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آینده مبهم است. آنچه که قرار است در فرداهای 
دور و نزدیک رخ دهد بی شک جذاب ترین نقطه 
ابهام بشریت است. اگرچه امروز دانش و آگاهی، 
به  نزدیک  پیش بینی هایی  سمت  به  را  جهان 
حقیقت می برد اما باز هم ابهام شگفت انگیز آینده، 

بزرگترین انگیزه بشر برای ادامه مسیر است. 
با دیدی متفاوت اما گاهی این ابهام بیش از امید، 
ترس در دل ها می کارد و به جای آنکه نویدبخش 
رویدادهای خوشایند باشد، از روزهایی وهم انگیز 
خبر می دهد. امروز همه چیز به اینده متصل است. 
دولت آذرماه امسال، بودجه سال آتی را بر اساس 
پیش بینی هایش تدوین و به مجلس تقدیم کرد و 
برنامه ششم توسعه را برای پیشبرد اهداف نظام 

در 5 سال آینده، مدون کرد. 
در دنیـای امـروز همـه چیز بـه آینـده ای متصل 
اسـت کـه اگرچه مبهـم و پر از ناشناخته هاسـت 
نیـم  و  سـال  یـک  اسـت.  اجتناب ناپذیـر  امـا 
پیـش کمی     قبـل از آنکـه برنامه جامـع اقدامات 
و  ایـران  بیـن  برجـام  بـه  موسـوم  مشـترک 
سـران کشـورهای 1+5 بـه امضـا برسـد، تمـام 
بخش هـای اقتصـادی ایـران بـرای پسـابرجام 
برنامه ریـزی می کردنـد. امید به رونـق اقتصادی 
پـس از لغـو تحریم های ظالمانه ای کـه در طول 
را گرفتـه  ایـران  اقتصـاد  نفـس  هشـت سـال 
بـود، به قـدری زیـاد بـود کـه انتظـارات بـرای 
بلندپروازانـه ترسـیم کـرد.  آینـده ای روشـن را 
برجـام در تاریـخ 23 تیرمـاه 1394 مصوب شـد 
و تمـام کشـورهای جهـان بـه جـز چنـد دولـت 
معلوم الحـال دوبـاره بـا ایـران آشـتی کردنـد. 

رفت و آمد هیات های بلندپایه سیاسی، اقتصادی 
صنعت  دوباره  و  گرفت  باال  به ایران  تجاری  و 
گردشگری به کشورمان روی خوش نشان داد. 
سرمایه های خارجی و سیستم های مالی و بانکی 
بین المللی آرام آرام به بازار ایران راه گشودند و 
موانع بانکی پیش روی واردات و صادرات کشور 

برداشته شد. 
ایـران دوبـاره در اُپـک چانه زنـی را آغـاز کـرد 
و بـا افزایـش تولیـد نفـت، دولـت تـا انـدازه ای 
ثبـات و امنیـت را بـه اقتصاد کشـور بازگرداند. با 
وجـود ایـن رخدادهـای میمـون و علی رغم همه 
اتفاقاتـی کـه نبض اقتصـاد ایران را دوبـاره روی 
آهنـگ اطمینـان قـرار دادنـد، همـان انتظـارات 
بلندپروازانـه و غیر   واقعـی بـه تدریـج زمینه سـاز 

ناامیـدی در اثرگـذاری برجام شـدند. 
حاال در روزهای پایانی سال 1395 و در شرایطی 
که برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سال 1395 
تصویب  به  ملت  خانه  در  کاستی هایی  و  کم  با 
می رسند، آینده برایمان همچنان مجهول و مبهم 
مانده و این ابهام زنگ خطری است برای کشور 
ما که بیکاری و رکود بر همه زوایای اقتصادی و 

اجتماعی اش سایه افکنده است.
اقتصـاد کالن ایـران در پرتـو تحوالت سیاسـی 
دیپلماسـی صحیـح دولـت می توانـد  از  ناشـی 
روزهـای درخشـانی در پیـش رو داشـته باشـد. 
بی شـک رسـیدن بـه چنیـن روزهایـی نیازمنـد 
ُعقالیـی،  تصمیم سـازی های  دولـت،  تدبیـر 
فعالیـت بخـش خصوصـی و ایجـاد هماهنگـی 

اسـت.  اجرایـی  دسـتگاه های  بیـن 

بدیهـی اسـت کـه آنچـه آینـده بـرای مـا رقـم 
می زنـد، حاصـل تصمیمـات و اقدامـات امـروز 
ماسـت. افسـوس اگر صنعـت برق پویا، شـکوفا 
و توانمنـدی کـه مظهـر خودکفایـی و توسـعه 
صنعتی کشـور بـود، امـروز دچار بحـران و رکود 
شـده، بـدون تردیـد از نبـود مدیریـت کارآمـد و 
تصمیم سـازی های نادرسـت در سـطح دولـت و 

وزارت نیـرو ناشـی شـده اسـت. 
مـا در سـندیکای صنعت بـرق ایران بـاور داریم 
کـه اگر هریـک از فعاالن صنعت برق در مسـیر 
صحیـح گام بردارنـد، می توانیـم شـرایط آینـده 

کشـور را تغییـر دهیم.
مـا در »شـماره 106 سـتبران« بـه چشـم انداز 
اقتصـاد کالن ایـران بـه ویـژه در شـرایط پـس 
از برجـام پرداخته ایـم. همچنیـن، حرکـت بزرگ 
دیگـری را نیـز شـکل داده ایـم؛ تدویـن »سـند 
بـرق«،  صنعـت  کارهـای  و  کسـب  راهبـردی 
یکی از اقدامات این تشـکل برای روشـن شـدن 
مسـیر پیـش روی صنعـت بـرق کشـور اسـت. 
این سنــد می توانــد مسیر آینــده صنعت برق 
را پیش بینی کرده، بایدها و نبایدها و چالش ها و 
را مشخص  این صنعت  پیش روی  راهکارهای 
کند و مسیر را تا دستیابی به توسعه ای پایدار در 
این صنعت هموار سازد. ما در نقش نمایندگان 
بخش خصوصی صنعت بــرق تالش می کنیــم 
نقش خود را برای رسیدن به آینده ای پرامید و 
صنعتی توسعه یافته ایفا کنیم، امید که دولت و 
وزارت نیرو نیز در کنار ما ساز پیشرفت و توسعه 

کشور را کوک کنند.

سـرمقالـه
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بیم هـا و امیدهای اقتصـاد کالن ایـران

پرونـده



مقدمه
حساس  و  زیرساختی  صنایع  از  یکی  برق  صنعت 
وابستگی  به دلیل  که  می رود  شمار  به  کشور 
تاثیر  آن،  به  اقتصادی  تمامی  بخش های  مستقیم 
این  اخیر  سال های  در  دارد.  توسعه  مستقیمی  بر 
صنعت به دلیل تحوالتی که در نظام اقتصاد کشور 
مانند هدفمندسازی یارانه  و خصوصی سازی رخ داده 
است، دست خوش تغییراتی شده که ادامه سیاست ها 
و راهبردهای قبلی را ناممکن ساخته است. در نتیجه 
کسب و کارهای این صنعت با مسائل و چالش هایی 
مواجه شده اند که بر روی رقابت پذیری و رشدشان 
تاثیر زیادی داشته است. از این رو، ضروری است که 
مسائل کلیدی صنعت برق از منظر کسب و کارهای 
بخش خصوصی تحلیل شود و راهبردهای کارآمدی 
در  شود.  گرفته  به کار  و  شناسایی  آنها  جهت حل 
به عنوان  ایران  برق  راستا، سندیکای صنعت  این 
ایران،  خصوصی  بخش  کارهای  و  کسب  نماینده 
کارهای  و  کسب  راهبردی  سند  »تدوین  موضوع 
صنعت برق ایران« را در دستور کار قرار داده است 
تا ضمن شناسایی و اولویت گذاری مهم ترین مسائل 
راهبردی کسب و کارهای صنعت برق، سیاست ها و 
راهبردهای کارآمدی را جهت بهبود وضعیت کسب 
و کارهای صنعت ارائه کند. خروجی های این مطالعه 
معطوف به دو دسته از مخاطبان است. از یک جهت، 
سیاست های پیشنهادی به دستگاه های سیاست گذار 
ارائه می شود تا در فرایند سیاستگذاری های کشور 
به کار گرفته شود و از سوی دیگر راهبردهایی برای 
کارهای  و  به کسب  بنگاه ها  رقابت پذیری  ارتقای 

صنعت برق پیشنهاد می شود. 
با توجه به ابعاد موضوع و پیچیدگی های تدوین یک 
همچنین ضعف  و  در سطح کالن  راهبردی  سند 
الگویی  از  باید  روزآمد،  اطالعات  به  دسترسی  در 
با ذینفعان  تعامل  بتواند ضمن  استفاده می شد که 
صنعت  استراتژیک  مسائل  حوزه،  این  بازیگران  و 
برق را به صورت علمی و روشمند شناسایی و برای 
بهبود شرایط صنعت برق، استراتژی های مشخصی 
را تعریف کند. برای این منظور، فرآیند مطالعه در 
سه مرحله آمادهسازی، شناسایی مسائل راهبردی و 
تدوین استراتژی، تعریف شد. در مرحله آماده سازی، 
با هدف ارائه تصویری از وضعیت موجود کسب و 
کارهای صنعت برق بانک های اطالعاتی و آخرین 
زمینه  این  در  شد.  گردآوری  آماری  گزارش های 
بیش از ده هزار صفحه، گزارش و مستندات آماری 
گردآوری شد و تحلیلی از وضعیت موجود صنعت 
بنگاه ها،  تعداد  مانند  ابعاد مختلف    و روند آن، در 
ارزش سرمایه گذاری،  افزوده،  ارزش  میزان اشتغال، 
صادرات و واردات، میزان تولید برق، شبکه انتقال، 

توزیع و مصرف برق ارائه شد. 
در مرحله دوم با هدف شناسایی مسائل راهبردی 
کسب و کارهای صنعت برق، پانل های تخصصی 
و  دولتی  بخش صنعتی،  از سه  خبرگان  با حضور 
دسته بندی  به  توجه  با  گردید.  تشکیل  دانشگاهی 
موضوعــات، پانل هــای تخصصی در پنج محور 
»تغییرات  برق«  نهادی  »ساختار  برق«،  »اقتصاد 
و  برق«  اتالف  و  »بهره وری  نوآوری«،  و  فناوری 
برق«  کار صنعت  و  رقابت کسب  و  بازار  »ساختار 

برگزار شد. در این پانل ها حدود 40 نفر از خبرگان 
صنعت، در 10 جلسه تخصصی مشارکت داشتند. 
نظرات  با  برق  راهبردی صنعت  نهایت مسائل  در 
تحلیل  مدل  چارچوب  در  برق  صنعت  خبرگان 

رقابت پذیری پورتر اولویت گذاری شدند. 
در مرحله سوم، با توجه به مسائل راهبردی کسب 
و کارهای صنعت برق بدست آمده در مرحله قبل، 
فهرستی از راهبردها با استفاده از نظرات خبرگان 
در  راهبردها  این  شد.  تهیه  تطبیقی،  مطالعات  و 
و  بحث  با  شدند، سپس  ارائه  تخصصی  پانل های 
بررسی اعضای پانل و امتیاز دهی به این راهبردها، 
نهایتا راهبردهای توسعه کسب و کار صنعت برق 
تعیین شدند. همچنین با توجه به روندهای صنعت، 
افق  در  شاخص های صنعت،  مهم ترین  چشم انداز 
1404پیش بینی شدند. پس از تدوین سند راهبردی، 
برنامه راهبردی سندیکای صنعت برق با استفاده از 
مدل RBM1 )مدیریت بر مبنای نتایج( متشکل از 
مجموعه اقدامات سندیکای صنعت برق به منظور 
ارائه  و  تدوین  برق  صنعت  کالن  اهداف  تحقق 

می شود. 
در ادامه این گزارش، خالصه ای از یافته ها و  نتایج 
درابتدا  می شود.  ارائه  طرح،  این  در  آمده  بدست 
به  توجه  با  برق  عمومی صنعت  شرایط  بر  مروری 
آمارها و مستندات معتبر ارائه می شود. سپس مسائل 
راهبردی کسب و کارهای صنعت برق و راهبردها 
توسعه کسب و کارهای صنعت برق ارائه شده  است 
از  برخی  در  برق  صنعت  چشم انداز  نهایت،  در  و 

مهم ترین شاخص های صنعت بیان شده است.
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1- وضع موجود صنعت برق
ارزیابی  بدون  برق  از شرایط موجود صنعت  به یک تصویر درست  دست بابی 
ابتدا حوزه  این بخش،  این صنعت محقق نخواهد شد. در  شاخص های مهم 
صنعت برق با توجه به استانداردهای بین المللی تعریف شده است. سپس با توجه 
به وضعیت شاخص ها و نماگرهای آماری، جایگاه صنعت برق ایران، زنجیره 
ارزش این صنعت، وضعیت ارزش افزوده، وضعیت اشتغال، وضعیت بنگاه ها و 

ساختار نهادی صنعت برق بررسی می شود.  

1-1- حوزه صنعت برق
برای شناسایی حوزه صنعت برق از طبقه بندی استاندارد بین المللی فعالیت های 
ساختاری  دارای  آیسیک،  طبقه بندی  است.  شده  استفاده  )آیسیک1(  اقتصادی 
شامل  که  است  اقتصادی  فعالیت های  طبقه بندی  برای  یک دست  و  منسجم 
مجموعه ای از مفهوم ها، تعریف ها، اصول و قواعد طبقه بندی مورد توافق بین المللی 
است. بر مبنای کدهای آیسیک، فعالیت های اقتصادی صنعت برق به شرح زیر 
دسته بندی می شود؛ فعالیت های مرتبط با تامین برق، گاز، بخار و تهویه هوا تحت 
عنوان کد 35 قرار گرفته اند که بعنوان زنجیره تامین انرژی برق شناسایی می شوند 
و متشکل از عملیات تولید، انتقال و توزیع برق است. دسته دوم شامل فعالیت هایی 
از قبیل تولید موتور برقی، دینام و ترانسفورماتور، دستگاه های توزیع و کنترل 
برق، تولید باتری و انباره، تولید سیم و دستگاه های سیم کشی، تولید کابل های 
فیبر نوری، تولید سایر سیم ها و کابل های الکترونیکی و برقی، تولید دستگاه های 
سیم کشی و تولید تجهیزات روشنایی برقی است که در ذیل کد 27 تحت عنوان 
سازندگان تجهیزات برقی قرار می گیرند. دسته سوم شامل فعالیت هایی مانند نصب 
دکل های برق فشار قوی، نصب سیستم انتقال و توزیع نیرو، نصب و راه اندازی 
نیروگاه حرارتی، نیروگاه سیکل ترکیبی، گازی و هسته ای در رسته پیمانکاران و 
مشاوران احداث برق با کد 42 جای دارند. دیاگرام طبقه بندی فعالیت های اقتصادی 

صنعت برق بصورت شماتیک در شکل 1 نمایش داده شده است.
  

شکل 1- مدل شماتیک طبقه بندی فعالیت های اقتصادی صنعت برق

1-2- جایگاه صنعت برق ایران در جهان
میزان  است.  توجه  قابل  مختلفی  جنبه های  از  ایران  برق  صنعت  جایگاه 
تولید، مصرف، صادرات و واردات، ارزش افزوده صنعت برق، تعداد بنگاه ها و 
ایران  برق  صنعت  وضعیت  که  هستند  شاخص هایی  مهم ترین  میزان اشتغال 
را نشان می دهند. در ادامه این بخش هریک از موضوعات بر اساس آخرین 

گزارش های آماری بررسی شده اند.

1-2-1- تولید برق
بر اساس گزارش های منتشر شده در بخش صنعت برق، ایران با تولید 239/7 
میلیارد کیلووات ساعت در سال 2014، رتبه هفدهم تولید برق در دنیا و رتبه اول 
در منطقه را به خود اختصاص داده است. شکل 2 میزان تولید برق در کشورهای 
مختلف را بر حسب میلیارد کیلووات ساعت نشان می دهد. همانطور که در شکل 
مشاهده می شود کشورهای چین و امریکا با 5398 و 4099 میلیارد کیلووات 
ساعت بیش ترین میزان تولید برق در دنیا را به خود اختصاص داده اند. ایران از 
حیث میزان تولید با تایوان، افریقای جنوبی، عربستان سعودی و استرالیا در یک 

گروه قرار دارد.  

شکل 2- جایگاه ایران در تولید برق در جهان در سال 2014 

1-2-2-  مصرف برق
میزان مصرف برق در کشورهای مختلف در شکل 3 نمایش داده شده است. با 
توجه به شکل، همانند میزان تولید برق کشورهای چین و امریکا پرمصرف ترین 
کشورهای دنیا محسوب می شوند. ایران از این منظر با 199/8 میلیارد کیلووات 
ساعت در سال 2014، رتبه هیجدهم مصرف برق را به خود اختصاص داده است. 
ایران از منظر میزان مصرف برق با کشورهای اکراین، عربستان سعودی، مکزیک 

و استرالیا هم گروه است. 

شکل 3- جایگاه ایران در مصرف برق درجهان در سال 2014

شکل 4 سرانه مصرف برق را در کشورهای منتخب جهان را در سال 2014 
نمایش می دهد. طبق آمارهای گزارش شده بیش ترین سرانه مصرف برق به 
کشور ایسلند با 51142/11 میلیارد کیلووات ساعت تعلق دارد. جایگاه ایران با 
2471/53 میلیارد کیلووات ساعت در رتبه بندی جهانی 92 است. مقایسه شکل 
میزان مصرف برق و سرانه مصرف برق در ایران بیانگر این موضوع است که 
علیرغم اینکه میزان مصرف در ایران بسیار باالست )رتبه 18 در دنیا(؛ اما سرانه 

مصرف برق بسیار پایین است. 
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شکل 4- سرانه مصرف برق در کشورهای منتخب جهان در سال 2014

1-2-3-  صادرات و واردات انرژی برق
ایران از جمله کشورهای صادرکننده انرژی برق می باشد. شکل 5 رتبه بندی 
کشورهای مختلف جهان را بر حسب میزان صادرات نشان می دهد. با توجه به 
شکل، کشور فرانسه با صادرات 73400 میلیون کیلووات ساعت برق در صدر 
این رتبه بندی، قرار دارد و ایران با میزان 6707 میلیون کیلووات ساعت، در رتبه 

بیست و پنجم جای گرفته است. 

شکل 5- رتبه بندی کشورها از حیث میزان صادرات در سال 2014

شکل  6 روند تبادالت الکتریکی ایران را با کشورهای منطقه در فاصله سال های 
1377 تا 1393 نمایش می دهد. بررسی روند صادرات انرژی برق در ایران نشان 
می دهد که میزان صادرات انرژی برق از 622 میلیون کیلووات ساعت در سال 
1377 به 9660 میلیون کیلووات ساعت در سال 1393 رسیده است. همانطور که 
در نمودار دیده می شود خالص صادرات انرژی برق ایران از سال 1386 جهش 
زیادی داشته و وزارت نیرو توانسته است با ثابت نگه داشتن واردات انرژی برق، 

صادرات انرژی برق را افزایش دهد.  

شکل 6- روند صادرات و واردات برق در فاصله سال های 1377 تا 1393

1-2-4- صادرات کاال و خدمات مهندسی برق
صادرات تجهیزات صنعت برق در دهه گذشته بطور کلی دارای یک روند صعودی 
بوده و بطور متوسط ساالنه 20 درصد رشد داشته است. شکل 7 روند صادرات 
کاال و تجهیزات برقی را از سال 1380 تا سال 1394 نشان می دهد. بر اساس 
اطالعات ارائه شده در این شکل، میزان صادرات این صنعت از 30 میلیون دالر 
در سال 1380 به 227/3 میلیون دالر در سال 1394 رسیده است. این رشد اگرچه 
در برخی سال ها متوقف شده و کاهش یافته است اما بطور کلی همواره یک روند 

صعودی داشته است. 

شکل 7- روند صادرات کاال و تجهیزات صنعت برق طی سال های 1394-1380

شـکل 8 رونـد صـادرات خدمـات فنـی و مهندسـی حـوزه نیـرو را نسـبت بـه 
صـادرات خدمـات فنی و مهندسـی کل کشـور از سـال 1380 تا 1394 نشـان 
می دهـد. منظـور از صـادرات خدمـات فنـی و مهندسـی بخـش نیـرو در واقـع 
پروژه هـای مهندسـی و سـاخت تاسیسـات برقـی )EPC( اسـت.  بـا توجه به 
شـکل صـادرات خدمـات فنـی و مهندسـی بخـش آب و بـرق رونـد صعودی 
داشـته و در سـال 1394 به 2438 میلیون دالر رسـیده اسـت. همچنین بخش 
آب و بـرق در دو سـال اخیـر بیـش از 90 درصـد صـادرات خدمـات فنـی و 

مهندسـی کشـور را بـه خـود اختصاص داده اسـت.  

شکل 8- روند صادرات خدمات فنی و مهندسی از سال 1380 تا 1394

شاخص نسبت دالری به وزنی کاالها بیانگر آن است که بطور متوسط هر واحد 
)کیلوگرم( صادرات، چه میزان درآمد ارزی ایجاد می کند. شکل 9 روند شاخص 
نسبت دالری به وزنی صادرات کاال و تجهیزات برق را در دهه گذشته نشان 
می دهد این شاخص برای کل کاالهای صادراتی کشور به طور متوسط حدود 
یک دالر است در حالی که مقدار این شاخص برای صنعت برق حدود 8 دالر 
است. این موضوع نشان می دهد صنعت برق دارای ارزش افزوده باالتر بوده و 
یک صنعت دانش بنیان است که می تواند ارزآوری بیشتری برای فعالیت های 

داخل کشور ایجاد کند.
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شکل 9- روند شاخص نسبت دالری به وزنی صادرات کاالی کشور  بین سال های 1380 تا 1391

1-3-  زنجیره ارزش صنعت برق
زنجیره تامین انرژی الکتریکی از تبدیل انرژی های اولیه به انرژی برق در نیروگاه ها 
آغاز می شود. سپس برق تولیدی از طریق شبکه های فشار قوی و فوق توزیع به 
مناطق مصرف انتقال داده می شود. در ادامه از طریق کاهش ولتاژ در پست های 
برق، این برق در شبکه های توزیع منتقل و به مصرف کنندگان رسانده می شود. 

زنجیره ارزش صنعت برق به تفصیل در شکل 10 نمایش داده شده است. 

شکل 10- زنجیره ارزش صنعت برق

1-4-  ارزش افزوده صنعت برق
شکل 11 روند ارزش افزوده صنعت برق ایران را به قیمت ثابت و قیمت جاری از 
سال 1373 تا 1393 نشان می دهد. همانطور که در شکل مشاهده می شود روند 
ارزش افزوده صنعت برق به قیمت ثابت تقریبا ثابت مانده و روند ارزش افزوده به 
قیمت جاری روند صعودی داشته است که این به معنای آن است که رشد ارزش 

افزوده به قیمت جاری  بیشتر ناشی از  تغییر قیمت )تورم( بوده است. 

شکل 11- روند ارزش افزوده صنعت برق در فاصله سال های 1393-1373

شکل 12 روند ارزش افزوده صنعت برق را نسبت به کل صنعت نسبت به قیمت 
جاری در فاصله سال های 1373 تا 1393 نشان می دهد. با توجه به شکل روند 
ارزش افزوده صنعت برق بطورکلی با شیب کمی صعودی بوده و در سال 1393 به 
198049 میلیارد ریال رسیده است. بطور کلی متوسط سهم ارزش افزوده صنعت 

برق به کل صنعت در این سال ها برابر با 11 درصد بوده است. 

شکل 12- ارزش افزوده صنعت برق و صنعت به قیمت جاری از فاصله 1373 تا 1393

1-5- اشتغال در صنعت برق
نیروی انسانی فعال در صنعت برق، بر اساس محل فعالیت در سه گروه کارکنان 
نیرو )شرکت های برق منطقه ای، شرکت های تولید  تابعه وزارت  شرکت های 
نیروی برق، شرکت های توزیع نیروی برق، کارکنان نیروگاه های برقآبی و سایر 
و شرکت های سازنده  پیمانکاری، مشاوره ای  تابعه(، شرکت های  شرکت های 
در  فعال  انسانی  نیروی  آمار  بندی می شوند. جدول 1  برقی طبقه  تجهیزات 
صنعت برق را نشان می دهد. در مجموع 153502 نفر در صنعت برق کشور 
مشغول به فعالیت هستند که 28/5 درصد سهم شرکت های تابعه وزارت نیرو، 
39 درصد سهم پیمانکاران و مشاوران و 32 درصد سهم سازندگان تجهیزات 

برقی است.  
جدول 1- آمار نیروی انسانی فعال صنعت برق 

تعداد کارکنانشرحردیف

43891شرکت های تابعه وزارت نیرو11

60046شرکت های پیمانکاری و مشاوره ای22

49565شرکت های سازنده تجهیزات33

153502مجموع

1-6- بنگاه های صنعت برق
شرکت ها و بنگاه های صنعت برق را می توان در سه گروه اصلی شرکت های 
و شرکت های  مشاوره،  و  پیمانکاری  نیرو شرکت های  وزارت  اقماری  و  تابعه 
سازنده تجهیزات طبقه بندی کرد. جدول 2 تعداد شرکت های فعال صنعت برق 
را به تفکیک این دسته نشان می دهد. همانطور که در این جدول دیده می شود، 
فعالیت هستند که سهم  به  برق مشغول  در صنعت  بنگاه  در مجموع 2226 

شرکت های پیمانکاری و مشاوره ای 73 درصد است. 

جدول 2- تعداد شرکت های فعال در صنعت برق به تفکیک فعالیت

تعداد شرحردیف

122شرکت های تابعه و اقماری وزارت نیرو4 1

1629شرکت های پیمانکاری و مشاوره ای25

475شرکت های سازنده تجهیزات36

2226مجموع
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در بخش سازندگان تجهیزات برقی، تعداد 475 کارگاه در سال 1393، فعالیت 
این  در  شاغل  انسانی  نیروی  و  کارگاه های صنعتی  تعداد  داشته اند. جدول 3 
کارگاه ها را در طی سال های 1387-1393 نمایش می دهد. با توجه به اطالعات 
و  داشته  نزولی  روند  مذکور  سال های  در  صنعتی  کارگاه های  تعداد  جدول، 
میزان اشتغال در این کارگاه ها از 58 هزار نفر در سال 1387 به 48 هزار نفر در 

سال 1393 کاهش یافته است )17 درصد کاهش(.

