برای 
دومین بار و البته با تحلیل هایی گســترده تر در شــماره 58 
ســتبران که در میانه های سال 88 منتشر شد، بازهم به عنوان 
محور اصلی انتخاب شد. گفتنی اســت معرفی شرکت های 

عضو جدید هم از همین شماره در ستبران باب شد. 
شــماره 59 به هدفمندی یارانه ها و ابعاد گســترده صدمات 
ناشــی از تثبیت نرخ ارز پرداخته بود. البته موضوع نرخ ارز 
به شکل مفصل تری در شــماره 60 و 61 ستبران هم تحلیل 
شــد و مورد بحث قرار گرفت. هدفمنــدی یارانه ها و اثرات 
سوء آن بر صنعت برق و گردش نقدینگی این صنعت محور 
اصلی شماره شصت و دوم ستبران هم بود تا برای سومین بار 
این موضوع از دیدگاه های مختلف مورد بحث و بررسی قرار 
گیرد. تعرفه های وارداتی و مطالبات دو پرونده اصلی شماره 
63 ستبران بودند که تیرماه 1389 منتشر شد. این شماره که 
طرح جلد آن تنها یــک جمله بود »پول ما را بدهید«، بازتاب 

بسیار گسترده ای در مجلس و دولت داشت. 
شــماره مرداد ماه اما به شــکل گســترده و مفصلــی به بحث 
تحریم ها پرداخته بود و در کنار آن عملکرد یک ساله سندیکا 
را در آستانه مجمع عمومی مورد بررسی قرار داده بود. عنوان 
اصلی این شماره »یک سال سندیکایی« بود.  از آنجا که سال 
89 مساله تحریم به شــکلی کامال شفاف بر فعالیت فعاالن 
اقتصادی اثر گذاشته و آرام آرام کسب و کار آنها را به سمت 
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رکود هدایت می کرد، شــصت و ششمین شماره ستبران هم 
به تحریم اختصاص داده شــده بود. شــماره های 67 و 68 به 
موضوع نحوه تامین منابع مالی و کمبود نقدینگی در صنعت 
برق تخصیص داده شده بود. اسفند ماه 89 ستبران ویژه نامه ای 
به منظــور معرفی کاندیداهــای برقی بــرای انتخابات اتاق 
بازرگانی منتشر کرد که در نهایت به انتخاب دو نفر از اعضای 

هیات مدیره سندیکا در اتاق منجر شد. 
ســال 1390 با امید بــرای برقی ها آغاز شــد. تدوین قانون 

بودجه سال 90 و پیش بینی بندی برای پرداخت بدهی های 
وزارت نیرو به شرکت های ســازنده و پیمانکار برقی در این 
قانون برگ برنده بزرگی برای صاحبان این صنعت محسوب 
می شد. هر چند شیرینی این مصوبه در تلخی بی انضباطی های 
مالی دولت و در نهایت عدم اجرایی شــدن قانون بودجه گم 
شد. اولین شماره منتشر شده در سال 90 به بودجه اختصاص 
داشت و مصاحبه اصلی آن با دکتر عمادزاده عضو هیات علمی 
ســازمان مدیریت صنعتی با این عنوان بود که: »پیمانکاران 
برقی؛ برندگان واقعی بودجه 90«  شماره هفتاد با گفتگویی با 
دکتر امیری خامکانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای 
اسالمی به بدحسابی های دولت و بدهی های معوقش پرداخته 
بود. البته محــور اصلی این گفتگوها لزوم گشــایش اعتبار 
اســنادی ریالی بود. بورس انرژی پرونده شماره 71 ستبران 
بود. پرونده ای که گفتگویی از دکتر عبده تبریزی، مدیر عامل 
سابق ســازمان بورس را نیز در خود جای داده بود. اخالق در 
فضای کسب و کار موضوع پرونده شماره 72 بود که به همراه 
گفتگویی تفصیلی با اقتصاددان بنام کشورمان، دکتر موسی 
غنی نژاد و تعداد دیگری از کارشناسان و اقتصاددانان به آن 
پرداخته شده بود. شماره هفتاد و سوم اما ویژه نامه انتخابات 
هیات مدیره سندیکا بود. انتخاباتی که با شور و حرارتی خاص 
برگزار شد و نتایج و عکس ها و گزارش های آن در شماره 75 
با عنوان »تجدید قوای سندیکا« به نشر رسید. شماره 74 اما 

ویژه نامه نمایشــگاه برق بود و پرونــده اصلی آن به موضوع 
صادرات اختصاص داده شــده بود. این شماره با عنوان اصلی 
»همچنان ایستاده« و با طرح جلدی که لگوهای شرکت های 
عضو را در خود جای داده بود، منتشــر شــد. محور هشتاد و 
هفتمین شماره ستبران هم صادرات بود. بررسی چالش های 
صادراتی از نگاه اقتصاددانان مطرحی چون دکتر محمدمهدی 
بهکیش و یا افرادی مانند محمدمهدی راسخ و محسن بهرامی 
ارض اقــدس از اعضای هیات نمایندگان اتــاق بازرگانی از 
جمله محورهای این شــماره بود. گفتگویی با دکتر فرشــاد 
مومنی، اصلی ترین مطلب شماره هفتاد و نهم بود که به الزام 
ارائه آمار شفاف در صنعت برق اختصاص داشت. تیتر اصلی 
این شــماره، این بود: »بدون اصالح سیاست های اقتصادی 
دولت، بهبودی حاصل نخواهد شد.«  لزوم تدوین فهرست بها 
برای صنعت برق و اعمال تعدیل در قراردادها، عنوان پرونده 
هشتادمین شماره ســتبران بود که گفتگوی اصلی آن با دکتر 
میدری انجام شده بود. این گفتگو با تیتر »اصالح نظام تدبیر؛ 
کلید بهبود وضعیت« به چاپ رســیده بود. بانک ها و تبدیل 
شدن این سیستم به بالی جان تولید، موضوع پرونده شماره 
81 بود کــه در آن گفتگوی مفصلی بــا مهندس جهانگیری، 
معاون اول رییس جمهور انجام شده بود. این گفتگو با عنوان 
»سیستم بانکی کشور از مدار خود خارج شده است« در کنار 
ســایر مصاحبه ها و گزارش های تهیه شده، پرونده این شماره 
را تشــکیل می داد. غالمرضا تاجگردون با مصاحبه ای که با 
عنوان »تورم بزرگترین رخداد، پس از ذبح ســازمان برنامه« 
گفتگوی محوری پرونده شــماره 82 ستبران بود. این شماره 
به مســاله انحالل ســازمان برنامه، بــی انضباطی های مالی 
دولت و تاثیرات ســوء آن بر بدنه اقتصاد کشور پرداخته بود. 
شــماره هشتاد و سوم، اولین شماره منتشر شــده در سال 92 
بود. بررســی زوایای بودجه آن ســال موضوع اصلی پرونده 
بود و مصاحبه ای از محمد خوش چهره، با عنوان »تنش های 
اجتماعیـ  امنیتی حاصل مشکالت اقتصادی است« به عنوان 

گفتگوی محوری پرونده منتشر شده بود.  شماره 84، تیر ماه 
92، با عکسی از حســن روحانی، به سیاست های اقتصادی 
دولت یازدهم پرداخته بود. کمپیــن ضد تحریم با محوریت 
گفتگوی دکتر رنانی، موضوع پرونده شــماره 85 بود. شماره 
86 هم به موضوع صادرات و انتخاب ســندیکا برای سومین 
سال متوالی به عنوان تشــکل نمونه صادراتی تخصیص داده 
شــده بود. قول حســن روحانی در خصــوص ارائه گزارش 
عملکرد 100 روزه دولت یازدهم، پرونده شماره 87 ستبران 
را به همین سمت سوق داد. بررسی عملکرد چند ماهه دولت در 
گفتگوهایی که اصلی ترین آنها با حسین راغفر، عضو هیات 
علمی دانشــگاه عالمه طباطبایی صورت گرفته بود، محور 
اصلی این شــماره بود که در آذر ماه 92 منتشــر شد. آخرین 
شماره سال 92 اگرچه به تبریک ســال نو و بررسی عملکرد 
سالی که گذشته بود، تخصیص یافت اما در پرونده ای مفصل 
به بررســی رقابت های مخرب، دامپینگ ها و شکسته شدن 
قیمت ها در فضای ناســالم رقابتی پرداخته بود.  شماره 89، 
اولین شماره سال 93 و اولین گفتگوی ستبران با معاون وزیر 
نیرو در امور برق و انرژی دولت یازدهم بود. تجدید ساختار 
صنعت برق، بحثی که وزارت نیرو در دولت یازدهم از همان 
ابتدای کار به صورت جدی آن را دنبال می کرد، محور اصلی 
پرونده این شــماره بود. تابستان 93 و به دنبال رکودی که در 
اقتصاد کشور ریشه دوانده و بسیاری از بنگاه های اقتصادی 
را به ورطه نابودی کشــانده بود، بســته خروج غیرتورمی از 
رکود از ســوی دولت ارائه شد. شماره 90 ستبران به تفصیل 
به بررسی زوایای این سیاست ها و چالش های اجرایی شدن 
آنها پرداخته بود. شماره 91 در آستانه انتخابات هیات مدیره 
و با موضوع اهمیت تشکل های اقتصادی و میزان تاثیرگذاری 
آنها در بهبود فضای کســب و کار اعضا منتشر شد. مصاحبه 
با علیرضا دائمی، معاون اقتصادی و برنامه ریزی وزیر نیرو، 
گفتگوی محوری این شــماره بود. شــماره 92 با دو پرونده 
انتخابات ســندیکا و روش های جدیــد تامین مالی صنعت 
برق آبان ماه 93 به چاپ رســید. شــماره 94 نشریه ستبران 
به موضوع اهمیت ســرمایه اجتماعی، لزوم مشارکت اعضا 
با تشــکل های مردم نهاد و ضرورت گســترش تشکل های 
اقتصادی اختصاص داشت. پرونده شماره 94، آخرین شماره 
منتشر شده در ســال 93، به موضوع انتخابات اتاق بازرگانی 
اختصاص داشت. انتخاباتی که در نهایت هفت نماینده صنعت 
برق را راهی پارلمان بخش خصوصی کرد. قانون رفع موانع 
تولید رقابــت پذیر، اقتصاد و صنعت ایران در پســاتحریم، 
توســعه صادرات در سایه سیاســت های دولت، لزوم توجه 
جدی تر به ارتباط صنعت و دانشگاه و بررسی بودجه سال 95، 
موضوعات اصلی ستبران در سال جاری بوده است. مطالبات 
معوق، نرخ ارز، تحریم ها، تشکل های اقتصادی مردم نهاد و 
فضای کسب و کار از جمله اصلی ترین موضوعاتی بودند که 
در شماره های مختلف بارها مورد بحث و بررسی قرار گرفتند. 
امروز صدمین شماره نشریه ستبران در آستانه انتشار است و 
ما تالش کردیم در این گزارش گواهی بر همراهی و همپایی 
ستبران با چالش ها و مشکالت صاحبان صنعت برق بیاوریم. 
کاستی ها انکار ناشــدنی اند، امید که نقاط قوت کمی بیشتر 

بوده باشند. 
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 مقدمه
هر چند که آینده به طور دقیق و کامل قابل پیش بینی نیست 
چرا که همواره امکان ظهور پدیده های جدید و رویدادهای 
را  موجود  روندهای  که  دارد  وجود  انگیزی  شگفت 
می شکنند و آن را غیر قابل پیش بینی می سازند. بنابراین 
کسی نمی تواند ادعا کند آینده را می داند. آینده باز است و 
مداخله بازیگران و نیروهای مختلف آن را شکل می دهند و 
آینده های بدیلی را به وجود می آورند. بنابراین در پارادایم 
مجموعه  برگیرنده  در  پژوهی  آینده  آینده،  مطالعه  نوین 
از  بهره گیری  با  که  است  و سیستماتیکی  منظم  مطالعات 
تکنیک ها و روش های مختلف کمی و کیفی، به جای یک 
آینده، آینده های متکثر و بدیل را ارزیابی می کند. در این 
که  باشند  داشته  می توانند وجود  بدیل  آینده های  پارادیم 
هر یک از آنها به صورت یک سناریو تعریف می شوند. 
بنابراین آنچه که برای کنشگران اهمیت دارد، شناخت و یا 
پیش بینی یک آینده نیست، بلکه آمادگی پیدا کردن برای 

هر یک از آینده های باورکردنی، ممکن و محتمل است. 
آینده پژوهی مجموعه ای از روش ها و تکنیک های مختلف 
کمی و کیفی را به کار می بندد تا بتواند طیفی از آینده های 
و  کند  ترسیم  را  مطلوب  و  محتمل  ممکن،  کردنی،  باور 
دهد.  یاری  آینده ها  این  با  مواجه  برای  را  تصمیم سازان 
هنگامی که برنامه ریزی فقط مبتنی بر یک آینده پیش بینی 
شده طراحی می شود بسیار شکننده است و هنگامی که با 
تغییراتی روبرو می شود که هم راستا با مفروضات پیش 
و  می شود  غافلگیری  دچار  نیست،  گرفته  صورت  بینی 
برای سناریوهای رقیب نخواهد داشت.  را  آمادگی الزم 

لذا مطالعات آینده پژوهی به دنبال این است که از طریق 
و  گیران  تصمیم  به  بدیل،  آینده های  از  یک  هر  برآورد 
سیاستگذاران کمک کند تا درباره آینده ها به شکل نظام مند 

و جامع تفکر کنند. 
به  اینجا  در  که  کابردهایی  و  به  ضرورت ها  توجه  با  لذا 
آن اشاره شد، واحد آموزش و پژوهش سندیکای صنعت 
برق با حمایت مرکز مطالعات و برسی های اقتصادی اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن ایران طرح پژوهشی »آینده نگری 
صنعت برق« را به انجام رساند. در این طرح پژوهشی که 
بخش  توسط  برق  صنعت  آینده  بارمطالعه  اولین  برای 
خصوصی انجام می گرفت، با مجموعه ای از تکنیک ها و 
ابزارهای متعدد آینده پژوهی، روندهای مهم صنعت تحلیل 
شده و  به صورت کمی پیش بینی شد. همچنین بر اساس 
داده های کیفی به دست آمده از مصاحبه با خیرگان صنعت 
دگرگون  و  پیشران  نیروهای  اندیشی،  هم  کارگاه های  و 
سناریو های  نهایتا  و  گردید  شناسایی  صنعت  سازهای 

صنعت برق ایران تدوین شد.
که  را  گزارش  این  از  بخشی  ستبران،  از  شماره  این  در 
مشتمل بر سناریوهای آینده صنعت برق است ارائه شده 
می شود.آنچه مسلم است، آینده صنعت برق ایران، دقیقا 
بود  نخواهد  تنهایی  به  این سناریوها  از  مشابه هیچ کدام 
از  بسیاری  صنعت  این  محتمل  و  ممکن  آینده  ای  در  و 
عناصر سناریو هایی که در این گزارش به آن اشاره می شود 
امکان  این  این سناریو ها  تدوین  ولیکن  دیده خواهد شد 
درباره  که  می سازد  فراهم  این صنعت  بازیگران  برای  را 
فضاهای متفاوتی که صنعت برق در آینده می تواند با آن 

مواجه گردد با خالقیت و هوشمندی بیشتری فکر کنند و 
استراتژی های مناسبی را برای مواجه با عدم قطعیت های 

آینده آن اتخاذ کنند.

2- سناریو های صنعت برق ایران
روندهای  کنش  برهم  از  ایران  برق  صنعت  سناریوهای 
می گیرد.  شکل  ساز  دگرگون  متغیرهای  و  صنعت 
برق«،  مالی  »جریان  برق،  صنعت  دگرگون سازهای 
»ساختار نهادی برق«، »بهره وری و اتالف برق«، »رشد 
و توسعه اقتصادی« و »فناوری و انرژی های تجدیدپذیر« 
هستند. این روندها و دگرگون سازها هریک تحت تأثیر 
متغیرها و پیشرانهایی هستند که به دلیل عدم قطعیت هایی 
می دهند.  شکل  را  مختلفی  سناریو های  دارد،  وجود  که 
به  منجر  کمی،  و  کیفی  تحلیلهای  نتایج  گزارش  این  در 
شناسایی طیفی از سناریو ها شده است که دو قطب بدیل 
و متقابل آن صنعت برق رقابتی و صنعت برق حمایتی 
هستند. در بین این طیف سناریو هایی هستند که ترکیبی از 

اجزا هر دو سناریو را دارا می باشند. 
در سناریو حمایتی، دولت مسئول تأمین برق به عنوان 
یک کاالی همگانی برای همه اقشار است و ملزم است از 
منابع خود برای توسعه این صنعت به هر نحوی که ممکن 
است استفاده کند. در این سناریو دولت یا وزارت نیرو به 
برق به عنوان یک کاالی اقتصادی نمی نگرد و مردم نیز 
برخورداری از برق ارزان را حق خود می دانند. دولت به 
عنوان متولی عرضه برق و تأمین کننده منابع مالی ساخت 
تأسیسات تولید برق )نیروگاه ها و پست های فشارقوی( 

سناریوهای آینده صنعت برق ایران
علیرضا اسدی ، زهرا ولی پور 

)دفتر آموزش و پژوهش سندیکای صنعت برق ایران(
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توسعه  و  ساخت  بازار  در  و  دارد  متمرکز  ساختاری 
انحصاری  و  بزرگ  کارفرمای  برق،  انرژی  تأسیسات 
و  تولید  شبکه  انحصار  وضعیت،  این  در  است.  صنعت 
باقی می ماند و بخش غیر دولتی  نیرو  توزیع در وزارت 
محدود به پیمانکاری و ساخت تجهیزات تأسیسات تولید 
برق است و در تجارت کاالی برق نقشی ایفا نخواهدکرد. 
در سناریو حمایتی جریان مالی برق ناپایدار و نامتوازن 
رکود  باالست.  مصرف  و  تولید  در  برق  اتالف  است، 
انتقال  و  تولید  فناوری های  در  می یابد  ادامه  اقتصادی 
سهم  تجدیدپذیر  انرژی های  نمی شود.  ایجاد  تغییری 

ناچیزی در تولید برق خواهند داشت.
در سناریو صنعت برق رقابتی، برق یک کاالی همگانی 
اساس  بر  که  است  اقتصادی  کاالی  یک  بلکه  نیست 
مکانیزم های تعادلی عرضه و تقاضای بازار ارائه می شود و 
مصرف کنندگان باید بهای اقتصادی برق را پرداخت کنند 
در نتیجه جریان مالی برق پایدار خواهد بود. در این حالت 
دولت دیگر تأمین کننده کاال برق نبوده بلکه نهاد تنظیم 
گر بازار کاالی برق است و ساختار تولید و توزیع برق 
دیگر انحصاری نبوده و بصورت غیر متمرکز اداره می شود. 
و  نبوده  برق  کارفرمای  تنها  دیگر  نیرو  وزارت  بنابراین 
نمی تواند به تنهایی صنعت برق را اداره کند. در این حالت 
بخش های خارج وزارت نیرو اعم از بخش های خصوصی 
و عمومی وارد تجارت برق شده و در زنجیره تولید، انتقال 
برق  وری  بهره  می کنند.  ایفا  نقش  برق  کاالی  توزیع  و 
برق  صنعت  اقتصادی  رشد  با  همراه  و  می یابد  افزایش 
بطور متوازن توسعه می یابد. فناوری های جدید در شبکه 

وارد می شوند و شبکه برق به سمت اتوماسیون و هوشمند 
شدن حرکت می کند. سهم انرژی های تجدیدپذیر و تولید 

پراکنده قابل توجه خواهد بود.
بینابینی در تجارت برق  سناریو میانی، ساختارهای  در 
شکل می گیرد. بازار برق ایجاد می شود اما مداخله دولت 
در  تقاضا  و  عرضه  مکانیزم های  و  است  زیاد  آن  در 
تعادل طبیعی قرار نمی گیرند. رقابت ها در زنجیره تأمین 
بازیگران قدرت  نا متوازن است و برخی  تجیهزات برق 
روندهای  ولی  می کنند  بازار حفظ  در  را  انحصاری خود 
صنعت تحت کنترل ساختار سلسله مراتبی وزارت نیرو 

نخواهد بود. 
برق  اصلی صنعت  موضوعات  تغییرات  فوق  نمودار  در 
این  ترسیم  برای   . دیده می شود.  از سناریو ها  در هریک 
شامل  صنعت  این  کلیدی  دگرگون ساز  پنج  سناریوها 
وری  »بهره  برق«،  نهادی  »ساختار  برق«،  مالی  »جریان 
و اتالف برق«، »رشد و توسعه اقتصادی« و »فناوری و 
بر اساس  انرژی های تجدیدپذیر« در نظر گرفته شده اند. 
نمودار، سناریو رقابتی، و سناریو حمایتی دو قطب  این 
و  برق  صنعت  سازهای  دگرگون  تغییرات  طیف  اصلی 
پیشرانهای صنعت هستند. بین دو سر این طیف، حالت های 
ظاهر  می تواند  ترکیبی  و  تلفیقی  سناریو های  از  مختلفی 
یا حمایتی  و  رقابتی  سناریو های  از  هر یک  شود.وقوع  
بستگی به جهت تغییرات دگرگون سازهای صنعت است 
که بصورت نماگر هایی در نمودار های 1 تا 6 آمده است؛ 
بدین ترتیب که اگر جهت نماگر ها بسمت سناریو رقابتی 
باشد )حرکت کلی نماگرها به سمت راست( ، می توان گفت 

سناریو رقابتی در حال وقوع است و بر عکس اگر جهت 
تغییرات نماگرها به سمت چپ یعنی فضای حمایتی باشد، 
بیانگر آن است که سناریو حمایتی در حال وقوع است. 
آنچه که در نمودار ها نشان داده شده است بدست آمده از 
تحلیل خبرگان و تحلیل اسناد و مدارک موجود است.  در 
ادامه این بخش هر یک از سناریو و اجزا آن با توجه به 
تغییرات نیروهای پیشران و تغییرات در دگرگون سازها 

ترسیم شده است که به آن پرداخته می شود.  