فاصله سال های  برق در  تعداد کارگاه های صنعتی و شاغالن آن ها در صنعت  جدول 3- 
1393-1387

ارزش افزوده تعداد شاغالنتعداد کارگاهسال
)میلیارد ریال(

13875215800114049

13885175713816487/7

13894905318116521

468                       13905251718155

13914824963520337

13924764462623158/8

13934754863328488/7

1-7- ساختار نهادی
سـاختار نهـادی صنعـت بـرق ایـران در وزارت نیـرو، متشـکل از سـه سـطح 
سـتادی، میانـی و عملیاتـی اسـت کـه در  شـکل  13 نشـان داده شده اسـت. در 
حـال حاضـر ، 16 شـرکت بـرق منطقـه ای، 28 شـرکت مدیریـت تولیـد و 42 
شـرکت توزیع برق و دو سـازمان توسـعه برق ایران و آب و برق خوزسـتان در 
بخـش عملیاتـی، فعالیت دارنـد. در حوزه میانی نیرو، شـرکت سـهامی مدیریت 
شـبکه برق ایران، سـازمان بهـره وری انرژی ایران )سـابا(، سـازمان انرژی های 
نـو ایران )سـانا(، شـرکت مدیریت پروژه هـای نیروگاهی ایران )مپنا( و شـرکت 
تعمیـرات نیروگاهـی ایران بعنوان شـرکت های وابسـته توانیر متولـی امور برق 

وزارت نیرو هسـتند.

شکل 13- ساختار نهادی صنعت برق ایران

2- مسائل استراتژیک کسب  و کارهای  صنعت برق
مسائل استراتژیک کسب و کارهای صنعت برق، مهم ترین مسائلی هستند که 
کسب و کارهای  صنعت با آن مواجه بوده و روی مزیت رقابتی آن ها تاثیرگذار 
است. این مسائل در سطح صنعت بررسی می شوند به این معنا که موضوعات 
برون بنگاهی بوده بنابراین در کنترل مدیران بنگاه ها نمی باشد. این موضوعات 
عواملی هستند که محیط فعالیت بنگاه را تغییر می دهند، درنتیجه می تواند مانع 
رشد یا تحرک بنگاه های صنعت در بازارهای داخلی و خارجی شوند، به نحوی که، 

قدرت رقابتی آنها را افزایش دهند و در نتیجه بازده صنعت را باال ببرند. برای 
شناسایی مسائل استراتژیک کسب و کارهای صنعت برق، ابتدا فهرستی از این 
با نظرات  آمد، سپس  اول طرح، بدست  بر اساس گزارش های مرحله  مسائل 
عوامل  چارچوب  در  نهایت،  در  و  شدند  گذاری  اولویت  مسائل  این  خبرگان، 

رقابت پذیری مدل تحلیلی پورتر، طبقه بندی شدند.
مـدل المـاس پورتـر یـک مـدل تحلیلـی بـرای ارزیابـی عوامـل موثـر بـر 
رقابت پذیـری یـک صنعت در سـطح ملی و بین المللی اسـت. ایـن مدل عوامل 
موثـر بـر رقابت پذیـری صنعـت را در چهار دسـته اصلـی طبقه بنـدی می کند: 
»عوامـل تولیـد«، »شـرایط تقاضـا«، »سـاختار و اسـتراتری رقابـت« و »صنایع 
پشـتیبان و وابسـته«. بـر اسـاس مـدل پورتـر، وقتـی که ایـن عوامـل در یک 
صنعت نسـبت به سـایر صنایع و یا سـایر کشـورها در وضعیت بهتری باشـند، 
آن صنعـت دارای مزیـت رقابتـی اسـت  و از تـوان رقابتـی باالتـری برخـوردار 
اسـت. بنابرایـن بـرای بهبـود شـرایط رقابت پذیـری و توسـعه اقتصـاد یـک 
صنعـت، راهکارهایـی بایـد ارائه شـوند که این عوامـل را بهبود دهنـد. در ادامه 
ایـن بخـش مسـائل اسـتراتژیک کسـب و کارهای صنعـت بـرق در چارچوب 
عوامـل رقابـت پذیـری مدل پورتر ارائه می شـود. در شـکل 14 عوامـل موثر بر 
رقابت پذیـری کسـب و کارهـای صنعـت بـرق، نشـان داده شـده و در ادامه هر 

یـک از ابعاد بررسـی شـده اسـت.

شکل14- تحلیل عوامل رقابت پذیری کسب و کارهای صنعت برق

2-1- شرایط تقاضا
مسائل استراتژیک کسب و کارهای صنعت برق در بعد »شرایط تقاضا« از چند 

جهت مورد توجه است:

2-1-1- روند تقاضا: رکود بازار
روند تقاضای شرکت های سازنده و پیمانکاری صنعت برق، کامال تحت تاثیر 
طرح های توسعه ای احداث تاسیسات تولید، انتقال و توزیع برق در وزارت نیرو 
است. هم اکنون نظام مالی برق دچار بحران عدم توازن درآمد و هزینه است و در 
نتیجه وزارت نیرو مبتال به عارضه کسری بودجه سیستماتیک است. به همین 
خاطر روند سرمایه گذاری در صنعت  برق کاهش یافته و تقاضا برای محصوالت 

و خدمات کسب و کارهای صنعت برق دچار رکود شده اند.
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2-1-2- انحصار خریداران: قدرت چانه زنی شرکت های دولتی
زنجیـره تامیـن بـرق در انحصار شـرکت های دولتی اسـت و این شـرکت ها در 
کنتـرل شـرکت مـادر تخصصی توانیر هسـتند که بر شـرایط خریـد تجهیزات 
و خدمـات مهندسـی بـرق، تسـلط انحصـاری دارد. در ایـن شـرایط انحصاری، 
قـدرت خریـدار بدلیـل انحصار، بسـیار باال اسـت و عمال شـرکت های سـازنده 
و پیمانـکار نمی تواننـد در تعیین شـرایط مبادلـه هیچگونه اعمـال نظری کنند. 
ایـن عارضـه بدلیـل عدم وجـود نهاد تنظیـم مقررات بازار، موجب شـده اسـت 
کـه وزارت نیـرو هـم به عنـوان خریـدار تجهیـزات و خدمات مهندسـی برق و 
هـم بـه عنـوان نهاد حاکمیتی، همزمـان دو نقش را در بازار ایفـا کند، یعنی هم 
مقررات گـذاری در انحصـار وزارت نیـرو اسـت و هـم وزارت نیـرو خریدار عمده 
تجهیـزات و خدمـات مهندسـی بـرق اسـت. ایـن عامـل موجب شـده اسـت، 
رقابت پذیـری صنعـت تحـت تاثیـر سیاسـت ها و رفتـار وزارت نیرو قـرار گیرد. 
همچنیـن انحصـار شـرکت های دولتـی در بـازار تامیـن بـرق موجب می شـود 
بسـیاری از قوانیـن و حتـی قراردادهـا، یکجانبـه تدویـن شـود و شـرکت های 

دولتـی تعهـدات خود را اجـرا نکنند.

2-1-3- بازارهای جایگزین داخلی و خارجی
بخشی از تقاضای تجهیزات و خدمات برقی در سایر صنایع داخلی مانند صنعت 
نفت و پتروشیمی و صنایع بزرگ است که بدلیل وجود رکود در اقتصاد ملی دچار 
افت شده است. تالش برای دستیابی به این بازارها با موانع متعددی مانند شدت 
رقابت سازندگان، وجود استانداردها و کسب مجوزهای قانونی مواجه است که 

ریسک کسب و کارهای این صنعت را باال می برد.
 همچنین بازارهای صادراتی، بدلیل آنکه معامالت انجام شده عموما بصورت 
B2G بوده و طرف قراردهای خارجی دولت ها هستند، تعامل بین دولت ایران 
با دولت های خارجی روی این کسب و کارها تاثیر مستقیم می گذارد و بدلیل 
طوالنی بودن پروژه ها، با ریسک زیاد از نظر اجرای قراردادها و وصول مطالبات 

مواجه هستند. 

2-2-  شدت و استراتژی رقابت بنگاه ها 
صنعت برق مانند عموم صنایع کشور بدلیل سیاست های تشویقی دولت برای 
تاسیس بنگاه های کوچک و متوسط، در شرایطی قرار دارد که تعداد زیادی بنگاه 
کوچک و متوسط با ظرفیت های پایین در آن در حال رقابت هستند. به همین 
دلیل این بنگاه ها نتوانسته اند، از نظر مقیاس تولید، توسعه پیدا کنند و در نتیجه 
نمی توانند از مزیت های صرفه اقتصادی بهره مند شوند. در حال حاضر رقابت 
شدیدی بین کسب و کارهای صنعت برق وجود دارد که گاهی به رقابت مخرب 
و ناسالم نیز کشیده می شود و امکان ائتالف های استراتژیک و همکاری های 

تجاری چندان وجود ندارد.
همچنین بدلیل سیاست های وزارت نیرو برای تامین مالی پروژه های صنعت برق 
از طریق استقراض خارجی، این تهدید وجود دارد که سازندگان خارجی بتوانند 
محصوالت خود را از طریق قراردادهای فاینانس وارد کشور کنند و بنگاه های 

سازنده داخلی را از رقابت خارج کنند. 

2-3- صنایع وابسته و تامین کننده
کسـب و کارهـای صنعـت بـرق در تامیـن مـواد اولیـه از دو جهـت در شـرایط 

دشـواری قـرار دارنـد. از یک طـرف عرضه بخش زیـادی از مـواد خام مصرفی 
ایـن شـرکت ها مانند فـوالد، مـس و آلومینیـوم در انحصار شـرکت های بزرگ 
دولتـی و شـبه دولتـی اسـت کـه می تواننـد محصوالت خـود را با شـرایط یک 
جانبـه و در جهـت منافـع بیشـتر خـود عرضـه کننـد و بـا قیمت هـای باالتر از 
قیمت هـای جهانـی به صنایع پایین دسـتی بفروشـند. این شـرایط باعث شـده 
اسـت سـازندگان صنایـع بـرق قـدرت رقابت پذیـری خود را نسـبت بـه رقبای 

خارجـی در بازارهـای صادراتی از دسـت بدهند.
از سوی دیگر، بخش زیادی از کاالهای واسطه ای مورد نیاز این صنعت از طریق 
واردات تامین می شود. این موضوع باعث می شود تامین این مواد در چرخه تولید 
و ساخت تاسیسات برقی، تحت تاثیر نوسانات بازار ارز بوده و تامین کنندگان با 
ریسک نوسان نرخ ارز مواجه شوند و در برخی مواقع تغییرات زیاد نرخ ارز، موجب 

متضرر شدن پیمانکاران و سازندگان گردیده است.

2-4- عوامل تولید
شرکت های سازنده صنعت برق در بخش عوامل تولید با دو چالش اصلی مواجه 

هستند:
 از یک سو بدلیل عدم تعامل با شرکت های جهانی و مراکز علمی در سال های 
گذشته، نتوانسته انــد انتقال فناوری را انجــام دهند و از ســـوی دیگر بدلیل 
محدودیت های مالی و ریسک باالی پروژه های تحقیق و توسعه، نتوانند برای 
از  بسیاری  روی  فناوری  نتیجه شکاف  در  کنند.  سرمایه گذاری  نوآوری  خلق 
شرکت های سازنده تاثیر گذار بوده و عمال در بسیاری از تجهیزات برقی، فاقد 

مزیت رقایتی در بازارهای جهانی می باشند.
همچنیـن بنگاه هـای صنعـت بـرق بدلیـل حساسـیت های فنـی صنعـت، بـا 
چالـش اسـتانداردها و آزمون هـای مرجـع مواجه هسـتند که منجر بـه افزایش 
هزینه هـای بنگاه ها شـده اسـت. در موارد متعددی، آزمایشـگاه اسـتانداردی در 
داخـل کشـور وجـود نـدارد؛ در نتیجه اخـذ گواهینامه های اسـتاندارد با مشـکل 
مواجـه اسـت. در مـواردی نیـز، اسـتانداردهای مورد نیاز بومی نشـده اسـت و با 

شـرایط صنعت تناسـب ندارد. 
بنابراین در بخش عوامل تولید، موضوع فناوری و استانداردها یکی از مسائل 

استراتژیک صنعت محسوب می شود.

2-5- عوامل کالن
عالوه بر مسائل محیط صنعت، عوامل کالن محیط کسب و کار مانند، مقررات 
رقابت پذیری  بر  نیز  حقوقی  نظام  و  بیمه  نظام  و  مالیاتی  نظام  بانکی،  نظام 
بنگاه های صنعت برق، تاثیرگذار هستند که در این سنـــد بدلیل  تمرکز مطالعه 
روی محیط داخلی صنعت برق، به این عوامل پرداخته نشده است و انتظار می رود 
با توجه به کالن بودن آنها در اقتصاد ملی، در اتاق بازرگانی به عنوان نهاد بخش 

خصوصی مورد بررسی قرار گیرند. 

2-6- جمع بندی مسائل راهبردی
جـدول 4 جمع بنـدی عوامـل مسـائل اسـتراتژیک تاثیر گـذار بـر رقابت پذیری 
کسـب و کارهـای صنعـت برق را نشـان می دهـد. همانطور کـه در این جدول 
دیـده می شـود، عوامـل اسـتراتژیک کسـب و کارهـای صنعـت بـرق در چهار 

محـور مـدل پورتـر طبقه بندی شـده اند.
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جدول 4- مسائل راهبردی کسب و کارهای صنعت برق در چارچوب عوامل رقابت پذیری صنعت

عوامل رقابت پذیری کسب و کارهای صنعت برقابعاد رقابت پذیری

شرایط تقاضا

تداوم رکود و کاهش سرمایه گذاری در صنعت برق: )قیمت گذاری 
برق و عدم تعادل درآمد و هزینه(

انحصار شرکت های خریدار دولتی: )قدرت چانه زنی باالی 
خریداران، مقررات گذاری یکجانبه به نفع شرکت های دولتی و 

عدم اجرای تعهدات شرکت ها و کارفرمایان دولتی(

ریسک های بازارهای جایگزین داخلی و خارجی در صادرات کاال 
و خدمات برق

شدت و استراتژی 
بنگاه ها

رقابت شدید در صنعت بدلیل اندازه کوچک بنگاه ها و تعداد زیاد 
بنگاه ها

تهدید ورود رقبای خارجی از طریق فایننس های خارجی 

صنایع وابسته
انحصار شرکت های تامین کننده مواد خام )صنایع باالدستی(

ریسک نوسانات نرخ ارز واردات کاالهای واسطه ای

عوامل تولید

شکاف فناوری )بدلیل کمبود منابع و ریسک باالی نوآوری و 
انتقال فناوری(

استانداردها و آزمون های تایید کیفیت )آزمایشگاه های مرجع و 
کنترل نظام خرید(

 
3- راهبردهای توسعه کسب و کارهای صنعت برق 

با توجه به جمع بندی بدست آمده می توان راهبردهای توسعه کسب و کارهای 
صنعت برق را بصورت نمودار 15 خالصه کرد. در این نمودار راهبردهای توسعه 
کسب و کارهای صنعت برق در هر یک از محورهای رقابت پذیری مدل پورتر 

شناسایی و ارائه شده اند. در ادامه این بخش این راهبردها بیان شده است.

شکل15- راهبردهای توسعه کسب و کارهای صنعت برق

3-1- اصـالح چرخـه اقتصـادی صنعـت بـرق از طریق اصـالح نظام 
قیمت گـذاری

اصالح چرخه اقتصادی صنعت برق یکی از راهبردهای اساسی توسعه کسب 
و کار صنعت برق است که مهم ترین حلقه آن اصالح نظام قیمت گذاری است. 
برای اصالح نظام قیمت گذاری انتظار می رود الیحه ای توسط دولت تدوین و 
به  برق  در صنعت  قیمت گذاری  روند  تا  اسالمی ارائه شود  به مجلس شورای 
صورت ساختاری اصالح شود. این الیحه می تواند در چارچوب ایجاد »نهاد تنظیم 

مقرارت بخش برق« ارائه شود. در این رابطه الزم است ساز و کارهای فعلی 
قیمت گذاری برق که بصورت غیر رقابتی و غیر شفاف انجام می شود و همچنین 
نهاد بورس برق که با هدف رقابتی کردن بازار برق ایجاد شده بود، آسیب شناسی 

شود و برای حل آن، راهکار فنی و اقتصادی دقیقی ارائه شود. 

3-2-  افزایش سرمایه گذاری در پروژه های توسعه ای صنعت برق از 
منابع ملی و بازار سرمایه

توسعه صنعت برق نیازمند حداقل 8 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در سال 
است که تامین این میزان سرمایه برای توسعه صنعت برق به عنوان یک بخش 
زیرساختی، از منابع بخش عمومی و یا خصوصی به تنهایی امکان پذیر نیست. 
برای این کار الزم است از ابزارهای نوین تامین مالی از بازار سرمایه با مشوق ها 
و ضمانت های دولتی استفاده شود. ارائه یک مدل تامین مالی پروژه های صنعت 
برق یکی از مهم ترین موضوعات راهبردی است که نیازمند طراحی ابزار و مدل 

مالی متناسب با  شرایط اقتصادی و فنی صنعت برق باشد. 

3-3- ایجاد نهاد تنظیم مقررات )رگوالتوری برق(
صنعـت بـرق بدلیل ماهیت شـبکه ای بـودن آن، دارای ویژگـی انحصار طبیعی 
اسـت، بـه همیـن خاطـر بـرای ایجـاد شـرایط رقابتـی نیازمنـد برقـراری نهاد 
تنظیـم مقـررات اسـت که معایـب انحصار را بـه حداقل برسـاند. در حال حاضر 
بیش تـر اقتصادهـای جهـان دارای نظـام رگوالتـوری در بخش برق می باشـند 
ولـی در ایـران این نهاد هنوز ایجاد نشـده اسـت. بـرای شـکل گیری این نهاد، 
تالش هایـی در شـورای رقابـت و دولت در حال انجام اسـت کـه باید تبدیل به 

قانون شـود و بـه مرحله اجرا برسـد. 

3-4-  حذف انحصارها و رقابتی کردن بازارهای صنعت برق
در صنعت برق عالوه بر انحصارهای طبیعی که در شبکه های انتقال وجود دارد، 
در برخی بخش های دیگر مانند خرده فروشی برق، تامین برخی تجهیزات نیز 
رانت  ایجاد  انحصارها موجب  این  نیست.  دارد که طبیعی  انحصارهایی وجود 
برای برخی موسسات و یا شرکت ها شده است. حذف انحصارها و رقابتی کردن 
بازارهای صنعت برق یکی از راهبردهای اساسی برای باال بردن رقابت پذیری 

صنعت می باشد. 

3-5- حمایت مالی و سیاسی از صادرات تجهیزات و خدمات مهندسی برق
از  سیاسـی  و  مالـی  حمایت هـای  نیازمنـد  بـرق  توسـعه صـادرات صنعـت 
صادرکننـدگان اسـت. ایـن حمایت هـا بایـد بتوانـد ریسـک های غیـر تجاری 
کـه در کنتـرل بنگاه هـا نمی باشـد و عمومـا از روابـط سیاسـی و غیـر تجاری 
کشـورهای مقصـد بـر شـرکت های صادر کننده تحمیل می شـود را بـه حداقل 
برسـاند. بـرای ایـن کار الزم اسـت ابزارهـا و مکانیزم های تشـویقی و حمایتی 

شناسـایی و تدویـن شـود و توسـط دولـت بـه اجـرا درآید.

3-6-  اصالح سیاست های دولت در جهت شکل گیری بنگاه های بزرک
سیاست های اقتصادی دولت در زمینه تشکیل بنگاه های صنعتی به نحوی است 
که با دادن معافیت های مالیاتی، مجوزهای تاسیس، تسهیالت و سایر روش ها 
سرمایه را به سمت تشکیل بنگاه های کوچک و متوسط هدایت می کند و در 
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نتیجه ایجاد یک شرکت کوچک و متوسط جذابیت بیش تری نسبت به بزرگ تر 
کردن بنگاه های موجود دارد. این روند باید تغییر کند و سیاست هایی در پیش 
بزرگ و همگرایی  بنگاه های  منابع کشور در جهت گسترش  گرفته  شود که 

بنگاه های کوچک هدایت شود.

3-7-  ایجاد ائتالف های استراتژیک و همکاری های تجاری
بیـن  تجـاری  همکاری هـای  گسـترش  و  اسـتراتژیک  ائتالف هـای  ایجـاد 
بنگاه هـا و شـرکت های سـازنده یکـی از راهبردهـای حفـظ و توسـعه تـوان 
رقابتـی بنگاه هـا جهـت ورود بـه بازارهای جدیـد و نیز ایفای نقش در شـرایط 
جدیـد نظـام مالـی صنعـت بـرق اسـت. در حـال حاضـر ورود بـه بازارهـای 
صادراتـی نیازمنـد تـوان مالـی و ظرفیت هـای سـازمانی اسـت کـه از مقیاس 
شـرکت های کوچـک و متوسـط فراتـر اسـت و بـدون همکاری هـای تجاری 
امـکان رقابـت در بازارهـای صادراتـی وجود نـدارد. همچنین در شـرایط جدید 
نظـام مالـی صنعت برق، بسـیاری از پروژه هـا، نیازمند سـرمایه گذاری و تامین 
مالـی توسـط بخـش خصوصـی بصـورت EPCF اسـت. مشـارکت در چنیـن 
قراردادهایـی نیازمنـد همکاری هـای تجـاری و ائتالف های اسـتراتژیک افقی 
و عمـودی بیـن بنگاه هـای سـازنده و پیمانـکار اسـت. در حـال حاضـر بدلیل 
عـدم وجـود چارچوب هـای مناسـب حقوقـی و مالـی، همکاری هـای تجـاری 
بسـیار محـدودی انجـام می شـود. اجـرای ایـن راهبـرد بـا هدایـت و راهبری 

تشـکل های بخـش خصوصـی بـه انجـام می رسـد. 

3-8- جلوگیری از واردات کاالهای خارجی مشابه داخلی 
راهبرد جلوگیری از واردات کاالهای خارجی مشابه داخلی یکی سیاست های 
کلیدی برای حفظ صنایع داخلی در شرایط رکود و بحران های مالی صنعت است 
که علیرغم وجود قوانین حمایتی قابل توجه در این زمینه، همچنان تهدید ورود 
کاالی خارجی وجود دارد. بویژه با توجه به روش های تامین مالی مطرح شده در 
صنعت برق که عمدتا بر استقراض خارجی متکی است، سازندگان داخلی بیش تر 
تهدید می شوند. بنابراین بکارگیری روش هایی برای جلوگیری از جایگزین شدن 
محصوالت خارجی با کاالهای داخلی در پروژه های احداث صنعت برق یکی از 

راهبردهای اساسی توسعه کسب و کارهای صنعت برق است.

3-9- ایجاد نهادهای تنظیم مقررات بازار در بازارهای انحصاری و شبه 
انحصاری مواد خام

مقابله با انحصار و اثرات مخرب آن بر اقتصاد ملی در صنایع باالدستی و تامین 
مواد خام نیازمند »ایجاد نهاد تظیم مقررات بازار مواد خام اساسی« از سوی شورای 
رقابت می باشد. اجرای این راهبرد برای محافظت از صنایع پایین دستی در برابر 
شرایط غیرمنصفانه و انحصاری بازارهای مواد خام مانند مس، فوالد و ... بسیار 
ضروری است. ایجاد این نهاد، می تواند بازار را به نحوی تنظیم کند که در نهایت 

تخصیص منابع به نحو بهینه و با حداقل اثرات جانبی انجام شود.

3-10- مقررات گذاری برای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز در تامین 
تجهیزات

تدوین و اجرای مقررات پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز در تامین تجهیزات 
برقی، یکی از راهبردهای مالی برای حفظ توان رقابتی شرکت های سازنده و 

پیمانکار صنعت برق می باشد. پروژه های صنعت برق معموال زمان بر و طوالنی 
هستد و بیش تر این پروژه ها، نیازمند ساخت تجهیزاتی هستند که نیازمند خرید 
ارزی کاالهای واسطه از کشورهای دیگر هستند. به همین دلیل نوسانات نرخ ارز 
می تواند اقتصادی بودن یک پروژه را تحت الشعاع قرار دهد. از این رو تکمیل و 
تصحیح مقررات الزم برای پوشش ریسک و تسهیم ریسک نوسانات نرخ ارز در 

پروژه های احداث برق کامال ضروری است.

3-11- تسهیل نوآوری و انتقال فناوری با پوشش ریسک و حمایت مالی دولت
کسب و کارهای صنعت برق برای توسعه توان رقابتی خود در بازارهای داخلی و 
خارجی نیازمند نوآوری و ارتقای فناوری های خود هستند. برای این کار اجرای 
راهبردهای تسهیل نوآوری و انتقال فناوری با پوشش ریسک و حمایت مالی 
دولت یکی از راهبردهای باالبردن رقابت پذیری سازندگان تجهیزات داخلی است. 
بنابراین، طراحی مجموعه ای از روش ها و ابزارهای سیاستی و مالی برای پوشش 
ریسک پروژه های تحقیق و توسعه و حمایت مالی از نوآوری و انتقال فناوری 
برای باالبردن رقابت پذیری این صنعت یکی از نیازهای اصلی در محور عوامل 

تولید محسوب می شود.

3-12- سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای انتقال فناوری
صنعت برق نیازمند افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی با هدف انتقال فناوری 
و تامین مالی مورد نیاز توسعه کسب و کارهای این صنعت می باشد. در واقع 
صنعت برق ایران این ظرفیت را دارد که با جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
و انتقال فناوری های ساخت تجهیزات برقی، در بازارهای منطقه و آسیا در صنعت 
تدابیری  اجرای  افزایش دهد.  را  این صنعت  و صادرات  کند  پیدا  برق حضور 
برای جذب سرمایه گذار مستقیم خارجی یکی از راهبردهای اصلی برای باالبردن 

ظرفیت رقابت پذیری صنعت برق در بلندمدت می باشد. 

3-13- گسترش آزمایشگاه های مرجع و نظام استاندارد محصوالت
نظام استاندارد محصوالت صنعت برق و آزمایشگاه های مرجع برای رسیدن به 
ظرفیت باالی فناوری و ساخت تجهیزات برقی، یکی از راهبردهای زیرساختی 
حساسیت  بدلیل  برق،  صنعت  است.  برق  صنعت  کارهای  و  کسب  توسعه 
شبکه های برق، نیازمند تجهیزات با استاندارد قابل قبول است. توسعه استانداردها 
و نظام کنترل بر استانداردهای برق و همچنین برقراری شبکه آزمایشگاه های 
مرجع نیاز اساسی کسب و کارهای صنعت برق برای مقابله با اجناس بی کیفیت 

و حضور در بازارهای صادراتی می باشد.

4-  نقشه استراتژی های توسعه کسب و کار صنعت برق ایران
از  کار صنعت،  و  توسعه کسب  استراتژی های  اجرای  دادن مسیر  نشان  برای 
نقشه استراتژی استفاده شده است. این نقشه با توجه به مدل رقابت پذیری پورتر 
طراحی شده است. شکل 16 نقشه استراتژی توسعه کسب و کارهای صنعت برق 
را نشان می دهد. این نقشه دارای دو بعد اصلی است؛ محور افقی، نشان دهنده 
بازیگران و نهادهایی است که در اجرای سند، ایفای نقش می کنند. این نهادها 
سندیکای  و  بازرگانی  )اتاق  خصوصی«  بخش  »تشکل های  گروه  سه  شامل 
صنعت برق(، »نهاد سیاست گذاری« )مجلس شورای اسالمی و دولت( و بازیگران 
صنعت )کسب و کارها( می باشد.  محور عمودی نشان دهنده، بازه زمانی پنج ساله 
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برنامه است که از سال 1395 تا سال 1400 را در برمی گیرد.

شکل 16- نقشه راه استراتژی های توسعه کسب و کارهای صنعت برق

از استراتژی ها، یک فرایند سه  همانطور که در شکل دیده می شود، هر یک 
مرحله ای را طی می کند. مرحله اول از 1396 تا 1397 می باشد که به »تدوین 
نشان دهنده  دارد. جدول 5  اختصاص  راهبردها  از  نیاز هریک  مورد  سیاست« 

استراتژی هایی که در این مرحله باید سیاست های مورد نیاز آن تدوین شود.
در این مرحله تشکل های تخصصی، یک بسته سیاستی برای هر یک از راهبردها 
تدوین و به نهادهای سیاست گذاری پیشنهاد می کنند. مرحله دوم بازه زمانی 1397 
تا 1399 را در بر می گیرد. در این مرحله تشکل های بخش خصوصی  از طریق 
تعامل با نهادهای سیاست گذاری، زمینه تصویب سیاست ها و مقررات پیشنهادی را 
فراهم می کنند. انتظار می رود این سیاست ها، توسط بخش سیاست گذار، بصورت 
نهاد یا مقررات بخشی، به تصویب برسد. در مرحله آخر، با اجرای این سیاست ها 
شرایط کسب و کارهای صنعت برق در چهار حوزه  »عوامل تولید«، »شرایط 
تقاضا«، »شدت و استراتژی رقابت« »صنایع پشتیان و وابسته«  بهبود پیدا می کند 
و رقابت پذیری صنعت افزایش می یابد. در نتیجه، کسب و کارهای صنعت برق با 

قدرت رقابتی بیش تری رشد کرده و توسعه خواهند یافت. 

جدول 5- راهبردهای توسعه کسب و کارهای صنعت برق

راهبردهای توسعه کسب و کارهای صنعت برقعوامل رقابت پذیری

بازار احداث تاسیسات 
برق 

)شرایط تقاضا(

افزایش سرمایه گذاری در پروژه های توسعه ای صنعت برق از 
منابع ملی و ابزارهای بازار سرمایه

اصالح چرخه اقتصادی صنعت برق از طریق اصالح نظام 
قیمت گذاری

ایجاد نهاد تنظیم مقررات برق )رگوالتوری( متشکل از 
نمایندگان دولت، مجلس و بخش خصوصی

حذف انحصارها و رقابتی کردن بازارهای صنعت برق

حمایت مالی و سیاسی از صادر کنندگان

راهبردهای توسعه کسب و کارهای صنعت برقعوامل رقابت پذیری

شدت و استراتژی 
رقابت

اصالح سیاست های دولت در جهت شکل گیری بنگاه های 
بزرگ

ایجاد ائتالف های استراتژیک و همکاری های تجاری

جلوگیری از واردات کاالهای خارجی از طریق اجرای واقعی 
مقررات حمایتی

عوامل تولید 
)فناوری(

تسهیل نوآوری و اکتساب فناوری با پوشش ریسک و 
حمایت های مالی

سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای انتقال فناوری

صنایع وابسته و 
تامین کننده

ایجاد نهادهای تنظیم مقررات بازار در بازارهای انحصاری مواد 
خام و مقررات گذاری برای حمایت از حقوق سازندگان در برابر 

تولید کنندگان انحصاری

5- چشم انداز آینده کسب و کار صنعت برق
هر سند راهبردی، با نگاهی به آینده صنعت تدوین و به اجرا در می آید. در این 
بخش برای  توصیف چشم انداز این صنعت در ده سال آینده، روند مهم ترین 
شاخص های صنعت مورد بررسی قرار گرفت و برای هر یک از آنها با توجه به 
روند گذشته، سناریوهای آینده صنعت محاسبه گردید و چشم انداز آینده آنها ارائه 
شد. در این بخش، برخی از مهم ترین شاخص هایی که در این مطالعه بررسی 

شدند، ارائه می شود.

5-1-  صادرات تجهیزات، خدمات و انرژی برق
صادرات صنعت برق شامل صادرات تجهیزات برق، صادرات خدمات مهندسی 
برق و صادرات انرژی برق می باشد. مجموع این صادرات در سال 1394 بالغ بر 
3/5 میلیارد دالر بوده است. بر اساس نرخ رشد روند صادرات صنعت برق از سال 
1380 تا 1394، سناریوهای پیش بینی صادرات صنعت برق، محاسبه شده است. 
شکل 17 پیش بینی صادرات صنعت برق را در سه سناریو روند پایه )نرخ رشد 
16 درصدی(، سناریو رشد 20 درصدی و سناریو رشد 25 درصدی نشان می دهد. 
براساس این سناریوها، میزان صادرات در سال 1404،  با نرخ رشد 16 درصد، 
20 درصد و 25 درصد به ترتیب برابر با 17،  22 و 33 میلیارد دالر خواهد بود. 

شکل 17- سناریوهای پیش بینی میزان صادرات صنعت برق تا سال 1404
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5-2- ارزش افزوده بخش صنعت برق
متوسط نرخ رشد سالیانه ارزش افزوده صنعت برق نسبت به قیمت های ثابت 
از سال 1373 تا 1393 برابر با 5/9 درصد است. شکل 18 متوسط نرخ رشد 
ارزش افزوده صنعت برق را در مقایسه با کل صنعت را در برنامه های توسعه ای 
نمایش می دهد. همانطور که در شکل قابل مشاهده است نرخ رشد بخش صنعت 
در برنامه پنجم توسعه،  منفی بوده و صنعت برق نیز رشد کمی )0/28( داشته 
است. این در حالی است که در برنامه چهارم توسعه، صنعت برق و صنعت کشور 

بیش ترین نرخ رشد را داشته است.

شکل 18- نرخ رشد ارزش افزوده در برنامه های توسعه ای

پس از بررسی روند ارزش افزوده صنعت برق به قیمت ثابت، چهار سناریو رشد 1 
درصدی )با توجه به وضعیت سال های اخیر کشور(، روند پایه )رشد 3 درصدی(، 
رشد 5 درصدی و رشد 7 درصدی برای پیش بینی ارزش افزوده صنعت برق در 
نظر گرفته شده است. پیش بینی ارزش افزوده صنعت برق در هریک از این 

سناریوها در شکل 19 نشان داده شده اند. 

شکل19 - سناریوهای پیش بینی ارزش افزوده به قیمت ثابت تا سال 1404

بـا توجـه بـه رونـد سـال های اخیر، سـناریو رشـد 3 درصـدی می تواند سـناریو 
منطقـی بـرای پیش بینـی ارزش افزوده باشـد. شـکل 20 میـزان ارزش افزوده 
صنعـت بـرق بـه قیمـت ثابـت را بر مبنـای ایـن سـناریو در سـال های 1395، 

1400 و 1404 نمایـش می دهـد.

شکل 20- پیش بینی ارزش افزوده صنعت برق به قیمت ثابت بر مبنای سناریو مرجع

5-3-  سرمایه گذاری مورد نیاز صنعت برق 
سـرمایه گذاری مورد نیاز صنعت برق شـامل مجموع سـرمایه گذاری های مورد 
نیـاز بـرای تولیـد، انتقـال و توزیع برق می باشـد. بر اسـاس بـرآورد وزارت نیرو، 
بـه ازای هـر هـزار مگاواتـی که به ظرفیـت نیروگاهی کشـور اضافه می شـود، 
بطور متوسـط  بـه3200 میلیـارد تومان سـرمایه گذاری برای احـداث نیروگاه و 
شـبکه انتقـال و توزیـع نیاز اسـت. بر این اسـاس، بـا توجه به سـناریوهایی که 
بـرای توسـعه شـبکه تولید، انتقـال و توزیـع در نظر گرفته شـده اسـت، میزان 
سـرمایه گذاری مـورد نیاز صنعت در افق 1404 برآورد شـده اسـت.  شـکل 21 
سـناریوهای سـرمایه گذاری در صنعـت بـرق را نشـان می دهـد. بر اسـاس این 
سـناریوها پیش بینی می شـود در سـناریو روند پایه، سـناریو رشـد 4 درصد، رشد 
5 درصد و رشـد 6 درصد مجموعا تا سـال 1404 به ترتیب 75974، 113867، 
149113 و 187513  میلیـارد تومان سـرمایه گذاری مورد نیاز اسـت. به عبارت 
دیگـر بـا در نظـر گرفتـن نـرخ ارز 3300 تومانـی، تـا سـال 1404 حداقـل 23 
میلیـارد دالر و حداکثـر 57 میلیـارد دالر سـرمایه گذاری الزم اسـت تـا شـبکه 

تولیـد، انتقـال و توزیع برق کشـور توسـعه پیدا کند.

شکل21- سناریوهای پیش بینی سرمایه گذاری در صنعت برق تا سال 1404
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شاعر بزرگ فارسی زبان قرن چهاردهم میالدی، حافظ شیرازی در یکی از غزل های 
مشهور خود درباره ماهیت غیرقابل پیش بینی تغییر هشدار می دهد که: »زانقالب زمانه 

عجب مدار که چرخ/ از این فسانه هزاران هزار دارد یاد«
در این گزارش ما درباره فرصت ایران برای سرعت بخشیدن به رشد تولید ناخالص 

داخلی و خلق میلیون ها شغل جدید در سال های پیش رو بحث می کنیم. هنوز گذر ایران 
به این دوره جدید، غیر قابل پیش بینی است و استفاده از این فرصت ها مستلزم زمان 
و تالشی چشمگیر است. با ارتباط مجدد با اقتصاد جهانی، ایران نیاز به یک نظام مالی 
نیرومند و رویکردی دقیق به موضوعات پیچیده اقتصاد کالن، همچون سیاست پولی و 
سیاست نرخ ارز دارد. بازار نیروی کار، نیاز به توجه ویژه دارد تا اطمینان حاصل شود که 
گروه عظیمی از جوانان ایرانی که بسیاری از آنها فارغ التحصیالن دانشگاهی هستند و در 

دهه آینده به سن شغلی می رسند، قادر خواهند بود، شغلی سودمند پیدا کنند. 
بانکداری و نظام مالی با عملکرد باال، باید در آینده با این رشد همراهی کنند. ایران اگر 
بخواهد در صحنه جامعه کسب و کار بین المللی پیروز شود، باید به مقصدی مطمئن تر 
و جذاب تر برای کسب و کار تبدیل شود و این در حالی است که دولت برای دستیابی 
به رشد سریع به تامین بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری سنگین مورد نیاز، توسط 

جامعه کسب و کار بین المللی نیازمند است. در تمام این موضوعات نشانه هایی وجود دارد 
که دولت ایران در حال حرکت برای پرداختن به این موضوعات، تقویت نهادها و تضمین 

محیطی تنظیمی بهتر است. سرعت انجام این کارها نقشی تعیین کننده در تسریع 
توانمندسازی ایران برای ارتباط مجدد و کار با اقتصاد جهانی و شروع رشد بالقوه دارد.
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مقدمه
عصری جدید برای اقتصاد ایران آغاز شده است. در 
پی کاهش تحریم های بین المللی در ژانویه 2016، 
ایران که تا این زمان در خوداتکایی نسبی به سر 
می برده و از روابط گسترده ای با کشورهای غربی 
برخوردار نبوده بار دیگر خواهد توانست پیوندهای 
خود را با اقتصاد جهان تجدید کند. انتظار رشد سریع 
اقتصادی در بین دولت ایران، افراد عادی و جوامع 
تجاری داخلی و بین المللی در حال افزایش است. ما 
در این گزارش، فرصت رشد ایران تا سال 2035 را 
با بررسی بخش به بخش پتانسیل ها و چالش  های 

اقتصادی می سنجیم. 
ایران قادر خواهد  از دوران تحریم ها،  با خروج   •
تواننمندی  مبنای شش  بر  را  خود  آینده  رشد  بود 
اصلی پایه ریزی کند. اقتصاد متنوع، سطح باالی 
حال  در  کننده  مصرف  طبقه  علمی،  تحصیالت 
رشد، درجه باالی شهر نشینی، فرهنگ ریشه دار 
کارآفرینی و موقعیت جغرافیایی ایران بین شرق و 
غرب می توانند به ارتباط مجدد این کشور با اقتصاد 

جهانی و چشم انداز آینده آن کمک کنند. 
محرک های  ایران،  گاز  و  نفت  عظیم  ذخائر   •
این کشور  اما  اقتصادی هستند.  رشد  برای  اصلی 
که  هست  نیز  دیگری  متعدد  بخش های  دارای 
داخلی  ناخالص  تولید  رشد  به  کمک  پتانسیل 
و  اشتغال را دارند. اینها سایر صنایع مبتنی بر منابع، 
همچون پتروشیمی  و معدن، بخش های همچون 
خودروسازی، کاالهای مصرفی روزانه و گردشگری 
فناوری  دارند.  را  المللی  بین  رقابت  توانایی  که 
خدمات  و  بیمه  بانکداری،  ارتباطات،  و  اطالعات 
حرفه ای که برای تبدیل ایران به یک اقتصاد دانش 

بنیان، ضروری هستند و صنایع مرتبط با زیرساخت 
همچون حمل و نقل، خدمات عمومی و ساختمان 

که زمینه ساز رشد هستند را شامل می شوند. 
• بر اساس رویکرد خرد به کالن ما که تصویری 
جامع از تحلیل بخش به بخش ایجاد می کند، ایران 
ناخالص  تولید  دالری  تریلیون  یک  رشد  پتانسیل 
 2035 سال  تا  را  شغل  میلیون   9 ایجاد  و  داخلی 
ساالنه  اقتصادی  رشد  نرخ  معادل  امر  این  دارد. 
که  است  حقیقی  ارز  نرخ  مبنای  بر  درصدی   6/3
پیش بینی شده این نرخ طی دو دهه آینده به تدریج 
یابد. چنین رشدی مستلزم سرمایه گذاری  افزایش 
ناخالص  تولید  و  است  تریلیون دالری  حدود 3/5 
داخلی جهان را بیش از یک درصد افزایش می دهد. 
این  به  نیاز  ایران  ها،  فرصت  این  تحقق  برای   •
موارد دارد: بهبود بهره وری و ارتقای زیرساخت های 
بتواند  بهتر  اقتصاد  که  ای  گونه  به  صنعتی 
فناوری های  خارجی،  و  داخلی  سرمایه گذاری های 
نو و روش های نوین مدیریت را جلب و جذب کند، 
به  را  پس اندازها  کارا  طور  به  که  مالی  نظام  یک 
سمت سرمایه گذاری مولد هدایت کند و به خوبی 
با نظام های بین المللی ارتباط برقرار کند، یک بازار 
نیروی کار با انعطاف پذیری بیشتر و مهارت های 
کاری و مشارکت باالتر نیروی کار و یک محیط 
پویاتر  نوآوری  و  رقابت  مشوق  که  کار  و  کسب 
باشد. شفافیت، حاکمیت قانون، حاکمیت شرکتی و 

سرعت اصالحات نیاز به بهبود دارد. 
• در کنار بنگاه های ایرانی، شرکت های بین المللی 
پذیری  رقابت  ایجاد  و  تقویت  مهمی در  نقش  هم 
جهانی در اقتصاد ایران دارند. سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی در دوره تحریم ها وجود نداشت، اما در حال 

حاضر جریان آن مجددا در حال آغاز است. از زمان 
اجرای توافق هسته ای در ژانویه 2016، بسیاری از 
نمایندگان شرکت های خارجی برای شروع مذاکرات 
به ایران سفر کرده و در برخی موارد، توافقات تجاری 

نیز امضا کرده  اند. 
ارتباط  و  رشد  برای  ایران  فرصت های  تحقق   •
مجدد کامل آن با اقتصاد جهانی، مستلزم زمان و 
تالش چشمگیر است. تمام تحریم های بین المللی 
لغو نشده اند و دولت ایران در حالی که قصد خود 
به  باید  می کند  بیان  را  گسترده  اصالحات  برای 
بخواهد  ایران  اگر  ببخشد.  سرعت  اصالحات  این 
آرزوهای مردم خود را برای یک اقتصاد شکوفا در 
دو دهه پیش رو محقق سازد، ثبات در کشور و در 

روابط بین المللی ضروری خواهد بود.

نگاهی به اقتصاد ایران
ایاالت  و  ایران  ای  هسته  توافق  اجرای  متعاقب 
متحده، چین، فرانسه، آلمان، روسیه و انگلستان در 
16 ژانویه 2016، تحریم های بین المللی علیه ایران 
تا اندازه ای کاهش یافت. اما هیات های تجاری و 
نمایندگان دول، حتی قبل از »روز اجرا« وارد ایران 
شدند. وزیر اقتصاد آلمان، گروهی از مدیران کسب 
برد.  ایران  به  ژوئیه 2015  در  را  این کشور  کار  و 
والدیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه چهار ماه دیرتر 
به ایران رفت. حدود 100 نفر از مدیران بنگاه های 
ماتیو  و  رفته  ایران  به   2016 فوریه  در  فرانسوی 
رنزی نخست وزیر ایتالیا در راس هیاتی 60 نفره از 
مدیران بخش خصوصی این کشور در آوریل 2016 
رهسپار ایران شدند. در همین اثنا نمایندگان دولت 
ایــران نیز برای مذاکره در خصوص فرصت هــای 
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سرمایه گذاری بین المللی به نقاط مختلف دنیا سفر 
کردند. دکتر حسن روحانی رییس جمهور ایران در 
ژانویه 2016 نمایندگان بخش تجارت و کسب و 
کار این کشور را در سفر به فرانسه و ایتالیا هدایت 
کرد و توافقات تجاری با ارزش چندین میلیارد دالر 

به امضا رساند. 
توافق هسته ای برای ایران یک نقطه تحول بود 
و به نوبه خود برای اقتصاد جهانی نیز آغاز فصل 
جدیدی از تعامالت به حساب می آمد. در طول دو 
بسیاری  با  ایران  مالی  و  تجاری  روابط  قبل،  دهه 
از کشورهای جهان، مشمول تحریم های بین  المللی 
بودکه این باعث منزوی شدن اقتصاد این کشور و 
در نتیجه رشد نامتوازن آن شد. در آن دوره ایران 
از موج ارتقای بهره وری و جهانی شدن که باعث 
تقویت رشد در دیگر نقاط جهان شد، عقب ماند. 
اسمی،  ارزش  به  ایران  اقتصاد   1989 سال  در 
تولید  با  در حال حاضر  بود.  ترکیه  و همتراز  برابر 
ناخالص داخلی 415 میلیارد دالری و تولید ناخالص 
داخلی سرانه 5300 دالری )اسمی( در سال 2014 
برابری  اساس  بر  است.  ترکیه  اقتصاد  نصف اندازه 
قدرت خرید، اقتصاد ایران در سال 1989 به اندازه 
50 درصد بزرگتر از اقتصاد ترکیه بود. در سال 2014 
با قدرت خرید 1/4 میلیارد دالری، اندکی کوچکتر از 

ترکیه بود. 
تریلیون  افزودن یک  ایران فرصت  تا سال 2035 
دالر به تولید ناخالص داخلی و ایجاد 9 میلیون شغل 

جدید را دارد. 
رفع تحریم های سازمان ملل و اتحادیه اروپا، فرصت 
ارتباط مجدد با اقتصاد جهانی و جبران فرصت های 
تحریم های  اگرچه  داد؛  ایران  به  را  رفته  دست  از 
یک جانبه آمریکا هنوز پابرجاست. در حال حاضر 
باال  بین الملل  تجارت  جامعه  و  ایران  در  انتظارات 
توافق هسته  پذیرش  ابتدای  از  ماه  ده  است. طی 
تجاری  قراردادهای  ارزش   ،2015 ژوییه  در  ای 
 130 حداقل  جهانی  شرکت های  با  ایران  ابتدایی 
میلیارد دالر اعالم شده است. اما سئواالت زیادی 
باقی می ماند. چگونه بنگاه های داخلی و بین المللی 
استفاده کنند؟ کدام  این فرصت رشد  از  می توانند 
بخش ها احتماال موتور محرک رشد خواهند بود؟ 
دولت ایران باید چه اقداماتی انجام دهد تا پتانسیل 

خود را محقق سازد؟ 
در تالش برای پاسخ به این سئواالت ما تحقیقی 
عمیق در 18 بخش که منابع رشد تولید ناخالص 
داخلی و  اشتغال هستند، انجام دادیم. این بخش ها 

از نفت و گاز و خودرو تا فناوری اطالعات و ارتباطات 
و زیرساخت ها را شامل می شود. ما همچنین برای 
و  اصلی  نقاط قوت، شناسایی چالش هاش  تحلیل 
فرصت های رشد، با کارشناسان اقتصادی و مدیران 
ایران  از  بنگاه های کسب و کار در داخل و خارج 

مصاحبه کرده ایم. 
در یافتیم که طی 20 سال  تحلیل،  این  اساس  بر 
تا سال 2035، ایران فرصت افزودن یک تریلیون 
میلیون   9 ایجاد  و  داخلی  ناخالص  تولید  به  دالر 
تاثیر  بیشترین  داخلی  شرکت های  دارد.  را  شغل 
بین المللی  شرکت های  اما  دارند،  آتی  رشد  در  را 
بر  آنها عالوه  ایفا خوهند کرد،  بسزایی  نقش  هم 
نیز  را  مدیریت  دانش  و  تکنولوژی  سرمایه گذاری، 
وارد می کنند که می تواند باعث بهبود چشمگیر در 
بهره وری شود. ایران در دستیابی به رشد، می تواند 
را  آنها  و  کرده  تاکید  کلیدی  قوت  نقاط  برخی  بر 
پرورش دهد که از آن جمله، تنوع اقتصادی باال در 
ایران است. اما همچنین باید اصالحات قابل توجهی 
را انجام دهد تا اقتصاد خود را بر پایه های قوی تری 
بنا نهد تا بتواند از رشدی پویــا، پایـدار و بلند  مدت 

پشتیبانی کند.
دولت نیاز به تسریع در اصالحاتی دارد که بیشترین 
اثر را در کوتاه ترین زمان دارند. بنگاه های چند ملیتی 
باید مدل های کسب و کار خود را تغییر داده و خود 
را با یک محیط کسب و کار منحصر به فرد تطبیق 
را در  بهره وری خود  باید  ایرانی  بنگاه های  دهند. 
مواجهه با رقابت جهانی ارتقا دهند. موسسات مالی 
در ایران و خارج از آن، برای بازگشایی جریان های 
مالی باید مجددا با هم مرتبط شوند. اگر این موارد 
مد نظر قرار گرفته و ایران در تحقق پتانسیل های 
خود موفق شود، این کشور می تواند مجددا نقشی در 
اقتصاد جهانی ایفا کند که متناسب با تاریخ طوالنی 
بین  کشور  این  استراتژیک  جغرافیایی  موقعیت  و 

شرق و غرب باشد.

شش نقطه قوت اقتصاد ایران 
ایران شش نقطه قوت اصلی دارد که می تواند رشد 
آتی را بر آنها بنا نهد. اقتصاد ایران در سال 2014 از 
لحاظ برابری قدرت خرید، هجدهمین اقتصاد بزرگ 
دنیا بود. با این حال در سال های اخیر، در خوداتکایی 
نسبی به فعالیت پرداخته و در تعامل با اقتصادهای 
دیگر جهان محدود بوده است. اگرچه اقتصاد ایران 
نسبت به شوک های خارجی، از جمله تحریم ها و 
انعطاف پذیر بوده،  پایین آمدن قیمت نفت، نسبتا 

ولی اقتصاد کشور به سبب بازدهی پایین، بیکاری و 
تورم باال )که اخیرا تحت کنترل در آمده است( در 

شرایط مطلوبی قرار نداشته است.
از آنجایی که ایران در حال حاضر به دنبال ارتباط 
مجدد با اقتصاد جهانی، شتاب دادن به رشد تولید 
ناخالص داخلی و اشتغال و برآوردن آرزوهای جمعیت 
جوان شهری و رو به رشد خود است، قادر خواهد 
بود از شش نقطه قوت اصلی کمک بگیرد. این نقاط 

قوت عبارتند از: 
• تنوع اقتصادی: ایران دارای بزرگترین ذخایر اثبات 
شده گاز و چهارمین ذخایر اثبات شده نفت در جهان 
است و هزنیه تولید نفت و گاز در این کشور، جزو 
کمترین ها در میان همتایان خود است. اینها دارایی 
اصلی هستند که می توانند باعث رشد اقتصاد شوند. 
در عین حال، اقتصاد ایران دارای تنوع باالیی بوده و 
و ابستگی شدید به نفت و گاز ندارد، به طوری که 
در سال 2014 این بخش تنها 23 درصد از ارزش 
افزوده ناخالص را تشکیل می داد. این در حالی است 
که این رقم برای امارات متحده عربی 30 درصد و 
برای کویت 50 درصد است. تجارت خرده فروشی، 
امالک و مستغالت و خدمات حرفه ای سهم بیشتری 
ایران  دارند.  ایران  اقتصاد  در  گاز  و  نفت  به  نسبت 
صاحب ذخائیر عظیم معدنی مس و روی است. در 
سال 2014 این کشور 14 میلیارد دالر محصوالت 
پتروشیمی صادر کرد و بخش خودرو آن بیش از یک 
میلیون دستگاه وسیله نقلیه تولید کرد. در واقع یکی 
از ویژگی های نامتعارف اقتصادی با این حجم، اتکای 
شدید آن به تولیدکنندگان داخلی کاالها و خدمات، از 
لوازم آرایش گرفته تا محصوالت دارویی و تجهیزات 

الکترونیک است. 
باالترین  از  یکی  دارای  ایران  علمی:  آموزش   •
سطوح مشارکت در آموزش عالی دردنیا و باالتر از 
انگلستان، فرانسه و آلمان است و بیش از یک سوم 
این افراد نیز در رشته های مهندسی فارغ التحصیل 
شده اند. این آمار، ایران را در میان 5 کشور اول دنیا 
از لحاظ تعداد فارغ التحصیالن رشته های مهندسی 
همتراز  تقریبا  این  و  می دهد  قرار  سال  هر  در 
کره  و  ژاپن  از  باالتر  و  آمریکا  متحده  ایاالت  با 
جنوبی است. دانش فنی یک عامل قدرتمند است 
که می تواند محرک بهره وری و اشتغال باشد، اگر 
استعدادهای پرورش یافته توسط نظام آموزشی وارد 
مشاغل ارزشمند در اقتصاد شوند. در گذشته، برخی 
ادامه  برای  افراد  این  استعدادترین  با  و  بهترین  از 
تحصیل، اشتغال یا کارآفرینی روانه خارج از کشور 
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اولین  میرزاخانی،  مریم  افراد  این  از  یکی  شده اند. 
زنی است که موفق به کسب نشان فیلدز، معتبرترین 
جایزه جهانی ریاضیات شد. تقریبا دو سوم اعضای 
دکترای  مدرک  دارای  ایران  فعلی  دولت  کابینه 
تخصصی هستند که شش نفر از آنها مدارک خود 
را از دانشگاه هایی غربی از جمله سه نفر از ایاالت 
متحده دریافت کرده اند. در مقام مقایسه تنها دو نفر 
از اعضای کابینه باراک اوباما دارای مدرک PhD و 

ده نفر دارای مدرک دکترای حقوق هستند. 
تحقیقات  رشـد:  حـال  در  کننـده  مصرف  طبقـه   •
موسسه جهانی مکنزی،  اندازه و پویایی طبقه مصرف 
کننده را به عنوان یک عامل پیش بینی کننده رشد 
داده  تشخیص  نوظهور  اقتصادهای  در  اقتصادی 
است. در حال حاضر حدود 56 درصد از خانوارهای 
ایرانی دارای درآمد ساالنه 20 هزار دالر بر اساس 
برابری قدرت خرید هستند، سطحی که ما آن را به 
عنوان »خانوارهای مصرف کننده« تعریف می کنیم. 
این نسبت، بیش از دو برابر نسبت های مربوط به 
چین و هند است و در کشورهای BRIC نیز تنها 
واقع  در  می کند.  برابری  ایران  با  که  است  روسیه 
از لحاظ برابری قدرت خرید، خرده فروشی سرانه 

ایران، باالتر از ترکیه، مالزی یا مکزیک است. 
تحقیقات  بـاال:  شهرنشینی  نـرخ  بـا  جمعیتـی   •
شهرهای  اهمیت  نشانگر  مکنزی  جهانی  موسسه 
بیان می دارد که  پویا برای رشد اقتصادی است و 
در 25 سال آینده، بیش از 50 درصد از رشد جهانی 
مربوط به شهرهای در اقتصادهای در حال ظهور 
خواهد بود. درجه شهرنشینی ایران، از رتبه جهانی 
آن در تولید ناخالص داخلی سرانه پیشی می گیرد 
که این بیانگر این است که پتانسیل رشد در آینده 
وجود دارد. ایران دارای 8 شهر با جمعیت بیش از 
یک میلیون نفر است که بزرگترین آنها یعنی تهران، 
بیش از 8 میلیون جمعیت و تولید ناخالص داخلی 
سه  نسبت  با  ایران  دارد.  ریودوژانیرو  از  بیشتری 
چهارم جمعیت شهرنشین، دارای درجه شهرنشینی 
بیش از دو برابر هند است. این کشور همچنین از 
این لحاظ باالتر از کشورهای متعدد اروپایی از جمله 
ایتالیا، پرتغال، اتریش و ایرلند قرار دارد. در حالی که 
این کشور دارای زیرساخت های شهری و صنعتی 
گسترده است، اما اینها نیاز به روزآمد سازی دارند. 
جاده ها، بنادر، راه آهن و فرودگاه ها به سرمایه گذاری 
جمله  از  دیجیتال  زیرساخت  و  دارند  نیاز  سنگین 
شبکه های پهن باند سرعت باال هم در بخش ثابت 

و هم سیار نیز نیازمند ارتقا است.