2-1-جریان مالی برق
در سناریو برق حمایتی، بدلیل انحصار در تولید و عرضه 
ندارد  وجود  شده  تمام  قیمت  کاهش  برای  نیرویی  برق، 
بنابراین قیمت تمام شده باال خواهد بود. مکانیزم قیمت 
قیمت  تکلیفی است و  کاماًل  گذاری در سناریو حمایتی 
با  متناسب  نمی تواند  حمایتی  سناریو  در  برق  فروش 
محیط اقتصادی رشد کند و بطور دستوری ثابت نگهداشته 
می شود. سرمایه گذاری در صنعت برق در سناریو حمایتی 
بدلیل  حمایتی  سناریو  در  نهایتًا  و  است،  دولتی  صرفًا 
قیمت  دستوری  تثبیت  و  شده  تمام  هزینه های  افزایش 
فروش برق، صنعت برق دچار کسری بودجه شده و بدهی 

دولت به بخش خصوصی افزایش می یابد.
بین  رقابت  نیروی  گیری  شکل  با  رقابتی،  سناریو  در 
عرضه کنندگان برق و کاهش انحصار، تأمین کنندگان برق 
مجبور به کاهش قیمت تمام شده از طریق بهبود بهره وری 
تعادل  و  بازار  مکانیزم  از طریق  برق  قیمت  خواهندشد. 
عرضه و تقاضا تعیین می شود. در نتیجه قیمت فروش برق 

نمودار )2( جریان مالی صنعت برق در طیف سناریو های رقابتی – حمایتینمودار )1( طیف سناریو های صنعت برق بر اساس تغییرات دگرگون سازهای صنعت.  
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با شرایط اقتصادی و تورم افزایش می یابد. در  متناسب 
اینکه برق یک کاالی اقتصادی است  این سناریو بدلیل 
و منطق سرمایه گذاری آنرا توجیه می کند، نهادهای مالی 
با  و  می شوند  برق  در  گذاری  سرمایه  وارد  غیردولتی 
اقتصادی شدن تجارت برق، کسری بودجه وزارت نیرو 
کاهش یافته و بخش غیر دولتی می تواند در تأمین منابع 
میانی  سناریو های  کند.در  مشارکت  برق  صنعت  مالی 
)رقابتی – حمایتی(، مکانیزم های قیمت گذاری بدرستی 
عمل نمی کنند و در نتیجه جریان مالی برق نمی تواند پایدار 

باشد. 
نمودار2  در  که  نشانه هایی  و  نماگرها  وضعیت  تغییر 
ارائه شده است، نشان می دهد که جریان مالی برق به سمت 
عدم  که  چند  هر  است.  شده  متمایل  رقابتی  سناریو 
قطعیت هایی که در نیروهای پیشران اجزا این دگرگون ساز 
وجود دارد موجب می شود هر یک از این سناریو ها محتمل 

باشند و در آینده برق حضور داشته باشند.

2-2- ساختار نهادی
در سناریو حمایتی، ساختار نهادی برق متمرکز و انحصاری 
است، وزارت نیرو قواعد بازی را تعریف می کند، و خودش 
بیشترین نقش را ایفا می کند و داور آن نیز خود وزارت 
نیرو است. در سناریو حمایتی، مالکیت نیروگاهها بیشتر 
دولتی باقی می ماند و شرکتهای توزیع انحصاری خواهند 
بود. در واقع دولت متصدی اصلی زنجیره تولید انرژی برق 
است و تجارت برق انحصاری است. بازار برق بصورت 
دستوری و تنظیمی کنترل می شود و نیروی رقابت نقشی 
کننده  تنظیم  نهاد  ندارد.  قیمت  تعیین  مکانیزم های  در 
برق وابسته به متصدی تولید و عرضه برق است، درواقع 
وزارت نیرو هم قواعد را تعیین می کند و هم خودش اجرا 

می کند. بنگاهها برای جذب منابع و رانت، تجزیه می شوند 
و تکثر بیشتری پیدا می کنند. تبادل الکتریکی با کشورهای 
همجوار به سمت صادرات بیشتر برق هدایت می شود چرا 
نیرو  وزارت  که  سوختی  یارانه های  با  برق  صادرات  که 

دریافت می کند از فروش داخلی به صرفه تر است. 
در سناریو رقابتی، عمده نیروگاهها به خارج وزارت نیرو 
نتیجه  در  می شود  منتقل  عمومی(  و  خصوصی  )بخش 
بازیگران تولید برق متنوع شده و غیرمتمرکز می شود، و 
عمده فروشی و خرده فروشی برق بصورت رقابتی و در 
بازار صورت می گیرد. در این سناریو ، ساختار نهادی برق 
غیر متمرکز خواهد شد و وزارت نیرو نمی تواند به تنهایی 
قواعد بازی را تغییر دهد و تحقق چشم اندازهای صنعت 
نیازمند ایفای نقش بازیگران مختلفی است که در زنجیره 
محدود  نیرو  وزارت  دارند.  حضور  برق  صنعت  ارزش 
نیازمند  سیاستها  تحقق  برای  و  است  سیاستگذاری  به 
برق سلسله  بود. ساختار  ذیفنعان خواهد  مشارکت دهی 
مراتبی نخواهد بود و وزیر نیرو نمی تواند بدون همراهی 
دستگاه  مراتب  سلسله  از  مستقل  که  بازیگرانی  سایر 

وزارت نیرو هستند، اهداف صنعت را محقق کند. 
کنندگان  عرضه  از  مستقل  برق  بازار  کننده  تنظیم  نهاد 
برق خواهد بود و بین تولید کننده و مقررات گذار تمایز 
به  رسیدن  برای  برق  صنعت  بنگاههای  می شود.  ایجاد 
قیمت پایین تر و باالبردن توان رقابتی نیازمند باالبردن 
بهره وری صرفه به مقیاس خواهند بود در نتیجه به سمت 
با  الکتریکی  ادغام و یکپارچه شدن خواهند رفت. تبادل 
کشورهای همجوار برای باال بردن بهره وری شبکه انگیزه 
و  داشت  خواهد  منطقه  در  برق  ایجاد هاب  برای  باالیی 

شکل گیری هاب برق منطقی خواهد بود.
در سناریوهای میانی )رقابتی-حمایتی(، تلفیقی از عناصر 

هر یک از دوسناریو با شدت ضعف مختلفی می تواند بروز 
یابد. در سناریو های ترکیبی، نهاد بازار و نهاد برنامه ریزی 
ناکارآمدی عمل خواهند کرد.  ناقص و  متمرکز بصورت 
سردرگمی بازیگران بیشتر خواهد شد و امکان اقدام های 
نهادی  ساختار  می یابد.  کاهش  دورنگر  و  استراتژیک 
هماهنگی  نمی تواند  و  بوده  ناهمگون  ترکیبی  سناریو 
را  صنعت  توسعه  و  برق  تجارت  تعامالت  نیاز  مورد 
فراهم بیاورد. این سناریو فاقد تعادل پایدار نهادی است 
و شکننده است و در دراز مدت به سمت یکی از دو قطب 

حمایتی یا رقابتی شیفت پیدا می کند.
سناریو  که  می دهد  نشان  نمودار 3  نشانه های  و  نماگرها 
بازیگران در  ترکیبی در حال وقوع است هرچند کشش 
به  توجه  با  و  است  نهادی  ساختار  این  تغییر  درازمدت 
یا  و  حمایتی  سناریو  به  بازگشت  امکان  ذیفنعان  تمایل 

حرکت به سمت سناریو رقابتی وجود دارد. 

2-3- بهره وری و اتالف برق
انحصار تولید و عرضه برق و  بدلیل  در سناریو حمایتی 
و  است  پایین  وری  بهره  رقابتی،  نیرو های  وجود  عدم 
به وجود یارانه های  با توجه  اتالف برق باال خواهد بود. 
مصرف  و  نیست  اقتصادی  برق  از  استفاده  مصرف، 
تلف  زیادی  برق  و  می یابد  افزایش  رویه  بی  بطور  برق 
و  دستوری  برق  مدیریتی  نظام  سناریو  این  در  می شود. 
سلسله مراتبی تصمیم گیری می کند و بدلیل بزرگ بودن 
تشکیالت وزارت نیرو اجرای تصمیمات کارآمدی ندارد 
و نیرویی برای تغییر نظام مدیریتی از نظر بهره وری وجود 
ندارد. در نتیجه در سناریو حمایتی از منایع استفاده بهینه 

نمی شود و هزینه امور باال است.
در سناریو رقابتی، بدلیل وجود نیروی رقابت و شکست 

نمودار )4( اجزای بهره وری برق در طیف سناریوها

نمودار )3( اجزای ساختار نهادی صنعت برق در طیف سناریوها
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انحصارها، تولید کنندگان و توزیع کنندگان برق نیازمند 
مصرف  هستند.  برق  اتالف  کاهش  و  باالتر  وری  بهره 
برق بدلیل اقتصادی شدن آن، رشد کمتری خواهد داشت 
و استفاده از برق در دراز مدت بهینه خواهد شد. همچین 
و  است  متمرکز  غیر  برق  مدیریتی  نظام  سناریو  این  در 
به  محکوم  رقابت  نیروی  بدلیل  ناکارآمد  مدیریت های 
فنا هستند و جای خود را به مدیریت های کارآمد خواهند 
و  مدیریت ها  تغییر  موجب  رقابتی  نیروی  بنابراین  داد. 

کارآمدی سیستم خواهد شد.
در  دولت  مداخله  )رقابتی-حمایتی(،  میانی  سناریو  در 
بازار موجب اختالل کارکرد بازار می شود و تولید و عرضه 
برق عالئم روشنی برای تصحیح رفتار خود پیدا نمی کنند، 
راندمان تولید در بخش های غیر رقابتی افزایش نمی یابد 
برق،  قیمتهای فروش  افزایش  بدلیل  برق  اما در مصرف 
می رود.  بهینه  به سمت مصرف  و  می یابد  کاهش  اتالف 
سناریو  در  نمی یابد.  افزایش  برق  برای  تقاضا  بنابراین 
ترکیبی ناکارآمدی نظام مدیریتی مبهم بوده و بخش های نا 
کارآمد سیستم می توانند بدون آنکه فشاری را تحمل کنند 
نظام مدیریتی  این سناریو  بدهند. در  ادامه  بقای خود  به 
وزارت نیرو بدون متحمل شدن ریسکهای بهبود می تواند 

مسئولیت ناکارآمدی را به بخش های بیرونی متقل کنند.
اجزای  از  یک  هر  فعلی  روند  وضعیت  زیر  نمودار  در 
بهره وری و اتالف برق نشان داده شده است. این روند 
پیشران آن در طیفی  نیروهای  تأثیر عدم قطعیت  تحت 
از سناریو ها قرار گرفته است که در بین دو قطب سناریو 
رقابتی و حمایتی قرار گرفته اند. نمودار 4 نشان می دهد 
وضعیت فعلی می تواند به سناریو حمایتی نزدیک شود هر 
چند که نیروهای زیادی آن را به سمت سناریو رقابتی پیش 

می برد.

4- رشد و توسعه اقتصادی
در سناریو حمایتی، در آمدهای نفتی می تواند منابع تولید و 
توسعه برق را تأمین کند، و بدلیل ارزان بودن برق، گرایش 
با  و  سنگین  صنایع  سمت  به  صنعتی  توسعه  استراتژی 

شدت انرژی باال خواهد رفت. در شرایط رکودی سناریو 
حمایتی می تواند پاسخگوی نیاز برق باشد اما در صورت 
رشد اقتصادی باال سناریو حمایتی نمی تواند انرژی کافی 

مورد نیاز بخش های اقتصادی را تأمین کند.
در سناریو رقابتی درآمدهای نفتی محدود است و دولت 
نمی تواند منابع کافی برای تولید و توسعه برق را تأمین 
کند بنابراین نیازمند  مشارکت بازیگران دیگر است و به 
سمت اقتصادی شدن کاالی برق و رقابتی شدن آن پیش 
می رود. در این سناریو، استراتژی توسعه به سمت صنایع 
کم مصرف گرایش یافته است در نتیجه واقعی شدن قیمت 
رقابتی  و سناریو  ندارد  منفی  اثر  اقتصادی  در رشد  برق 
نیازمند  اقتصادی  رشد  شود.  محقق  می تواند  برق  شدن 
توسعه تأسیسات برق و افزایش عرضه برق است و سناریو 
رقابتی می تواند پاسخگوی افزایش تقاضای منطقی برق 
بدون  و  اقتصادی  نامتوازن  رشد  میانی،  سناریو  باشد.در 
اولویتهای استراتژیک، تقاضای برق را تحت تأثیر قرار 
می دهد و تلفیقی از عرضه دولتی و خصوصی برق می تواند 

محقق شود
قطعیت  عدم  که  است  آن  بیانگر  فوق  نمودار  نماگرهای 
عمیقی از این جهت در شکل گیری سناریو های برق وجود 
و  تولید  زنجیره  می تواند  سناریو های  از  یک  هر  و  دارد 

توزیع برق را تغییر دهد.

2-4- تغییرات فناوری و انرژی های تجدیدپذیر
محدود  فناوری ها  انتقال  و  نوآوری  سناریو حمایتی،  در 
است و شبکه های انتقال و توزیع تغییر چندانی نخواهند 
کرد و بصورت متمرکز و محدود کنترل می شوند. دولت 
انگیزه زیادی برای نوآوری ندارد و نیروی پیشبرنده آن، 
به  برونزاد  بطور  نتیجه سیستم  باالدستی است. در  اسناد 
سمت انتقال فناوری و نوآوری حرکت می کند و شکاف 
بیفتد. در سناریو حمایتی توسعه  اتفاق  فناوری می تواند 
مقیاس  در  نیرو  وزارت  توسط  تجدیدپذیر  انرژی های 
وسیع و در اتصال به شبکه سراسری انجام می شود و نیاز به 

انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده زیاد نیست.

در سناریو رقابتی، تغییرات فناوری بویژه در شبکه های 
انتقال و توزیع اتفاق می افتد و اتوماسیون و هوشمندسازی 
فراهم  را  برق  غیرمتمرکز  و  منعطف  کنترل  امکان  شبکه 
عرضه  در  می توانند  زیادی  بازیگران  نتیجه  در  می کند 
شوند.  شبکه  وارد  غیرمتمرکز  بصورت  برق  تقاضای  و 
این  در  می گردد.  هوشمند  و  گسترده  برق  تبادل  مدلهای 
نقش  پراکنده  تولید  و  تجدیدپذیر  انرژی های  سناریو 
پررنگی را ایفا می کنند و در عرضه انرژی الکتریکی سهم 
بیشتری خواهند داشت. ساختارهای منعطف و غیرمتمرکز 
فضای  گیری  شکل  به  می تواند  تجدیدپذیر  انرژی های 

رقابتی تجارت برق کمک کند.
سناریو میانی، وضعیت محتملی است که تغییرات فناوری 
افتاده  اتفاق  انرژی های تجدیدپذیر بصورت محدودی  و 
از  جزئی  برق  پراکنده  تولید  و  شبکه  اتوماسیون  است، 

سناریو ترکیبی خواهند بود.
انرژی های  و  فناوری  تغییرات  نماگرهای  باال  درنمودار 
عدم  می دهد  نشان  شواهد  است.  شده  ارائه  پذیر  تجدید 
انرژی های  و  فناوری  حوزه  در  زیادی  قطعیت های 
تجدیدپذیر وجود دارند که می توانند شکل گیری هر یک 

از سناریو ها را موجب شوند.

نمودار )5( شرایط رشد اقتصادی و توسعه در طیف سناریوها

نمودار )6( روند تغییرات فناوری و انرژی های تجدید پذیر در طیف سناریو ها 
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چاپ صدمین شماره نشریه ستبران پیام مثبتی از گردهمایی بخشی از تالشگران مهم صنعت برق 
در کنار هم اســت. اینکه چهار صد و اندی شرکت در کنار هم جمع شــده و در راستای یکی شدن و 
همنوایی و به امید پیشرفت صنعت برق در کنار هم گرد آمده اند و تاکنون با تمام فراز و نشیب های 
ســالیان گذشــته با هم ماندن را انتخاب کرده اند نویدبخش گذر از نگاه تک بعدی و خود محور به 
نگرش همکاری و چند محور است. هر چند هنوز هم تا رسیدن به نقطه همگرایی شرکت ها و دوری 
از تک محوری فاصله ای زیادی داریم ولی این خود شــروع مبارکی از درک متقابل اهمیت اتحاد 
جهت پیشبرد اهداف جمعی و استفاده از خرد جمعی است. شروع فرهنگ سازی برای تحمل نظرات 
مخالف، نظرسنجی و برآورد مشکالت شرکت ها و حرکت در جهت برآورده ساختن خواسته های 
شرکت های خصوصی، کاری است که در این مدت ســندیکا انجام داده که نیاز به کار بیشتر همراه 
با جذب همکاری همه شــرکت ها را طلب می کند. اینکه در این مدت سندیکا به چه اهداف از قبل 
تعریف شده ای دست یافته و از کدام اهداف دور مانده است و نگرشی به گذشته با دید کسب تجربه 
جهت یافتن آینده ای بهتر، برای شــرکت های عضو، می تواند گام مثبت دیگری باشد. یافتن نقاط 
ضعف هر مجموعه ای نشان از ضعف آن سیستم نیست چرا که هیچ سیستمی مطلق و مبرا از خطا 
نیســت ولی دیدن نقاط ضعف و قوت، تهدیدها و فرصت ها می تواند در برنامه ریزی استراتژیک 
آینده نقش بسزایی ایفا کند. به عنوان فردی از مجموعه سندیکا و در راستای بهبود هرچه بیشتر روند 
                                                                                               : مک کننده باشد رو به رشد آن، پیشنهادهای زیر به نظر می  رسد که بتواند در این راستا ک

1. شناسایی نقاط ضعف و قدرت چندین سال اخیر سندیکا
2. استفاده از کارشناسان متبحر در حوزه مدیریت استراتژیک، اساتید اقتصاد و سایر دوستان جهت 

تبیین اهداف کوتاه مدت و بلند مدت
3. تعیین اهداف کوتاه مدت جهت ارتقای موقعیت ســندیکای برق در سیاست گذاری های کالن 

کشور
4. دریافت مســایل و مشــکالت شــرکت ها و انعکاس آن به مراجع تصمیم گیــر جهت لحاظ در 
سیاست های کالن کشور در زمینه های دارایی و تامین اجتماعی و قرارداد ها با هدف تغییر قوانین 

یک طرفه در راستای تامین منافع شرکت های خصوصی
5. انجــام کار های فرهنگی با تمرکــز بر ترغیب اعضا جهت همــکاری و تحمل نظرات مخالف و 

روش های سیستمی همکاری های جمعی
روی دیگر ســخنم با دوستان و اعضای ســندیکا است. دوستان، ســندیکا دارای قدرت جادویی 
و صاحب عصای ســحر انگیزی نیســت که به تنهایی بتواند از عهده همه در خواسته های ما بر آید. 
اگر انتظار بهبود شــرایط در راســتای خواســته های منطقی و بحق خود را داریم بهتر است در این 
راه دســت به دســت هم دهیم و برای همکاری با یکدیگر و تحمل نظرات مخالف و ... قدم به جلو 
گذاریم. اینکه خود قدمی بر نداشــته و از سایر دوستان در خواســت انجام خواسته هایمان را داشته 
باشیم نه تنها نشدنی اســت بلکه در هیچ زمانی جواب نخواهد داد. در پایان از همه دوستانی که در 
این مدت زحمت کشــیده و ســندیکا را به جایگاه کنونی آن رسانده اند تشــکر کرده و امیدوارم با 
همکاری دوستان این نهال نورسته زمانی به درخت تنومندی مبدل شود که در راستای احقاق حقوق 

شرکت های خصوصی مثمرثمر باشد.   