بان  دیده  گزارش  اساس  بر  کارآفرینی:  فرهنگ   •
جایگاه  از  ایران  در  کارآفرینان  کارآفرینی،  جهانی 
برتری نسبت به همتایان خود در فرانسه برخوردار 
بوده و همتراز این افراد در ایاالت متحده هستند و 
نمایان  ابعاد متنوعی  ایرانی در  نوآوری کارآفرینان 
است. در حالی که بسیاری از شرکت های بین المللی 
محدودیت  دارای  دیجیتال  غول های  جمله  از 
ایرانی  کارآفرینان  اما  بوده اند،  ایران  با  کار  برای 
وارد میدان شدند تا این شکاف را پر کنند. هر ده 
داخلی  شرکت های  غذایی،  محصوالت  برتر  برند 
ایران خود دارای نسخه های  اینکه  هستند، ضمن 
داخلی آمازون، یوتیوب، پی پل و دیگر وبگاه های 
اینترنتی است. برخی از سه میلیون یا بیشتر ایرانی 
ساکن خارج از کشور، کارآفرینان برجسته از جمله 
آرش فردوسی، همکار موسس دراپ باکس و امید 

کردستانی از مدیران سابق گوگل هستند.
• موقعیت راهبردی برای جریان های بین مرزی: جاده 
افسانه ای ابریشم بین شرق و غرب زمانی امپراطوری 
ایران را می پیمود. اندازه و موقعیت ایران به صورت 
مسیرهای  در  مهم  توقفگاهی  به  را  آن  تاریخی، 
تجاری شرق ـ غرب و شمال ـ جنوب تبدیل کرده 
فرصت  ایران  به  می تواند  خصوصیات  همین  بود. 
و  تجارت  برای  ای  منطقه  کانون  به  تبدیل شدن 
مرکزی برای تجارت متنوع را بدهد. ایران با 7 کشور 
مرز خاکی دارد که مجموعا 430 میلیون نفر جمعیت 
و 40 میلیون خانوار مصرف کننده دارند که پیش بینی 
می شود تا سال 2025 ساالنه 5/2 درصد رشد کنند. 
ایران در حال حاضر دارای کمترین حجم و جریان 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی در خاورمیانه است که 
این تا  اندازه ای به دلیل تحریم هاست. با این موجود 
اقتصاد ایران قادر بوده تا در جریان جهانی تجارت 
باقی بماند، اما الگوی تجارت آن به طور محسوسی 
ایاالت  انقالب 1979،  از  قبل  تا  یافته است.  تغییر 
ایران  بزرگ  تجاری  دومین شریک  آمریکا  متحده 
بود. در حال حاضر، شریک شماره یک ایران، کشور 
چین است که به تنهایی سهمی حدود 40 درصدی از 
تجارت ایران دارد. هند و ترکیه نیز روابط تجاری خود 
با ایران را تقویت کرده اند. روی هم رفته، صادرات 
ایران طی سال های اخیر داری نوساناتی بوده اما باز 
هم مانند ژاپن و استرالیا میزان صادرات به حدود یک 
سوم تولید ناخالص داخلی بالغ می شود. به طور مطلق 
صادرات ایران بیشتر از کل صادرات مصر، پاکستان 
و مراکش است که البته بخش عمده آن محصوالت 

نفتی است.

پتانسیل های اقتصاد ایران تا سال 2035
تا سال 2035 یک  را دارد که  پتانسیل  این  ایران 
افزوده و 9  ناخالص داخلی  تولید  به  تریلیون دالر 

میلیون شغل جدید ایجاد کند. 
نقاط  این  تقویت  با  که  دارد  را  فرصت  این  ایران 
قوت، رشد اقتصاد خود را شتاب بخشد ـ اما با چه 
سرعتی می تواند این کار را انجام دهد؟ عالوه بر 
تحلیل شاخص های اقتصاد کالن، ما با استفاده از 
رویکرد متمایز موسسه جهانین مکنزی به اقتصاد، 
 کالن«، مطالعه ای عمیق در مورد   بهـ  یعنی »خردـ 
18 بخش صنعتی در ایران انجام دادیم. ما دریافتیم 
که دامنه و سرعت پیشرفت های اقتصادی ایران در 
آینده، اصوال بر چهار عامل محرک رشد و همچنین 
اصالحات اقتصاد کالن برای بهبود محیط کسب و 

کار استوار است.
بـه  ایـران  طبیعـی  منابـع  بـازده  کـردن  بهینـه 
خصـوص نفـت و گاز، اولیـن موتور محرک اسـت. 
دومیـن عامـل تبدیل صنایع بـزرگ تولیدی داخلی 
کاالهـای  و  اصلـی  مصالـح  خـودرو،  همچـون 
مصرفـی روزانـه، بـه بخش هـای قابـل رقابـت در 
سـطح بین المللـی اسـت. سـومین عامل، ایـران را 
ملـزم می کنـد کـه گـذر بـه سـمت اقتصـاد دانش 
بنیـان، تقویـت نقاط قـوت برای رشـد بخش هایی 
همچـون فنـاوری اطالعات و ارتباطـات و خدمات 
مالـی را سـرعت بخشـد. نهایتـا بـرای پی ریـزی 
رشـد، زیرسـاخت های فیزیکـی و دیجیتـال نیاز به 

نوسـازی و گسـترش دارنـد. 
رسـیدن بـه رشـد یـک تریلیـون دالری مسـتلزم 
سـرمایه گذاری تجمعـی حـدود 3/5 تریلیـون دالر 

تـا سـال 2035 اسـت. 
تحلیل ما نشان می دهد که با تقویت این چهار موتور 
رشد، ایران پتانسیل اضافه کردن یک تریلیون دالر 
 با احتساب نرخ ارز واقعی پیش بینی شده  به اقتصادـ 
افزایشی  آینده دارد. چنین حجم  ـ را در 20 سال 
می تواند تولید ناخالص داخلی ایران بر مبنای سرانه 
را به تولید ناخالص داخلی اسپانیا در سال 2014 و 
باالتر از تولید ناخالص داخلی ترکیه، روسیه، مالزی 
و مکزیک در سال 2014 برساند. این امر همچنین 
باعث افزایش بیش از یک درصدی تولید ناخالص 
به معنای رشد  امر  این  داخلی جهانی خواهد شد. 
دالری  ارزش  در  درصدی   6/3 ساالنه  میانگین 
افزایش  آینده  ایران است که طی دو دهه  اقتصاد 
می یابد و 9 میلیون شغل نیز ایجاد می شود. این رشد 
به طور وسیعی بین تعداد زیادی از بخش هایی توزیع 
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خواهد شد که در آینده، تاب آوری اقتصاد ایران را در 
برابر شوک های خارجی تقویت خواهند کرد. 

داخلی،  ناخالص  تولید  در  افزایش  از  حجم  این 
کار  نیروی  وری  بهره  در  گسترده  بهبود  مستلزم 
ایران است به گونه ای که بهره وری نیروی کار 
ساالنه به طور متوسط 3/4 درصد افزایش یابد، این 
افزایش نظیر تجربه ترکیه بین سال های 1980 تا 
2012 است. این افزایش در تولید ناخالص داخلی 
می طلبد:  را  کار  نیروی  بیشتری  تعداد  همچنین 
جمعیت ایران در حال حاضر با نرخ نسبتا کم 6/. 
درصد در سال رشد می کند. اما نرخ مشارکت نیروی 
یابد.  افزایش  باید  زنان  برای  کار هم به خصوص 
با  ایران متناسب  نیروی کار در  اگر نرخ مشارکت 
تولید ناخالص داخلی رشد کند، در سال 2035 به 43 
درصد می رسد که بیشتر از مقدار 41 درصدی آن 
در سال 2014 است. افزایش 9 میلیون شغل جدید، 
باعث کاهش بیکاری از حدود 13 درصد در سال 
2014 به 7 درصد در سال 2035، حتی با در نظر 

گرفتن رشد جمعیت پیش بینی شده است. 
سرمایه گذاری  مستلزم  رشدی  چنین  به  رسیدن 
تجمعی حدود 3/5 تریلیون دالری از حاال تا سال 
2035 است. ایران با استفاده از نسبت بدهی پایین 
و نرخ پس انداز باالی خود، پتانسیل تامین بسیاری 
از این سرمایه گذاری را از منابع داخلی دارد، گرچه 
سرمایه گذاری  این  از  دالر  تریلیون  یک  تقریبا 
باشد.  خارجی  از محل سرمایه گذاری  باید  احتماال 
ایران می تواند عالوه بر انتفاع از سرمایه وارده توسط 
سرمایه گــذاران بین المللی، از دانش و رویه هــای 
مدیریتی شرکت های جهانی نیز استفاده کنــد. در 
حالی که نفت و گاز و دیگر منابع طبیعی ایران سهم 
بزرگی از سرمایه گذاری مورد نیاز را به خود اختصاص 
می دهند، ما برآورد می کنیم که سه موتور محرکه 
رشد دیگری که معرفی می کنیم، به سرمایه گذاری 
حداقل به اندازه بخش های مزبور و حتی بیشتر از آن 
نیاز داشته باشد. بر اساس تحلیل ما، به خصوص 
از  به بیش  احتماال  گسترش و نوسازی زیرساخت 
سال  تا  تجمعی  سرمایه گذاری  دالر  تریلیون   1/5
2035 نیاز دارد و این در مقایسه با 550 میلیارد دالر 
برای  میلیارد دالر  منابع طبیعی، حدود 650  برای 
دالر  میلیارد  تقریبا 800  و  رقابتی  صنایع  پرورش 

برای گذر به اقتصاد دانش بنیان است. 
دولت ایران در برنامه پنج ساله خود برای دوره 2016 
تا 2021 نرخ رشد 8 درصدی و کاهش بیکاری و 
تورم به 8 درصد را هدف گذاری کرده است. برای 

دستیابی به این آرزو، که برخی اوقات از آن به )8-
را  اقتصادی  اولویت  دولت 31  می شود،  یاد   )8-8
مشخص کرده که از آن جمله، بهبود محیط کسب 
و کار، تقویت نظام مالی و به روز رسانی صنعت و 
زیرساخت از طریق اتخاذ فناوری های نوین است. 
سرمایه گذاری  به  تشویق  همچنین  دولت  برنامه 

توسط خارجیان و ایران مقیم خارج است. 

چالش های اقتصاد ایران
پتانسیل های خود  به  برای تحقق بخشیدن  ایران 
باید بر چالش های عمده ای غلبه کند. برای انتفاع 
از مزیای کامل ارتباط مجدد با اقتصاد جهانی، ایران 
به اقتصادی نیاز دارد که بهتر بتواند سرمایه گذاری 
خارجی، تکنولوژی و تخصص را جلب و جذب کند. 
و  انعطاف پذیری  با  کار  نیروی  یک  مستلزم  این 
و کاری  باالتر و محیط کسب  مهارت های کاری 
کند.  نوآوری  و  پویاتر  رقابت  به  ترغیب  که  است 
نیز  شرکتی  حاکمیت  و  قانون  حاکمیت  شفافیت، 
باید بهبود یابند. به طور کلی ایران باید شاخص های 

بهره وری خود را ارتقا بخشد. 
اقتصاد  مساعدتر  زمینه  در  باید  تغییرات  این  تمام 
و  ارز  ثابت  نرخ های  کنترل،  قابل  تورم  با  کالن 
پذیرد.  صورت  ثبات  با  و  پاسخگو  مالی  سیاست 
به  حرکت  و  اصالحات  این  اجرای  و  برنامه ریزی 
و  زمان  مستلزم  باالتر،  بهره وری  با  اقتصاد  سوی 
مشارکت تکمیل کننده بین دولت و بخش خصوصی 

اعم از شرکت های ایرانی و بین المللی است. 
رنج  ثباتی  بی  از  ایران  اقتصاد  پیش  سال های  در 
نوسانات  دارای  داخلی  ناخالص  تولید  می برد. رشد 
درصد   +4 تا   2012 سال  در  درصد   -7 از  شدید 
غیر  دیگر  بخش های  گرچه  بود،   2014 سال  در 
از سال  بودند.  بیشتری  ثبات  دارای  گاز  و  نفت  از 
پول  است،  بوده  درصد  باالی 10  بیکاری   ،1997
متحمل کاهش شدید ارزش و افت بها شده و تورم 
رسید.  درصد   45 به   2013 ژوئن  در  خود  اوج  در 
ایجاد یک محیط اقتصاد کالن با ثابت به پشتوانه 
نهادهای معبتر، پیش شرط توانمند شدن ایران برای 
مصرف  صادرات،  افزایش  و  سرمایه گذاری  جذب 
داخلی، اشتغال و استانداردهای معیشت طی 20 سال 
آینده است. رسیدن به این توازن مستلزم سیاست 
مالی با تمرکز بر رشد و اقعیت، سیاست پولی برای 
حفظ ثبات قیمت ها و موسسات شفاف و معتبر است.
ایران همچنین باید به محیطی سهل تر برای کسب 
و کار تبدیل شود. در حال حاضر، ایران در رتبه بندی 

جهان از نظر مقصد سرمایه گذاری دارای رتبه پایینی 
است؛ به عنوان مثال در شاخص های سهولت کسب 
میان 189  از  سال 2016  در  جهانی  بانک  کار  و 
کشور رتبه 118ام را کسب کرده و در گزارش رقابت 
اقتصاد،  جهانی  مجمع   2015-16 جهانی  پذیری 
رتبه 74ام از میان 140 کشور را داشته است. برای 
ارتقای رتبه و جذب کسب و کار بین المللی، ایران 
باید یک چارچوب مقرراتی شفاف و درست را به کار 
گیرد که مشوق رقابت باشد، موانع کارایی و بهره 
را  بازی یکسان  ببرد و یک زمین  بین  از  را  وری 

برای همه ایجاد کند. 
قیمت ها را یارانه های دولتی بر کاالهای اساسی از 
جمله انرژی، برخی مواد غذایی و محصوالت دارویی 
تعرفه های  است.  شده  خارج  خود  اصلی  شکل  از 
می توانند  نیز  داخلی  توان  از  استفاده  الزام  و  باال 
کاهش  را  نوآوری  و  سرمایه گذاری  انگیزه های 
دهند. کاهش تدریجی این انحراف بازار، برداشتن 
حمایت های جاری حاکم بر بخش هایی نظیر صنایع 
خودروسازی و دارویی و تسهیل فرآیندهای اداری، 
گام های اولیه برای کاهش هزینه های انجام کسب 

و کار هستند. 
انبار  به عنوان مثال، اخذ مجوز برای ساخت یک 
روز   97 و  مجزا  رویه   15 طی  مستلزم  ایران  در 
است و بر اساس همین گزارش بانک جهانی، این 
تشریفات بیش از 2 درصد ارزش خود انبار هزینه به 
بار می آورد. ایران  همچنین باید حمایت قوی تری 
را از حقوق مالکیت فیزیکی و معنوی انجام دهد و 

مقررات ورشکستگی را بهبود ببخشد. 
با  منقطف  و  مولد  کار  نیروی  یک  به  نیاز  ایران 
و  داخلی  کارفرمایان  که  دارد  الزم  مهارت های 
خارجی به دنبال آن هستند. بازار نیروی کار به طور 
سطح  همچون  توجهی  قابل  ضعف  نقاط  با  کلی 
پایین مشارکت نیروی کار به خصوص برای زنان 
و جوانان، سطح باالی بیکاری و  اشتغال ناقص و 
کمبود مهارت های مدیریتی و کسب و کار، مواجه 
مهارت های  بین  چشمگیری  تناسب  عدم  است. 
نیروی کار و نیازهای کارفرمایان وجود دارد. مضاف 
افزایش  تا مانع  اقداماتی صورت گیرد  باید  این  بر 
بیکاری ناشی از تغییر الگوی جمعیتی شود. تنها در 
چهار سال آینده، 2/2 میلیون ایرانی به سن  اشتغال 
می رسند و بسیاری از آنها به نیروی کار می پیوندند 
و احتماال نرخ بیکاری را افزایش خواهند داد؛ مگر 

اینکه شغل جدید به اندازه کافی ایجاد شود. 
نیاز  کامل  بازبینی  یک  به  مالی  نظام  همچنین 
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ایرانی حجم زیادی از دارایی های  دارد. بانک های 
کم بازده را در ترازنامه خود دارند و نیازمند تجدید 
بانک های  از  دوری  سالها  هستند.  کالن  سرمایه 
بین المللی باعث قدیمی شدن رویه های ریسک و 
انطباق شده است. به عنوان مثال، بانک های ایرانی 
هنوز با قواعد بازل 1 در ارتباط با کفایت سرمایه و 
قبول ریسک اداره می شوند و احتماال باید سریعا به 
بازل 3  بازل 2 و  المللی  بین  استانداردهای  سمت 
برای ایفای الزمات ریسک شرکت های بین المللی 

حرکت کنند. 
به طور مشابه باید شفاففیت، حسابرسی و رویه  های 
فشار را بهبود بخشیده و رتبه های اعتباری خود را 
قبل از انجام کسب و کار با بسیاری از بنگاه های 
خارجی ارتقا دهند. لذا در حال حاضر، شرکت های 
چند ملیتی که می خواهند از طریق بانک های ایرانی 
معامالت خود را انجام دهند، مردد هستند. مضاف 
بر این، در حالی که تحریم های سازمان ملل متحد 
اما تداوم تحریم های  اروپا رفع شده اند،  اتحادیه  و 
شدن  پیچیده  باعث  آمریکا  متحده  ایاالت  اولیه 
تراکنش هــای بین المللی بالفاصله پــس از توافق 

هسته ای شده است. 

دستور کاری اجرایی برای دولت و کسب و کار 
اصالحاتی که در این گزارش مطرح می کنیم در هر 
شرایطی دشوار هستند اما در محیطی مملو از ابهام 
که استقرار مجدد اقتصادی در آن الزامی است، حتی 
از این هم دشوارتر است. پرداختن به این نااطمینانی 
بستگی به زمان بندی، تداوم و کیفیت اصالحات 
دولت و پاسخگویی شرکت های داخلی و بین المللی 
دارد. دولت باید یک برنامه تغییر بلندپروازانه را در 

میان وزارتخانه ها و استان ها آغاز کند. 
و  سرمایه گذاران  با  ارتباط  برای  دولت  توانایی 
صاحبان کسب و کارها و ایفای نقش به عنوان یک 
الگو برای تغییر اثربخش، خصوصا به دلیل در هم 
تنیدگی باالی بخش عمومی و خصوصی در ایران 
ابتکارات  برخی  است.  برخوردار  بسزایی  اهمیت  از 
پنج  برنامه  آخرین  عمومی در  خدمات  بهبود  برای 
ساله دولت گنجانده شده است اما به بیشتر از این 
نیاز است. کاهش بروکراسی مستلزم تغییر ساختار و 

مدل اجرایی دولت است. 
عالوه بر خصوصی سازی، دولت به دنبال اصالح 
یارانه ها و تعرفه ها، تسهیل چارچوب های قانونی 
برای سرمایه گذاران خارجی و کاهش تعداد مجوزها 
و گواهی های مورد نیاز برای انجام کسب و کار در 

ایران است. اگر این اصالحات با سرعت و به طور 
کامل اجار شود، می تواند ایران را به مقصدی جذاب 

تر برای سرمایه گذاران تبدیل کند. 
یک  بر  مبتنی  پی  در  پی  اصالحات  است  الزم 
که  مشخص  و  شفاف  صنعتی  توسعه  استراتژی 
یک  هر  ساختن  توانمند  برای  نیاز  مورد  تغییرات 
به  را  آنها  از چهار موتور رشد و بخش های درون 
ایجاد رونق مشخص می کند، اعمال شود.  منظور 
برنامه ریـزی سنگین  اصالحات پیچیده تر مستلزم 
و مکانیزم های پاسخگویی برای دستیابی به نتایج 
است. ایران برای ایده گرفتن در خصوص چگونگی 
به  می تواند  تغییرات  موفقیت  با  و  سریع  اجرای 
مالزی  تا  ستونی  از  دیگر  کشورهای  از  بسیاری 
دگرگونی های  از  اقتباس  با  باید  دولت  بنگرد. 
اثربخش کسب و کار، اهداف شفاف و نقاط ارزیابی 
به  را  پیشرفت  را مشخص کرده و مسیر  عملکرد 
حرکت  سریع  آهنگ  کند.  مدیریت  آنها  سمت 
اصالحات نیز منطور به این است که دولت، نیروی 
کار و ظرفیت های خود را به خصوص در ارتباط با 

مدیریت تغییر، تقویت کند.
شرکت های ایرانی و بنگاه های جهانی هم در رشد 
داخلی  شرکت های  دارند.  نقش  اقتصاد  نوسازی  و 
ایران  بازار  در  خود  شبکه  و  تخصص  از  می توانند 
استفاده کنند، اما با رقابت جدید از ناحیه شرکت های 
بین المللی مواجه خواهند شد که شروع به بررسی 
شرایط ایران هم به عنوان یک بازار و هم به عنوان 
یک جایگاه تولید کرده اند. شرکت های ایرانی ممکن 
است پشت تعرفه ها و دیگر موانع حمایتی پنهان 
برای  نیاز  مورد  تنها تالش  موضوع  این  اما  شوند. 

افزایش کیفیت و کارایی را به تعویق می اندازد. 
شرکت های ایرانی برای رقابت باید به ساختارهای 
المللی  بین  شرکت های  با  مطابق  را  خود  هزینه 
را  کار و سرمایه  نیروی  بهره وری  و  تنظیم کنند 
بهبود بخشند بسیاری از شرکت ها برای سال ها 
به تخصص های سطح باال دسترسی نداشته اند؛ آنها 
کنند.  پیدا  دانش جدید دست  و  تجهیزات  به  باید 
به عنوان مثال در بخش خودرو، شرکت ها نیاز به 
از طریق سرمایه گذاری  بهبود کیفیت محصوالت 
و در غیر  دارند  امکانات جدید  و  تکنولوژی ها  در 
مواجه  بازار  دادن  دست  از  ریسک  با  صورت  این 
خواهند شد. برخی از شرکت ها می توانند از طریق 
مشارکت با بنگاه های بین المللی وضعیت خود را 
بهبود ببخشند و برای این کار باید خود را با شرایط 
با وجود رقابت بیشتر،  انطباق دهند.  این بنگاه ها 

تقاضا  بود؛  خواهد  دشوارتر  بسیار  استعدادها  حفظ 
برای کارکنان دارای مهارت های مدیریتی قوی و 

تجربه بین المللی، نسبتا باال خواهد بود. 
بین  سطح  در  رقابت  برای  ایرانی  شرکت های 
سرمایه  و  انسانی  نیروی  وری  بهره  باید  المللی 
خود را باال ببرند. برای شرکت های جهانی، ایران 
نمایانگر فرصت و چالش به صورت همزمان است. 
شرکت هایی که تصمیم می گیرند وارد ایران شوند 
از بازار بزرگ و غیرمتمرکز با فرصت های رشد در 
بسیاری از بخش ها، بهره مند خواهند شد. اما آنها با 
کمبود توانایی مدیریت محلی مواجه خواهند شد و 
باید برای حل آن، چه از طریق آموزش و چه از طریق 
انتقال دانش، اقدام کنند. محیط عملیاتی در ایران، 
منحصر به فرد است. برای شرکت های بین المللی 
نااطمینــانی در خصوص تامیــن مــالی، تحریم ها 
و دیگر محدودیت ها بر فعالیت های سرمایه گذاری 

و کسب و کارشان وجود دارد. 
آنها با بازاری روبرو خواهند شد که در آن، کپی رایت 
انتظار دارند،  به اندازه ای که  از داده ها  و حفاظت 
قوی نیست. دولت ایران، تمایل خود را برای جذب 
سرمایه گذاری خارجی نشان می دهد و در واقع اگر 
این کشور بخواهد پتانسیل های رشد خود را محقق 
کند، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، حیاتی خواهد 
بود. بنگاه های بین الملی می توانند از این تمایل به 
منظور فشار برای تغییراتی استفاده کنند که ایران 
مکانی  به  تبدیل شدن  و  رشد سریع تر  به  قادر  را 

آسان تر برای کسب و کار خواهد ساخت.