اردالن تنباکوچیان؛ 
رییس کمیته مهندسی و بازرگانی 

و مدیر عامل شرکت آرمان پارس تابان

نگرشی به تاریخچه و عملکرد سندیکا 
100در صدمین شامره نرشیه ستربان پروندهویژه:۱۰۰
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  لطفا  با توجه به سابقه طوالنی مدتی که در صنعت برق کشور داشته اید، 
تاریخچه ای از این  صنعت و چگونگی شکل گیری آن در ایران ارایه دهید تا 

داستان این صنعت را از زبان شما بشنویم.  
در کشــور ما اولین دیزل ژنراتوری که مورد اســتفاده گرفت حدود 115 ســال پیش بود 
که در آســتان قدس رضوی شــروع به کار کرد. پس از آن در حدود 105 سال پیش اولین 
نیروگاه کوچک یا شاید بهتر باشد بگوییم اولین دیزل ژنراتور در میدان امام حسین فعلی 
و میدان ژاله آن زمان، ساخته شد. بنابراین می توان صنعت برق را دارای قدمت یک قرنی 
دانست. همزمان در شهرستان ها نیز بخش خصوصی و افراد سرمایه دار اقدام به نصب  دیزل 
ژنراتور و فروش برق کردند. اولین نیروگاه استاندارد و متعارف نیروگاه طرشت بود که  در 
سال های 1333 و 1334 شرکت آلســتوم Alstom آن را با چهار واحد 12/5مگاواتی 
به بهره برداری رساند. همزمان با این نیروگاه سد کرج ساخته شد و تولید برق از آن نیروگاه 
مورد توجه قرار گرفت بنابراین می توان گفت در 50 ســال ابتدایی صنعت برق در ایران، 
بیشــتر فعالیت ها  محدود به نصب  دیزل ژنراتور  ها و یا نیروگاه های  انگشت شــمار بوده 
است تا هدف اصلی آن زمان که تامین برق مورد نیاز برای المپ ها و روشنایی در شهر های 
بزرگ بود برآورده شود. در 50 ســال اخیر که می توان آن را دوره اصلی تحوالت صنعت 
برق نامید، دو مقطع تاریخی مورد بحث اســت. در زمان قبــل از انقالب با نیروگاه هایی 
چون منتظر قائم ، رامین، اصفهان ؛  ســد کرخه و ســد کارون1، بیــن 5 تا 6 هزار مگاوات 
برای به کار اندازی صنعت آن زمان و نیز نیازهای خانگی و دیگر مصارف در کشــور برق 
تولید می شــد. به عبارت دیگر در زمان قبل از انقالب به ازای هــر نفر 150 وات برق در 
اختیار داشــتیم. در صورتی که در همان زمان قدرت نصب شــده متوسط جهانی برای هر 
نفر حدود 500 وات بود یعنی سرانه تولید برق ایران حدود یک سوم متوسط جهانی بود. 

صنایع برق  ما هم در آن زمان توســط شركتهاي خارجی  اداره می شد و شرکت هایی مانند 
زیمنس ، شرکت ایران سوییچ که با BBC کار می کرد  یا AEG و نیز یک سری کارگاه های 
تابلوســازی، با محصوالتي تا ولتاژ 20 كیلو ولت اندكي از نیازهاي شركتهاي برق منطقه 
اي را تامین مي نمودند . در نتیجه  شرکت های خارجی چندان اجاره فعالیت به شرکت های 
بومی را نمی دادند و به شکل انحصاری تمامی قرارداد ها و مناقصه ها را از آن خود می کردند. 
اولین تحوالت در ســاخت تجهیزات برقي با ســاخت ترانســفورماتور در شرکتی به نام 
ایران ترانسفو و با لیسانس  و مشاركت شرکت زیمنس و نیز ساخت کلید های 20 کیلوولت 
در شرکت پارس سوییچ با لیسانس شرکت آلســتوم شکل گرفت. پس می توان گفت در 
بحبوحه زمان انقالب به جز قطعاتی مانند ترانسفورماتور آنهم در سطح 20 كیلو ولت که 
بخشی از آن تولید داخل بود ؛  اکثر قطعات و تجهیزات از خارج کشور وارد می شد. پس از 
انقالب وزارت نیرو به شرکت های داخلی اجازه  داد که در مناقصه ها شرکت کنند.  از طرفی 
بسیاری از شرکت های خارجی تضعیف شدند و با شروع جنگ و پایین آمدن قیمت نفت 
صنعت برق روند بسیار آهسته ای را طی کرد. اما این حرکت آهسته به معنای سکون نبود و 
در همان زمان در داخل کشور کارهای مطالعاتی مختلفی انجام شد و تجهیزاتی مانند تابلو 
های کشویی برای اولین بار و با نصف قیمت خارجی، در داخل طراحی و تولید شد. بعد از 
جنگ نگاه مسئوالن نگاه اعتماد به داخل بود. شرکت های داخلی اقدامات مختلفی انجام 
دادند و توانستند خود را به اثبات برسانند. جا دارد از مسئوالن وقت وزارت نیرو مانند اقای 
مهندس زنگنه، آقای مهندس مالکی آقای دكتر  قاسمی و دیگر عزیزان وقت وزارت خانه 
به نیکی یاد کنیم که این جسارت را به خرج دادند و آغازگر اعتماد و اطمینان به بخش داخلی 

و شرکت های بومی شدند. 
 

گفتگو با دکتر مهدی میرعمادی؛ 
گروه پارسيان  يكي از سهامداران عمده شركت های 

100 خودکفایی امروز صنعت برق مرهون اعتامد دیروز 
مدیران دولتی به بخش خصوصی  

در طبقه چهارم ساختمان گروه پارسیان به دیدار 
مردی از پرسابقه ترین و شاخص ترین چهره های 
بخش خصوصی صنعت  برق می رویم که هر 
چند به گفته خودش گوشه گیری و اجتناب از 
هیاهوهای رسانه ای ویژگی  او است اما با رویی 
گشاده و به  شیوایی از اولین های صنعت برق 
ایران تا اعتماد هوشمندانه  مدیرانی آینده ساز در 
دهه هفتاد می گوید و در کنار این نگاه به  گذشته 
چراغ راه آینده تشکل های صنعت برق را در 
استانداردسازی و تقویت  R&D  به عنوان دو 
اقدام مورد انتظار از سندیکا  بر می شمارد. این 
گفتگوی صمیمانه را با دکتر مهدی میرعمادی 
نایب رییس هیات مدیره  شرکت  های گروه 
پارسیان در ادامه خواهید خواند: 
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  این اعتمادی که می فرمایید در چه زمینه ای بود و شروع روند بومی شدن صنعت برق 
در چه بخشی  متبلور شد؟

شــرکت های داخلی در زمینه های مختلفی فعالیت خود را درصنعت برق کشور آغاز کردند. 
یکی این فعالیت ها شــامل ساخت پست های فشــار قوی 63 ، 132،  230 و 400 کیلو ولت 
بود که شرکت پارس سوییچ مسئول ساخت و انتقال تکنولوژی کلیدها از شرکت ABB بود. 
شــرکت ایران ترانســفو نیز با همکاری زیمنس و انتقال تکنولوژی از این شرکت، مسئولیت 
تامین ترانسفورماتور را به عهده گرفت. شرکت هایی مانند پارسیان برای اجرا و نیز شرکت  نیرو 
ترانس  شیراز برای ساخت ترانس های ولتاژ و جریان تاسیس شدند که جمعا 42 پست 230 
و 400 کیلوولت در بازه زماني دهه هفتاد در ایران ســاختند. در سال های 73 و 74 در وزارت 
نیرو تصمیم بر ســاخت توربین هاي  گازی در داخل گرفته شد که نتیجه آن آغاز به کار شرکتی 
مانند مپنا بود. بنابراین می توان گفت از ســال 70  تاسال 80 صنعت برق کشور ما توانست به 
شکوفایی برسد و ما توانستیم در زمینه های انتقال، پست و نیز نیروگاه پیشرفت های چشمگیری 
داشــته باشیم  و حتی به خودکفایی برسیم. امروز ما 70 هزار مگاوات قدرت نصب شده داریم. 
اگر جمعیت را هم 70 میلیون فرض کنیم امروزه 1000 وات به ازای هر نفر برق تولید می کنیم. 
یعنی نسبت به 30 سال پیش سرانه برق به ازای هر نفر حدود 8 برابر شده است که جای افتخار 
دارد. این افتخارات تنها به دلیل مدیران الیقی بود که در دهه 70 در وزارت نیرو فعال بودند و 

جسارت اعتماد به داخل را داشتند و این ریسک را پذیرفتند.  

  فعالیت خودتان در این تحوالت به چه صورتی بود و چقدر در تولیدات بومی در 
صنعت برق نقش  داشتید؟

بنده افتخار این را داشــتم که در شرکت پارسیان فعالیت داشته باشم. ما در ابتدای فعالیت این 
شرکت قرارداد تاسیس 25 پســت 230 و 400 کیلووات را داشتیم که در نهایت توانستیم با 
همان مبلغ، 42 پست را به بهره برداری برسانیم. در حال حاضر حدود 400 پست در ولتاژ مورد 
اشــاره نصب  کرده ایم. البته این شرکت در حوزه پست تنها شرکت فعال نیست و پیشرفت ها 
به قدری خوب بوده که شــرکت های دیگری نیز در این زمینه فعال شده اند. باید اشاره کنم که 
فعالیت های شرکت پارســیان تنها محدود به داخل کشور نبوده است و تنها در سال های 83 و 
84 حدود 35 درصد کار ما در خارج از کشور بوده است. اولین پست  GIS توسط یك پیمانكار 
ایراني  را در امارات اجرا کردیم و کشــورهایی مانند افغانســتان،  بنگالدش، سوریه، یمن و 

کشور های آفریقایی دیگر مقاصد فعالیت ما بوده است.

  چه مشکالتی را در شرایط کنونی پیش روی صنعت برق کشور می بینید و چه 
راهکار هایی را برای حل  آنها پیشنهاد می کنید  

مشــکل بزرگی که فعاالن صنعت برق ما در حال حاضر با آن دست و پنجه نرم می کنند، بحث 
قدیمی شدن دانش فنی و تکنولوژی مورد استفاده در این صنعت است. بعد از اینکه در دهه هفتاد 
صنعت برق همگام با دنیا رشد کرد و تکنولوژی روز دنیا به ایران منتقل شد، به دلیل نگاه موجود 
در سطح وزارت و در بخش های دیگر از  تحقیق و توسعه غفلت  شد و بودجه ای در شرکت ها 
برای انجام کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی در نظر گرفته نشد.  بنابراین دانش و تکنولوژی ما روز 
به روز قدیمی تر شد و تجهیزات مورد استفاده از استاندارد های جهانی فاصله گرفت. به همین 
دلیل امروز نیاز است تا این خالء با وارد کردن دانش فنی جبران شود. یکی از راه های پیشنهادی 
در اختیار قرار دادن امکانات به شرکت های فعال در کشور برای انجام تحقیقات و بهبود کیفیت 
و ارتقاء دانش فنی است. شــروع تحقیقات بر روی محصوالت مدرن و نیز در مواردی کمک 
گرفتن از مهندسی معکوس می تواند قدم اول باشد. البته این کار نیازمند صرف وقت و بودجه 
بلند مدت است و در کوتاه مدت جوابگو نیســت. راه حل بهتر  همکاری با شرکت های معتبر 
جهانی و شــراکت با این شرکت ها است. به عنوان مثال اگر تصمیم بر این است که  توربین گاز 
جدیدی ساخته شود، بیاییم این توربین  را با شرکتی که در این زمینه پیشرفت مناسبی داشته و از 
دانش باالیی برخوردار است بسازیم تا از امتیازات همکاری، انتقال تکنولوژی و از همه مهم تر 
صادراتی بهره مند شویم. صنعت برق ما امروز بسیار نیازمند صادرات است ؛ اما با شرایطی که 

ما داریم تنها راه تحقق آن همکاری و تعامل با دنیا و شرکت های معتبر است. چراکه ورود این 
شرکت ها و سهیم کردن آن ها در تولیدات و کمک گرفتن از تجربیات مختلف، راه را برای ورد 

به بازار جهانی هموار می کند.  

  مهم  ترین نقش سندیکای صنعت برق را در شرایط کنونی چه می دانید و عمکرد آن را 
تا کنون چگونه  ارزیابی می کنید.  

من فکر می کنم بهتر است در این باره با یک مثال شروع کنم. همان طور که عرض کردم امروزه 
شرکت های ما توانایی تخصیص سرمایه برای تحقیق و توسعه را ندارند. دلیل آن هم رشد قارچ 
گونه شرکت ها و فضای بسیار رقابتی است که باعث شده برای کاهش قیمت تمام شده، شرکت ها 
دســت به هر کاری بزنند. یکی از هزینه هایی هم که به راحتی کنار گذاشته می شود همین بحث 
تحقیق و پژوهش است. به نظر می رسد سندیکای صنعت برق قابلیت وارد شدن در این حوزه را 
داشته باشد و تصمیمات و رایزنی هایی انجام دهد تا بتوانیم فقدان تحقیق و توسعه را که تبدیل به 
پاشنه آشیل صنعت برق شده، رفع و رجوع کنیم. به نظرم سندیکا به جای داشتن تفکرات روزمره 
مانند گرفتن پول شرکت ها از وزارت نیرو، کمی هم تفکرات ملی داشته باشد و مثال برای صادر 
کردن مجوز ها از سوی وزارت صنایع، یا وزارت خانه ي دیگر راه حلی پیشنهاد دهد. در کشور ما 
صدها شرکت تابلو سازی و ده ها شرکت اجرایی پست و ... داریم كه این تعداد شركت با توانائي 
هاي مختلف تنها باعث كاهش غیر معقول قیمت مي شود و باعث عدم توجه شركتهاي توانا در 
بخش تحقیق و توسعه و یا صادرات شده است . ما می بینیم که در دهه 70 میالدی در فرانسه 10 
شرکت کلیدسازی فعالیت می کردند اما امروز این تعداد به 2 شرکت رسیده است. شرکت های 
بزرگ هستند که می توانند تولید های باکیفیت داشته باشند و از ارتقاء دانش فنی عقب نمانند. 
بنابراین انتظار از عزیزان در سندیکا این است که با استاندارد سازی، شرکت ها را در زمینه های 
مختلف سازماندهی کنند و این امکان را با رایزنی های مختلف فرآهم آورند تا شرکت ها امکان 
همکاری و شراکت با کمپانی های مطرح دنیا را داشته  باشند. از طرف دیگر سندیکا باید پیگیر 
وضعیت شرکت هایی که عضو آن هستند باشد. شرکتی که مجبور است برای سر پا ماندن وام 
27 درصدی بگیرد، هیچگاه یک شــرکت موفق صادراتی نمی شود و من فکر می کنم سندیکا 
می تواند در تمام این حوزه ها نقش مثبتی داشته باشد و از حقوق شرکت های کوچک و بزرگ 
به نحو مطلوبی دفاع کند. بنابراین مجموعا به نظر من ســندیکا از طریق دو اقدام شــامل اوال 
نوعی اعتباریابی، عیارسنجی و در یک کالم استانداردسازی جهت جلوگیری از پراکندگی و 
افزایش انسجام و تمرکزبخشی و ثانیا تقویت واحدهای تحقیق و توسعه در شرکت ها از طریق 
مدیریت ارتباط با شرکت های خارجی ؛ می تواند در ادامه فعالیت های خود نقش موثرتری در 

این صنعت ایفا کند.

  اقای دکتر برخی عقیده دارند که پیشرفت ها و خودکفایی که در سال های 85 تا 
کنون در صنعت برق  شکل گرفته مدیون تحریم ها و نگاه به داخل بوده است و حاال با 
برداشته شدن تحریم ها ممکن است  این خودکفایی به خطر افتاده و وابستگی ها بیشتر 

شود. نظر شما در این باره چیست؟
ببینید در سال های اخیر پیشرفت هایی که در صنعت برق اتفاق افتاد مرهون و نتیجه تالش هایی 
بود که در سال های قبل از آن و سال هایی که تحریم نبودیم، صورت گرفته بود. بنابراین ایجاد 
تحریم ها باعث نشد که ما خودکفا شویم بلکه اقدامات، فعالیت ها، تصمیمات و روندهای درستی 
بر اساس نگاه به داخل  که در زمان قبل از تحریم ها وجود داشت باعث شد تا ما نتیجه آن را در 
سال های 85 به بعد ببینیم. البته در همان سال های 85 به بعد ما نیروگاه گازی ساختیم ؛  اما این 
نیروگاه با آن چیزی که امروز در دنیا مورد استفاده قرار می گیرد تفاوت زیادی دارد. دانشی که 
ما در آن خودکفا شــده ایم از استاندارد های دنیا عقب است و تنها در سال هاي دهه 80 قابلیت 
استفاده داشت. خوشبختانه با لغو تحریم ها شرایطی فراهم شده که می توانیم با دنیا تعامل بیشتری 
داشته باشیم و برای سرعت بخشــیدن به توســعه و در اختیار گرفتن دانش روز، شرکت های 
خصوصی بایســتی به سمت همکاری و بستن قرارداد با شــرکت های تراز اول دنیا بروند تا با 

شراکت با آن ها راه سریع تری را برای رسیدن به کیفیت بپیمایند. 
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خرم آن صحنه که مردم بسپارند به یاد ...  

بیش از ده سال است که ستبران رویدادها و برهه های گوناگون صنعت برق را دنبال می کند؛ از  سال های تحریم تا روزهایی 
که رفع تحریم ها دلخوشی تازه ای را میهمان قلب صنعتمردان ایران  کرده است ... و اکنون ستبران به صدمین شماره خود 

رسیده است و به همین مناسبت قصد دارد  تحوالت و دگرگونی های این صنعت دیرینه را با مخاطبین خود مرور کند. 
محمدحسین عقدایی، دبیر  انجمن صنفي کارفرمایی شركت هاي توزیع نیروی برق از پیشکسوتان صنعت برق است و در 

 گفتگویی خاطره وار ستبران را در مرور این وقایع همراهی می کند. 