کاهش تلفات و افزایش تجدیدپذیرها
و  ایرانیان  نیازهای  تامین  عمومی برای  خدمات 
به  نیاز  برق،  افزایش صادرات  برای  کشور  آرزوی 
برای  باید  اقداماتی  حال،  همین  در  دارد.  توسعه 
کاهش تلفات مصرف صورت پذیرد. مصرف داخلی 
ایرانیان از گاز، برق و آب به طور معناداری بیشتر 
از اغلب کشورهای دیگر است. مصرف سرانه گاز 
خانگی از سال 2006 ساالنه 5/8 درصد رشد یافته 
و در حال حاضر بیش از دو برابر همتایان خود است. 
برابر  سه  ایران  مسکونی  خانوارهای  برق  مصرف 
ایران  در  آب  مصرف  است.  ای  ترکیه  خانوارهای 

بسیار باالتر از حدود پایدار زیست محیطی است. 
دولت  اداره  و  مالکیت  عمومی تحت  خدمات  این 
بازیگران خصوصی  که  انرژی  تولید  جز  به  است، 
هم می توانند از طریق شیوه های ساخت ـ تملک 
واگذاری  ـ  بهره برداری  ـ  و ساخت  بهره برداری  ـ 

بیم هـا و امیدهای اقتصـاد کالن ایـران

19



طور  عمومی  به  خدمات  کنند.  مشارکت  آن  در 
این  و  است  دسترس  در  پایین  قیمت  با  و  وسیع 
منجر به سطوح باالی مصرف شده است. به عنوان 
مثال، خانوارهای ایرانی حدود 2 سنت به ازای هر 
کیلووات ساعت برق پرداخت می کنند، در حالی که 
این رقم در روسیه 6/5 سنت و در برزیل بیش از 
23 سنت است. مقادیر چشمگیر گاز، برق و آب به 
دلیل ناکارایی های فنی، قبل از تحویل به مصرف 
کننده از بین می رود. کارایی تولید انرژی در ایران 
تونس  از  کمتر  این  و  است  درصد  تنها حدود 39 
با 49 درصد  ترکیه  از  بسیار کمتر  و  با 42 درصد 
قدیمی ایران  باز  سیکل  گازی  توربین های  است. 
نیز به این ناکارایی کمک می کنند و در واقع دولت 
برنامه تبدیل این تاسیسات به توربین سیکل ترکیبی 
را دارد. کارایی پایین، قیمت پایین و دسترسی باال 
ایران شده و در  منجر به تقاضا و مصرف باال در 

برخی مواقع از میزان عرضه نیز تجاوز می کند. 
تامین آب برای خانوارها، کشاورزی و صنایع، یک 
 90 از  بیش  است.  کننده  نگران  و  جدی  موضوع 
مصرف  کشاورزی  بخش  در  ایران  در  آب  درصد 
گرفته  کار  به  ناکارا  به صورت  می شود که عمدتا 
می شود. به عنوان مثال میزان تولید غالت خشک 
در مزارع ایرانی به ازای هر کیلوگرم آب، تنها حدود 
یک چهارم بقیه دنیا است. ایران ساالنه 70 درصد 
منابع تجدیدپذیر آب شیرین خود را مصرف می کند 

و این حدود 2 برابر مقادیر توصیه شده است. 
انرژی  قیمت  و  آب  تعرفه های  دارد  برنامه  دولت 
آب  منابع  و  دهد  افزایش   2021 سال  پایان  تا  را 
زیرسطحی را با استفاده از تغذیه مصنوعی و مدیریت 
آبخیزداری، احیا کند. این کشور همچنین برنامه دارد 
تا ازطریق مسدود کردن چاه های غیرمجاز و نصب 
تجهیزات هوشمند اندازه گیری حجم آب مصرفی در 
چاه های مجاز، کنترل و نظارت بهتری بر مصرف 
آب داشته باشد. عالوه بر این، دولت به کشاورزان 
در زمینه نوسازی سیستم های آبیاری کمک می کند. 
ایرانیان  نیازهای  تامین  برای  عمومی هم  خدمات 
نیاز به  افزایش صادرات برق،  و قصد کشور برای 
برای  باید  اقداماتی  حال،  همین  در  دارد.  توسعه 

کاهش تلفات مصرف صورت پذیرد. 

برای کاهش بار منابع موجود عرضه آب نیز می تواند 
افزایش یابد. ایستگاه های نمک زدایی می توانند در 
کنار نیروگاه ها هم برای تامین آب توربین های بخار 
بگیرند.  قرار  ای،  منطقه  آب  تامین  افزایش  و هم 
تاسیسات بیشتری برای تصفیه آب مورد نیاز است. 
شرکت های متعدد داخلی و خارجی تمایل خود را 
و  زدایی  نمک  تاسیسات  در  سرمایه گذاری  برای 
در  تاسیساتی  مپنا  گروه  داده اند.  نشان  آب  تصفیه 
جزیره قشم ساخته که به طور همزمان برق و آب 
تولید می کند و در حال سرمایه گذاری برای ساخت 
تاسیسات مشابه در سواحل خلیج فارس و دریای 
عمان است. شرکت پسوکو کره جنوبی و شرکت 
برای  را  ای  نامه  تفاهم  )کپکو(  کره  برق  انرژی 
ساخت تاسیسات نمک زدایی در ایران امضا کرده اند 
و شرکت های دیگر از نمایندگان بین المللی از جمله 
روسیه هم تمایل خود را برای ورود به این بازار اعالم 

کرده اند. 
برای توسعه صادرات برق و تامین مصرف داخلی 
طی 10 سال آینده، ایران باید برق بسیار بیشتری 
از  می تواند  ظرفیت  افزایش  این  غالب  کند.  تولید 
آب  اما  باشد،  این کشور  فراوان  گاز طبیعی  ناحیه 
و هوای ایران برای تولید انرژی از طریق خورشید 
و باد هم مساعد است. آباده و بوشهر در کنار دیگر 
نواحی جنوبی و مرکزی ایران، بیشترین پتانسیل را 
برای تولید انرژی خورشیدی دارند. بنگاه های داخلی 
بادی در مناطق  نیروگاه های  به ساخت  و خارجی 
دارای پتانسیل های الزم، تمایل دارند. مپنا در حال 
توسعه یک نیروگاه بادی در کهک است، جایی که 
 بهره برداری  قرار است در قالب یک توافق ساختـ 
را  تا 100 مگاوات  بادی  برق  واگذاری، ظرفیت  ـ 

داشته باشد. 
که  باشد  این  موضوعات  مهمترین  از  یکی  شاید 
ایران باید از خدمات عمومی خود با کارایی بیشتری 
برق  تولید  کارایی  عرضه،  طرف  در  کند.  استفاده 
با  ایران تنها 39 درصد است و پایین تر از ترکیه 
49 درصد قرار گرفته است. تلفات انتقال و توزیع 
در ایران حدود 13 درصد است اما بر اساس برخی 
این  درصد هم می رسد.  به 22  رقم  این  برآوردها 
رقم در آفریقای جنوبی 9 درصد و در چین 6 درصد 

است. انتقال گاز با مشکالت مشابهی مواجه است. 
در همین حال، تعرفه های پایین و دسترسی باال، به 
تقاضای باال و نامتناسب دامن زده است. قیمت های 
برق برای مصرف کنندگان خانگی و صنعتی حدود 
2 سنت برای هر کیلووات ساعت است. در حالی که 
در کشورهای همتراز، این رقم حدود 10 سنت است. 
یک افزایش تعرفه در سال 2010 منجر به کاهش 
به  برق مجددا  اما مصرف  ابتدایی در مصرف شد 
افزایش خود ادامه داد، به خصوص اینکه بخش های 
دیگر همچون کشاروزی شروع به حرکت از سمت 
انرژی دیزل به سمت برق کردند. در حالی که ایران 
دارای وسایل اندازه گیری برق است، اما بسیاری از 
مصرف کنندگان گروهی را به جای افراد مصرف 

کننده نهایی در نظر می گیرد. 
تنوع  دنبال  به  اولویت  یک  عنوان  به  دولت 
بخشی، نوسازی و توسعه سیستم برق خود است. 
سازی  حداکثر  شامل  عمومی کارا  خدمات  ایجاد 
عملکرد برق و گاز به عنوان مثال از طریق تبدیل 
است  ترکیبی  به سیکل  نیروگاه های سیکل ساده 
که از تلفات گرمایی برای تولید بخار جهت تولید 
برق بیشتر استفاده می کند. دولت در حال حاضر این 
تغییرات را آغاز کرده و احتماال می تواند تا 50 درصد 
برق بیشتری با همان میزان سوخت، تولید کند. اما 

الگوهای مصرف کاربران نیز باید تغییر کند. 
بـا رشـد اقتصـاد، مصرف بـرق نیز افزایـش خواهد 
یافـت و ایـران بایـد اطمینـان حاصل کنـد که این 
بخـش هـا کارایـی خـود را بـاال می برنـد تـا مانع 
اتـالف انـرژی شـود. نهایتـا فرصت هایـی بـرای 
توسـعه  عمومـی را  خدمـات  تولیـد  کـه  آنهایـی 
میسـر  را  کارا  مصـرف  کـه  آنهایـی  و  می دهنـد 

دارد.  وجـود  می سـازند، 
ما برآورد می کنیم که 300 میلیارد دالر سرمایه گذاری 
در زیرساخت آب و همچنین گسترش و توع بخشی 
به تولید برق و ارتقای کارایی، اثرات سرریز زیادی 
اثرات  بر  عالوه  داشت.  خواهد  ایران  اقتصاد  در 
اقتصـادی گستـرده ایـــن سرمایه گـذاری، بخش 
خدمات عمومی می تواند ارزش افزوده ناخالص را تا 
35 میلیارد دالر تا سال 2035 افزایش دهد و این 

معادل رشد ساالنه 6 درصدی است.
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به باور صاحب نظران حوزه سیاست خارجی، برجام 
در طول تاریخ هسته ای جهان تنها قراردادی بود 
که همه اعضای دائم شواری امنیت سازمان ملل آن 
را امضأ کردند و در نهایت در این شورا به صورت 

یک مصوبه درآمد.
اولین هدف ایران از امضای توافقنامه برجام، خروج 
از فصل هفت منشور سازمان ملل بود. چرا که بر 
قبل  دولت  دوران  در  ای که  قطعنامه  اساس چند 
به تصویب شورای امنیت سازمان ملل رسید، برنامه 
هسته ای ایران به صورت رسمی به عنوان تهدید 
صلح و امنیت جهانی شناخته شده بود و این گونه 
فصل هفت  و 41  بندهای 39، 40  طبق  که  بود 
منشور، مجوز تحریم های ظالمانه جهانی علیه ایران 
صادر شد، تحریم هایی صدها میلیارد دالر خسارت 

به ایران  وارد کردند.
دومین مساله ای که ایران با توافقنامه برجام به آن 
دست پیدا کرد، پذیرش حق ایران در بهره مندی از 
تکنولوژی صلح آمیز هسته ای به ویژه غنی سازی 
امنیت  شورای  توسط  ایران  سنگین  آب  تولید  و 
سازمان ملل بود؛ زیرا شورای امنیت سازمان ملل 
پیشین،  دولت  دوران  در  متعدد  قطعنامه های  طی 
تصویب کرده بود که ایران باید تمام فعالیت های 
مدت  برای  را  ای  هسته  با  مرتبط  و  ای  هسته 

نامعلومی متوقف کند. 
رفع  و  ها  تحریم  اعمال  قطار  کردن  متوقف 
تحریم های یک جانبه و چند جانبه و بین المللی، 
سومین هدفی بود که جمهوری اسالمی ایران آن را 
تعقیب می کرد. چرا که تحریم هایی که علیه ایران 

تاریخ  در  که  بود  تحریم هایی  بدترین  شد،  اعمال 
سازمان ملل علیه یک عضو این سازمان تحمیل شده 
بود. این تحریم ها در حوزه های  نفت، بانک مرکزی، 
بانک های بزرگ ایران و تحریم سوئیفت بود. اما با 
تصویب برجام هم اعمال تحریم های جدید متوقف 
شد و هم ساختار قانونی تحریم های یک جانبه و چند 
جانبه و بین المللی هسته ای درهم شکسته شد. از 
جانب دیگر، هم به خاطر سیاست های غلط در دولت 
اصولگرا و هم به سبب تحریم های ظالمانه روابط 
خارجی ایران با کشورهای دیگر به محاق رفته بود 
و برهمین اساس، ایران با امضای برجام به چهارمین 
ترتیب که  این  به  پیدا کرد،  هدف خود هم دست 
پس از برجام، رفت و آمدهای دیپلماتیک جمهوری 
اسالمی به باالترین سطح ارتقاء یافت به طوری که 
چنین حجمی از روابط دیپلماتیک در تاریخ جمهوری 

اسالمی بی سابقه بوده است. 
پنجمین هدفی هم که با برجام محقق شد دسترسی 
به تکنولوژی های پیشرفته هسته ای جهان بودکه 
درپی آن ایران  به بازار مواد و تجهیزات و تکنولوژی 
راه  این  از  و  کرد  پیدا  دسترسی  جهان  ای  هسته 
نیز  صنعتی  مهم  تکنولوژهای  سایر  به  دسترسی 

هموار شد.

 اثرکلی برجام بر اقتصاد
دولت  سخنگوی  نوبخت،  محمدباقر  که  طور  آن 
گفته است نزدیک به 3 میلیارد و 481 میلیون دالر 
سرمایه خارجی پس از برجام وارد کشور شده است 
استان های  در  طرح   41 در  سرمایه گذاری  به  که 

مختلف منجر شده است. از طرف دیگر در اطالعات 
منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی 
اعالم  /4 درصد  در فصل نخست سال 1395، 4 

شده است. 
بر رشد  تاثیر گذار  پدیده  اولین  نیلی  به گفته دکتر 
اقتصادی سال 1395، رفع تحریم های نفتی است. 
به گفته مشاوراقتصادی رییس جمهور با توجه به 
سال  پایانی  ماه های  در  می شد  پیش بینی  اینکه 
1394 برجام به نتیجه رسیده و تحریم ها برداشته 
شود، وزارت نفت از چند ماه قبل برنامه ریزی برای 
بهره برداری از این رویداد را آغاز کرد تا به محض 
لغو محدودیت ها، بتواند تولید نفت را به صورت قابل 
برجام،  شدن  اجرایی  با  دهد.  افزایش  مالحظه ای 
این افزایش در تولید عملی شد. بنابراین رشد 50  
درصدی ارزش افزوده بخش نفت به عنوان یکی 
ناخالص  تولید  از عوامل اصلی رشد 4/4  درصدی 

داخلی بهار سال 1395 ظاهر شد. 
در  افزایش  نفت،  جهانی  قیمت  کاهش  با  هرچند 
بر  محسوسی  تاثیر  محصول،  این  صادرات  مقدار 
میزان درآمدهای ارزی در سال جاری نخواهد داشت 
و می توان گفت درآمدهای ارزی حاصل از صادرات 
نفت در سال 1395 چندان با سال گذشته متفاوت 
نخواهد بود؛ چرا که اواًل متوسط قیمت نفت در سال 
1394 نسبت به سال 1395 باالتر بوده است و ثانیًا 
در سه ماهه پایانی سال 1394 عماًل بخشی از درآمد 
نفتی سال 95 مورد استفاده قرار گرفته است و از 
این طریق، به نوعی هموارسازی درآمدها بین این 

دو سال انجام شده است..

بیشتر از یک سال و نیم از توافق هسته ای 
)برجام(  گذشته است و در این مدت اما 
و  اگرهای بسیاری بر این توافق و بزنگاه 
مهم هسته ای کشور رفته است. موافقان 
و مخالفان  با ادبیات و رویکردهای مختلف 
به بررسی تحوالت و نتایج یک ساله توافق 
هسته ای پرداخته اند و هرکس از ظن خود 
این دستاورد را  ارزیابی کرده است.
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چنانچه تولید نفت با میزان تولید شده پیش 
10 ماهه  تولید  )معادل  برجام  اجرای  از 
در  می یافت،  تداوم   )1394 سال  نخست 
سال 1395، تنها در حدود 22 میلیارد دالر از 
محل صادرات نفت نصیب کشور می شد. با 
این سطح درآمد نفتی، بودجه دولت مطمئنًا 
در وضعیت بسیار سختی قرار می گرفت و در 
این حالت بودجه بدون اتکا به منابع بانک 

مرکزی غیر قابل مدیریت می شد. 
ارز  بازار  شرایط  آن  در  دیگر،  طرف  از 
هم دستخوش تالطم می شد. برآیند این 
شرایط، گرفتار شدن مجدد اقتصاد کشور 
قیمت  اگر  مقابل،  در  تورمی بود.  رکود  در 
قیمت سال 1392  در حدود  نفت  جهانی 
باقی می ماند، با افزایش تولیدی که اکنون 
در نتیجه برجام محقق شده است، حدود 
91 میلیارد دالر درآمد ارزی حاصل می شد 
که این وضعیت می توانست شرایطی کاماًل 
متفاوت را نسبت به وضع موجود رقم بزند. 
اهمیت  جهت  آن  از  نکته  این  به  توجه 
پیش  شرایط  مقایسه  در  عموماً  که  دارد 
نفت  قیمت  کاهش  موضوع  به  برجام  از 
توجه نمی شود و در نتیجه در زمینه ارزیابی 
بزرگی  خطاهای  برجام  دستاوردهای 
صورت می گیرد. اما این اثرکلی برجام بر 
که  درحالیست  واین  است  کالن  اقتصاد 
ترتیب  به  نیز  دیگر  حوزه های  بر  برجام 
اقتصادی  رشد  به  منجر  و  گذاشته  تاثیر 

شده است.

حوزه انرژی و برجام 
برداشته شدن تحریم ها، و توافق برجام به 
وزارت نفت این امکان را داد ِکه تولید نفت 
را بِه میزان پیش اَز تحریم هاِی هسته ای 
برگرداند. بر اساس آخرین آمار، هم اکنون 
تولید  نفت  بشکه  میلیون   4 بِه  نزدیک 
صادر  آن  بشکه  میلیون   2.6 ِکه  می شَود 
ایران  قدیمی نفت  مشتری هاِی  می شود. 
بازگشته اند َو مشتری هاِی تازه هم بِه این 
بازار اضافه شده اند. در اوپک، ایران مجددا 
قدرت خود را بازیابی کرده است. مخالفت با 
 دو نشست  طرح فریز نفتی َدر سه نشستـ 
َدر دوحه َو دیگری َدر وین ـ سبب شد تا 
این طرح به نوعی با مخالفت ایران از دستور 

این  َدر  ِکه  هرچند  شود.  خارج  اوپک  کار 
مدت رویارویی عربستان با ایران، باعث بروز 
مشکالتی بَرای صنعت نفت ایران شد، اما 
تصمیم های درست بیژن زنگنه َدر بازار بین 
المللی نفت نشان داد که او هنوز مرد شماره 

یک مقابله با بحران های بازار نفت است.
درست هم زمان با مذاکرات ژنو و نهایی 
شدن برجام، عربستان از دو جهت نگران 
بود؛ توافق ایران با کشورهای غربی بر سر 
موضوع هسته ای که می توانست گرانیگاه 
را جابه جا کند  تجاری و سیاسی منطقه 
از سویی و بازگشت ایران به بازار جهانی 
دیگر  سهم  کاهش  معنای  به  که  نفت 
تولیدکنندگان بزرگ به خصوص عربستان 
عربستان  نگرانی های  دیگر  سوی  از  بود 
جمهوری  که  چرا  نبود،  بیراه  هم  چندان 
اسالمی ظرف کمتر از یک سال از توافق 
ژنو نه تنها توانست جایگاه سومی خود را 
در میان تولیدکنندگان اوپک بازپس گیرد، 
بلکه در تولید نفت و گاز نیز شاهد رشد بود.
بنابر گزارش اوپک، ایران با رشد تولید نفت 
بار دیگر در  نیمه نخست سال 2015  در 
جایگاه سوم تولیدکنندگان نفت قرار گرفت. 
تولید نفت خام ایران در ماه مه نسبت به 
آوریل، روزانه هزار بشکه افزایش یافت و 
روز  در  بشکه  و 845 هزار  میلیون  دو  به 
رسید. این آمار نشان می دهد، ایران در ماه 
مه، امارات را که ماه پیش رقابت نزدیکی 
با آن داشت، کنار زده و پس از عربستان 
و عراق سومین تولیدکننده بزرگ سازمان 

کشورهای صادرکننده نفت شد.
در همین حال اما تولید نفت عربستان در 
ماه مه روزانه با چهار هزار و 300 بشکه 
کاهش نسبت به آوریل به 10 میلیون و 
107 هزار بشکه در روز رسید و این آغاز 
بازارهای  حفظ  برای  عربستان  تالش 
تحریم های  دوران  در  که  بود  جدیدی 

ظالمانه علیه ایران به دست آورده بود.

افزایش سرمایه گذاری آب و برق
خارجـی  هیات هـای  برجـام  از  پـس 
متفاوتـی بـرای انعقـاد تفاهم در حـوزه آب 
و بـرق بـه وزارت نیرو مراجعـه کردند. این 
رفت وآمدهـا تاکنـون منتـج بـه امضـای 

تفاهـم نامه هایـی بـا ارزشـی بالـغ بـر 90 
آن  براسـاس  اسـت.  شـده  دالر  میلیـارد 
چـه کبیـری  مشـاور وزیـر نیـرو در امـور 
تحریم هـا    اسـت  گفتـه  سـرمایه گذاری 
مانعـی بـر گـذر رونـد معمولـی مذاکـرات 
بین کشـورها بود که بازگشـت از آن دوران 

نیازمنـد گذشـت زمـان اسـت.
خارجی  کشورهای  این که  بیان  با  وی 
پروژه های ایران را شناسایی و به این اعتقاد 
رسیده اند که بخش خصوصی شرایط خوبی 
در ایران دارد، گفت: در بخش انرژی های 
فسیلی تجدیدپذیر استفاده از منابع آب، آب 
انتقال آب  پروژه های  و  شیرین کن ها، سد 
پتانسیل های خوبی در ایران شناسایی شده 
است. به گفته وی، در گذشته به دلیل وجود 
تحریم ها شرکت های بیمه ای به خاطر وجود 
بدهی های ایران حاضر به تضمین نبودند، 
اما چند ماه قبل که بسیاری از این بدهی ها 
پرداخت شد این شرکت ها حاضر شدند که 
تمام شرکت های خارجی را حمایت کنند. 
به  نیز  برق  بخش  در  کبیری  گفته  طبق 
امضاء  به  تفاهم نامه هایی  پراکنده  صورت 
رسیده است، و به طور مثال اخیرا با ترکیه 
برای نسب پنج هزارمگاوات به ارزش پنج 

میلیارد دالر قرارداد نهایی شد.
بر  بالغ  امضای  مجموع  در  او  گفته  به 
از برجام  تفاهم نامه پس  90 میلیارد دالر 
آب  صنعت  سهم  مختلف  کشورهای  با 
واقع چنین می توان  در  بوده است.  برق  و 
گفت که پس از برجـــام فرصت هــای 
سرمایه گذاری بسیار خوبی در وزارت نیرو 
به وجود آمده و کشورهای خارجی تمایل 
زیادی برای سرمایه گذاری در صنعت آب 

و برق پیدا کرده اند.

حـوزه  در  برجـام  دسـتاوردهای 
تجـارت

اگرچه  تجارت  حوزه  در  ها  تحریم  رفع 
به  و  آمده  صادرکنندگان  کمک  به  قطعا 
اثرگذاری  اما  شده  منجر  مشکالت  بهبود 
قطعی آن نیازمند گذشت زمان است. انتظار 
اینکه با اجرایی شدن برجام و لغو تحریم ها 
گره های اصلی اقتصاد ایران در کوتاه مدت 
باز شود، انتظار چندان منطقی نبود و اگرچه 

چنانچه تولید نفت 
با میزان تولید شده 
پیش از اجرای برجام 
)معادل تولید 10 ماهه 
نخست سال 1394( 
تداوم می یافت، در 
سال 1395، تنها در 
حدود 22 میلیارد دالر 
از محل صادرات نفت 
نصیب کشور می شد. با 
این سطح درآمد نفتی، 
بودجه دولت مطمئناً در 
وضعیت بسیار سختی 
قرار می گرفت
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جامعه بعد از سال ها انتظار، توقع داشت با 
برداشته شدن تحریم ها مشکالت برطرف 
این  با  امر زمان می خواهد.  این  شود ولی 
حال ولی رفت و آمدهای هیات های خارجی 
و مراودات اخیر با تجار خارجی طی این یک 
مدت که از نتایج این توافق است به صورت 
مستقیم بر صادرات محصوالت اثرگذار بوده 
که از آن جمله می توان به مسائل بانکی و 

حوزه حمل و نقل اشاره کرد.
موارد  از  برخی  آنکه  وجود  با  هرچند 
تحریمی حوزه حمل و نقل لغو شده است 
کاالهای  حمل  باالی  هزینه های  اما 
صادراتی همچنان به قوت خود باقی است 
و  بهبود این شاخص ها نیازمند زمان است 
بود. طبق  پذیر خواهد  امکان  تدریج  به  و 
آمارهای موجود روابط بانکی ما با بعضی از 
کشورها در حال گشایش است، اما بازکردن 
با  بر است.  نیز زمان  این کالف سردرگم 
وجود این مشکالت صادرکنندگان و فعالین 
اقتصادی اظهار می کنند آرامش نسبی در 
است  شده  حاکم  کشور  اقتصادی  فضای 
و از سوی دیگر دولت نیز درصدد کنترل 
متغیرهای حوزه اقتصادی ازجمله ارز، تورم 
و ... است که اقدامات فوق موجب دلگرمی و 
اطمینان بیشتر تجار، صادرکنندگان و متعاقبا 

تولیدکنندگان می شود.
ایران  علیه  ناعادالنه  تحریم های  اگرچه 
ایران کاسته  از حجم تجارت  موجب شد 
و  جهانی  بازارهای  در  حضور  و  شده 
کشورهای  اروپا،  مانند  سنتی  بازارهای 
آسیا  شرق  کشورهای  شمالی،  آمریکای 
بعد  اما  شود  قطع  کره  و  ژاپن  همچون 
به یک  بسته شده یک  راه های  برجام  از 
گشوده می شوند وسرمایه گذاران با اعتماد 
و باور ثبات نسبی در ایران دوباره تصمیم 

بر حضور در بازار ایران را دارند.