مرور وقایع و خاطرات صنعت برق با محمدحسین عقدایی، دبیر انجمن صنفی رشكت های توزيع

  روند توسعه صنعت برق را در طول 4 دهه اخیر 
چگونه ارزیابی می کنید؟ این 4 دهه را در مقایسه با 

 سال های قبل انقالب چگونه می بینید؟
ما نباید خود را با 40 سال قبل قیاس کنیم؛ با مقایسه اکنون 
با 4 ســال و 5 سال اخیر موافق هســتم اما  نه بیشتر. اکنون 
برنامه های توســعه کشور 5 ساله اســت؛ یعنی رشدمان را 
در دوره های 5 ســاله اندازه  می گیریم. اینکه بگوییم در این 
40 سال به فالن نقطه رســیدیم، زیبنده جمهوری اسالمی 
و انقالب  اســالمی که دنیا را متحیر کرده نیست. من بیشتر 
موافق این هستم که ببینیم در 40 سال آینده می  خواهیم چه 
کنیم. امروزه دنیا برای ســال 2050 میالدی برنامه ریزی 
کرده است. کتاب هایی وجود  دارد که تکلیف حرکت انرژی 
دنیا را برای 2050 مشــخص کرده است؛ یعنی تقریبا 35 

سال بعد!  
البته با این مساله مخالف نیستم که گذشته را تحلیل کنیم تا 
از آن درس بگیریــم و بتوانیم زیر پای  خود را برای حرکت 
به ســوی آینده محکم کنیم اما نباید در گذشته بمانیم یا اگر 

احیانا گذشته بدی  داشته ایم تاسف بخوریم.  
من برآنم که صنعت برق ایران نســبت به امروز دنیا چندان 
عقب نیســت و ما بســیاری از تکنولوژی  های روز دنیا را 
در اختیار داریم و شــعار خودکفایی را که سال هاســت در 

جمهوری اسالمی روی آن  تاکید می شود محقق کرده ایم.  
اگر صنعت برق ما تاکنون از دنیا عقب نیفتاده است، از همت 
برقمردان کشور اســت که برای چرخیدن  این چرخ تالش 
می کنند؛ از تولیدکننده ها و سازنده ها گرفته تا مهندسین که 
بخش اجرایی را در  دســت دارند. همه ما تالش کرده ایم و 
به مانند پنج انگشت یک دست باهم همکاری کرده ایم و به 

 هیچ وجه نمی توان گفت کدام بیشتر از بقیه موثر بوده ایم.  

   آیا بخش دولتی صنعت برق را هم به همین اندازه 
مهم می دانید؟  

صنعت برق کشــور ما اکنون در جایگاهی نیست که بتوان 
بخــش دولتــی را از آن حذف کرد. اصــوال در  هیچ کجای 
دنیا نمــی توانند و نباید حاکمیت را حــذف کنند. تا زمانی 
که انــرژی برق بــه صورت  سوبســیدی به مــردم داده می 
شــود، حذف بخش دولتی غیرممکن اســت. اگر روزی به 
جایی برسیم که  مانند پودر لباسشــویی یا اتومبیل یا سایر 
وســایل و لوازم که به قیمت تمام شــدهـ  هرچند گرانتر از 
سایر  کشــورهای دنیاـ  خریداری می شــوند، مردم برق را 
نیز به قیمت تمام شــده تهیه کنند و سوبســیدی به  آن تعلق 
نگیرد، می توان بخــش دولتی را از صنعت برق حذف کرد. 
البته دولت می تواند برای  مشــترکان کم درآمد، طرح های 
حمایتی خاص خود را داشته باشد. در چنین شرایطی دولت 
تنها به  عنوان یک رگوالتور، ناظر عالیه یا تنظیم کننده بازار 
بر کارها نظارت می کند و همین کافی اســت؛  کما اینکه در 
برخی از کشــورها دولت ها تنها وظیفه نظــارت بر بخش 
انرژی را دارند. در سایر  کشورهای دنیا دولت ها قیمت های 
تمام شــده را محاســبه می کنند و باتوجه به آن قیمت بازار 
را  ارزیابــی می کنند. اگر قیمت بازار بــاال یا پایین برود با 
مسووالن این امر صحبت می کنند و جلوگیری  به عمل می 
آورند. ضمن اینکه در کشــورهای خارجی دولت در تولید 

انرژی دخالتی ندارد.  

   افت و خیزهای این صنعت در این سال ها چگونه 

بوده است؟ مثال صنعت برق دوران جنگ را  چگونه 
تصویر می کنید؟

صنعت برق به دلیل ماهیت غیرذخیره سازی که دارد، ناچار 
است همگام با توسعه رشد کرده و عقب  نماند. ما هم اکنون 
نسبت به توسعه کشور به هیچ وجه جلو نیستیم و تنها همراه 
با آن حرکت می  کنیم. ما روی لبه تیغ راه می رویم. درست 
است که تا به امروز به هیچ وجه از توسعه کشور عقب  نمانده 
ایم و هیچ طرحی بــه دلیل نبود یا کمبود انــرژی حذف یا 
عوض نشده اســت اما نمی توانیم ادعا  کنیم اگر پیک کشور 
فرضا 50 هزار مگاوات است، ما امکان تولید 70ـ  60 هزار 
مگاوات داریم. ما  همواره همراه با پیک کشور هستیم و اگر 
قرار باشد سال آینده 4 درصد به پیک کشور اضافه شود، ما 
 نیز 4 درصد رشد خواهیم کرد؛ نه بیشتر. اگر در تابستان یک 
واحد یا بخشــی از نیروگاه ها یا خط  انتقال از مدار استفاده 
خارج شــود، ما ذخیره ای نداریم تا جایگزین کنیم. صنعت 
برق کشور هیچگاه  مانع توســعه نبوده و همیشه همگام آن 
بوده است؛ اما نتوانسته است به لحاظ ایجاد ظرفیت جلوتر 

از  آن حرکت کند. 
افت و خیز صنعت برق نیز تابعی از فراز و نشــیب مسایل 
جامعه بوده اســت و تبعات ناشــی از جنگ  تحمیلی شامل 
حال ما نیز شده است. رشد تولید و نصب نیروگاه ها متناسب 
با رشــد کشــور بوده و  صنعت برق به هیچ وجه عقب نبوده 
اســت. با وجود همه دشــواری هایی که بــه تبع جنگ های 
تحمیلی  و یا تحریم های ظالمانه کشــور با آن مواجه بوده، 
در طول حدود 40 سال گذشته کمتر به کمبود برق  برخورده 
ایم و اگر هم وجود داشته بسیار مقطعی و موقت بوده است؛ 
درحالی که در دوران قبل انقالب   2 دوره به کمبود شــدید 
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انرژی در کشــور دچار شدیم و خاموشی های گسترده ای را 
تجربه کردیم.   پس از انقــالب هیچگاه به دلیل کمبود برق 
با خاموشی گســترده مواجه نشــده ایم؛ البته این بدین معنا 
 نیست که به علت رخ دادن حوادث با خاموشی روبرو نبوده 
ایم. ممکن اســت در شمال کشــور دکل  برقی بیفتد و مثال 
باعث 2 روز خاموشــی محدود در برخی مناطق شــود اما 
این کمبــود و عقب ماندگی  نیســت و در کل دنیا اتفاق می 
افتد. مثال دو ســال پیش کل کشــور ترکیه دچار خاموشی 
گســترده      ) black out ( شــد. ما نمی توانیم حوادث را 

پیش بینی کنیم. 
از نقاط قــوت صنعت برق ایران، خود اتکایی آن اســت و 
می توانیم ادعا کنیم که کمترین نیــاز را به  بیگانگان داریم. 
من به ضرس قاطع مــی گویم بیــش از 95 درصد صنعت 
برق ما خودکفاســت؛ یعنی  نیازی به تکنولــوژی خارجی 
ندارد. البته برخی چیزها را باید استثنا دانست. برخی اقالم 
صنعتی آنقدر  مورد مصرف کمی دارند که تولیدآن ها برای 
کشــورها اقتصادی نیســت. اینکه می گویم صنعت برق ما 
 نه 100 درصد، بلکه 95 درصد خودکفاســت به دلیل چنین 

استثناهایی است. 
اگر بخواهم دقیق تر بگویم، ما در زمینه خطوط انتقال یعنی 
ســاخت و نصب دکل، سیم، مقره و یراق  آالت 100 درصد 
خودکفا هستیم. در بحث نیروگاهی و پست های انتقال 97 
درصد خودکفاییم. آن  چند درصد هم شامل تجهیزاتی مانند 
توربین های بخار می شود که به دلیل استفاده محدود، تولید 
آن  توجیه اقتصــادی ندارد. در تمام دنیا یک کارخانه وجود 
دارد کــه مثال ســالی 10 توربین بخار می ســازد.  بنابراین 
باوجود اینکه توان ســاخت آن را داریم، تولید آن مقرون به 

صرفه نیست. 

  شخصی می گفت صنعت برق هم چندان خودکفا 
نیست و کار آن به این شکل است که قطعات به  ایران 

وارد شده و مونتاژ می شوند. نظر شما در این رابطه 
چیست؟

فرض کنید من بــه اروپا رفتــه ام، قطعــه ای را می بینم و 
10 عدد از آن را به ایران می آورم تا بررســی  شــود اوال با 
شــبکه های ما همخوانی دارد یا خیر و دوما در ایران نیاز به 
آن وجود دارد یا نه. اگر پاسخ  مثبت بود از طریق تحقیق به 
روش ســاخت آن پی می بریم و آن را تولید و در شبکه های 
خود به کار  مــی بریم. بگذاریــد این گونه بگویــم؛ ما تمام 
قطعاتی را که در صنعت برقمان وجود دارد اختراع نکرده ایم 
و اختراعاتمان خیلی معدود است. مثال پره توربین یکی از 
حساس ترین و مهم ترین قطعات داخل  یک واحد تولیدی 
و نیروگاهی است که الزم است در درجه حرارت بسیار باال 
ضمن تحمل فشــار باال  تغییر فرم ندهــد. آلیاژ این تجهیز 
بسیار خاص است. حدود 30 سال پیش از طریق تحقیقات 
آلیاژ پره  توربین را در کشور به دســت آوردند و اکنون در 

کشــور تولید می شــود. ما آن را اختراع نکرده و زاویه آن 
 را محاسبه نکردیم و شــاید تنها در برخی موارد آن را بهبود 
دادیم اما اکنون در این زمینه به کشــورهای  دیگر وابســته 

نیستیم. 

  برخی می گویند ما در دوران جنگ یا تحریم 
پیشرفت بیشتری داشته ایم و با بیرون رفتن از شرایط 
 جنگ یا لغو تحریم ها کم کم افت می کنیم. نظر شما در 

این رابطه چیست؟ آیا تغییر رویکرد مدیران  دولتی 
سبب ایجاد چنین تغییراتی در روند پیشرفت صنعت 

برق شده است؟
فراز و نشــیب را به آن صورتی که تعریــف می کنید قبول 
ندارم. اما تغییرات که شــامل افزایش و رشــد در  برخی از 
شاخص ها و کاهش در برخی از موارد است را در این دوران 
گذر قبول دارم. اینها جزء ذات  کار اســت که هر تغییر عمده 
در یک بخش موجب تغییرات در بخش های زیر مجموعه 

می شود. به  عنوان مثال:  
یکی از اتفاقاتی که رخ داد این بود که دولت تصمیم گرفت 
در بخش نیروگاهی ســرمایه گذاری نکند  و از ظرفیت های 
بخش خصوصی دراین زمینه اســتفاده کنــد. این کار افت 
محسوســی را در ایجاد  نیروگاه هــای جدید در بخش تولید 
موجب شد؛ چراکه یافتن سرمایه گذار و زمانی که الزم است 
تا  سرمایه گذاران به ســرمایه گذاری در صنعت برق اعتماد 
کننــد و در این بخش داوطلب شــوند، کارهــا را  عقب می 
اندازد. بنابراین اول تحریم و دوم عدم سرمایه گذاری دولت 
در بخش نیروگاهی ظرفیت  ســازی ایــن صنعت را با افت 
مواجه ســاخت. اما این امر را نمی توان افت به دلیل تغییر 
رویکرد مدیریــت  نامید. من معتقدم منحنــی مدیریت در 
کشــور به خصوص در صنعت برق همیشه رشدی متناسب 
و  قابل مقایســه با مدیریت دولتی در جهان داشته است و ما 

مشکلی دراین رابطه نداشته ایم.  

  همان طور که اذعان دارید صنعت برق از بیش از 95 
درصد خودکفایی برخوردار است. تفاوت این  صنعت 

با سایر صنایع مانند نساجی و خودروسازی چیست 

که رشدی را که در صنعت برق می بینیم در  این 
صنایع شاهد نیستیم؟  

شاید به این دلیل بوده که در صنایع دیگر که عمدتا در دست 
بخش خصوصی بوده، نــگاه صرفا  اقتصادی و ســود دهی 
داشــته و به تبع افت و خیزهای اقتصادی این صنایع لطمه 
دیده اند. اما صنعت  برق یک صنعت زیربنایی است که همه 
چیز خصوصا توسعه کشور به آن وابســته است، از این رو 
باید  به این صنعت نگاهی دیگر داشته باشیم.  به اعتقاد من 
تنها چیزی که صنعت برق را از ســایر صنایع  متمایز کرده، 
این نگرش اســت. از ســوی دیگر این صنعــت از مدیران 
وکارکنانی برخوردار بوده که منافع  ملی و رشد و پیشرفت 
کشور و خدمت به مردم در ســرلوحه کاریآن ها بوده و این 
رمز و راز پایداری و  خوشنامی این صنعت پر افتخار است. 

  مگر نه اینکه بخش هایی از صنعت برق نیز به بخش 
خصوصی واگذار شده است؟ لطفا راجع به  اینکه 

کدام بخش های صنعت برق دولتی و کدام بخش ها 
خصوصی است قدری توضیح دهید. 

صنعت برق زمانی کــه به مرز خودکفایی رســید، به مرور 
بخش خصوصــی را در کار دخیل کرده. ایــن کار  حداکثر 
در 10 ســال اخیر آهسته آهســته صورت گرفته و پیش از 
آن صنعت برق تماما به دســت دولت  بوده است. در برق ما 
شــعار خودکفایی ندادیم؛ بلکه عمل به خودکفایی کردیم و 
این مدیران دولتی  بودند که این صنعت را به درستی هدایت 
کردند. البته من نگرانی خاصی نســبت به واگذاری بخش 
 هایی از برق به بخش خصوصی دارم. اگر ما نخواهیم صنعت 
برق نیز به سرنوشت خودرو و بسیاری  از صنایع دیگر دچار 

شود، باید احتیاط بیشتری کنیم. بحث منافع و قیمت 
تمام شده برق باید در  کشور حل شود. دولت 

بایســتی زمان برگشــت ســرمایه 
را برای سرمایه گذارها 

مشخص 

از نقاط قوت صنعت برق ایران، خود 

اتکایی آن است و می توانیم ادعا کنیم 

که کمترین نیاز را به  بیگانگان داریم. 

من به ضرس قاطع می گویم بیش از 

95 درصد صنعت برق ما خودکفاست؛ 

یعنی  نیازی به تکنولوژی خارجی ندارد
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کند. به عنوان  مثال هم اینک بانک توســعه دوره برگشــت 
پول را 8 ساله تعیین کرده است. تصور کنید 2 هزار میلیارد 
 دالر برای یک نیروگاه صرف شده باشد و قرار شود این پول 
8 ساله بازگردد؛ درحالی که عمر یک  نیروگاه 35ـ  30 سال 

است. آیا این امر منطقی است؟  
در کشور ما دو مساله باید حل شود. یکی بحث سود سرمایه 
است که اکنون خوشــبختانه درحال  برطرف شدن است اما 
الک پشت وار. سود بانکی در دنیا 2 الی 4 درصد است و در 

ایران بیش از %20. 
مبحث دیگر زمان برگشت سرمایه است. باید دید امروز که 
ســرمایه گذاران خارجی که با این شــور و  اشتیاق به کشور 
هجوم می آورند؛ دولت زمان برگشــت ســرمایه را بهآن ها 
چگونه اعالم می کند. اگر  زمان برگشــت ســرمایه بهآن ها 
هم 8ـ7 ســاله اعالم شود، طبیعی اســت اقبال خوبی را از 
سویآن ها شاهد  باشیم. وقتی کسی بداند پس از 5 سال باید 
عین ســرمایه خود را برداشته و برود، چگونه ممکن است  به 

چنین سرمایه گذاریی دست بزند؟
تا زمانی که دولت مساله برگشت ســرمایه و سود بانکی را 
حل نکرده و برایآن ها فکری اساسی نکند،  من آینده برق را 

نیز مانند آینده خودرو می بینم. 

   آیا خاطره ای از دوران جنگ یا تحریم به خاطرتان 
می رسد؟ در آن سال ها نیازهای اساسی کشور  در 

صنعت برق چگونه تامین می شد؟  
معموال زمانی کــه نیاز به تجهیزی داریم، بــه راحتی آن را 
وارد می کنیم اما در زمــان تحریم مجبور  بودیم با ابداعات 
خود مشــکل را حل کنیم. خاطرم می آید حــدود 26ـ  25 
سال پیش برای صنعت برق  و توزیع، باالبر نداشتیم و تا 
پیش از آن این کاال همیشــه از خارج از کشور 
خریداری می شــد. در آن  زمان تعداد 
باالبرهایی که در سطح کشور 
بسیار کم  وجود داشت 
بــود و آن تعــداد 
با  را  انــدک 
و  چنگ 

 دندان نگه داشــته بودیم. بخش خصوصــی با حمایت های 
بخش توزیع توانست در ســوله ای به ابعاد   10 در 20 متر 
کارگاهی کوچک ایجاد کند تا مشــابه باالبرها را بســازد. 
شــاید از 10 تولید اول این  کارگاه 5 باالبر را یک شــرکت 
برق خریداری کرد تــا بتواند این کارگاه بــه کار خود ادامه 
دهد اما امروز  این کارگاه به کارخانه ای بزرگ تبدیل شــده 
و جرثقیل های بزرگ کشور را می سازد. اکنون این  کارخانه 
باالبرهای بوم عایق را که نیاز روز کشور است با خودکفایی 
می سازد. بنابراین دوران جنگ  تحمیلی و تحریم بسترهای 
الزم خودبــاوری را برای مــا ایجاد کرد و ایــن تحریم ها 
بزرگترین فرصت  ها را برای نیل به خودکفایی در کشور به 
وجود آورد و صنعت برق نیز نهایت استفاده از این فرصت 

را  در جهت حل مشکالت خود کرده است. 

  لطفا بگویید چهره های شاخص قبل و بعد انقالب 
در صنعت برق چه کسانی بودند و چه خدماتی 

 ارائه دادند. 
همــه افرادی کــه در صنعت بــرق ایران فعالیت داشــته و 
دارند شــاخص ترین هستندـ  البته هدایت  ودرایت مدیران 
در بالندگی این صنعت را نمی تــوان نادیده گرفت. منظور 
بیشــتر مدیران دولتی اســت؛  چراکه بخــش خصوصی در 
گذشــته در صنعت برق کمتر فعال بوده. اکنــون هم اگر در 
بخش خصوصی  صنعت برق واکاوی کنید می بینید شــاید 
90 درصد مدیران، همان مسووالن قدیمی دولتی هستند که 
 مثال پس از بازنشستگی در بخش خصوصی فعال شده اند.  