مهم ترین تحوالت بانک ها پس از 
برجام 

با گذشت نزدیک به 18 ماه از برنامه جامع 
می توان  امروز   ، )برجام(  مشترک  اقدام 
گفت که یخ تحریم ها به تدریج شکسته 
شده است و بانک های ایرانی هم به تدریج 
بین  بانکی  با نظام  ارتباط گیری  در حال 

به  بازگشت  که  هرچند  هستند  المللی 
ارتباطات بانکی پیش از تحریم ها امری 
داشت  انتظار  نمی توان  و  است  بر  زمان 
بانک های مختلف دنیا بتوانند اتصال مجدد 

را برقرار کنند.
اگرچه بانک های کوچک و متوسط و نیز 
با  را  بانک هایی که در گذشته تجربه کار 
نظام بانکی ایران داشتند، ارتباطات مجدد 
بانک های  آغاز کرده  اند و  ایران  با  را  خود 
بزرگ نیز به تدریج وارد خواهند شد اما به 
گفته  رییس پژوهشکده پولی و بانکی برای 
ارتباط مجدد با بانک های خارجی ما نیز باید 
در داخل آمادگی الزم را برای ارتباطات پیدا 
کنیم که محور اصلی این آمادگی، شفافیت 
از  پس  هاست؛  بانک  مالی  عملکرد  در 
به  نوبت  مالی،  صورت های  شفاف سازی 
رتبه بندی بانک های ایرانی توسط موسسات 
بین المللی می رسد که در این راستا بانک ها 
این  با  تفاهم  برای  را  اقدام های الزم  باید 

موسسه ها آغاز کنند.
نهمین  برگزاری  جریان  در  رو  همین  از 
نمایشگاه بورس، بانک و بیمه که 20 تا 
نمایندگانی  برگزار شد،  تیر در تهران   23
از موسسات بین المللی رتبه بندی در ایران 
درباره  را  مذاکراتی  تا  کردند  پیدا  حضور 
ایرانی  شرکت های  و  بانک ها  رتبه  بندی 
انجام دهند و به این ترتیب در سایه این 
رایزنی ها، موسسه های معتبر رتبه بندی در 
ایران حاضر شوند و کار رتبه بندی بانک ها 
آنها  بین المللی  ارتباطات  برای تسهیل  را 

آغاز کنند.

رشد سرمایه گذاری ها  
موج  دو  با  برجام  شدن  اجرایی  از  پس 
شدیم،  مواجه  خارجی  هیات های  ورود 
و  اسفند  بهمن،  ماه های  در  نخست  موج 
نیمه اول فروردین وارد کشور شد و بیشتر 
ماهیت دولتی داشت. هم چنین انتظار انجام 
که  هیات ها  این  سوی  از  سرمایه گذاری 
بیشتر برای آشنایی با وضعیت فعلی اقتصاد 
نداشت.  وجود  می آمدند،  کشور  به  ایران 
مقامات دولتی هم بیشتر به نیت بازسازی 
روابط سیاسی خود به ایران می آمدند، نه 

روابط اقتصادی. 

بـه گفتـه مدیـرکل دفتـر سـرمایه گذاری 
خارجـی سـازمان سـرمایه گذاری کمیـت 
و کیفیـت هیات هایـی کـه طـی ماه هـای 
اخیـر وارد ایـران شـده اند، بی سـابقه بـوده 
اسـت  و در چهـار مـاه پـس از برجـام و تا 
پایـان سـال گذشـته، بیـش از 100 طـرح 
و  تاییـد  مـورد  در هیـات سـرمایه گذاری 
پذیـرش قـرار گرفتـه اسـت، درحالـی که 
طـی سـال های 1384 تـا 1392 کمتـر از 
100 طـرح سـرمایه گذاری مصـوب شـده 
موافقت نامـه  کشـور  هشـت  بـا  تنهـا  و 
سـرمایه گذاری خارجـی امضا شـده بود که 
کشـورهای بورونـدی و کومـور جـزو ایـن 
کشـورها بودند.در طول 61 سـال گذشـته، 
حـدود 61 موافقت نامـه بـا دیگر کشـورها 
بـه امضـا رسـیده اسـت، امـا در سـه الـی 
چهـار مـاه اخیـر، بیـش از 10 موافقت نامه 
اقتصادهـای  و  بـزرگ  کشـورهای  بـا 
توسـعه یافته دنیا از جمله روسـیه، فرانسـه، 

ژاپـن و اسـلواکی منعقد شـده اسـت.
به گفته جمالی خالف آنکه گفته می شود، 
تاکنون سرمایه ای وارد کشور نشده، حدود 
7 میلیارد دالر رقم سرمایه گذاری مصوب 
هیات  در  آن  دالر  میلیون   600 که  بوده 
دولت به تصویب رسید. 200 میلیون دالر 
از این رقم وارد کشور شده و همچنین40 
تا 50 درصد طرح های مصوب نیز اجرایی 
شده است. در طرح ها و موافقت نامه هایی 
دولتی ها  است،  رسیده  امضا  به  که  هم 
کمتر از بخش خصوصی نقش داشته اند و  
ورود ماشین آالت و دانش فنی نیز توسط 
برخی فعاالن اقتصادی صورت گرفته است 
و البته ورود سرمایه خارجی به بورس هم 
در حال انجام است. حدود سه هزار فرصت 
سرمایه گذاری در کشور وجود دارد که شاید 
10 درصد آن قابل عرضه باشد و 90 درصد 
بیان دیگر  به  ایده است.  باقیمانده در حد 
بیش از 300 طرح آماده سرمایه گذاري در 
کشور قابل عرضه به سرمایه گذاران است. 
ورود سرمایه و ماشین آالت و دانش فنی نیز 
در حال انجام است. مجموع خطوط اعتباری 
مذاکره شده توسط دولت بالغ بر 40 میلیارد 
دالر است که دولت برای آنها ضمانت نامه 

صادر می کند. 

در مجموع امضای 
بالغ بر 90 میلیارد دالر 

تفاهم نامه پس از برجام 
با کشورهای مختلف 

سهم صنعت آب و برق 
بوده است. در واقع چنین 
می توان گفت که پس از 
برجـــام فرصت هــای 
سرمایه گـذاری بسیـار 

خوبی در وزارت نیـرو به 
وجود آمده و کشورهـای 

خارجی تمایل زیادی 
برای سرمایه گـذاری در 

صنعت آب و برق پیدا 
کـرده انـد
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حوزه صنعت حمل و نقل پس از برجام
هواپیمای  انواع  فروند  خرید 238  بی سابقه  قرارداد 
مسافری با شرکت های مطرح صنعت هواپیماسازی 
جهان، امکان سوخت گیری هواپیماهای ایرانی در 
خارجی  گذاران  سرمایه  حضور  اروپا،  فرودگاه های 
فعالیت 13  سرگیری  از  و  سازی  راه  طرح های  در 
شرکت کشتیرانی بین المللی به بنادر ایران بخشی از 
دستاوردهای کشورمان بعد از توافق با 1+5 در حوزه 

صنعت حمل و نقل ایران است.
پرتال جامع اطالعات  در  آن طور که در گزارشی 
اواخر  است  آمده  نقل  و  حمل  صنعت  تخصصی 
جمهوری  رئیس  سفر  با  همزمان  گذشته  سال 
 118 خرید  قرارداد  پیش  فرانسه  به  اسالمی ایران 
میلیارد   10.5 ارزش  به  مسافری  هواپیمای  فروند 
ایرباس  شد  مقرر  و  امضا  ایرباس  شرکت  با  دالر 
این  از  فروند   8 تا   5 بین   2016 سال  در  بتواند 

هواپیماها را به ایران ایر تحویل دهد.
پس از آن شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران 
موفق شد با امضای پیش قراردادی دیگری با شرکت 
هواپیمای سازی بوئینگ خرید بیش از 100 فروند 
هواپیما به ارزش 17 میلیارد دالر را در دستور کار قرار 
دهد. همزمان با این پیش قرارداد، ایران ایر قرارداد 
دیگری را با شرکت هواپیما سازی »ای. تی. ار« ایتالیا 
به امضا رساند تا همه این هواپیماها به صورت اجاره 

به شرط تملیک به ایران ایر تحویل شود.
از طرفی ایران ایر اواخر سال گذشته برای خرید 20 
فروند هواپیمای سبک 70 نفره ای. تی. آر-72، با 
این شرکت هواپیماسازی به توافق رسید تا بتواند از 
این هواپیماها برای پروازهای کوتاه برد، استفاده کند 
و قرار است تا پایان سال جاری میالدی دو تا چهار 

فروند از این هواپیماها تحویل ایران شود.

امکان سوخت گیری هواپیماهای ایرانی در 
فرودگاه های اروپا

با اجرایی شدن برجام و پس از 40 ماه، هواپیماهای 
ایرانی بار دیگر توانستند در فرودگاه های کشورهای 
اروپـایی سوخت گیــری کننــد و از پشتیبانی هــای 
خدمات فرودگاهی و فنی و مهندسی برخوردار شوند.  
خودداری از تحویل سوخت مورد نیاز به هواپیماهای 
مسافری ایران در فرودگاه های اتحادیه اروپایی سبب 
شده بود که شرکت های هوایی از جمله هواپیمایی 
جمهوری اسالمی ایران یک سوم هزینه های بیشتری 
را متحمل شوند، زیرا   هواپیماها مجبور بودند برای 
سوخت گیری از فرودگاه  های کشور ثالث استفاده کنند.

حوزه حمل و نقل هوایی پس از برجام
از دی ماه سال گذشته که اجرایی شدن برجام آغاز 
موفق  ایران  در  هوایی  شرکت های  از  برخی  شد، 
شدند 12 فروند هواپیمای مسافری با عمر کمتر از 
15 سال را وارد ناوگان هوایی کنند و متعاقب این 
اقدام ظرفیت ناوگان هوایی کشور بیش از 2 هزار 

صندلی افزایش یافت.
افزایش  و  ظالمانه  تحریم های  لغو  با  همزمان 
پروازهای هوایی شرکت فرودگاه های کشور خرید 
250 میلیون دالر تجهیزات هدایت ناوبری هوایی و 
رادارهای مور نیاز را از شرکت های معتبر اروپایی در 
دستور کار خود قرار داد که بخشی از این تجهیزات 
می گیرد. قرار  استفاده  مورد  و  شده  کشور  وارد 
همچنین پس از لغو این تحریم ها شاهد افزایش 
پروازهای عبوری از آسمان ایران هستیم؛ به طور 
متوسط تعداد پروازهای عبوری از آسمان ایران از 
450 پرواز روازنه به بیش از 900 پرواز افزایش یافته 
است تا درآمدهای ارزی ایران از این محل به دو 
برابر افزایش یابد. با اجرایی شدن برجام بسیاری از 
شرکت های هوایی جهان پروازهای هوایی خود را 
بار دیگر به ایران از سر گرفتند به طوری که طبق 
آخرین آماری که در این زمینه ارائه شده هم اکنون 
ایران آغاز  41شرکت خارجی پروازهای خود را به 
کرده اند که پیش از این به دلیل تحریم ها پروازهای 

خود را به ایران متوقف کرده بودند.
با افزایش رفت و آمد گروه های تجاری و اقتصادی 
به ایران برای نخستین بار اجالس هوانوردی ایران 
2016 صنعت هوانوردی جهان »کاپا« در تهران برگزار 
شد و نمایندگان بیش از 100 شرکت فعال در زمینه 
تامین هواپیما و قطعات آن، تجهیزات فرودگاهی و 
ناوبری، شرکت های لیزینگ خرید و یا اجاره هواپیما، 
تعمیر و نگهداری و نمایندگانی از ایگائو و یاتا در این 
اجالس در تهران شرکت کردند. همچنین با امضای 
قرارداد دیگری مدیریت دو هتل 4 و 5 ستاره فرودگاه 
امام خمینی )ره( بین گروه مالی گردشگری و گروه 
دو  این  اتاق  مدیریت 500  فرانسه،  آکور  هتل داری 
هتل به مدت 15سال به گروه آکور هتلز واگذار شد 
و اکنون این دو هتل در فرودگاه امام از نام های ایبیس 
و نووتل استفاده می کنند.گروه »آکورهتلز« در حال 
حاضر مدیریت 71 هتل را در 10 کشور خاورمیانه 
برعهده دارد و ششمین گروه بزرگ هتل داری جهان 

به شمار می رود.
تـردد  برجـام  شـدن  اجرایـی  بـا  سـو،  دیگـر  از 
کشـتی های تجـاری ایرانـی بـه بنـادر اروپایی پس 

از چهـار سـال بـار دیگـر آغـاز شـد بـه طـوری که 
بـرای نخسـتین بار یکی از کشـتی های کشـتیرانی 
جمهـوری اسـالمی ایران موفـق شـد اوایـل سـال 
جـاری در بندرهامبـورگ آلمـان پهلو بگیـرد. با لغو 
تحریـم هـا و رفـع موانع تـردد کشـتی های تجاری 
جمهوری اسـالمی ایران به بنادر کشورهای مختلف 
جهان، مشـکالت بیمـه و پرچم کشـتی های ایرانی 
بـرای رفـت و آمـد در بنـادر اروپایی برطرف شـد و 
اکنـون محدودیت هـای تردد کشـتی های شـرکت 
ملـی نفتکـش ایـران نیز بـه بنـادر مختلـف جهان 

برداشـته شـده است.
همچنیـن تـردد شـرکت های بـزرگ حمـل کننده 
کاال بـه بنـادر ایـران از سـر گرفته شـده اسـت به 
طـوری کـه اکنون بیـش از هفـت الینر بـزرگ از 
کشـورهای تایوان، چین، کره جنوبی و کشـورهای 
اروپایـی بـه بنادر ایران تـردد خود را آغـاز کرده اند.

 حوزه حمل و نقل دریایی
به گـزارش ایرنـا از سـرگیری فعالیت 13 شـرکت 
کشـتیرانی بیـن المللـی بـه بنـادر ایـران بـه ویژه 
مهمتریـن  از  می تـوان  را  رجایـی  شـهید  بنـدر 
بـرآورد  دریایـی  حـوزه  در  برجـام  دسـتاوردهای 
کـرد ضمـن آنکه شـاهد برقـراری مجـدد خدمات 
صـدور گواهینامه هـای قانونـی برای کشـتی های 
ایرانـی توسـط موسسـات رده بنـدی بین المللـی و 
بیمـه حفاظـت وغرامـت بیـن المللـی و گشـایش 
بـرای  یورویـی  میلیـون  اسـنادی 100  اعتبـارات 
خریـد تجهیـزات کانتینـری طـرح توسـعه بنـدر 

شـهید رجایـی بودیـم.
 انعقاد موافقت نامه حمل و نقل دریایی بین ایران و 
کره جنوبی و انعقاد 9 یادداشت تفاهم در زمینه ها 
ایتالیا، کره جنوبی،  با کشورهای  بندری و دریایی 
استرالیا  و  بلژیک  پاناما،  عمان،  الجزایر،  پاکستان، 
فاز سوم  توسعه  برای  نیاز  مورد  مطالعات  انجام  و 
با مشاوران بین المللی و فراهم  بندر شهید رجایی 
شدن امکان سرمایه گذاری در پایانه های یک و دو 
بندرشهید رجایی از دیگر نتایج مثبت اجرایی شدن 

برجام است.
المللی  بین  معتبر  شرکت  شد 9  سبب  توافق  این 
چین،  کشور  هشت  از  بندری  عملیات  پیمانکار 
سوئیس،  جنوبی،  کره  فرانسه،  دانمارک،  سنگاپور، 
سرمایه گذاری  انجام  برای  عمان  و  فلیپین  آلمان، 
این  کنند.به  را مطرح  تقاضای خود  ایران  بنادر  در 
دستاوردها می بایست انعقاد قرارداد سرمایه گذاری و 
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بهره برداری از فاز یک بندر شهید رجایی با شرکت هندی 
و انعقاد تفاهم نامه با دولت هند برای دریافت 150 میلیون 
دالر فایناس از شرکت لیبهر برای اجرای طرح توسعه این 

بندر را نیز افزود.
توافق با شرکت های ایتالیایی برای انتقال دانش فنی و 
مکانیزه کردن بنادر از طریق تشکیل شرکت مشترک 
با  تفاهم نامه  انعقاد  و  ایرانی  طرف  سهم  درصد  با 51 
بازرسی  و  کیفیت  خدمات  ایتالیایی  دیگر  شرکت  یک 
نتایج اجرایی شدن برجام در حوزه  از  بنادر  اسکله های 

حمل ونقل دریایی کشور بود.
همچنین برگزاری همایش روز بندر آنتورپ بلژیک در 
تهران و امضای تفاهم نامه خواهرخواندگی بندر شهید 
همکاری های  توسعه  هدف  با  آنتورپ  بندر  و  رجایی 
بندری، حفظ محیط زیست دریایی، مسیل آموزشی و 
مبادله مستقیم کاال بین این دو بندر از دیگر نتایج این 
توافق بوده است.بندر آنتورپ بلژیک از مهمترین بنادر 
اروپاست که ساالنه با بیش از 240 میلیون تن عملیات 
تخلیه و بارگیری به عنوان یکی از دروازه های ورود کاال 
به اروپا به شمار می رود و سال گذشته 8.5 میلیون کانتینر 

از این بندر مهم اروپایی تخلیه و بارگیری شده است.

طرح های  در  خارجی  سرمایه گذاران  حضور 
راه سازی

وزارت راه و شهرسازی در اواخر سال گذشته به منظور 
حوزه های  در  خارجی  سرمایه گذاری های  افزایش 
مختلف حمل و نقل و مسکن و شهرسازی 122 پروژه 
سرمایه گذاری با 25 میلیارد یورو را به شرکت های داخلی 
و خارجی معرفی کرد. همزمان با اجرای برجام شرکت 
برای ساخت منطقه  تهران - شمال موفق شد  آزادراه 
سه این آزادراه پیش قراردادی را با یکی از شرکت های 
زیرمجموعه دوو کره جنوبی به امضا برساند تا این شرکت 
کره ای بتواند یک میلیارد و 300 میلیون دالر برای ساخت 
این منطقه آزادراه به طول 46 کیلومتر از پل زنگوله تا سه 

راهی دشت نظیر سرمایه گذاری کند.
از طرفـی شـرکت سـاخت و توسـعه زیـر بناهای حمل 
و نقـل کشـور از مذاکـره با یـک شـرکت های ایتالیایی 
برای انجام سرمایه گــذاری در آزاد راه همدان و آزادراه 

اهــواز -  اندیمشک خبر داد.
سرمایه گذاری  انجام  برای  خارجی  تمایل شرکت های 
اخیر  یک سال  در  نیز  راهسازی  مختلف  حوزه های  در 
برای  اینکه  از جمله  یافته است  قابل توجهی  افزایش 
امضای  با  ترکیه  اینشاات  برگیز  شرکت  بار  نخستین 
قراردادی ساخت آزاد راه بازرگان - تبریز به طول 255 

کیلومتر در طی 40 ماه بر عهده گرفت.

شرکت برگیز اینشاات ترکیه در سال 1975 در ترکیه 
تاسیس و تاکنون چندین طرح بزرگ راهسازی در داخل 
از  راه سازی در کشورهای مختلف  و چند طرح  ترکیه 
جمله اوکراین و عراق توسط این شرکت انجام شده و 
قرار است این شرکت سرمایه گذار ترک 65 درصد از 
منابع مالی ساخت آزادراه تبریز - بازرگان را تامین و 35 
درصد بقیه از سوی وزارت راه و شهرسازی تامین شود.
مهندسی،  ساخت،  طراحی،  ماهه   48 قرارداد  این  در 
تکمیل مطالعات، تاسیسات جانبی مورد نیاز، نگهداری 
و بهره برداری از آزادراه به صورت سه باند رفت و سه 
باند برگشت در دوران بهره برداری و تامین هزینه های 
مربوطه و انتقال آزادراه به وزارت راه پس از اتمام دوره 
برعهده  و سود سرمایه گذار  بازگشت اصل  و  مشارکت 

شرکت ترک خواهد بود.

جذابیت شبکه ریلی ایران برای سرمایه گذاران 
خارجی

به طور کلی در دوران پسا تحریم شاهد درخواست حضور 
به  هستیم  ایران  ریلی  بخش  در  مختلف  شرکت های 
با شرکت های  ایجاد روابط مثبت و سازنده  طوری که 
بین المللی جهت تهیه و خرید واگن، لوکوموتیو و سایر 
البته  و  این صنعت  نیاز  ماشین آالت و ملزومات مورد 
انتقال تکنولوژی به کشور محور گفت و گوها در یک 

سال اخیر بوده است.
در  قوانین  تسهیل  همچون  اقداماتی  راستا  این  در 
عرصه ها و بخش های مختلف به منظور ورود سرمایه، 
آسان سازی فرایند اداری برای کسب و کار، شناسایی 
اولویت های فعالیت های اقتصادی در این بخش و استفاده 
از تمامی پتانسیل بخش خصوصی می تواند در افزایش 
تمایل به سرمایه گذاری در صنعت حمل و نقل ریلی بسیار 

موثر شود.
سـوی  از  تسـهیالت  دالر  میلیـون   500 اختصـاص 
جمهـوری آذربایجـان بـرای تکمیل خط آهـن قزوین 
- رشـت - آسـتارا را می تـوان یکـی از مـوارد مـورد 
عالقـه سـرمایه گذاری شـرکت های خارجی در شـبکه 

حمـل و نقـل ریلـی ایـران ارزیابـی کرد.
آهن  راه  اصلی  ایستگاه های  توسعه  قرارداد  همچنین 
آهن  راه  شرکت  بین  قم  و  مشهد  تهران،  شهرهای 
جمهوری اسالمی ایران و شرکت آرپ فرانسه به امضا 
آهن  راه  ایستگاه های  جانمایی  است  قرار  و  رسیده 
دسترسی  افزایش  هدف  با  شهر  سه  این  چندوجهی 
محوطه  سازی  بهینه  و  شهری  برون  و  درون  ریلی، 
ایستگاه های راه آهن یادشده توسط این شرکت بزرگ 

فرانسوی به مبلغ هفت میلیون دالر انجام شود.

برای ارتباط مجدد با 
بانک های خارجی ما نیز 

باید در داخل آمادگی الزم 
را برای ارتباطات پیدا 

کنیم که محور اصلی این 
آمادگی، شفافیت در عملکرد 

مالی بانک هاست؛ پس از 
شفاف سازی صورت های 
مالی، نوبت به رتبه بندی 
بانک های ایرانی توسط 

موسسات بین المللی 
می رسد که در این راستا 

بانک ها باید اقدام های 
الزم را برای تفاهم با این 

موسسه ها آغاز کنند

بیم هـا و امیدهای اقتصـاد کالن ایـران
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ماه  فرانسوی آرپ طی 20  قرارداد شرکت  این  در 
طراحی توسعه ایستگاه های چندوجهی حمل و نقل 
همگانی قطارهای تندرو، مترو و قطارهای حومه ای 
را در دستور کار قرار می دهد تا با احداث این طرح ها 
توسط شرکت های ایرانی تردد مردم در ایستگاه های 
لغو  با  انجام شود.  به سهولت  قم  و  تهران، مشهد 
شدن  تر  جذاب  برای  اقداماتی  راه آهن  تحریم ها 
مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی و تقویت 
افزایش سهم حمل و نقل ریلی انجام داده است که 
می توان به ورود اولین قطار باری چین به ایستگاه راه 
آهن و احیای جاده ابریشم در بخش ریلی اشاره کرد.
در  حضور  برای  ایتالیا  آهن  راه  آمادگی  اعالم 
پروژه های سریع السیر ریلی، آغاز عملیات اجرایی 
برقی سازی قطار تهران - مشهد و اتصال این مسیر 
به کربال در سال آینده، برگزاری جلسه هم اندیشی 
نقل  و  حمل  شرکت های  صاحبان  و  بازرگانان  با 
انعقاد  ریلی،  ترانزیت  توسعه  در جهت  المللی  بین 
توافق نامه با افغانستان در خصوص تکمیل قطعه 
اتصال  برای  برنامه ریزی  2 و 3 خواف - هرات، 
دیگر  از  ترکمنستان  به  برون  اینچه  مسیر  ریلی 
مواردی است که در یک سال گذشته موضوع رایزنی 

مسئوالن با سرمایه گذاران خارجی بوده است.
 - تهران  قطار  کردن  برقی  اجرایی  عملیات  آغاز 
مشهد و اتصال این مسیر به کربال در سال آینده 
و برنامه ریزی برای اتصال ریلی مسیر اینچه برون 
و  ایران  آهن  راه  قرارداد  بررسی  و  ترکمنستان  به 
روسیه در جهت برقی سازی محور اینچه برون به 
گرمسار از دیگر نتایج برجام در حوزه ریلی است.
از آنجا که صنعت حمل و نقل ریلی کشور نیازمند 
و  مسافری  واگن  هزار  یک  باری،  واگن  هزار   10
200 لکوموتیو است، یک شرکت روسی با امضای 
قراردادی با راه آهن جمهوری اسالمی ایران ساخت 
500 واگن باری را در سه شرکت داخلی برعهده 
گرفته است تا این واگن ها با 220 میلیون منابع 

مالی در سه شرکت داخلی تولید شود.

 توسعه شبکه ارتباطات زمینی 
امروز در شبکه زیرساخت های حمل و نقل کشور 
دارای 10هزار و 171 کیلومتر راه آهن، دو هزار و 
316 کیلومتر آزادراه، 15 هزار کیلومتر بزرگراه و 20 
با اضافه شدن  هزار کیلومتر راه اصلی هستیم که 
چهار هزار و 731 کیلومتر راه آهن در دست ساخت، 
یک هزار و 116 کیلومتر آزادراه در حال احداث، چهار 
هزارو 500 کیلومتر بزرگراه و سه هزار کیلومتر راه 

تحولی  شاهد  میزان،  این  به  اجرا  دست  در  اصلی 
عظیم در این حوزه خواهیم بود.

در همیـن راسـتا، اکنـون بیـش از یک هـزار و صد 
کیلومتـر آزادراه و بیـش از سـه هـزار کیلومتـر راه 
آهـن آماده سـرمایه گذاری در کشـور وجود دارد که 
بسـترهای الزم بـرای مشـارکت سـرمایه گـذاران 
خارجـی در این زمینه فراهم شـده اسـت.در سـایه 
لغـو تحریـم ها، تهـران در اردیبهشـت ماه امسـال 
در بزرگتریـن نمایشـگاه بیـن المللی حمـل و نقل 
ریلـی خاورمیانـه، میزبـان بیـش از 130 شـرکت 
خارجـی و 180 شـرکت داخلـی بود تا این شـرکت 
هـا بتواننـد آخریـن دسـتاوردهای صنعـت حمل و 

نقـل ریلـی جهـان را در ایـران عرضـه کنند.
در ایـن نمایشـگاه خدمـات مختلـف ریلـی بخش 
مسـافری درون شـهری، بـرون شـهری و بخـش 
بـاری، انـواع واگن هـا، واگن هـای نیـرو محرکـه، 
واگـن مولـد، واگـن مانـوری، لوکوموتیـو برقـی و 
اتوبوسـی،  واگن هـای  دیزلـی، قطعـات مصرفـی 
واگن هـای بـاری و خدمـات تعمیـر و نگهـداری 
و خدمـات بیمـه ای توسـط شـرکت های فعـال در 
حـوزه حمـل و نقـل ریلـی ارائـه و در معـرض دید 
عالقه منـدان قرارگرفـت. بـا بـه نتیجـه رسـیدن 
سـرمایه گذاری هـا در صنعت حمـل و نقل هوایی، 
ریلـی و دریایـی شـاهد تحـوالت خوبـی در ایـن 
حـوزه خواهیـم بود کـه تامیـن رفـاه عمومی مردم 
در حوزه هـای مختلـف حمـل و نقل از آثـار مثبت 

آن خواهـد بـود.