اگر قرار باشــد از افراد شــاخص صنعت برق اسم بیاوریم، 
ممکن است نام افراد بســیاری جابیفتد. به  عنوان مثال اگر 
در گیالن، سیســتان بلوچســتان و بندرعباس سوال کنید 
خوشــنام ترین مدیر صنعت برق  چه کسی بوده است، برای 
شما مرحوم مهندس اژه ائیان را مثال می زنند. اگر در کرمان 
یا زنجان  سوال کنید، از مرحوم مهندس پورنقی یاد می کنند. 
اینها در محل خدمت خود عامل تحوالتی اساسی  در صنعت 
برق و شــخصیت هایی بسیار ســلیم النفس بودند. باقیات 
صالحاتــی کهآن ها انجام داده اند  آنقدر زیاد اســت که نمی 

توان شمرد. 
از میان افراد حاضر آقایان دکتر احمدیان، مهندس مالکی، 
مهندس وحدتی، مهندس حجت، مهندس  ناصح و ... را می 
توان نام برد که واقعا فقط کســانی کهآن ها را می شناسند و 
باآن ها کار کرده اند، می  دانند برای صنعت برق چه کرده اند.  
در بخش نیروگاهی آقای مهندس قاجار یا مرحوم مهندس 
حامد و مرحوم مهندس خانســفید را می  توان نام برد. واقعا 
حتی آن ســیمبان که روی دوش خود نردبان گذاشته، پای 
چراغ ها می رفته و  المپ ها را یک به یک تعویض می کرده 
در خوشــنام بودن صنعت برق نقش داشــته است. به قول 
 شاعر زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست/ هرکسی نغمه 

خود خواند و از صحنه رود/ صحنه همواره  به جاست/ خرم 
آن صحنه که مردم بسپارند به یاد! 

صنعت برق جزو معدود دســتگاه هایی است که قبل و بعد 
انقالب ندارد. به هر دستگاهی سرک بکشید  با حجم زیادی 
موارد اخراج و عزل و تصفیه روبرو می شوید اما این دستگاه 
این طور نبوده اســت. ممکن  اســت در حد محدودی چنین 
چیزی روی داده باشد عشــق خدمت درآن ها موج می زده 
اســت. صنعت  برق همواره یک سازمان فنی و تخصصی و 
هدف آن خدمت به آحاد جامعه بوده اســت. از مزیت های 
 این صنعت می توان به حضور مستعد ترین نیروهای نخبه 
کشور به عنوان مدیر یا کارشــناس در آن  اشاره کرد. اگر به 
سوابق تحصیلی مدیران و کارشناسان خبره در این صنعت 
نگاه کنید، متوجه می  شــوید برترین رتبه هــای کنکور در 
رشته های فنی از معتبرترین دانشگاه های داخل یا خارج از 
کشور  در این صنعت مشغول به خدمت بوده و هستند. قطعا 

این امتیاز یکی از عوامل اصلی توفیق این  صنعت است. 
باید اشاره کنم که صنعت برق به لحاظ پوشش جمعیتی هم 
فراگیرترین خدمت را در سراســر کشــور به  مردم می دهد. 
کمتــر خدمتی در کشــور وجود دارد کــه از لحاظ جمعیتی 
چنین پوششی داشته باشــد. این  صنعت، برق 100 درصد 
جمعیت شــهری و 99 درصد جمعیت روســتایی را تامین 

می کند.  

   در این سال ها تامین برق کشور چگونه بوده است؟ 
چه مشکالتی بر سر راه بوده است؟

تا حدود 120 سال پیش هیچ قسمتی از کشور برق عمومی 
نداشــت شــاید به صورت موردی در کاخ  سالطین و افراد 
متمول از دستگاه های مولد برق استفاده می شد. شرایطی که 
اکنون شاهد آن  هستیم یک شبه اتفاق نیفتاد. اولین نیروگاه 
رســمی و بزرگ ایران نیروگاه حاج امین الضرب در تهران 
 بود )خیابان چراغ برق(. آیا فــردای روزی که این نیروگاه 
ایجاد شد تمام تهران برقدار بود؟ خیر. تنها  خیابان الله زار 
بود که چند ساعتی چراغ روشــن داشت. امروز در تهران تا 
 باالی توچال هم برق وجود دارد. هرکاری نیاز به زمان دارد. 
احساس من این است که بعد از انقالب  برقدار کردن شهرها 
و روستاها به صورت هدفمندتر و با سرمایه گذاری و جدیت 
بیشتری دنبال شد.  نمی دانم اگر انقالب نشده بود، چه تعداد 
روستایی در روستا ها مانده بودند و چه تعداد روستای آباد 
 داشتیم و چند سال بعد به برقدار شدن روستاهای 10 خانوار 
می رســیدیم. اما اعتقادم این است که  انقالب ماندگاری و 
بقای روســتا ها را همراه با برقدار شدنآن ها تثبیت و تسریع 
کــرد؛ چراکه توجه به  مســتضعفین و محرومیــت زدایی و 
توســعه عدالت اجتماعی یکی از برنامه های اصلی انقالب 
بوده اســت.  خوشــحالم که امروز 100 درصد شهرها و 99 
درصد روستاها برقدار هستند و به جایی رسیده ایم که  بحث 
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کنتورهــای هوشــمند و کنتــرل از راه دور و غیره مطرح 
است. 

   ازآنجا که به صدمین شماره نشریه ستبران رسیده 
ایم، اگر دررابطه با این نشریه پیشنهاد یا انتقادی 

 دارید ذکر بفرمایید. 
جا دارد که از دســت اندر کاران چاپ و نشــر این نشریه 
که شــاهد انتشــار صدمین شــماره آن هســتیم  تشکر و 
قدردانــی کنم. به عنوان پیشــنهاد چنانچه بتــوان در این 
نشریه گزارش، مصاحبه و خبر را کمتر و  به جایآن ها روی 
مقاالت تحلیلــی با موضوعــات روز تمرکز کرد کیفیت 
نشریه بهتر خواهد شد.  موضوعیت این نشریه به گونه ای 
است که برای تحلیل مســائل روز فرصت خوبی را ایجاد 
می کند.  پایگاهی باید باشد که این گونه مسائل را بررسی 
کند. مثال باید بررســی شــود چگونه چینی ها از ما  سنگ 
آهن می خرند و پس از تبدیل آن، نصف قیمت به خودمان 
می فروشند. یا باید دیوانه باشــند یا  این روش برایآن ها 
در قالب یک طرح اقتصادی ســودمند است. شاید او می 
خواهد ظرف صد ســال   100 میلیون دالر ســود برد و ما 

همین مقدار سود را ظرف یک سال می خواهیم.  
در نشریه می توان به مباحثی نظیر اینکه چرا صنایع داخلی 
  WTO  ما از رفع تحریم ها نگرانند. صنایع ما با  ورود به
موافقند یا مخالف؟ آیا خودروساز و قطعه ساز ما نگران 

هستند یا خرسند؟ وسایلی از  این دست پرداخته شود. 
در کشور ما اولین تولید بهترین است و پس از آن روز به 
روز کیفیت پایین و پایینتر می رود اما در دنیا  عکس این 
را شــاهد هســتیم؛ اولین تولید بدترین است و پس از آن 

کیفیت روز به روز بهتر می شــود.  این امر به دلیل نظارت 
یا نبود نظارت هم نیست.آن ها می دانند اگر فی المثل یک 
پیچ را می سازند و  قرار است در  CN Tower   تورنتوی 
کانــادا به کار رود، نباید در لرزش ها باز شــود؛ چراکه اگر 
بخواهند  ماندگار شــوند بایــد در رقابت پیروز باشــند. 

بنابراین نیاز به هیچ نظارتی ندارند.  

مثال دیگر دررابطه با انرژی های تجدیدپذیر اســت. این 
درست است که نباید از دنیا عقب بمانیم، اما  سمت و سوی 
ما می تواند با نگرش و ســمت و سوی دنیا متفاوت باشد.  
به عنوان مثال قیمت هر  بشکه نفت در مقطعی باالی 130 
دالر بوده و تا زیــر 30 دالر نیز پایین آمده اســت.  این 
نوسان قیمت   اقتصاد کشــور را بامشکل مواجه می کند. 
ایــران یکی از بزرگترین منابع فســیلی را دارد. در چنین 
 شرایطی شــاید در آینده کسی برای خرید نفت ما تمایلی 

از خود نشان ندهد. بنابراین چه عیبی دارد ما  به جای آنکه 
انرژی های غیرفسیلی دنیا را به کشور خود آوریم یا سعی 
کنیم اینگونه صنایع را بومی  کنیم و مشــابهآن ها را تولید 
کنیم، نفت و گاز ارزان خود را صرف تولید انرژی کنیم؟  
البته اقتصادیون  و  سیاســیون کشــور باید این مباحث را 
ریز به ریز بررسی کنند و راهی درست برای آینده کشور 
ترســیم  کنند. باید دید در 30ـ  20 سال آینده سرنوشت 
نفت چه خواهد شــد. آیا آینده اقتصاد کشور فروش  نفت 
اســت؟ اگر قرار است دنیا به سوخت فسیلی تکیه کند، ما 
باید به ســمت انرژی های تجدیدپذیر  برویم؛ چون قرار 
اســت از سوخت فســیلی خود ایجاد درآمد کنیم،  اما اگر 
درآمد حاصل از فروش منابع   فســیلی کم اســت و قرار 
است دخل و خرجش باهم جور نباشــد، بهتر است آن را 
به مصرف نیازهای  داخلی از جمله تولید انرژی الکتریکی 
برسانیم.  ما مقدار زیادی گاز داریم. اگر دنیا به سمتی برود 
که  دیگر گاز نخواهد، ما با ایــن گازها چه باید بکنیم؟ آیا 
قرار اســتآن ها را بر باد دهیم؟ خیر. ما می توانیم  توســط 

مولدها آن را به انرژی برق تبدیل کنیم.  
اگر ستبران با استفاده ازدیدگاه های چهره های صاحب نظر 
رشته برق و اقتصاد روی مباحثی این  چنینی مطالعه کند و 
پاســخی برایآن ها بیابد، تصور می کنم به مجله ای بسیار 

وزین تر تبدیل خواهد  شد.  
در خاتمه مجددا تولد یکصدمین شــماره نشــریه ستبران 
را بــه اعضای محترم ســندیکا ودســت انــدرکاران  آن 
تبریک می گویم و امیدوارم این جریده در تداوم راه خود 

موفق باشد. 

مثال دیگر دررابطه با انرژی های 

تجدیدپذیر است. این درست است که 

نباید از دنیا عقب بمانیم، اما  سمت 

و سوی ما می تواند با نگرش و سمت 

و سوی دنیا متفاوت باشد. چه عیبی 

دارد که ما نفت و گاز ارزان خود را 

صرف تولید انرژی کنیم؟
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صنعت برق ایران در آغاز کامال خصوصی اداره می شد  

دیرزمانی ست که در و دیوار هر خانه به چراغ های برق مزین است و در بسیاری از فعالیت های روزانه خود از این نیروی حیات بخش  استفاده می کنیم اما زمان هایی 
طوالنی در تاریخ بشریت بود که مردم چیزی به نام برق را نمی شناختند و بیداری شبانه خود را مرهون  شعله ای کوچک از آتش بودند که پیرامون آنها را روشن می کرد. 

اگر در آن زمان به این مردم می گفتند روزگاری خواهد رسید که شب  ها به روشنی روز خواهد بود، شاید این سخن را کم از کفرگویی نمی دانستند.  
اکنون به روزگاری رسیده ایم که نه تنها شب ها به روشنایی روز است؛ بلکه بسیاری از کارهای سنگینی که بر دوش بشر است، به  سرعت و سهولت انجام می شود و همه 

اینها را از برق داریم. صنعتی که وظایفش بسیار است و حقوقش اندک! 
در صدمین شماره ستبران، همراه با اسداهلل صبوری، عضو هیأت مدیره سندیکای شرکت های تولیدکننده برق، آنچه را بر این صنعت  صد ساله رفته است، مرور کرده و به 

مشکالت و موانع کنونی آن می پردازیم. 

  صنعت برق چگونه شکل گرفت و طی چه پروسه هایی به یک صنعت خودکفا 
تبدیل شد؟

برق مجموعا جوان است؛ حتی در دنیا. همه ادیسون را می شناسند. موسسه برق ادیسون 
در نیویورک ســال 1261 ه.ش شروع به  فعالیت کرد. سه ســال بعد یعنی 1264 ه.ش 
یک مولد 3 کیلوواتی به منظور تامین روشنایی محل اقامت ناصرالدین شاه قاجار وارد 
ایران  شــد. این اولین ورود یک مولد برق به کشور بود. ســپس در سال 1279 ه.ش در 
دوره مظفرالدین شاه قاجار با هدف روشــنایی حرم رضوی  و باالخیابان، مولدی را در 
مشــهد نصب کردند که قدرت آن 12 اســب بخارـ  تقریبا معادل 8 کیلووات امروزی 
بود. در ســال 1283 اولین  کار جــدی برای برق تهران انجام شــد و آن امتیازی بود که 

تاجر معروف، حاج امین الضرب برای احداث کارخانه برق اخذ کرد. حاج امین  الضرب 
کارخانــه خود را به قدرت 400 کیلــووات در خیابان چراغ بــرق ـ  امیرکبیر فعلیـ  راه 
اندازی کرده و شــروع به فروش برق در خیابان  های اطراف کرد. حداکثر شعاعی که وی 
برای برق رسانی پیشــروی کرد 800 متر بود. البته مردم هیچ تصوری از برق نداشتند و 
آن را  پیچیده و خطرناک هم می انگاشــتند. در هر حال، به این ترتیب گوشه ای از تهران 

برق دار شد. 
این حرکات موجب شــد تا شهرداری تهران اداره ای موســوم به اداره روشنایی تشکیل 
دهد. ادارات برق در امریکا نیز اوایل کار نام هایی  شبیه به همین اسم داشتند و از واژه ای 
مثل  lighting companies  اســتفاده می کردند؛ چراکه هنوز مصارف دیگری برای 

گفت وگو با اسدالله صبوری، عضوهیات مدیره  سندیکای رشکت های تولیدکننده برق؛
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برق  وجود نداشت. شــهرداری با باال رفتن تقاضا برای برق در سال 1315موسسه ای به نام 
»موسسه برق تهران« ایجاد کرد و همچنین در   1316 نیروگاهی که در آن زمان به طور نسبی 
بزرگ شمرده می شد با ظرفیت 6 هزار و 400 کیلووات در محل فعلی برق تهران در  میدان 
شهدا احداث شد. با این همه بازهم نیاز برق تهران تامین نمی شد و علی الدوام بر تعداد مولدها 
و موسسه های برق افزوده می شد.  تا اینکه در سال 1333 ما صاحب نیروگاه آلستوم طرشت 
شــدیم که در آن 4 واحد بخاری 12/5 مگاواتی وجود داشت؛ یعنی نیروگاهی   50 مگاواتی 
که در آن زمان ظرفیت قابل توجهی به حســاب می آمد. بنابراین برق آهسته آهسته جایگاه 

خود را پیدا کرد. 
جالب است که تا ســال 1341 کشــور فاقد یک مدیریت واحد برای اداره بخش برق بود و 
هرکس در هر شهرســتان مولدی کار گذاشــته و  برق می فروخت. اکنون مجدانه تالش می 
کنیم برق و ســایر صنایع را خصوصی ســازی کنیم؛ درحالی که تولید بــرق در ابتدای کار با 
 بخش خصوصی شروع شده است و بعدها با افزایش درآمد نفت، دولت سرمایه گذاری های 
بزرگی در این حوزه انجام داد. شــاید علت  دولتی شدن برق این بوده که در بخش خصوصی 
سرمایه كافی وجود نداشته است تا بتوانند نیروگاهی به وسعت و ظرفیت نیروگاه  آلستوم یا 
نیروگاه های بعدی مثل نیروگاه سد کرج و نیروگاه ســفیدرود احداث کنند. به هر صورت تا 
سال 1341 کشــور فاقد مدیریتی  واحد در صنعت برق بود. در سال 1341 در برنامه سوم 
عمرانی سازمان برق ایران تاسیس شــد. این سازمان دیگر مربوط به یک استان و  شهر نبود 
و با تمام ایران مرتبط بود. در سال 1342 متوجه شدند این حجم از کار و توسعه نیاز به یک 
وزارتخانه دارد. همین امر ســبب  ایجاد وزارت آب و برق در سال 1342 شد و سازمان برق 
ایران که سال پیش تاسیس شده بود، تبدیل به واحد برق این وزارتخانه شد. از  آن پس مقرر 

شد تمام موسسات برق کشور تحت نظارت این وزارتخانه قرار گیرد.  
در سال 1346 به وزارت آب و برق اجازه دادند شرکت های برق منطقه ای تاسیس کند. سال 
1348 شرکت توانیر )شرکت تولید و  انتقال نیروی برق ایران( تاسیس شد و مقرر شد تولید، 
توســعه تولید )نیروگاه های جدید(، انتقال و عمده فروشی برق در این شرکت  متمرکز شود. 
قرار شد این شــرکت، برق را به صورت عمده به شرکت های برق منطقه ای بفروشد و آن ها 
برق را توزیع کرده و به  مصرف کننده برســانند. در سال 1353 وزارت آب و برق به وزارت 
نیرو تبدیل شد و شرح مسوولیت های آن تغییر کرد. نگاهی که باعث  اخذ این تصمیم شد این 
بود که برنامه ریزی و هماهنگی موضوعات مربوط به انرژی و نه تنها برق، بایستی در جایی 
متمرکز شود.  بنابراین روی کاغذ مسئولیتی بســیار بزرگ بر گرده وزارت نیرو نهاده شد که 

البته تا امروز موفق به تحقق و اجرای آن نشده است. 
در ســال 1374 توانیر به ســازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران تغییر نام داد و 
مقرر شــد به جای تصدی گری، مدیریت را به  عهده گیرد. در ســال 1381 توانیر به شرکت 

مادرتخصصی مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران تبدیل شد. 
   اینها ماهیتا چه تفاوتی باهم دارند؟  

زمانی که توانیر مســوولیت تولید، توسعه تولید، انتقال و عمده فروشی را راسا بر عهده دارد، 
باید نیروگاه بســازد، آن را بهره برداری کند،  برق را تولید کرده و در سطح عمده تحویل دهد، 
خطوط انتقال بکشــد و الخ. زمانی که ابعاد کار کوچکتر است این کارها امکان پذیر است  اما 
وقتی ابعاد وسعت یابد، نمی توان در یک شرکت واحد و هیات مدیره ای که در تهران نشسته 
است، مســائل هزاران کیلومتر خط،  صدها پســت و ده ها نیروگاه را رفع و رجوع کرد. این 
موضوعات ســبب شد اختیارات بیشتری بر عهده مناطق نهاده شــده و کار مدیریت  به عهده 
توانیر قرار گیرد. گسترش برق همیشه آن قدر مستمر و زیاد بوده که سالی نداشته ایم که بدون 

تغییرات سپری شده باشد. 