اثر برجام بر بازار مسکن
آن طـور کـه روزنامه دنیـای اقتصاد نوشـته بود لغو 
تحریم هـای مرتبط بـا موضوع هسـته ای - از چهار 
کانـال بـر بـازار مسـکن اثر غیرمسـتقیم  گذاشـته  
و می گـذارد. بـه ایـن ترتیـب بـا تزریـق منابـع تازه 
ناشـی از آزادسـازی دارایی هـای بلوکه شـده، زمینه 
سـرمایه گذاری و رشـد اقتصـادی فراهـم شـده و 
در میان مـدت و بلندمـدت، افزایـش تـوان وام دهی 
بانک هـا، حمایـت یارانه ای از بخش مسـکن، بهبود 
درآمـد خانوارهـا و در نتیجـه تقویـت قـدرت خریـد 
تحقـق پیـدا می کنـد.. با کاهـش هزینـه »تجارت« 
جهانـی،  شـبکه  در  بانکـی  مبـادالت  تسـهیل  و 
جذابیـت فعلـی بازار پـول )سـپرده گذاری( به سـایر 
بازارهـا تسـری می یابـد کـه در این بیـن »بورس« 

و »مسـکن« اولویـت دارند.
فاز پیش رونق معامالت مسـکن از نیمه پاییز سـال 

قبـل شـروع شـد و در نتیجـه خوش بینی ها نسـبت 
به آینـده اقتصاد، حجم معامالت مسـکن به صورت 
نسـبی افزایـش یافـت. بـا ایـن وجود امـا مصطفی 
ازگلـی، کارشـناس بورسـی و تحلیلگـر حـوزه مالی 
مسـکن درباره نحـوه تاثیرگـذاری اجـرای برجام بر 
بـازار مسـکن، بـا تاکید بـر اینکـه این موضـوع اثر 
مسـتقیم بر بخش مسـکن ندارد، گفت:  شـواهد در 
نظـام بانکـی نشـان می دهد بـا وجود تقویت سـبد 
تسـهیالت خرید و ساخت مسـکن، حجم »تقاضای 
موثـر« خیلـی پررنـگ و در حـد حجـم تسـهیالت 
تعریف شـده، نیسـت. ایـن موضوع نشـان می دهد، 
رکـود حاکم بر بازار مسـکن، به آن شـکل، ارتباطی 
بـا وام مسـکن نـدارد بلکـه ناشـی از توجیه پذیـر 
نبـودن سـرمایه گذاری ملکـی در مقایسـه بـا مثـال 

سـپرده گذاری بانکی اسـت.
برجام،  اجرای  اینکه،   بر  تاکید  با  کارشناس  این 
و ساخت مسکن«  اقتصادی خرید  »توجیه  چالش 
را تا حدودی مرتفع  کرد، افزود: در دوران تحریم، 
و  تجاری  فعالیت  پنهان  و  آشکار  هزینه های 
اقتصادی هم برای بانک ها از بابت تامین مالی و 
هم برای تجار و سرمایه گذاران، افزایش پیدا کرده 
بود اما با لغو تحریم ها، هزینه های جانبی و اضافی 
همچون کارمزدها و حق العمل  مبادالت بازرگانی به 
بازگشته و تولید و تجارت نسبت به  سطح واقعی 

قبل، ارزان شده است. 
معامالت  بازار  در  نقدینگی  در حال حاضر قحطی 
سمت  به  مصرفی  معامالت  شده  باعث  مسکن 
تهاتر ملک با ملک و پرداخت اقساطی بهای معامله، 
پیش رود. با لغو تحریم ها، دولت، فعاالن اقتصادی 
و بانک ها از شرایط جدید تاثیر می گیرند و به دنبال 
آن، آثار غیرمستقیم منابع مالی و سرمایه های خارجی 
ورودی به کشور، نصیب بخش مسکن خواهد شد. 
هر چند کاهش درآمد دولت از محل فروش نفت در 
رکود سرمایه گذاری ساختمانی و افت قیمت مسکن 
تحریک  به  می توان  جدید  دوره  در  اما  بوده  موثر 
رونق مسکن از محل تقویت منابع و اعتبارات بانکی 
امیدوار بود. رونق معامالت مسکن در این مقطع حتی 
برای تحریک  انتظاری، نمی تواند عاملی  به صورت 
قیمت مسکن شود، چون که هیچ زمینه ای هر چند 
جزئی برای تسلط انتظارات افزایشی بر سطح پایدار 
بخش  دیگر  طرف  ندارد.واز  وجود  مسکن  قیمت 
سایر  از  دیرتر  خود  ویژه  ماهیت  دلیل  به  مسکن 
از  بورس  و  ارز  طال،  همچون  اقتصادی  بازارهای 

تحوالت اقتصادی و سیاسی تاثیر می پذیرد. 

بیم هـا و امیدهای اقتصـاد کالن ایـران
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تولید ناخالص داخلی 
توانمندی  ارزیابی  برای  اساسی  و  مهم  متغیر 
اقتصادی یک کشور، تولید ناخالص داخلی و تغییرات 
در  داخلی  ناخالص  تولید  است.  زمان  طول  در  آن 
واقع ارزش تمام کاال و خدمات نهایی تولیدشده در 
محدوده مرزهای جغرافیایی کشور را برای یکسال 
نتایج تمامی تصمیمات  بیان می دارد. در واقع  مالی 
در سطح خرد و حاصل کنش های دولت، بنگاه ها، 
خانوارها و بخش خارجی در بازارهای اقتصادی برای 

یک دوره زمانی مشخص است. 
سـند چشـم انداز جمهـوری اسـالمی ایران در افـق 
سـال 1404 و سیاسـت های کلـی برنامـه چهارم و 
پنجـم توسـعه، ارتقـاء قدرت و تـوان تولیـد اقتصاد 
کشـور را با ویژگی های »رشـد پرشـتاب و مستمر« 
مـورد تأکیـد قـرار داده اند. بایـد به این نکتـه توجه 
داشـت که مقایسـه نرخ رشـد اقتصادی کشورهایی 
کـه از نظر انـدازه اقتصـادی )حجـم تولیـد ناخالص 
و  بـوده  معنادارتـر  هم اندازه انـد،  نسـبتاً  داخلـی( 
می تـوان تحلیل هـای معتبرتـری را از نظر عملکرد 
اقتصـادی آنهـا در یک مقایسـه تطبیقی ارائـه داد. 
از این رو الزم است قبل از بررسی نرخ رشد اقتصادی 
کشورهای منطقه، اندازه اقتصادی این کشورها مورد 
توجه قرار گیرد. معمواًل برای اندازه اقتصاد، از تولید 
 )ppp( ناخالص داخلی بر حسب برابری قدرت خرید
و تولید ناخالص داخلی به دالر )قیمت ثابت( استفاده 
می شود. تولید ناخالص داخلی برحسب برابری قدرت 
خرید )PPP( به قیمت ثابت 2011 به عنوان یکی از 
شاخص های مهم، برای اندازه اقتصاد، نشان می دهد 

که ایران در سال 2013 در مکان سوم قرار گرفته 
است. 

باال بودن رشد اقتصادی باعث می شود تا کشورها 
با  تولید  شکاف  و  پیموده  را  توسعه  مسیر  سریع تر 
کمتر  پیموده اند،  را  توسعه  مسیر  که  کشورهایی 
عربستان  و  ترکیه  اقتصادی  رشد  بودن  باال  شود. 
تولید  تا شکاف  باعث شد  دوره 2013ـ2005  طی 
ایران نسبت به کشورهای رقیب یادشده بیشتر شود. 
حسب  بر  داخلی  ناخالص  تولید  شکاف  محاسبه 
ثابت 2011  به قیمت   )PPP( برابری قدرت خرید 
نشان می دهد تفاوت تولید ایران با ترکیه در سال 
میلیارد  رقم 108  شمسی(   1384( میالدی   2005
دالر بوده که شکاف مذکور تشدید شده و به میزان 
)1391 شمسی(  در سال 2013  میلیارد دالر   228
رسیده است. براساس این شاخص نیز تداوم شرایط 
را در  ما  آینده، کشور  اقتصادی در سال های  فعلی 
لحاظ حجم  به  منطقه  اول  رتبه  به هدف  رسیدن 

تولید، مشکل تر خواهد کرد. 

نرخ بیکاری 
بـا توجـه به جـوان بـودن سـاختار جمعیتی کشـور، 
ایجـاد شـغل یکـی از چالش های جدی پیـش روی 
مسـئوالن کشـور در دو دهـه اخیـر بوده اسـت. این 
مهـم در سـند چشـم انداز نیـز مـورد توجـه بـوده به 
نحـوی کـه ایجاد اشـتغال کامـل در اقتصـاد یکی از 
محورهـای مهـم مـورد توجه سـند چشـم انداز بوده 
اسـت. معمـواًل در بحث اشـتغال بـه آمـار بیـکاری 
توجـه می شـود، زیـرا بیکاری، عـدم تعادل بـازار کار 

محاسبه شکاف تولید ناخالص داخلی بر 
حسب برابری قدرت خرید )PPP( به 

قیمت ثابت 2011 نشان می دهد تفاوت 
تولید ایران با ترکیه در سال 2005 

میالدی )1384 شمسی( رقم 108 میلیارد 
دالر بوده که شکاف مذکور تشدید شده و 
به میزان 228 میلیارد دالر در سال 2013 

)1391 شمسی( رسیده است.
مقایسه آماری شاخص های کالن 

اقتصادی ایران با 24 کشور همسایه 
برای تحقق اهداف سند چشم انداز نشان 

می دهد، فاصله زیادی تا رسیدن به جایگاه 
اول در منطقه وجود دارد و باید استراتژی 

اقتصادی کشور تغییر کند. 
 نشریه برنامه، وابسته به سازمان 

مدیریت و برنامه ریزی کشور تحلیلی 
از عملکرد شاخص های کالن اقتصادی 

ایران در مقایسه با کشورهای دیگر حوزه 
سند چشم انداز 20 ساله کشور ارائه 

کرده است. در این گزارش آمده است: 
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را نشـان می دهـد. 
متغیرهای  مهم تری  از  یکی  بیکاری  اینکه  ضمن 
و  کنترل  دنبال  به  دولت ها  که  است  اقتصادی 
به  متغیر  این  از  سبب  بدین  هستند.  آن  کاهش 
منظور مقایسه تطبیقی بین کشورهای منطقه مورد 
نظر در سند چشم انداز استفاده شده است. با توجه 
بانک جهانی  اطالعاتی  پایگاه  در  بیکاری  آمار  به 
برای کشورهای عضو سند چشم انداز و آمار بیکاری 
محاسبه شده برای ایران، در سال 2012 ایران با 
میان 24  در  درصد،  بیکاری 12.1  نرخ  بودن  دارا 

کشور در رده ششم قرار دارد. 

شاخص های بهره وری 
سند  دیگر  تأکید  مورد  و  مهم  و  اهمیت  با  نکته 
چشم انداز و سیاست های کلی برنامه چهارم و پنجم 
برای تحقق رشد اقتصادی »شتابان و مستمر بودن« 
ارتقای بهره وری است. به طور مشخص در قانون 
برنامه چهارم و پنجم توسعه تأکید شده که بیش 
ارتقای  طریق  از  باید  اقتصادی  رشد  سوم  یک  از 

بهره وری باشد. 
هدف  این  تحقق  ارزیابی  برای  مناسب  شاخص 
میان  در  ایران  جایگاه  مقایسه  و  چشم انداز  سند 
کشورهای حوزه سند چشم انداز، شاخص بهره وری 
 ،)2005(  1384 سال  در  است.  تولید  عوامل  کل 
هر شاغل ایرانی 15893 دالر به قیمت های ثابت 
1990 تولید کرده که این شاخص به رشد متوسط 
ساالنه 2.1 درصد در سال به 1882 دالر به ازای 
هر شاغل در 1391 )2012( افزایش یافته است. به 
طور کلی بهره وری نیروی کار ایران از کشورهای 
رقیب ترکیه و عربستان پایین تر بوده است. ایران به 
لحاظ این شاخص بهره وری انرژی جایگاه خوبی در 
میان کشورهای منطقه ندارد و از رتبه 15 در سال 
2005 )1384 شمسی( به رتبه 16 در سال 2011 از 
22 کشور دارای آمار و اطالعات تنزل یافته است. 

شاخص رقابت پذیری 
شاخص رقابت پذیری جهانی برای اقتصاد ایران از 
سال 2010 توسط مجمع جهانی اقتصاد با همکاری 
ایران  کشاورزی  و  معادن  و  صنایع  بازرگانی،  اتاق 
محاسبه و منتشر شده است. بنابراین، از سال 2010 
ایران در رتبه بندی این مجمع قرار گرفته است. در 
امارات،  عربستان،  قطر،  کشورهای   2013 سال 
عمان بحرین ، اردن ترکیه و جمهوری آذربایجان در 

رده های باالتر از ایران قرار دارند. 

آزادی اقتصادی 
خارجی،  تجارت  زمینه  در  اقتصادی  آزادی  میزان 
بیشتر  نشان می دهد.  را  اقتصاد  در  رقابتی  شرایط 
بین  بیشتر  رقابت  معنای  به  شاخص  این  بودن 
افزایش  به  که  است  خارجی  و  داخلی  بنگاه های 
فریزر  مؤسسه  می شود.  منجر  بهره وری  و  کارایی 
برای آزادی اقتصادی مبادرت به تهیه شاخص های 

ترکیبی آزادی اقتصادی کرده است. 

بودجه دولت 
دولـت  مالـی  اهرم هـای  از  یکـی  دولـت  بودجـه 
اسـت کـه می توانـد کنتـرل و بهداشـت اقتصـاد را 
بـرای رسـیدن بـه اهـداف جامعـه فراهـم آورد. در 
مجمـوع در ادبیـات اقتصـادی، ایفـای نقـش دولت 
در توسـعه، حیاتی و ضروری دانسـته شـده، اما هیچ 
قاعـده سـاده و مشـخصی که بیان کنـد دولت ها در 
ایـن رابطـه چـه باید بکنند، وجـود نـدارد و یا توافق 
مشـخص بـرای ایـن موضوع نیسـت. بـرای حجم 
و انـدازه دولـت شـاخص های مختلفی تعریف شـده 
اسـت. نسـبت مخـارج نهایـی مصرفـی دولتـی به 
تولیـد ناخالص داخلـی یکی از شـاخص های اصلی 
اسـت که آمـار و اطالعـات آن در مجموعـه آماری 
بانـک جهانـی وجـود دارد. در سـال 2013، ایران با 
داشـتن سـهم 9.8 درصد در میان 21 کشـور منطقه 
در رتبـه 18 قـرار دارد شـاخص دیگـر معرف انـدازه 
و  مصرفـی  هزینه هـای  مجمـوع  سـهم  دولـت 
سـرمایه گذاری دولتـی از کل تولیـد ناخالص داخلی 
اسـت که آمـار و اطالعـات آن در مجموعـه آماری 
صنـدوق بین المللـی پول وجود دارد. در سـال 2013 
ایـران بـا داشـتن سـهم 15.3 درصـد در میـان 23 
کشـور )کـه آمار آنهـا وجـود دارد( در رتبـه 21 قرار 

دارد. 
از  باثبـات  اتـکا بودجـه دولت هـا بـه درآمدهـای 
جملـه مالیـات همـواره از آرزوهـای سیاسـتگذاران 
اقتصـادی بـوده اسـت. بـر ایـن اسـاس، نسـبت 
در  داخلـی  ناخالـص  تولیـد  بـه  مالیاتـی  درآمـد 
متـون اقتصـادی بـه عنـوان یکی از شـاخص های 
مهـم توسـعه قلمـداد می شـود. در مجموع نسـبت 
مالیـات بـه تولیـد ناخالـص داخلـی ایـران در دوره 
2012ـ2005 بـه طـور متوسـط 6.2 درصـد بـوده 
اسـت. این نسبت در سـال 2005 حدود 5.5 درصد 
بـود. ایـن شـاخص بـا نوسـان هایی به حـدود 5.9 
درصد در سـال 2010 و 6.2 درصد در سـال 2012 

رسـیده اسـت. بـه لحاظ این شـاخص کشـورهای 
رقیـب اقتصـاد ایـران شـامل ترکیـه، پاکسـتان و 
مصـر وضعیت بهتری نسـبت بـه ایران داشـته اند. 

تورم 
تورم به شرایطی از وضعیت اقتصادی اطالق می شود 
که در آن سطح عمومی قیمت ها به طور مستمر و 
غالباً به صورت غیر قابل بازگشت افزایش می یابد. 
تورم بر ساختار اقتصاد و متغیرهای کالن اقتصاد 
اثرگذار و اثرپذیر است. مهار تورم و ثبات آن همواره 
از مهمترین اهداف سیاستگذاران اقتصادی بوده و در 
تدوین برنامه های توسعه از اهمیت ویژه ای برخوردار 
است. تورم پایین ذاتاً یک محرک اقتصادی است 
ظرفیت  افزایش  انگیزه  و  تولید  رشد  موجبات  که 
تولیدی را در هر اقتصادی ایجاد می کند. لکن بر 
حسب درجه توسعه یافتگی این نرخ برای کشورها 

متفاوت خواهد بود. 
چالش های  از  یکی  عمومی قیمت ها  سطح  ثبات 
مهم است که در ایجاد فضای امن اقتصادی و جلب 
مشارکت سرمایه گذاران نقش کلیدی دارد. برعکس 
اگر این روند به صورت لجام گسیخته صعودی باشد، 
زمینه  تخریب رشد و تولید و انحراف منابع کشور را 
فراهم می آورد. روند نرخ تورم در میان کشورهای 
منطقه برای دوره 2005 تا 2013 نشان می دهد که 
ایران از نظر تورم در منطقه جایگاه خوبی نداشته و 

همواره مواجه با تورم دو رقمی بوده است. 

تجارت خارجی 
از  یکی  عنوان  به  همواره  خارجی  تجارت  بخش 
بخش های اصلی اقتصاد، از اهمیت ویژه ای برخوردار 
است. در چشم انداز بیست ساله به منظور دستیابی 
به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح 
منطقه، بر رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی و دارای 
تعامل سازنده و مؤثر با جهان تأکید شده است که 
یکی از ابزارهای تحقق آن از طریق توسعه صادرات 
غیرنفتی، هم افزایی و گسترش فعالیت های اقتصادی 

دارای مزیت نسبی است. 
نسبت واردات کاال و خدمات به تولید ناخالص داخلی 
با شروع  ایران در سال 2005 هم زمان  اقتصاد  در 
اجرای سند چشم انداز، 24.7 درصد بود که به لحاظ 
رتبه در بین 24 کشور منطقه سند چشم انداز، در رده 
ایران،  اقتصاد  در   2012 سال  در  داشت.  قرار   23
ناخالص  تولید  به  خدمات  و  کاال  صادرات  نسبت 
داخلی ایران حدود 16.4 درصد بوده است که بعد 
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از کشور مصر )با سهم 17.4 درصد( قرار دارد. 
ایران با توجه به آمار موجود برای کشورهای 
منطقه، در مکان نوزدهم قرار دارد. در سال 
2012 به دلیل محدودیت های به وجود آمده 
واردات  نسبت  نفتی کشور  درآمدهای  برای 
کاال و خدمات به تولید ناخالص داخلی نسبت 
به سال 2005 کاهش یافته و باعث شده تا از 
نظر رتبه نیز به رده های پایین تر منتقل شود. 
متوسط سهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
در   GDP داخلی  ناخالص  تولید  در   FDI
دوره 2012ـ2005 در ایران 0.9 درصد بوده 
و در بین کشورهای مورد بررسی، ایران در 

رتبه های پایین قرار دارد. 

تولید سرانه 
کاهش  و  سرانه  درآمد  نسبی  ارتقای سطح 
سند  اهداف  از  دیگر  یکی  درآمدی  فاصله 
چشم انداز در افق 1404 است. دو عامل در 
تغییرات میزان سطح درآمد سرانه نقش دارد، 
تولید  دیگری سطح  و  میزان جمعیت  یکی 
سطح  از  خود  نوبه  به  که  داخلی  ناخالص 
فعال  از جمله جمعیت  تولید  عوامل  کارایی 
کشور تأثیر می پذیرد. برای بررسی تحوالت 
درآمد سرانه از شاخص نزدیک به این متغیر 
یعنی تولید سرانه )تقسیم حجم تولید به تعداد 
شاغالن( استفاده شده است چرا که آمارهای 
بانک جهانی برای درآمد سرانه برای بیشتر 
کشورهای حوزه سند چشم انداز به ویژه برای 

سال های اخیر ناقص است. 
مطابق آمارهای بانک جهانی، ایران در سال 
2005 از لحاظ تولید سرانه با میزان 13188 
دالر بر حسب شاخص برابری قدرت خرید 
این  رتبه نهم  ثابت 2011  )PPP( و قیمت 
منطقه را به خود اختصاص داده بود. با وجود 
دالر   15461 به  شده  یاد  شاخص  افزایش 
به ازای هر نفر در سال 2013، رتبه کشور 
رتبه  منطقه، یک  میان 24 کشور  در  ایران 
تنزل یافته و در جایگاه دهم قرار گرفته است. 
تحلیلی از عملکرد اقتصاد نسبت به اهداف 
سند چشم انداز با توجه به عملکرد متغیرهای 
شاخص های  و  )متغیرها  اقتصادی  کالن 
بررسی شده( طی هشت سالی که از اجرای 
گفت  می توان  می گذرد،  چشم انداز  سند 
از نظر تحقق اهداف سند  ایران  اقتصاد  که 

در  و  نداشته  چشمگیری  تحول  چشم انداز، 
مرتبه و جایگاه اقتصاد ایران در سطح منطقه 
جنوب غرب آسیا بهبودی حاصل نشده است 
و برخی از موارد جایگاه کشور بدتر )شکاف 
بیشتر( شده است. به ویژه جایگاه کشور در 
فضای  رقابت پذیری،  مهم  شاخص های 
بهره وری  و  اقتصادی  آزادی  کار،  و  کسب 

انرژی تنزل یافته است. 
بـه طـور کلـی اگـر عملکـرد اقتصاد کشـور 
در چهـار شـاخص تولیـد ناخالـص داخلـی، 
بیـکاری، تورم و توزیـع درآمد خالصه کنیم، 
اقتصـاد  وضعیـت  کـه  بگوییـم  می توانیـم 
ایران در سـال 1392 نسـبت به سـال شروع 
اجـرای سـند چشـم انداز )1384( در زمینـه 
تولید اشـتغال و تورم بدتر شـده امـا در حوزه 
توزیـع درآمد )بـه عنوان شـاخصی از عدالت 

اجتماعی( نسـبتاً بهتر شـده اسـت. 
پیش بینی رشد اقتصادی الزم برای دستیابی 
به جایگاه اول در گزینه های مختلف نشان 
داد که متوسط تولید ناخالص داخلی کشور 
میلیارد   1100 حدود   2025 سال  در  ترکیه 
افق  در  صورت  این  در  بود.  خواهد  دالر 
چشم انداز فاصله اقتصاد ایران با ترکیه به رقم 
700 میلیارد دالر افزایش خواهد یافت. بدین 
ترتیب اگر قرار باشد ایران در موقعیت برتر 
در منطقه جنوب غرب آسیا نسبت به سایر 
است  الزم  گیرد،  قرار  ترکیه  حتی  کشورها 
قیمت های  و  دالر  به  داخلی  ناخالص  تولید 
ثابت 2005، در سال های باقیمانده از اجرای 
با  حداقل  )1404ـ1392(،  چشم انداز  سند 

متوسط ساالنه 12 درصد رشد کند. 
 12 اقتصـادی  رشـد  بـه  دسـتیابی  بـرای 
درصـد نیـاز اسـت تشـکیل سـرمایه ثابـت 
حداقـل بـا نرخ 21 به طور متوسـط سـاالنه 
رشـد کند. بـه لحـاظ منابع رشـد اقتصادی، 
در  تولیـد  عوامـل  کل  بهـره وری  سـهم 
تأمیـن رشـد اقتصـادی 35 درصـد در افـق 
سـند چشـم انداز در نظر گرفته شـده اسـت. 
بدیـن ترتیب، از رشـد اقتصـادی 12 درصد، 
4.2 درصـد مربـوط به رشـد بهـره وری کل 
عوامـل از رشـد )رشـد کیفـی تولیـد( و بقیه 
مربـوط بـه رشـد نهاده هـای نیـروی کار و 

است.  سـرمایه 
عملکـرد اقتصـاد ایـران بـه وضـوح نشـان 

در  گذشـته  رونـد  ادامـه  کـه  می دهـد 
افق هـای میان مـدت و بلندمـدت، اقتصـاد 
ایـران را بـا چالش هـا و آسـیب پذیری های 
اقتصـادی و اجتماعـی و عـدم توازن هـای 
سـخت و شـکننده ای روبه رو خواهد سـاخت 
و بـرای مواجهـه و مقابلـه بـا آن و تحقـق 
هـدف سـند چشـم انداز مبنی بر دسـت یافته 
بـه جایـگاه اول منطقه، ناگزیـر باید ترکیب، 
دینامیسـم و استراتژی رشـد اقتصادی ایران 
تغییـر کنـد تـا آهنگ رشـد به طور مسـتمر 
تسـریع یابـد، چـرا کـه این مسـئله نـه تنها 
ناشـی از عـدم برنامه ریـزی مناسـب داخلی 
و یـا پایبنـدی به اجـرای برنامه های مصوب 
بـوده بلکه تـا حدی ناشـی از بهبود وضعیت 
سـند  در  موردنظـر  کشـورهای  اقتصـادی 

چشـم انداز بـوده اسـت. 
را  مسیر  این  که  کشورهایی  سایر  تجربه 
پیموده اند، نشان می دهد که نیل به اهداف 
تدبیر،  پرتو  در  این چشم انداز  در  مطرح شده 
است،  حصول  قابل  ملی  انسجام  و  تالش 
لذا برای دستیابی به اهداف فوق و کاهش 
فاصله های موجود و هدف گذاری شده نیازمند 
الزاماتی در سطح سیاست گذاری ها می باشیم. 
توصیه می شود نه تنها سیاست ها و برنامه ها 
در مسیر سند چشم انداز باشد، بلکه نیازمند: 

و  قوانین  تنظیم  و  نهادسازی  به  توجه  ـ 
مقررات ثبات کالن اقتصادی

ویژه  به  رشد  منابع  به  اساسی  توجه  ـ 
بهره وری کل عوامل تولید و به کارگیری از 

ظرفیت موجود اقتصاد ایران 
گسترش  انسانی،  منابع  به  اساسی  توجه  ـ 
تحقیق و توسعه و انتقال فناوری نوین و کارآمد 
ـ تشویق و هدایت منابع پس اندازی به امر 
سرمایه گذاری های مولد و توسعه بخش مالی 
در اقتصاد ایران به عنوان یک قاعده کلی و 

پذیرفته شده در سیاست گذاری کالن 
ـ افزایش درجه رقابت پذیری اقتصاد، توسعه 

مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد 
ـ افزایش درجه همگرایی اقتصادی و تجاری 
و  غربی  جنوب  آسیای  منطقه  سطح  در 
بین الملل و افزایش اندازه تجارت و تولید کاال 
از جغرافیایی  و خدمات در سطح گسترده تر 

ملی است.
• برگرفته از روزنامه دنیای اقتصاد

 در چشم انداز بیست 
ساله به منظور دستیابی 
به جایگاه اول اقتصادی، 
علمی و فناوری در سطح 
منطقه، بر رشد پرشتاب 