   پس از انقالب اندک اندک کشور به این سمت رفت که سهام شرکت های خارجی 

در سال 1353 وزارت آب و برق به وزارت 

نیرو تبدیل شد و شرح مسوولیت های آن 

تغییر کرد. نگاهی که باعث  اخذ این تصمیم 

شد این بود که برنامه ریزی و هماهنگی 

موضوعات مربوط به انرژی و نه تنها برق، 

بایستی در جایی متمرکز شود.  بنابراین روی 

کاغذ مسئوليتی بسیار بزرگ بر گرده وزارت 

نیرو نهاده شد که البته تا امروز موفق به 

تحقق و اجرای آن نشده است
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که در ایران حضور داشتند  خریداری شود و خودکفایی بیشتری حاصل شود. این 
امر چه تاثیری در مناسبات اقتصادی ما داشت؟

پیروزی انقالب این فرهنگ را حاکم کرد که ما باید روی پای خود بایستیم. در اینکه ما باید 
وابستگی به بیگانگان را کاهش داده و به  خود اتکا کنیم اختالف نظری پیش نیامد. اختالف 
نظر نه در مفاهیم، که در مصادیق است. بسیاری از روش ها و مصادیقی که ما انتخاب  کردیم، 
لزوما انتظاراتی که روز اول داشــتیم محقق نشد. در این ســال ها عبارت »ساخت داخل« بر 
سر زبان ها افتاد. یک جنبه مثبت این  عبارت این بود که سرمایه گذاری بیشتری برای تولید 
و ســاخت تجهیزات مورد نیاز برق در کشــور صورت گرفت؛ طوری که در بخش  انتقال و 
توزیع برق هم اکنون بســیاری بر این باورند که خودکفایی محقق شــده است. عالوه بر آن، 
شــرکت های ایرانی در فعالیت هایی  ورود کردند که تا پیش از انقالب یا اجازه نداشــتند یا 
فضا به گونه ای نبود که وارد شــوند؛ مانند فعالیت های مشاوره فنی، فعالیت های  مهندسی، 
فعالیت های پیمانکاری، عملیات اجرایی و ... . بسیاری از امکانات و توانایی هایی که اکنون 
می بینید، قبال وجود خارجی  نداشــت. من خــوب به یاد می آورم پســت 63 کیلو ولت را 
که اکنون کوچکترین شــرکت توزیع ما به تنهایی کارهــای آن را انجام می دهد،  در آن زمان 
شــرکت های خارجی هم تامین تجهیزات و هم اجرا و راه انــدازی آن را انجام می دادند. من 
بعد از انقالب مســوول یك برق  منطقه ای بودم و شــرکت خارجی که با ما قرارداد داشت، 
در شرایطی که شــهر به برق نیازمند بود برای تکمیل پســت های 63 حضور پیدا  نمی کرد. 
درنتیجه ما مجبور شدیم ورود کرده و کار را خود انجام دهیم. اولین ورود نیروهای داخلی در 

فعالیت های مهندسی، پیمانکاری  و ... به این گونه بود. 
پس از مدتی یک خودآگاهی پیدا شــد مبنی بر اینکه باید مدیریت کار را از دست بیگانگان 
خارج ســاخته، خود آن را برعهده بگیریم و  هرجا از امکانات داخلی بی بهره هستیم، با حفظ 
مدیریــت از امکانات خارجی کمک بگیریــم. نهایتا این مفهوم در بخش توســعه تولید در 
 تاســیس شــرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران )مپنا( متبلور شد. البته اخیرا مپنا در 
زمینه های مختلف مانند نفت، حمل و نقل  ریلی و ... گســترش یافته اســت اما آنچه در آن 
زمان با تاسیس این شرکت روی آن تاکید می شد، مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران  بود؛ 
یعنی بحث امروز ما. باور ما این بود که این امر ســبب می شود خودمان مدیریت را آموخته، 
هزینه های مدیریت را صرفه جویی  كرده و مناســبات اقتصادی با خارجی ها را آن گونه که به 
مصلحت نزدیکتر اســت رقم بزنیم. این حرکتی چشمگیر بود که پس از انقالب  رخ داد و ما 
اکنون صاحب مجموعه گروه مپنا هســتیم که دارای بیش از 40 شــرکت مهندسی، سازنده و 

اجرایی است و یکی از سرمایه ها  و توانمندی های بزرگ کشور محسوب می شود. 
یادمان نرود کمتر از دو ســال پس از پیروزی انقالب گرفتار جنگ تحمیلی شــدیم؛ یعنی 
صنعت برق تا ســال 1367 آثار مخرب جنــگ  تحمیلی را متحمل بود و بیــش از 2 هزار 
مگاوات از نیروگاه های ما در بمباران از رده خارج شــدند و بســیاری از پست ها و خطوط 
انتقال  در مناطق جنگی نیز آسیب دیدند. بنابراین این صنعت برق می بایست با آسیب های 
ناشی از جنگ نیز دســت و پنجه نرم می کرد.  هرجا دشمن آســیب وارد می کرد، همكاران 
صنعت برق با فعالیتهای واقعا جهادی نســبت به ترمیم و بازســازی اقدام می کردند. جنگ 
 تحمیلی در سال 67 خاتمه یافت و تنها 3 سال بعد صنعت برق موفق شد نیروگاه ها، شبکه ها و 
خطوط آسیب دیده خود را بازسازی  کرده و به شرایط عادی بازگرداند. با وجود اینکه صنعت 
برق ایران درگیر جنگ و پس از آن گرفتار تحریم های ظالمانه متعددی بوده  اســت، به دلیل 
توانایی داخلی خود همیشــه از نظر ابعاد در خاورمیانه رتبــه اول و در جهان رتبه 20 یا 21 
را داشته است. شــما به لحاظ ابعاد  در اطراف ایران مجموعه شبکه ای که 73 هزار مگاوات 

ظرفیت نیروگاهی داشته باشد نخواهید یافت.  

   اخیرا بحث واگذاری نیروگاه ها از دولت به بخش خصوصی صورت گرفته است. 

تاثیرات این کار را چگونه می  بینید؟ آیا اساسا این امکان وجود دارد که مدیریت 
صنعت برق از بخش دولتی بی نیاز شود؟

واگــذاری نیروگاه ها قدمت زیادی ندارد و در مقیاس 10 ســال اخیر بــا آن مواجه بوده ایم. 
موضوع واگذاری نیروگاه ها به بخش خصوصی  محل انتقادات متعددی است. آنچه قرار بود 
بشود نشد. وقتی صنعت برق در ایران وسعت گرفت، با نگاه به تجربیات جهان در این حوزه 

 متوجه شدیم به دالیل متعدد باید خصوصی سازی صورت گیرد.  
در روند خصوصی ســازی بخش های انتقال و توزیع بطور طبیعی با انحصار مواجه هستند. 
در کوچه شــما سه شرکت توزیع نمی توانند  فعالیت کنند تا شما از شرکت دلخواه خود خرید 
کنید؛ این کار بدین معناســت که برای یک تعداد مشتری ســه برابر سرمایه گذاری شود.  در 
انتقال نیز انحصار طبیعی وجود دارد و این امر کامال مشخص است؛ بنابراین به دلیل وجود 
انحصار طبیعی در بخش های انتقال و  توزیع، خصوصی ســازی در بخش تولید مدنظر قرار 
گرفت و مقرر شد برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در احداث نیروگاه های جدید  مجوز 
اعطا شود و همچنین راهی پیدا شــود تا نیروگاه های موجود نیز به بخش خصوصی متقاضی 

خرید واگذار شود. 

   آیا واگذاری نیروگاه ها حقیقتا به دلیل عزم خصوصی سازی در کشور بود یا از سر 
استیصال وزارت نیرو به  دلیل بدهی ها؟

واگذاری به دو شکل انجام می شود. یکی اینکه از طریق سازمان خصوصی سازی مزایده ای 
با شــرایط معین برگزار می شود و براساس  آن شرایط نیروگاه به فروش می رسد. روش دوم 
به "رد دیون" معروف است و این همان مبحث مورد نظر شماست. در این حالت دولت  برای 
تسویه بدهی خود، نیروگاه ها را واگذار می کند. ورای ایراداتی که به این کار وارد است، اصل 
رد دیون نقیصه شماره یک است.  آیا این خصوصی سازی است که نیروگاه را از وزارتخانه ای 
با این ســابقه و اهلیت )وزارت نیرو( بابت بدهی دولت به وزارت دفاع یا بنیاد  شهید واگذار 
شــود که از اســاس اهلیت مالکیت و مدیریت نیروگاه توســط آنان مورد تردید است؟ این 
اشکال، به واگذاری نیروگاه به بانک  ها نیز وارد است. آیا این گونه واگذاری، خصوصی سازی 
محسوب می شــود؟ بنابراین جنبه های منفی این نوع واگذاری بیش از جنبه های  مثبت آن 

است.  
از سوی دیگر وزارت نیرو بابت از دست دادن نیروگاه خود در روش رد دیون مبلغی دریافت 
نمــی کند ولی وقتی نیروگاه متعلق به بانک  یا وزارت دفاع شــد، وزارت نیرو می بایســت 
برق آن راـ  ازآنجا که مســئولیت تآمین برق كشور را بر عهده داردـ  به قیمت چند برابر برابر 
 خریداری کنــد. چرا که پیش از آن نیروگاه متعلق به خود آن بــود و تنها هزینه های راهبری 
را به شــرکت مدیریت تولید پرداخت می کرد  اما اکنون باید هزینه بــرق را به طور کامل )با 
احتســاب هزینه اســتهالك( پرداخت کند نتیجتا از آنجا که برق همیشه سوبسیدی بوده و 
 هســت، درآمد صنعت برق خیلی کمتر از قیمت تمام شده برق می شود و سیكل مالی برق را 
معیوب می سازد. اینگونه تصمیمات اگر  مورد اصالح و چاره جویی قرار نگیرد، آثار سوئی 

بر وضعیت حال و آینده صنعت برق خواهد داشت. 

   آیا برهه هایی در طول تاریخ تولید صنعت برق بوده است که بتوان به عنوان 
دوره هایی موثر در پیشرفت این صنعت  به آن ها اشاره کرد؟

مجموعه تولید در صنعت برق همیشه بخش فعالی بوده که کار خود را بدون وقفه انجام داده 
اســت. این تفاوت برق با سایر محصوالت  است. ممکن اســت کارخانه های تولیدی دیگر 
شب ها تعطیل باشند یا خدماتی مانند مخابرات كه هر نفر در برخی از ساعات یا دقایق  شبانه 
روز به آن مراجعه كند اما مشــتركین برق همه 365 روز ســال، 24 ساعته، هر ساعت و هر 
دقیقه در حال مصرف برق هستند و  حتی در زمان خواب خود به انحاء گوناگون توسط وسایل 
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مختلف برق مصرف می کنند. طبیعت نیاز به برق، بی وقفه بودن آن است؛  ضمن اینکه یکی 
از بزرگترین شاخص هایی که کیفیت برق را مشخص می کند، تداوم و عدم قطعی آن است. 
ممکن است شما تلفن را  برداشــته و ببینید قطع است؛ در چنین زمانی کارهای دیگر خود را 

انجام می دهید تا تلفن وصل شود اما قطعی برق غیرقابل تحمل است.  
در پاسخ به سئوال مطروحه باید اشــاره نمود كه از سال 68 تا 82 تاسیسات زیربنایی تولید 
واقعا گســترش یافت. در نیمه دوم دوره اشــاره  شده عالوه بر توســعه تولید، اندیشیدن به 
ســاختارها و بهبود رویه ها ازجمله خصوصی ســازی پیش آمد که باعث ارتقاء کیفیت اداره 
بخش  برق شد. بنابراین از دیدگاه من این دوره ای شاخص بود که هم کار زیادی برای توسعه 
تاسیسات زیربنایی انجام شد و هم در تجدید  ساختار اقداماتی بسیار موثر صورت گرفت که 

هنوز نتایج آن را شاهد هستیم. 

   در آستانه ورود سرمایه گذاران خارجی به ایران قرار داریم. اصلی ترین 
فرصت ها و چالش های تولید از  جانب بخش خصوصی را در کجا می بینید؟  

اولین چالشی که باید به آن پرداخت، موضوع اقتصاد برق است. اگر این بحث به سامان نرسد 
و حل و فصل نشود، عمال تمامی برنامه  ریزی های توسعه و آینده تامین برق کشور را دچار 

مخاطره می کند.  
همانطــور که در مرور تاریــخ برق گفتیم، در اوایل، برق توســط برخی از ســرمایه گذاران 
خصوصی تولید به صورت یک کاال با قیمتی معین  و متكی بر بازار به فروش می رفت. ولی 
به مرور و به کمک درآمد سرشــار نفت كه در اختیار دولت ها قرار می گرفت، برق به نعمتی 
 خدادادی و یک سرویس دولتی تبدیل شد. هرچند وقت یکبار در خبرها می خوانیم به فالن 
روستا برق رسانی صورت گرفت و مثال   400 نفر از نعمت برق برخوردار شدند. سخن این 
نیســت که این کار بد است؛ بلکه بحث بر سر این است که با این فرهنگ نمی توان  برق را در 
بلند مدت اداره کرد؛ چنانچه هم اکنون این صنعت با ده ها مشــکل روبروست که حل و فصل 
آن حقیقتا همت می خواهــد. این  امر تاثیر همه جانبه خود را بر تمامی زوایای تولید، انتقال، 
توزیع و مصرف می گذارد. مثال در حوزه مصرف برای هیچ کس مهم نیســت  وسایل برقی 
پرمصرف هستند یا کم مصرف؛ چراکه برق در سبد هزینه خانوار نقشی اثرگذار ندارد. این امر 
روی همه کارخانجات تاثیر  گذاشته؛ به طوریکه هیچ کدام به دنبال تولید محصولی با مصرف 

برق بهینه نیستند و نتیجتا همه وسایل پرمصرف و غیر بهینه هستند.  
در حوزه تولید نیز وضع بر همین منوال است. اکنون راندمان 6 هزار مگاوات از نیروگاه های 
کشور زیر 25 درصد است؛ یعنی 100 واحد  انرژی اولیه را می گیرند، 75 درصد آن را هدر 
مــی دهند و 25 درصدش را به بــرق تبدیل می کنند. به این ترتیب این نیروگاه ها ســه  برابر 
انرژی برقی که به مردم می دهند، هوا را گرم و آلوده می کنند. آیا این روشــی مناســب برای 

تولید است؟ آیا این هدر دادن منابع  ملی نیست؟
در حوزه انتقال و توزیع نیز تلفات ما 15 درصد اســت. یعنی در مثال باال، 15 درصد از 25 
درصد برقی که از گردنه تولید جان ســالم به در  برده اســت، 15 درصد نیز در روند انتقال و 
توزیع تلف می شــود و نهایتا حدود 21 درصد به مصرف کننده می رسد. درحالی که متوسط 
 تلفات انتقال و توزیع در كشــور های صنعتی حدود 8 درصد است و تلفات انتقال و توزیع 

چیزی است که کاهش دادن یک درصد از آن  سال ها برنامه ریزی و کار می خواهد.  
توجه شــما را به یك مقایسه ساده جلب می كنم. مجموع هزینه ای که در هر خانه برای هزینه 
استفاده از تلفن های ثابت و همراه  ساكنین پرداخت می شود، معموال برابر 3 یا 4 برابر مبلغ 
صورتحســاب برق آن خانه اســت. حجم خدماتی که مردم از برق می گیرند،  ازقبیل رادیو، 
تلویزیون، یخچال، فریزر، روشــنایی، آسانســور و ... با حجم خدماتی که از تلفن می گیرند 
قابل قیاس نیست. ولی كار به  طریقی پیش رفته كه مصرف كنندگان، هزینه تلفن های خود را 
تمام و كمال می پردازند ولی هزینــه برق را به دلیل وجود مؤلفه یارانه  در آن عمال پرداخت 

نمی کنند. برق جایگاه خود را نیافته است و بابت این امر آسیب می بیند.  

بنابراین بزرگترین چالش، اقتصاد برق است. اکنون بیش از نیمی از نیروگاه های کشورـ  بیش 
از 30 هزار مگاواتـ  غیردولتی هســتند و  اینها علی الدوام برق می فروشند و وزارت نیرو 
بهــای برق آنان را نمی پردازد. وزارت نیرو حدود 10 هزار میلیارد تومان از بابت بهای برق 
 به این موسسات بدهکار است و ریشه این بدهی همین اقتصاد نادرست برق است. موضوع 
این اســت که فروش برق هزینه های آن را  جبران نمی كند. شما هرچه برق تولید می کنید، بر 
بدهی های خود می افزایید. وقتی هر کیلووات ساعت برق مثال 85 تومان تمام می  شود و آن 
را به قیمت 50 تومان به فروش می رسانید، هر کیلووات ساعتی که بیشتر بفروشید بدهکارتر 
خواهید شد. نتیجه 10 هزار  میلیارد تومان بدهی وزارت نیرو است که دست کم اگر طبق یک 
برنامه زمانبندی مشخص بود کی پرداخت خواهد شد، وضعیت  امیدوارکننده تر بود اما طبق 
روند حاضر در وضعیت نامشــخصی پیش می رویم و این تاخیر در پرداختها سبب می شود 
ضرر و آســیب آن  به نیروگاههای خودمان وارد شــود؛ یعنی نیروگاه ها درست بهره برداری 
نمی شــوند، قطعات آن ها به موقع تعویض نمی شود و حتی حقوق  کارکنان آن ها به درستی 

پرداخت نمی شود. 
از ســوی دیگر ما راندمان های نازل در بخش تولید برق و همچنین بی توجهی به راندمان در 
دستگاه های مصرف کننده و فرهنگ  مصرف داریم که به این مجموعه که هدرروی منابع ملی 
اســت، باید به عنوان یک چالش پرداخت. نمی توان اینگونــه منابع ملی را هدر  داد و به این 

شدت در آن مداومت به خرج داد. 
چالش بعدی این است که وزارت نیرو با ساختار و شرح وظایف فعلی خود تناسب و آمادگی 
الزم را برای اداره شــرایط موجود و برنامه  ریزی و فراهم کردن یک آینده قابل قبول ندارد. 
در قانون تاســیس وزارت نیرو مواردی قید شده است که این سازمان نه انجام داده است  و نه 
انجام می دهد. ضمن اینکه این وزارتخانه اقدام به کارهایی می کند که در قانون تاســیس آن 
ذکر نشــده اســت. وزارت نیرو هم  تصدی گری و هم حاکمیت می کند، هم در زمینه تصدی 
گری تولید، انتقــال و توزیع فعالیت می کند و هــم داور، قاضی و رگوالتور  اســت. با این 
وضعیت پیشرفت نخواهیم کرد. این ساختار و گردش کار باید تغییر کند؛ ما با ساختاری که 

مربوط به اداره بخش برق در  گذشته است به آینده دلخواه نخواهیم رسید. 
چالش سوم نحوه خصوصی سازی و تعامل با بخش خصوصی است. وزارت نیرو هنوز نقش 
رقیــب را در تعامل با بخش خصوصی بازی  می کند. وقتی ایــن وزارتخانه صاحب نیروگاه 
اســت یا خریدارها در شرکت های توزیع تحت فرمان وزارت نیرو هستند، بخش خصوصی 
 چگونه می تواند در بورس رقابت کند؟ اصال لوازم و ســاز و کار بورسی فراهم نیست. قرار 

است ما در بورس انحصار نبینیم اما هرروز  شاهد آن هستیم.  
مورد دیگر رقابت در نیروگاه ها است. در شــرایطی که بخش خصوصی به سود و زیان خود 
حساس است، نیروگاه های دولتی بدون  اینکه به سرمایه، سود و زیان حساسیت داشته باشند 

تولید می کنند. در چنین شرایطی رقابت واقعی ایجاد نخواهد شد.  
مثال دیگر هیات تنظیم بازار اســت که وزارت نیرو اعضــای آن را تعیین می کند، این نهاد 
چگونه می تواند بگوید من نهادتنظیم کننده  بخش برق هستم؟ نهاد رگوالتوری باید از دستگاه 
بخشی منفک باشد و حتی چای آن را نخورد. این نهاد از وزارت نیرو حکم و اعتبار  می گیرد 
و این وزارتخانه نفرات آن را تعیین کرده و مدیریتشان می کند؛ آنگاه هیات تنظیم بازار نام 

دارد. به این ترتیب ما در خصوصی  سازی و رشد این فرهنگ مشکالت زیادی داریم. 
چالش دیگری که وجود دارد، وابستگی بسیار شدید ما به سوخت های فسیلی است. نزدیک 
به 94 درصد تولید برق ما از ســوخت های  فســیلی اســت. ما نزدیک 94 درصد از سوخت 
فســیلی یعنی گاز، گازوئیل و ... برق می گیریم و حدود 4/9 درصد از نیروگاه های آبی برق 
 خــود را تامین می کنیم. بقیه برق خود را نیزـ  حدود 1/6 درصدـ  از نیروگاه اتمی بوشــهر و 
انرژی های تجدیدپذیر تامین می کنیم.  ظرفیــت زیاد نیروگاه های آبی ما را می توان بعنوان 
یکی از اشــتباهات ذکر کرد. نیروگاه آبی احداث کرده ایم اما آب نداریم و در واقع می  شــد 
با ســرمایه گذاری بســیار كمتر، ظرفیت کمتری نیروگاه آبی احداث کرد و همان سهم 4/9 
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درصدی در تولید انرژی را محقق نمود.   
وابستگی ما به ســوخت فســیلی تبعاتی دارد. اول اینکه با راندمانهای نازلی که قبال اشاره 
شد، منابع ملی را هدر می دهیم، دوم اینکه محیط  زیست را با استفاده از این سوخت ها آلوده 
می کنیم. بنابراین باید با یک روند پایدار به ســمت کاهش وابستگی به سوخت های فسیلی 
 پیش رویم و راه شــناخته شــده آن نیز اســتفاده از انرژی های تجدیدپذیر مانند باد و انرژی 
خورشیدی اســت. ما در کشور از پتانســیل خیلی  خوبی برای انرژی خورشیدی برخوردار 
هستیم. دررابطه با باد هم همینطور است. مناطقی که برای باد مساعد هستند، می توانند بیش 
از   15 هــزار مگاوات برق تولید کنند؛ درحالی که درصد ناچیزی از این ظرفیت را اســتفاده 

می کنیم.   
دررابطه با فرصت های ســرمایه گذاری خارجی باید بگویم هرگونه رونق و فعالیت متکی به 
سلسله ای از زیربناهاست و برق از اساسی  ترین عواملی است که می تواند موجبات توسعه 
را فراهم آورد. دولت باتوجه به محدودیت هایی که داشــته است به این نتیجه رسیده  است که 
نمی تواند ســرمایه گذاری كند و به دنبال مصرف بدود. ما با رشــد مصرف فعلی باید ساالنه 
حدود 5 هزار مگاوات نیــروگاه اضافه  کنیم تا عقب نمانیم. دولت منابــع الزم را در اختیار 
ندارد و بنابراین بخش خصوصی را تشــویق به ورود نموده است اما بخش خصوصی  داخلی 
نیز چنین ســرمایه ای در اختیار ندارد و آن هایی هم که وارد شــدند، به دلیل شرایط عمومی 
حاكم، عمدتا از منابع صندوق توســعه ملی  استفاده کرده و سرمایه ای وارد كشور نكردند. در 
دوره پسابرجام امکان تامین مالی از خارج از کشور فراهم می شود و به طور طبیعی  سرمایه 
گذاران خارجی نیز عالقمند هستند مشارکت کنند. درنتیجه در تولید، انتقال و بهینه سازی 
روش های کاری و تجهیزات و ســایر  زمینه ها فرصتهای بزرگی وجــود دارد که می توان از 
آن ها اســتفاده کرد تا منافع ملی تامین شده، از هدررفت منابع ملی جلوگیری به عمل  آمده و 

بهره وری مطلوب حاصل شود.  
اما آیــا وزارت نیرو آمادگی الزم را بــرای جذب، هضم و اداره این شــرایط در خود ایجاد 
کرده است؟ متاسفانه نمی توان به این سوال پاسخ  مثبت داد. حداقل طبق قرائن و شواهدی 
که ما روزانه با آن ها درگیر هســتیم، نمی توان چنین مدعایی را ثابت کرد. در شرایط فعلی، 
یک  ســرمایه گذار در مجموعه وزارت نیرو و شــرکت های تابعه به جای اینکه بتواند خیلی 
سریع کارهای مقدماتی را انجام داده و پروژه خود را  فعال کند، سردرگم خواهد شد. در نتیجه 
ممکن است فعلی سرمایه ها به بخش برق نیامده و به بخش های دیگر كشور متمایل شود.  البته 
بخش های دیگر نیز متعلق به همین کشور هســتند اما این عدم توازن در توسعه مطمئنا در 
آینده آســیب های جدی ایجاد خواهد  کرد. نمی توان پتروشیمی یا راه و شهرسازی را توسعه 

داد و برق را توسعه نداد.  

   آیا نوسانات قیمت برق و اینکه هنوز تفاهمی روی آن وجود ندارد نیز می تواند 
یکی از چالش ها باشد؟

ماموریت تعیین قیمت برق به وزارت نیرو واگذار شــده، آن ها محاسبات را انجام داده اند، 
دولت از سازمان حسابرسی خواسته است رسیدگی  کند، آن ها نظر خود را داده اند و ... . اینها 
کارهای کارشناسی است که می توان به راحتی حل و فصلشان کرد. اتفاقا در آنچه که وزارت 
 نیرو اعالم کرده و آنچه سازمان حسابرسی ارزیابی کرده اختالف زیادی مشاهده نمی شود. 
ولی بحث در این است که نمی توان انتظار  داشت به طور ناگهانی قیمت برق چند برابر شود. 

پشت قیمت فعلی برق یک تاریخ وجود دارد.  
اگر شما نرخ برق را به قیمت ثابت محاسبه کنید، می بینید از بعد انقالب روندی نزولی داشته 
است؛ البته به لحاظ عدد بزرگتر شده است  اما به قیمت ثابت روندی نزولی دارد و به نظر من 

یک کشور نباید به خود چنین ظلمی روا دارد.  
ضمن اینکه ممكن است بگویید هزینه ای که وزارت نیرو مثل هر دستگاه دولتی دیگر برای 
اداره امور می کند، به دلیل نازل بودن بهره  وری و  فقدان کارآیی الزم بیشتر از حد ضرورت 

بزرگترین چالش، اقتصاد برق است. 

اکنون بیش از نیمی از نیروگاه های کشور 

غیردولتی هستند و  اینها علی الدوام برق 

می فروشند و وزارت نیرو بهای برق آنان را 

نمی پردازد و ریشه این بدهی همین اقتصاد 

نادرست برق است. 

موضوع این است که شما هرچه برق تولید 

می کنید، بر بدهی های خود می افزایید
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است. فرض کنید هزینه های جاری وزارت نیرو 7ـ  6 هزار میلیارد تومان در سال  باشد. این 
هزینه گزاف و غیرضروری اســت. این هزینه ها روی قیمت تمام شده برق تاثیر می گذارد. 

اینگونه امور هم چاره جویی  مختص خود را دارد. 

   در پایان، لطفا قدری دررابطه با سندیکای شرکت های تولیدکننده برق، اهداف و 
ضرورت های تاسیس و  دستاوردها و فعالیت های آن توضیح دهید.  

زمانی بود که ما نیروگاه خصوصی نداشتیم و بعد تاریخی رسید که نیروگاه های با سرمایه بخش 
خصوصی احداث شــد یا نیروگاه های  قدیمی به بخش خصوصی واگذار شدند. آن زمان بود که 
فعاالن بخش خصوصی در زمینه نیروگاه ها متوجه شــدند جایگاه این شرکت ها  درک نشده و 
صدای آن ها شنیده نمی شود. درنتیجه این دسته از فعاالن تولید برق نیاز به یک تشکل صنفی 
را که بتوانند در آن مسائل  مشترک خود را تجزیه و تحلیل کرده و از طریق آن صدای خود را به 
مراجع دولتی و غیردولتی برسانند، احساس کردند. به همین خاطر  این سندیکا تشکیل شد. البته 
اتاق ایران نیز همیشــه حامی ایجاد تشکل های صنفی است و در این زمینه به خوبی راهنمایی 
می کند.  من از روز تاسیس ســندیکا عضو هیات مدیره آن بودم. در ابتدا مشکل ما در تشکیل 
ســندیکا تعداد ناکافی اعضاء بود اما اکنون 42 عضو  داریم و باوجود تعداد کم، سرمایه ای که 
توسط اعضای این سندیکا اداره می شود، به طرز فاحشی از تمامی تشکل های مشابه بزرگتر و 

 بیشتر است؛ چراکه نیروگاه ها بسیار گرانقیمت هستند.  
حدود 8 سال از تاسیس این سندیکا می گذرد و در این فاصله کامال موفق شده خود را در اتاق 
بازرگانی، مجلس شورای اسالمی، مرکز  پژوهش های مجلس، وزارت نیرو و دولت شناسانده 

و مطالبات مشترک اعضا را پیگیری کند.  
این سندیکا با رشــدی که داشته است، توسط مراجع قانونی طرف مشورت قرار می گیرد و در 
ادامه نگاه ساختارمند اتاق ایران، به اتفاق  سندیکای صنعت برق، انجمن شرکت های توزیع و 

سایر تشکل ها درحال تدوین اساسنامه برای فدراسیون برق هستیم تا بتوانیم  تشکل فدراسیون 
برق را ایجاد کنیم. این تشکل یک نهاد صنفی بیرون از دولت خواهد بود که نظیر آن در دولت، 

وزارت نیرو است.  

    اگر نکته ای ناگفته وجود دارد که تمایل دارید به آن اشاره کنید، بفرمایید. 
نکته ای هســت که اشاره به آن خالی از لطف نیســت. دولت ها برای اجرای سیاست های خود 
نیاز به ابزار دارند. برق به این ابزار تبدیل  شده است؛ بدین معنی که بعضی از صنایع می گویند 
اگر بخواهید قیمت تمام شده برق را بگیرید، مزیت اقتصادی صنعت مورد نظر از  بین می برد. 
آیا درست این اســت که صنعت شــما ارزش افزوده ایجاد کند یا به خاطر تفاوت قیمت برق 
مزیت پیدا کنیــد؟ بنابراین اینکه از  ابزار برق برای کمک به آحــاد ملت یا واحدهای صنعتی 
یا واحدهای کشــاورزی استفاده شود موجب می شود كه مشكالت و مسایل خود  صنعت برق 
در درج دوم اهمیت قرار گیرد. در ســال 93 بخش کشاورزی 16 درصد برق کشور را مصرف 
کرده و تنها 5 درصد درآمد را  تآمین کرده است. این نشان می دهد ما شدیدا به بخش کشاورزی 
سوبسید می دهیم. در بخش تجاری حدود 16 درصد مصرف برق  داشته اند و 33 درصد درآمد 
وزارت نیرو از بخش تجاری اســت؛ یعنی بخش تجاری را به خاطر بخش کشاورزی جریمه 
کرده ایم. برق  تبدیل به اهرمی شده برای اینکه از مغازه دار مبلغی اخذ کنند و آن را به کشاورز 
بدهند. بهتر نیست مامورانی را بگمارند تا مستقیما پول  را از مغازه داران گرفته و به کشاورزان 
بدهند؟! من مخالف حمایت از هیچ قشــری نیستم اما سخنم این است که وقتی شما از برق به 
 عنوان یک ابزار استفاده می کنید، اجازه نمی دهید صنعت زیربنایی برق، رشد و توسعه خود را 
به صورت مســتقل پایه گذاری کند و آنگاه  این صنعت به مخاطره افتاده و توسعه کشور نیز به 

تبع آن به مخاطره خواهد افتاد.  
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شایســته اســت در ابتدا انتشار صدمین شماره نشــریه مکتوب ســندیکای صنعت برق ایران 
)ســتبران( را به کلیــه همــکاران و  صاحب نظران و فعــاالن صنعت برق و نیــز خبرنگاران ، 
گزارشگران وکادر انتشاراتی و پخش و توزیع و نیز مخاطبان و  خوانندگان و ... تبریک و خدا 
قوت عرض شود و استمرار انتشار این نشریه در فضای مه آلود سال های گذشته ، نشان از ثبات 
 قدم در ایجاد فضای تعامل، همکاری و هم فکری بوده و امید است با استناد به تجارب گران بهای 
گذشته، با هدف گسترش  کمی و کیفی محتوا و نیز جذب مخاطبان فراگیرتر با برنامه ریزی های 

منطقی گامی استوار تر بردارد. 
اما بعد  

سندیکای صنعت برق ایران به عنوان یک تشــکل اکنون در موقعیتی ممتاز و ویژه  قرار گرفته 
و با همکاری و از خودگذشتگی  شــرکت های عضو خود دوران تحریم های سخت بین المللی و 
کشــنده تر داخلی را پشت سر گذاشته است  که با همت و اراده  و پشتکار فعاالن صنعت برق در 
ارائه خدمات مشاوره ای، پیمانکاری و ساخت و تولید تجهیزات صنعت برق به کارفرمای  دارای 
مشکالت و بحران، نتایج ارزشمند عدم بروز خاموشی و بی برقی در شبکه سراسری برق کشور 

است که نیاز است  به طور جداگانه در فرصت مناسب به این موضوع پرداخته شود.  
اکنون در آستانه تحوالت پس از تحریم، نیاز است سندیکا گام های بلندی برای رشد و توسعه 
اعضا خود و نهایتا اقتصاد  کشــور بردارد بدون تردید ســندیکا نماد اراده گرایی و رفتار منطقی 
مبتنی بر خرد جمعی از نخبگان صنعت برق کشور و نیز  به عنوان یک تشکل بستر رشد و بلوغ 
و تمرین دمکراسی خواهی است اما نباید فراموش کرد که زمین و زمان هر روز در  حال نوشدن 
است و سازمان ها نیز نیاز دارند نو شوند و در دوران پس از تحریم و عادی شدن فضای کسب و 
کار سندیکا  باید شکل و ماهیت تازه ای پیدا کند و از روش های نوین و کارآمد این دوران را به 

ایجاد فرصت های طالیی تبدیل و کاری  تازه، فکری نو، طرحی تاثیرگذار ارائه کند.  
در ســاختار تصمیم گیری ســندیکا، کمیته های مشــورتی و تخصصی همواره نقش بی بدیل و 
مهم داشــته اند و حضور هریک از  شــرکت های عضو حداقل در یکی از این کمیته ها و مباحث 
کارشناســی بیرون آمده از هم فکری و مشــارکت مدیران در  کمیته ها می تواند شــیوه رهبری 

سندیکا را کاراتر کند.  
  فعــال کردن ارتباط درون کمیتــه ای و بین کمیته ای از ضروری ترین اقداماتی اســت که باید 
موردتوجه قرار گیرد و این  ارتباطات می بایســت براساس تفاهم و حسن نظر شکل گیرند و در 
نهایت تفاهم همکاری باعث اعتماد جمعی و افزایش  سرمایه اجتماعی خواهد شد. بر این اساس 
مبادله آزاد اطالعات، تبادل افــکار، افزایش یکپارچگی افزایش ظرفیت همکاری  نیز موجب 

تقویت هویت سندیکایی می شود.  

صادق صیاد؛
معاون امور کمیته های سندیکای صنعت برق ایران

پروندهویژه:100۱۰۰    خانه تکانی ساختار سندیکا، گامــی نو در سالــی نو   
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پرونده 2

100

پشت صحنه سندیکا
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دی ماه 1384 وقتی برای اولین بار به سندیکای صنعت برق آمدم، سندیکا تشکل کوچکی بود که فکر می کنم قریب به 70 شرکت را تحت 
عضویت خود داشت. یک ساختمان قدیمی در کوچه پس کوچه های خیابان جهان آرا که البته بعدها بستر خاطرات خوش بسیاری برای من شد. 
اواخر سال 84 هنوز نام این تشکل، سندیکای سازندگان تجهیزات برقی بود و فعالیت هایش مثل همه تشکل های اقتصادی ایران به مکاتبات و 
برگزاری جلسات محدود می شد. صنعت برق را نمی شناختم اما به تدریج متوجه شدم که صنعتی خودکفاست که مطالبات معوقش اصلی ترین 
چالش آن محسوب می شود. به هر حال تفکر هیات مدیره وقت سندیکا که مهندس محمد پارسا در راس آن قرار داشت، انتشار رسانه ای بود 
که تریبون سندیکا و صد البته صنعت برق باشد. آن روزها رسیدن به این نقطه را کمی دور از ذهن می دانستم و پشت این ایده بلندپروازی 
مدیریتی می دیدم، اما این اتفاق در سایه توسعه کمی و کیفی سندیکا رخ داد. به خوبی به خاطر دارم که ستبران گاهنامه ای 20 صفحه ای بود که 
عمال کار بولتن خبری را انجام می داد و خانم فهیمه غالمی امور اجرایی آن را عهده دار بود. البته مهندس غالمرضا ناصح به عنوان مدیر مسئول 
تمام آنچه که در این نشریه منتشر می شد را با دقت رصد می کرد. بعدها که ستبران به شکل جدی تر و منظم تری منتشر شد و دامنه کاری ما با 
ایشان به عنوان مدیرمسئول گسترش یافت، درک کردم که حضور فردی فرهیخته، دقیق و با تجربه در جمع جوان ما تا چه اندازه ارزشمند بود. 

تفکر اولیه این نشریه را مهندس حمیدرضا صالحی پایه گذاری کرد. وی که در ابتدا به عنوان رییس کمیته روابط عمومی، با همکاری اش را 
با سندیکا آغاز کرد، به خوبی با رسانه آشنا بود و به پتانسیل های انتشار یک نشریه در تشکل ها آگاهی کامل داشت. اصرار و پیگیری مهندس 
صالحی شالوده اصلی ستبران را بنا گذاشت و ما اولین شماره این نشریه در قالب جدیدش را بهار 85 منتشر کردیم. به این ترتیب اولین شماره 
نشریه ستبران به عنوان فصلنامه سندیکایی که می رفت تا دامنه فعالیت های خود را در همه زوایای صنعت برق بگستراند، با هدف معرفی این 
تشکل و مسئولین آن منتشر شد. در آن سال محدودیت فعالیت در حوزه ای تخصصی مانند صنعت برق و البته بی تجربگی ام در حوزه های 
تشکلی، نگرانی های بسیاری برایم داشت اما به تدریج آموختم که صنعت برق به عنوان یک صنعت زیرساختی عمال محدودیتی ندارد و البته 
سندیکا در طول سال های پس از آن و وارد شدن به دوران بلوغ سازمان ها به ثباتی رسید که شاید امروز کمتر در تشکل های اقتصادی کشور 
بتوان نمونه آن را یافت. به فاصله کمتر از یک سال همکاران دیگری به روابط عمومی سندیکا پیوستند که شاخص ترین آنها مهندس علیرضا 
سیاسی راد بود. حضور ایشان به عنوان مدیر روابط عمومی و جانشین سردبیر در نشریه تحوالت گسترده ای در پی داشت که افزایش کیفی 

محتویات ستبران، به خوبی موید این تاثیر است. 
البته بعدها با انتشار بولتن روزانه ای که در چند سالی است خانم نازنین احمدی عهده دار گردآوری و انتشار آن هستند، تحول تازه ای در 
فعالیت های روابط عمومی سندیکا ایجاد کرد و در نهایت مجموع این حرکت ها، برای سه سال متوالی، روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران 

را در زمره برترین های جشنواره روابط عمومی های بخش خصوصی قرار داد.
حاال با یک نگاه ساده به 10 سال گذشته باور می کنم که من هم با سندیکا بزرگ شده ام. اگرچه از همان ابتدای آمدنم به این تشکل با عنوان 
دبیرتحریریه ستبران کارم را آغاز کرده بودم، اما بدون شک آنچه که در طول این سال ها در سندیکا آموختم، چیزی واالتر و ارزشمندتر از 
دوره های کاری گذشته ام بوده است. ستبران در طول این ده سال از مساعدت و حضور همکاران بسیاری بهره برده است. الزم می دانم باز هم در 
این نگاشت کوتاه از همراهی، مساعدت و حضور ارزشمند آقایان مهندس ناصح، مهندس صالحی، مهندس سیاسی راد و مهندس سپهر برزیمهر 
سپاسگزاری کنم.  البته تالش های بی شائبه و همراهی همکارانمان خانم ها فهیمه غالمی، صونا علیقلی زاده، مریم نقره، بهارک باقرپور، نفیسه 
زارع کهن، اعظم ویسمه، نرگس براهویی و بسیاری دیگر که در این یادداشت کوتاه مجال بردن نام آنها نیست، یاری رسان ما در این راه ده ساله 
بوده است.  آنچه که تا امروز در ستبران به چاپ رسیده، فارغ از نقدهایی که بدون شک به کار این مجموعه وارد است، نه تنها حاصل تالش 
روابط عمومی، بلکه شالوده پیگیری ها و تالش های همه کارکنان دبیرخانه سندیکا است. ما تالش کردیم آنچه که همکارانمان در بخش ها، واحدها 
و کمیته های مختلف اجرایی می کنند را به شکلی شفاف به مخاطبان و به ویژه اعضا اطالع رسانی کنیم. در حقیقت اگر پیشرفتی در ستبران رخ 
داده، حاصل رشدی بوده که سندیکا تجربه کرده است. قطعا این دیکته، اشتباهاتی داشته، اما تالش ما در طول این سال ها این بوده که نانوشته ای 
باقی نگذاریم. با صاحبان صنعت برق همراهی کنیم و عالوه بر رصد رخدادهای مهم صنعت برق و اقتصاد کالن کشور، حتی االمکان مدیران و 

شرکت های عضو را در چالش های فراوان پیش رویشان همراهی کنیم. 
امید آنکه باشیم و بتوانیم و بنویسیم ....

سمیه کاظم زاده دهکردی؛
 دبیر تحریریه نرشیه ستربان

... و پیامی خواهم آورد  100
سمیه کاظم زاده دهکردی؛ دبیر تحریریه نشریه ستبران

پشتصحنهسندیکا
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سپهر برزیمهر
. معاون اجرایی

. سابقه فعالیت در سندیکا: 9  سال

سندیكاي صنعت برق ایران؛ 
تشكلي ملي در سطح استانداردهاي 

بین المللي

محمد کتابچی 
. قائم مقام دبیر 

. سابقه فعالیت در سندیکا: 15  سال

جایگاه سندیکای صنعت برق ایران 
در آینده ای نه چندان دور، به عنوان 

داناترین نهاد در حوزه این  صنعت، به 
شکلی تاثیرگذار، اثربخش و تصمیم ساز 
در صنعت برق کشور تثبیت خواهد شد.

پرویز غیاث الدین 
. دبیر

. سابقه فعالیت در سندیکا: 1   سال

سندیكاي صنعت برق ایران؛ 
نمونه در:  

اداره تشکل/ کار تیمی
صمیمیت و یکدلی همکاران

استفاده از دانش و تجارب
انجام حرفه ای وظایف

علیرضا اسدی
. معاون پژوهش و برنامه ریزی

. سابقه فعالیت در سندیکا: 5   سال

سندیکای صنعت برق ایران؛
جایی برای همدلی، فضایی برای 

هم اندیشی و فرصتی برای بالندگی کسب 
و کار صنعت برق  ایران.

صادق صیاد
. معاون امور کمیته ها

. سابقه فعالیت در سندیکا: 8  سال

سندیکا مطمئن ترین و موثرترین حامی، 
امین ترین مشاور، پایگاه ظرفیت سازی 

دموکراسی و نهادی فعال در حوزه 
صنعت  برق

پشتصحنهسندیکا

سندیکا از نگاه کارکنان
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نازنین احمدی
. کارشناس روابط عمومی

.  مسئول بولتن روزانه سندیکا
. سابقه فعالیت در سندیکا: 6  سال

اینجا 1+1 می شود:   1 تیم،  1 صنعت،
 1 خانواده ... ، تفاوت بسیار است میان 

1 ها! 
ز"من"  کم کنیم بر"ما" فزاییم! 

مهسا اکبری
. کارشناس عضویت

. سابقه فعالیت در سندیکا: 1  سال

سندیکای صنعت برق ایران؛
بازوی توانمندی در اعتبار بخشی و 

تقویت بخش خصوصی با بهره گیری از 
خردجمعی و میانجی گری بین دولت و 

صنعتگر

حسین امیری طیبی
. مشاور حقوقی

. سابقه فعالیت در سندیکا: 8  سال

نشریه ستبران راهنمای هدایت و رهبری 
افکار خوانندگان آن بسوی نیل به اهداف 

نشریه است. 

بهارک باقرپور
. کارشناس عضویت و روابط عمومی

. سابقه فعالیت در سندیکا: 6   سال

سندیکای صنعت برق ایران؛
جلوه حمایت و یكدلي

سمیه برادران 
. مسئول امور عضویت و اعضا 

. سابقه فعالیت در سندیکا: 6   سال

سندیکای صنعت برق ایران؛
سازماندهی نوین، دوراندیشی یکپارچه، 

کارایی اندیشه

منوچهر بختیاری 
.  مدیرمالی و اداری 

. سابقه فعالیت در سندیکا: 4  سال

سندیکاي صنعت برق ایران؛
تشکلی که برای بهبود فضای کسب و کار 

صنعت برق کشور تالش می کند

دالرام پهلوانی
. کارشناس پژوهش

. سابقه فعالیت در سندیکا: 1  سال

سندیكا، یك واژه نیست؛ 
سندیكا مفهوم عمیقي از یك نقطه اتصال 

جمعي براي اوج گرفتن است. 

حمیده برهمند
. کارشناس کمیته توسعه صادرات

. سابقه فعالیت در سندیکا: 1  سال

سندیکا برای من تجلی تالشی صاقانه 
در مسیر اهداف متعهدانه است

صدیقه حسن پور
. کارشناس اداری

. مسئول دفتر کمیته ها
. سابقه فعالیت در سندیکا: 6  سال

تبلور فعالیت های سازنده سندیکا 
در گرو خدمات عاشقانه و داوطلبانه 

همکاران در واحد اجرایی و دبیرخانه 
است. 

زهره حیدرزاده
.کارشناس امور مالی

. سابقه فعالیت در سندیکا: 10  سال

هرکجا عشق  آید و ساکن  شود
 هرچه  ناممکن  بود ممکن  شود

در جهان  هر کار خوب  و ماندنی ست 
ردپای  عشق  در او دیدنی ست

پشتصحنهسندیکا
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صبا رهبری
. مسئول دبیرخانه

. سابقه فعالیت در سندیکا: 1  سال

سندیکای صنعت برق ایران؛
محملی برای توسعه کسب و کار 

فناورانه، مبتنی بر فناوری های روز دنیا و 
تحقق اقتصاد دانش  بنیان. 

زهرا شریفی
. خبرنگار و کارشناس روابط عمومی

. سابقه فعالیت در سندیکا: 1  سال

سندیکای صنعت برق ایران؛
سند یکپارچگی است برای صنعت گرانی 
که خواستند تا بمانند و برسازند و ستبران 
کارنامه این صنعت و چه وظیفه  دشواری 

است که آنگونه بنویسی تا نام بلند این 
صنعت را شایسته آید. 

راحله قزل
. دبیر کمیته های انرژی های تجدیدپذیر و 

مهندسین مشاور
. کارشناس پژوهش

. سابقه فعالیت در سندیکا: 4  سال

سندیكا در گذر زمان و در مسیر رشد 
و بلوغ خود امكان نقد آزاد و تبادل آرا 
و عقاید را براي كاركنان و اعضاي خود 

فراهم  كرده است. 

حسین شریفی
. دبیر کمیته های دکل سازان، تابلوسازان، 
یراق سازان توزیع و انتقال و پیمانکاران 

خطوط انتقال نیرو
. سابقه فعالیت در سندیکا: 6  سال

سندیکای صنعت برق ایران؛
اتحاد   وتعامل جمعی در تبدیل تهدیدها 

به فرصت هاست.

سمیه کاظم زاده
. کارشناس ارشد روابط عمومی

. دبیر تحریریه نشریه ستبران
. سابقه فعالیت در سندیکا: 10  سال

همه چیز زنده است و جاری/ و همه چیز 
در متن این سیال پرهیاهو، به هم گره 

می خورد/ درست مثل ما و قلم و سندیکا 
 / که حاصلش می شود "ستبران" 

تینا شفیعی
.  کارمند امور مالی

. سابقه فعالیت در سندیکا: 3 سال

سندیکاي صنعت برق ایران؛
تبلور هم افزایي

جالل رجبی 
. پشتیبانی  

. سابقه فعالیت در سندیکا: 7   سال

سندیکای صنعت برق ایران ؛
 نمونه یک تشکل تأثیرگذار

صنم سادات عابدی
. خبرنگار و کارشناس روابط عمومی

. سابقه فعالیت در سندیکا: 1  سال

سندیکاها در طول تاریخ زاده شدند 
تا صدای اقشار گوناگون جوامع را 

فریادکنند. سندیکای صنعت  برق ایران 
صدای مردانی است که آتش وجود ایران 

را با نفس گرم خود روشن نگه داشته اند. 

سامان فکوری  
. خدمات  

. سابقه فعالیت در سندیکا: 5  سال

بیشتر مردم فرصت ها را از دست 
 می دهند، زیرا فرصت ها لباس کار به تن 

دارند و ظاهرشان شبیه کار است 

سجاد قربانی   
. کارشناس عضویت   

. سابقه فعالیت در سندیکا: 1  سال

سندیکا؛ نمونه موفق یک تشکل با 
پشتوانه کارکنانی متعهد و پرتالش

پشتصحنهسندیکا
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مریم نقره
. دبیر کمیته مهندسی بازرگانی

. دبیر کمیته اتوماسیون و مخابرات
. کارشناس عضویت

. سابقه فعالیت در سندیکا: 10  سال

سندیکای صنعت برق ایران؛
تبلور صداقت، یکرنگی و وحدت رویه 

صنعت برق ایران.

علی اکبر محمدی
. خدمات

. سابقه فعالیت در سندیکا: 7  سال

انرژی و پشتکار بر همه چیز پیروز 
می شوند

محمدظفر مرادیان
. دبیر کمیته توسعه صادرات

. سابقه فعالیت در سندیکا: 6  سال

سندیکای صنعت برق ایران؛
نهاد پیشرو در راستای بستر سازی و 

ایجاد هم افزایی  بین اعضا جهت رسیدن 
به اهداف تعیین شده.

زهرا ولی پور
. کارشناس آموزش

. سابقه فعالیت در سندیکا: 4  سال

سندیکای صنعت برق ایران؛
سازندگی, نقدپذیری, دوستی, یکدلی, 

کارایی, اتحاد.

محمدعلی محمدی
. دبیر کمیته حقوقی و اقتصادی

. سابقه فعالیت در سندیکا: 4  سال

سندیکای صنعت برق ایران؛
فرصتی برای تبادل آخرین اطالعات 

فنی و علمی صنعت برق.

عصمت کرامتی
. کارشناس امور اداری

.  مسئول دفتر دبیر سندیکا
. سابقه فعالیت در سندیکا: 12  سال

همفکری، همكاري و همدلي در 
راستای اهداف جمعی خانواده بزرگ 

بخش خصوصي صنعت برق

سپیده گرجی
. کارشناس عضویت

 IT مسئول .
. سابقه فعالیت در سندیکا: 6  سال

سندیكاي صنعت برق ایران؛ 
تشكلي پیشرو، اعضایي متعهد و 

دبیرخانه اي حرفه اي.

پشتصحنهسندیکا
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خیرمقدمبهاعضایجدید

1. شرکت پلمپین صنعت
 به مدیریت: جناب آقای حسین نادری

زمینه فعالیت: طراحی و تولید انواع پلمپ های حفاظتی و صنعتی
تلفن: 4ـ22373553 / نمابر: 22373552

2. شرکت توسعه مهندسی زاویر
به مدیریت: جناب آقای شهرام رضایی عباسی

زمینه فعالیت: پیمانکار خطوط انتقال نیرو
تلفن: 40ـ88896739 نمابر: 88896738

3. شرکت انرژی کار فرازین
به مدیریت: جناب آقای سیاوش تحویلداری

زمینه فعالیت: پشتیبانی، فروش قطعات یدکی و ارایه خدمات پس از فروش به نیروگاه ها
تلفن: 22892119/ نمابر: 22850350

4. شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان                                                          
به مدیریت: جناب آقای محسن رستگارنیا

زمینه فعالیت: پروژه های نیروگاهی، پست، پروژه های آبرسانی
تلفن: 3201026ـ0613/ نمابر:  3201048ـ0613

5. شرکت کاوش توسعه فکور
به مدیریت: جناب آقای امیر ناصر رئیسی

زمینه فعالیت: تولید یراق آالت شبکه فشار ضعیف
تلفن: 34718186ـ026/ نمابر: 34718188ـ026

6. شرکت لوله بتن گرگان                                                                                                          
به مدیریت: جناب آقای رضا رضایی

زمینه فعالیت: تولید انواع قطعات پیش ساخته بتونی
تلفن: 3ـ34533480ـ017/ نمابر: 34533288ـ017

7. شرکت شیمی فرآور مریک
به مدیریت: جناب آقای مهیار متفکری نژاد
زمینه فعالیت: تولید خدمات گالوانیزه گرم
تلفن: 88708830/ نمابر: 88706997

8. شرکت یراق خودنگهدار شبکه
به مدیریت: جناب آقای محمود دارا

زمینه فعالیت: یراق آالت خطوط و پست هاي فوق توزیع و انتقال نیرو
تلفن: 9ـ56585697/ نمابر: 9ـ56585697

زمینه فعالیت: نصب و راه اندازی شبکه و سیستم های کنترلی و اندازه گیری

9. شرکت اندیشه فن آوری ام روز
به مدیریت: جناب آقای امیررضا کرملو

تلفن: 73410/ نمابر: 73419

10. شرکت نگین پروژه پاسارگاد
 به مدیریت: جناب آقای یوسف بورقی

زمینه فعالیت: تولیدکننده یراق آالت کابل خودنگهدار فشار ضعیف و متوسط
تلفن: 36601020ـ026،  36619135ـ026/ نمابر: 36601020ـ026

11. شرکت پدیده نیروی بارثاوا
به مدیریت: جناب آقای رضا غالمپور

زمینه فعالیت: طراحی و نصب و پیمانکار پست های فشار قوی
تلفن: 36057240ـ051 / نمابر: 36057984ـ051

سندیکای صنعت برق ایران، مقدم اعضای جدید را گرامی می دارد.
مّدت زمان و نحوه اجرا: 

 »16« ساعت – طیِّ »2« روز متوالی
 :

خیر مقدم به اعضای جدید

به گزارش کمیته عضویت سندیکای صنعت برق ایران، در ماه گذشته 14 شرکت جدید به عضویت این سندیکا پیوسته اند. 
بر پایه این گزارش، اعضای جدید به شرح زیر معرفی می شوند:
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کارگاه آموزشی
مبانی قراردادهای سرمایه گذاری و 
 ) PPP ( مشارکت عمومی - خصوصی

"با نگاهی به حوزه نیرو" 

سرفصل های کارگاه
t بررسی شاخص تقسیم و ماهیت قراردادهای پیمانکاری و سرمایه گذاری 	 	

t معرفی انواع قراردادهای ناظر به مباحث سرمایه گذاری و مشارکت عمومی - خصوصی 	 	

 (EPCF, BOT, BOO, BOOT, BLT, ROT, BLOT, BTO, Buy-Back, Joint Venture, …)            
t آشنائی با قوانین و مقررات باالدستی قراردادهای سرمایه گذاری و چارچوب مشارکت عمومی - خصوصی 	 	

t آشنائی با نحوه انتخاب مجریان طرح ها، در پروژه های سرمایه گذاری و مشارکت عمومی- خصوصی 	 	

t آشنائی با نحوه ارزیابی توان سرمایه گذار، در پروژه های سرمایه گذاری و مشارکت عمومی- خصوصی 	 	

t آشنائی با نحوه ارزیابی کیفی سرمایه گذار، در پروژه های سرمایه گذاری و مشارکت عمومی- خصوصی 	 	

t آشنائی با موافقت نامه و شروط عمومی قراردادهای سرمایه گذاری و چارچوب مشارکت عمومی- خصوصی 	 	

t آشنائی با تعهدات طرفین قراردادهای سرمایه گذاری و چارچوب مشارکت عمومی- خصوصی 	 	

ضرورت برگزاری کارگاه
قراردادهــای صنعت احداث، از حیث نحوه مشــارکت دولت در آن ها، به دو بخش کلی تقســیم می گردد. در بخش اّول 
دولت با  رویکرد اجرای طرح ، نســبت به ســرمایه گذاری در آن اقدام می نماید و در بخش دوم به دالیل گوناگون اعم از 
وســعت طرح و  نیاز به تأمین بودجه، رویکرد تأمین مالی را مدنظر قرار داده و به عنوان یک سرمایه پذیر عمل می نماید؛ 

قراردادهای نوع اول،  به پیمانکاری و قراردادهای اخیر، به سرمایه گذاری مشهور شده اند. 
عدم کفات منابع مالی دولت برای ســرمایه گذاری و لــزوم بهره  گیری از تخصص بخش خصوصی در ســال های اخیر، 
مشارکت  عمومی - خصوصی را، الگوی جدید اقتصادی کشور مطرح نموده است. قوانین توسعه و بودجه و مقررات خاص 
دیگر نیز،  بستر فعالیت بخش خصوصی، با رویکرد جدید سرمایه گذاری را فراهم کرده اند. نتیجتًا، پیش بینی می شود، در 
آینده ای نزدیک،  اغلب قراردادهای پیمانکاری بزرگ، جای خود را به قراردادهای سرمایه گذاری خواهند داد. از این رو، 

آشنایی با انواع  قراردادهای سرمایه گذاری و مشارکت عمومی - خصوصی، الزم و ضروری می نماید. 

لطفا برای کسب اطالعات بیشتر با واحد آموزش و پژوهش سندیکا
 به شماره 3- 66570930  داخلی 131 تماس حاصل فرمایید.

اردیبهشت      ۱۳۹۵
مدرس:  حمید حسین زاده

مشاور حقوقی صنعت و احداث کشور
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به اطالع مدیران، متخصصان، صنعتگران و پژوهشگران عزیز می رساند، روابط عمومی سندیکای صنعت برق 
ایران برای حمایت از توان و تولید داخل و به منظور معرفی آخرین دستاوردها و فعالیت های علمی و پژوهشی 
شرکت های عضو خود در نظر دارد، از این پس در هر شماره از ماهنامه خبری و اطالع رسانی ستبران مقاالت 

علمی و پژوهشی مربوط به شرکت های عضو را به چاپ برساند.  
بدینوسیله از همه دست اندر کاران و فعاالن صنعت برق دعوت می شود تا در صورت تمایل، مقاالت خود را 

به واحد روابط عمومی سندیکا- ماهنامه ستبران- ارسال کنند.

الزم به ذکر است، در ارایه مقاله توجه به نکات زیر ضروری است:
• مطالب ارسالی باید حداکثر تا پانزدهم هر ماه به تحریریه ماهنامه ستبران ارسال شود.

• آثار مذکور می بایست در قالب یکی از محورهای زیر و با در نظر گرفتن اصول روزنامه نگاری حرفه ای 
)دقت، صداقت، بی طرفی و...( نگارش شود.

• موضوعات پیشنهادی برای آثاری که ارسال می شود، عبارتند از:
- معرفی دستاوردهای علمی و تحقیقاتی مرکز تحقیق و پژوهش شرکت ها 

-  موضوع آزاد با محوریت مسائل و مشکالت ساخت داخل در صنعت برق ایران
-  مسائل روز اقتصاد و صنعت برق ایران

- بررسی مواضع و عملکرد نهادها و سازمان های مرتبط با صنعت برق ایران
- بررسی مواضع و عملکرد سندیکای صنعت برق ایران و سایر تشکل های غیر دولتی مرتبط

- نقد و تحلیل مباحث و موضوعات مطرح شده در میزگرد سندیکا
- موضوعات و مقاالت آموزشی در حوزه مدیریت کیفیت، بهره وری، بهبود روش ها و سیستم های مدیریت 

صنعتی و...

• مطالب حتی المقدور به صورت فایل WORD به آدرس پست الکترونیک:  setabran@ieis.ir  یا بر روی 
لوح فشرده به نشانی: تهران، خیابان فاطمی غربی، خیابان سیندخت شمالی، پالک 15، طبقه اول- روابط عمومی 

سندیکای صنعت برق ایران ارسال شود.
• با توجه به این که سیاست کلی نشریه، معرفی نویسنده یا مؤلف مقاله است، لذا ضروری است تا به همراه آثار، 
یک قطعه عکس، مشخصات عمومی شامل تحصیالت، شغل، آدرس، شماره تلفن و نشانی پست الکترونیک 

نویسنده نیز ارسال شود.
• همچنین حجم مطالب ارسالی نباید از 8 صفحه تایپی )فونت  14( فراتر رود.

• ماهنامه در گزینش علمی، ویرایش و یا انتخاب تیتر برای آثار ارسالی آزاد است.
• ارسال عکس های تزئینی مرتبط با موضوع مقاله بالمانع است. 

•  مقاله ارسالی در هیچ نشریه دیگری چاپ نشده باشد.
• از آنجا که سیاست کلی نشریه رعایت امانت داری و عدالت در میان اعضای سندیکا است، اولویت چاپ با 

مقاالتی خواهد بود که زودتر به دفتر نشریه ارسال شوند.




