و مستمر اقتصادی و 
دارای تعامل سازنده 

و مؤثر با جهان تأکید 
شده است که یکی از 
ابزارهای تحقق آن از 

طریق توسعه صادرات 
غیرنفتی است
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توسعه صادرات غیرنفتی و جذب 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی در همه 

برنامه های توسعه بعد از انقالب مورد توجه 
دولت بوده است. اما در این زمینه موفقیت های 

چشمگیری کسب نکرده ایم. در سیاست های 
کلی اقتصاد مقاومتی نیز بر ارتقای 

رقابت پذیری اقتصاد کشور و درون زایی و 
برونگرایی، تاکید شده است و این سیاست ها 

در پیش نویس اسناد برنامه ششم توسعه 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد توجه 

دولت قرار گرفته است.
در بیان اهمیت موضوع باید گفت تجربه 
کشورهای در حال توسعه ای که گام های 

موفقیت آمیزی در راستای توسعه اقتصادی 
و صنعتی برداشته اند، گویای آن است که 

عملکرد آن دسته از کشورهای در حال 
توسعه ای که بعد از جنگ جهانی دوم 

نهادهای اقتصاد بازار را در داخل به وجود 
آورده و فضای سرمایه گذاری را بهبود 

بخشیده اند و به طور همزمان رویکرد صادراتی 
را در پیش گرفته اند، به مراتب بهتر از 

اقتصادهایی است که دخالت دولت در آنها 
بیشتر و به روی تجارت و سرمایه گذاری 

خارجی بسته تر بوده اند. تجربه جمهوری کره، 
تایوان، مالزی، چین، سنگاپور، هند، ترکیه و 
ویتنام در چند دهه اخیر موید این ادعاست. 
تجربه کشور ما حداقل در دوره بعد از جنگ 

هشت ساله )1359-1367(، به وضوح بیانگر 
آن است که بدون آسیب شناسی ناکامی ما 

در این حوزه، صرف تکرار سیاست های فاقد 
بنیان علمی و تجربی نمی توان به اهداف 

تعیین شده در زمینه جذب سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی و توسعه صادرات صنعتی 

دست یافت.
در این مقاله به منظور تبیین علل این ناکامی به 

چهار عامل عمده و هم بسته زیر توجه 
کرده ایم:
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با  کشور  خارجی  سیاست  نبودن  همسو  ـ  یکم 
سیاست تجاری و سرمایه گذاری خارجی

نظام  و  نهادی  بسترهای  نبودن  فراهم  ـ  دوم 
انگیزش های مالی با جذب سرمایه گذاری مستقیم 

خارجی
سوم ـ ناسازگاری سیاست ارزی کشور با سیاست 

توسعه صادرات
چهارم ـ فقدان سیاست صنعتی در کشور برای 
گزینش صنایع دارای مزیت رقابتی بالقوه و حمایت 

از آنها برای ورود به بازار جهانی
واقعیت این است که در مورد هر یک از موضوعات 
انتشار  متعددی  آکادمیک  مقاالت  و  کتاب ها  فوق 
یافته است و فهم کامل و دقیق این مباحث پیش نیاز 
سیاست گذاری علمی در زمینه تعامل سازنده با اقتصاد 
جهانی با توجه به منافع ملی، جذب سرمایه گذاری 
خارجی در آن دسته از فعالیت های اقتصادی که با 
آن  گزینش  است،  سازگار  کشور  اقتصاد  نیازهای 
از فعالیت های اقتصادی که می توان در آنها  دسته 
به خلق مزیت رقابتی دست زد و سیاست تجاری با 

جهت گیری صادراتی است.
هدف این مقاله، این است که ضمن توضیح مختصر 
مبانی نظری بحث و تبیین ابعاد مختلف موانع در 
کشور، بر اهمیت و ضرورت اتخاذ رویکرد جامع در 
این  به  سیاستگذاران  توجه  و  تاکید  سیاستگذاری 
مطلب جلب شود که تنها با اتخاذ سیاست های مبتنی 
میان  سازگاری  رعایت  جهانی،  موفق  تجارب  بر 
سیاست هایی که در هر یک از حوزه های فوق اتخاذ 
برای  در دولت  ایجاد ظرفیت های الزم  و  می شود 
تضمین اجرای سیاست هاست که می توان موفقیت 
در نیل به اهداف مورد نظر را تضمین کرد. ناگفته 
از عهده هر  پیش شرط ها  این  رعایت  پیداست که 
دولتی بر نمی آید وگرنه امروزه شاهد موفقیت خیل 
عظیم کشورهای در حال توسعه در جهان می بودیم.

اهمیت تعامل سازنده با اقتصاد جهانی 
به راستی در اقتصاد جهانی چه عواملی در کار است 
فراهم می کند؟  را  بلندمدت  ایجاد رشد  امکان  که 
پاسخ کوتاه به این پرسش اساساً در دو نکته نهفته 
بالقوه  بازار  است؛ دسترسی به دانش فنی و وجود 
عظیم. هر دو این عوامل مهم هستند و جالب آنکه 
با وجود یکدیگر، اثرگذار خواهند بود. در ادامه به این 

موضوعات خواهیم پرداخت.
 این مطلب اساساً صحیح است که پیشرفت های 
حاصل  ابداعاتی  و  فناوری  دانش،  از  اقتصادی 

می شوند که مشترکاً خلق کرده ایم و سپس برای 
خلق برخی از ارزش های اقتصادی به کار برده ایم. 
در  بلندمدت  رشد  محرکه  نیروی  همان  این 

کشورهای پیشرفته است.
اما همین که دانش یک بار تولید شد، می توان آن را 
در هرجایی و بارها و بارها مورد استفاده قرار داد. از 
این نظر دانش از بسیاری از کاالهای دیگر متمایز 
است. اگر شخص A آن را در اختیار داشته باشد و 
به شخص B انتقال دهد، در این صورت هر دو این 
افراد آن را در اختیار خواهند داشت. این خصیصه 
در مورد کاالهایی همچون یخچال، اتومبیل، چوب 
ارزش  واجد  را  آن  که  دیگری  چیز  هر  تقریباً  و 

اقتصادی تصور کنید، مصداق ندارد.
انتهای  در  بتوانند  باید  افراد  که  اینجاست  مساله 
جریان انتقال دانش، آن را دریافت کنند. برای آنکه 
اصول اقتصادی و اجتماعی ما ارزش خود را از دست 
ندهند، دانش قدیمی ناگزیر باید در هر نسلی منتشر 
شود. بخش عمده ای از سرمایه گذاری های آموزشی 

ما برای انتشار دانش قدیمی انجام می شود.
البته دانش جدید هم ایجاد و سپس منتشر می شود. 
خلق دانش و فناوری جدید هزینه بر و مستلزم صرف 
منابع انسانی زیادی است. اما انتشار آن به این خاطر 
که سرمایه گذاری قبلی در انتشار دانش قدیمی صورت 
گرفته است، چندان پر هزینه نخواهد بود. این به آن 
معناست که هزینه نهایی انتشار دانش جدید، اندک و 
از هزینه ایجاد آن بسیار پایین تر است. به یک معنا 
دانش کاالی عمومی نهایی است. اگر کسی به آن 
دسترسی داشته باشد، برای افراد دیگری با پیشینه 
تحصیلِی مورد نیاز برای جذب آن هم در دسترس 

خواهد بود.
حال  در  جهان  در  که  است  چیزی  این  واقع  در 
رشد  به  دستیابی  است.  دادن  رخ  حال  در  توسعه 
متعدد  شرایط  برقراری  مستلزم  اقتصادی  باالی 
است اما مهم ترین آنها یادگیری است. یادگیری به 
معنای دستیابی به دانش جدید و مولدی است که 
قباًل به وجود آمده است. دانش، فناوری و شیوه های 
بازار اقتصاد جهانی و به ویژه  از  تجربی انجام کار 
از کشورهای پیشرفته )که شکاف دانش میان این 
بیشتر است(  کشورها و کشورهای در حال توسعه 
وارد می شوند. برای این فرآیند انتقال، چندین مجرا 
وجود دارد. فرآیندهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
و مشارکت در اقتصاد جهانی از طریق زنجیره های 
عرضه چندملیتی، احتمااًل از مهم ترین این مجاری اند.
قرن  یادگیری، چندین  و  دانش  انتقال  فرآیندهای 

است که در جریان بوده است. صنعتی شدن قاره 
اروپا و آمریکا تنها یک حادثه نبود بلکه تحت تاثیر 
پیشرفت های تکنولوژیک در بریتانیا اتفاق افتاد. در 
عصر ما، این انتقال دانش است که پتانسیل مولد 
یک اقتصاد در حال توسعه را برای افزایش رشد و 
بهبود سرعت آن ایجاد می کند. درواقع این نوآوری 
نیست که جهش کرده است بلکه انتقال آن )انتشار 
ستانده دانش( است که به شدت رواج یافته است.

نرخ های رشد هنگامی که سایر عوامل پیشران نرخ 
رشد باال و پایدار سر جای خود قرار گیرند، از نرخ های 
گذشته  رشد  نرخ های  و  پیشرفته  کشورهای  رشد 
موانع  که  دوره ای  در  توسعه  حال  در  اقتصادهای 
عمده ای بر سر راه آن وجود داشته باالتر خواهد بود.

نرخ رشد پایدار کشورهای پیشرفته، به هفت درصد 
یا بیشتر نمی رسد. پیشرفت پایه دانش )به عنوان 
سنگ بنای اقتصاد(، به نظر نمی رسد به این سرعت 
رخ دهد یا با سرعت الزم برای دستیابی به نرخ های 
رشد باال اتفاق افتد. در واقع می توان گفت نرخ های 
باالی رشد در کشورهای در حال توسعه ای که گام 
کردن  پر  از  ناشی  نهاده اند،  شدن  صنعتی  راه  در 

شکاف فناوری است.
در آینده هر چند ممکن است سهم تولید ناخالص 
نیابد  افزایش  نوآوری  به  اختصاص یافته  داخلی 
خواهد  افزایش  زیاد  احتمال  به  آن  مطلق  قدر  اما 
یافت. این موضوع باعث افزایش سرعت نوآوری و 
سپس اشاعه آن در بخش بزرگی از اقتصاد جهانی 
می شود. در مورد کشورهای در حال توسعه، اثرات 
اقتصادی انتقال دانش، تابعی است از اندازه و شکاف 
دانش. اندازه گیری دقیق دانش دشوار است چرا که 
مقادیر کمی سنجش دانش به شدت فرار است. هر 
قدر شکاف تکنولوژیک میان یک کشور فقیر و کشور 
پیشرفته بزرگ تر باشد، نرخ انتقال فناوری می تواند 
سریع تر باشد. در اینجا آگاهانه گفتیم که »می تواند«، 
چرا که یادگیری و انتقال دانش به صورت خودکار 
اتفاق نمی افتد. سرعت یادگیری کشورهای مختلف 
بسیار متفاوت است. تفاوت در تحصیالت، نگرش ها، 
طیفی از عواملی که باید بیش از پیش نسبت به آنها 
آگاهی یابیم، سرعت یادگیری کشورهای مختلف را 

متفاوت می کند.
رشد شتابان ستانده بالقوه، به دلیل کاهش شکاف 
تا  فقیر،  و  پیشرفته  کشورهای  میان  تکنولوژیک 
ابد دوام نمی آورد. در این مسیر یک کشور در حال 
توسعه به واردات فناوری ادامه می دهد اما به تدریج 
تولید بیشتر را هم آغاز می کند. فناوری ای که در 
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داخل ایجاد شده، در سطح بین المللی هم به اشتراک 
گذاشته می شود. نهایتاً در پایان مسیر توسعه، یک 
تبدیل  پیشرفته  به کشوری  توسعه  کشور در حال 
فناوری محرک  و  دانش  چنین کشوری،  می شود. 
کشورهای  رشد  موجد  و  اقتصادی  پتانسیل های 
و  جذب  خلق،  را  جهانی  اقتصاد  کل  و  پیشرفته 

به اشتراک می گذارد.
برای  توسعه  و  رشد  جنبه های  مشاهده ترین  قابل 
بزرگراه ها،  مانند  آن  قابل اندازه گیری  مظاهر  ما، 
بنادر، ماشین آالت صنعتی، مسکن، سطح درآمدها، 
الگوهای مصرف، صادرات و واردات و جریان های 
چند  هر  تصویر  این  خارجی اند.  و  داخلی  سرمایه 
انعکاسی واقعی و مهم از رشد و توسعه است اما کامل 
نیست. در واقع یک فرآیند موازی از تجمع دارایی ها 
و توانایی های ناملموس وجود دارد که کم اهمیت تر 
این  نیستند.  شد،  ذکر  که  فیزیکی  جنبه های  از 
دانش  انباشت  می توان  را  غیرملموس  دارایی های 
در  تجسم یافته  دانش  ما  منظور  نامید.  تجسم یافته 
افراد، نهادها و فرآیندها و نحوه تعامل آنها با یکدیگر 
است. ناچاریم بیشتر در مورد نحوه دستیابی به این 
دارایی های ناملموس و مجاری واردکردن و درونی 
کردن آن بدانیم. مطمئناً فرآیند یادگیری از طریق 

انجام کار و کسب تجربه، بخشی از آن است.
به طور خالصه نرخ رشد باال در دوره بعد از جنگ 
و  دانش  انتقال  با  توسعه  حال  در  کشورهای  در 
کاهش موانع و سدها در برابر جریان کاالها، خدمات 
سرعت  شد.  میسر  جهانی  اقتصاد  در  سرمایه  و 
آنها  با توجه به میزان تفاوت دانش  رشد کشورها 
انتقال دانش بین  با کشورهای پیشرفته و سرعت 

مرزها، محاسبه می شود.
در اواسط دهه 1980 رسانه های محلی کشور کره 
به  که  کاربر  تولیداِت  صادراِت  که  بودند  دریافته 
آورده  به وجود  را  قابل توجهی  مدت دو دهه رشد 
بود، در حال از دست دادن مزیت رقابتی خود است. 
دستمزدها بسیار باال بودند و مردم هر روز از مشاغل 
برخی  شرایط  این  در  می شدند.  رانده  بیرون  خود 
پیشنهاد کردند که شاید بهتر باشد برای پیشگیری 
از بروز نتایج فجیع، دستمزدها را پایین نگه دارند. 
این پیشنهاد نادرست بود چرا که نقطه اتکای رشد 
و توسعه، داشتن درآمدهای باالتر است. آنچه آنها 
به عنوان یک مشکل توصیف می کردند، در حقیقت 

نشانه ای از موفقیت بود.
بسیار  همیشه  جهان،  از  ایستا  منظر  یک  داشتن 
از بزرگ ترین اشتباهات در  جذاب بوده است. یکی 

سیاست های معطوف به رشد اقتصادی، عبارت است 
از تالش برای یافتن فرمولی برای موفقیت و سپس 

پافشاری بر آن در بلندمدت.
رشد پایدار و تغییرات ساختاری دست به دست هم 
را  ساختاری  تغییرات  قیمت ها،  جهش  می دهند. 
تحریک می کند و نیروهای بازار، حیاتی ترین نهاده 
برای ایجاد بهره وری و رشد درآمدند. گرایش بسیار 
زیادی به مقاومت در برابر این تغییرات وجود دارد، 
به ویژه هنگامی که این تغییرات باعث ایجاد تخریب 
خالق در مشاغل و شرکت ها می شود. فشار برای 
که  است  سیاستگذارانی  جانب  از  معمواًل  مقاومت 
می خواهند برای موفقیت به فرمول های شناخته شده 
متوسل شوند. این مقاومت از سوی مردمی که زیر 
بار قراردادهای کار و اضطراب ناشی از آن هستند 
برابر  در  مقاومت  دیگر  عامل  می شود.  اعمال  هم 
این تغییرات، در منافع مستقر در دست بخش های 
صادراتی که می توانند اثرات سیاسی و سیاستی قابل 
مالحظه ای داشته باشند، نهفته است. در این میان 
از  تغییرات ساختاری  تسهیل  دولت،  اصلی  وظیفه 
طریق سرمایه گذاری در سرمایه انسانی، پشتیبانی 
از مردم در جریان این گذار از طریق حمایت های 
درآمدی و دسترسی به خدمات اساسی و نهایتاً ایجاد 
انگیزه های  و  بازار  نیروهای  عمل  برای  شرایطی 
سرمایه گذاری است. اما عماًل همه دولت ها در اغلب 
موارد از بخش های اقتصادی )از طریق مدیریت از 
یارانه(، شرکت ها  اعطای  یا  ارز  نرخ  پایین  به  باال 
و به ویژه مشاغل خاص حمایت می کنند. این کار 
چرخ دنده های  در  شن ریزه  از انداختن  عینی  مثال 
یک دستگاه روغن کاری شده است. این عملکرد، 
بر بهره وری و درآمد و در نهایت رشد اقتصادی تاثیر 

منفی خواهد گذاشت.
در بندهای فوق اهمیت و تاثیر جهانی شدن بر انتقال 
دانش فنی و برخورداری از بازارهای بزرگ تر تحلیل 
و داللت های آن بر رشد اقتصادی توضیح داده شد. 
تجربه تاریخی نیز گویای آن است که در سده نوزده، 
بیست و بیست و یکم میالدی هیچ کشوری بدون 
تعامل سازنده با دنیای خارج نتوانسته گام در راه رشد 
بلندمدت اقتصادی بگذارد و شکاف فناوری، بهره وری 
و سطح درآمد خود را با کشورهای پیشرفته صنعتی پر 
کند. تجربه کشورهای کره، تایوان، مالزی، چین، هند 

و ترکیه جملگی موید این نظر است.
 

جایگاه تجارت بین المللی در اقتصاد ایران
نادیده  انزواگرایان  سوی  از  معمواًل  که  نکته ای 

گرفته می شود این است که سهم تجارت خارجی 
)مجموع ارزش واردات و صادرات( به قیمت جاری 
در  جز  و  باالست  کشور  داخلی  ناخالص  تولید  در 
سال های بحرانی جنگ ایران و عراق و رکود نفتی 
سال های برنامه دوم، این نسبت هرگز از 40 درصد 
کمتر نبوده است )نمودار 1(. در واقع اقتصاد ایران 
بازی است  برخالف تصور این گروه اقتصاد نسبتاً 
که به شدت تحت تاثیر شوک های مثبت و منفی 
نفتی است. در دوره بعد از انقالب رکود اواسط دهه 
برنامه دوم و  اقتصادی در  پایین رشد  1360، نرخ 
رکود تورمی سال های 1394-1391 اساساً ناشی از 
شوک های منفی نفتی بوده است. صنعتی شدن به 
یک تعبیر عبارت است از تغییر جایگاه کشورها در 
تقسیم کار جهانی. نمودار 2 گویای آن است که نقش 
کشور ما در تقسیم کار جهانی از اوایل دهه 1350 تا 
به امروز دستخوش تغییر بنیادی نشده و ایران هنوز 

هم اساساً صادرکننده نفت خام است.
آن  گویای  نیز  کشور  غیرنفتی  صادرات  ترکیب 
است که در چند دهه گذشته کشور ما صادرکننده 
محصوالت کشاورزی، معدنی، محصوالت صنعتی 
پتروشیمی و  و  اساسی  فلزات  همچون  انرژی بری 
است.  بوده  پایین  فناوری  با  صنعتی  محصوالت 
مشخص  نیز  کشور  واردات  ترکیب  به  نگاهی  با 
می شود که سهم عمده واردات کشور از محصوالت 
و  نیم ساخته  مواد  و  ماشین آالت  از  )اعم  صنعتی 

واسطه صنعتی( تشکیل می شود.
باید  است  مربوط  تجاری  به سیاست  که  جایی  تا 
گفت در برنامه سوم، رفع موانع غیر تعرفه ای تجارت 
یکسان سازی  آن،  تعرفه ای  موانع  کاهش  خارجی، 
نرخ ارز و اجرای نظام نرخ شناور هدایت شده و انجام 
اصالحات ساختاری در گمرکات کشور از اقدامات 
به  کشور  اقتصاد  هدایت  منظور  به  که  مهمی بود 
رویکرد  و  جهانی  اقتصاد  با  سازنده  تعامل  سمت 
درخواست  زمان  همان  در  آمد.  عمل  به  صادراتی 
تجارت  سازمان  در  عضویت  برای  ایران  دولت 
جهانی مورد پذیرش قرار گرفت. در برنامه چهارم 
پیش بینی  سوم  برنامه  سیاست های  پیگیری  نیز 
شده بود. اما دولت نهم بی اعتنا به مفاد قانون برنامه 
چهارم سیاست هایی را در پیش گرفت که نتایج آن 
برای اقتصاد ملی زیانبار بود. در دوره 1384-1390 
دولت با تثبیت نرخ اسمی ارز و اتخاذ سیاست درهای 
توان  کاهش  و  صادرات  علیه  تبعیض  موجب  باز، 

رقابتی صنایع داخلی شد.
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سرمایه گذاری خارجی در ایران
عمده  بخش  ایران  دولت  انقالب،  اول  دهه  در 
ملی  را  ایران  در  خارجی  مستقیم  سرمایه گذاری 
اعالم کرد و تا پایان جنگ ایران و عراق در سال 
1367، مسووالن کشور نظر خوبی به سرمایه گذاری 
توسعه  اول  برنامه  از  چند  هر  نداشتند.  خارجی 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در سال 1368 
آغاز شد، رویکرد مسووالن کشور به سرمایه گذاری 
خارجی دگرگون شد. اما همین سابقه بد در رفتار با 
شرکت های بین المللی و تنش در مناسبات خارجی 
با کشورهای پیشرفته صنعتی به ویژه ایاالت متحده 
آمریکا و انواع تحریم هایی که بعد از تصرف سفارت 
آن  دامنه  سپس  و  برقرار   1359 سال  در  آمریکا 
سرمایه های  جذب  اصلی  مانع  به  شد،  گسترده تر 

خارجی تبدیل شد.
در دوره برنامه سوم با تصویب قانون جذب و حمایت 
سرمایه گذاری خارجی، برداشتن موانع غیر تعرفه ای 
نرخ  شناورسازی  و  یکسان سازی  خارجی،  تجارت 
ارز و اصالح قانون مالیات های مستقیم و باالخره 
مناسبی  بستر  بین المللی  مناسبات  در  تنش زدایی 
برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به وجود 
آمد و آمارهای رسمی نیز بیانگر اقبال شرکت های 

فراملیتی از این فرصت بود.
با  مقارن  که  دهم  و  نهم  دولت های  دوره  در  اما 
افزایش عایدات نفتی ایران بود، سیاست دولت در 
قبال تعامل سیاسی و اقتصادی با جهان تغییر کرد 

ایران  در  خارجی  سرمایه گذاری  به  که  جایی  تا  و 
مربوط می شد، در دولت نهم، مهم ترین پروژه های 
سرمایه گذاری خارجی در صنعت خودرو، مخابرات و 
فرودگاه امام زیر سوال رفت و از آن میان اجرای 
با  نیز  دهم  دولت  در  شد.  منتفی  بزرگ  پروژه  دو 
افزایش تنش در مناسبات بین المللی و در پی آن 
برنامه  علیه  امنیت  شورای  قطعنامه های  صدور 
برای  ایران  اقتصادی  و  ریسک سیاسی  هسته ای، 
یافت.  افزایش  شدت  به  خارجی  سرمایه گذاران 
باالخره با به رسمیت نشناختن قطعنامه های سازمان 
ملل از سوی ایران، اجماع جهانی علیه کشور شکل 
گرفت و از سال 1391، شاهد تشدید تحریم های 
بین المللی بودیم. در این وضعیت عالوه بر اعمال 
و  کشور  نفتی  صادرات  بر  مقداری  محدودیت 
ممنوعیت صدور برخی کاالهای صنعتی ایران مانند 
خودرو،  قطعات  واردات  پتروشیمی و  محصوالت 
در  کشور  بانک های  و  مرکزی  بانک  سپرده های 
خارج بلوکه شده بود و با منع سوئیفت و معامالت 
ایران با دالر و تحریم های بانکی، روابط مالی ایران 
با دنیای خارج از مجاری رسمی تقریباً قطع شده بود. 
نفتی  بزرگ  شرکت های  تنش آمیز  محیط  این  در 
در  سرمایه گذاری  از  جهان  بزرگ  خودروسازان  و 
پتروشیمی و صنایع خودروسازی  گاز،  نفت،  صنایع 
کامل  انزوای  در  ایران  و  بودند  شده  منع  ایران 

سیاسی و اقتصادی قرار گرفته بود.
سال  بهار  در  یازدهم  دولت  آمدن  کار  روی  با 

نتیجه  این  به  حاکمیت  مجموعه  و  دولت   ،1391
می تواند  انزوا  و  تنش  این  تداوم  که  بودند  رسیده 
عواقب وخیمی بر امنیت ملی و اقتصاد کشور داشته 
باشد. به همین جهت مذاکرات هسته ای در صدر 
اولویت های دولت یازدهم قرار گرفت. باالخره بعد 
به  برجام  نفسگیر  و  مذاکرات سخت  دوره  از یک 
امضا رسید. انتظار می رفت با امضای این تفاهمنامه 
و رفع تحریم های سازمان ملل و کشورهای بزرگ 
صنعتی، گشایش بزرگی در تجارت و سرمایه گذاری 
با  خوش بینانه  انتظارات  این  اما  دهد.  رخ  خارجی 
و  متحده  ایاالت  دولت  بدعهدی  و  کارشکنی ها 
برخی از بازیگران صاحب نفوذ در عرصه سیاست 
داخلی به تدریج رنگ باخت و ریسک های سیاسی 
و محدودیت های اقتصاد داخلی مانند بحران بانکی، 
بدهی های  جهانی،  بازار  در  نفت  قیمت  کاهش 
سنگین دولت و نامساعد بودن محیط کسب و کار 
بیش از پیش به عنوان موانع تجارت و سرمایه گذاری 
خارجی مورد توجه دولت ها و شرکت های خارجی و 

داخلی قرار گرفت.
این مدعاست  نیز گواه  بین المللی موجود  آمارهای 
جذب  برای  ایران  باالی  پتانسیل  به رغم  که 
بخش  در  به ویژه  خارجی  مستقیم  سرمایه گذاری 
تنش  انقالب،  از  بعد  دوره  سراسر  در  گاز،  و  نفت 
در مناسبات بین المللی، تحریم های مالی و اقتصادی 
قانونی، جذب سرمایه گذاری  موانع  از  برخی  نیز  و 
دوره  در  است.  کرده  محدود  را  کشور  به  خارجی 
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زمانی 1995 تا 2014، ورودی به کشور و خروجی 
از آن به دلیل ریسک سیاسی و سایر ریسک ها اندک 

)جدول 1( و پر نوسان بوده است )نمودار 3(
با توجه به این مساله موجودی ورودی به کشور در 
است.  نرفته  فراتر  دالر  میلیارد  از 45  سال 2015 
در دوره 10ساله 1392-1383، مجموع قراردادهای 
بیع متقابل شرکت ملی نفت با شرکت های خارجی 
در حدود 21971 میلیون دالر و مجموع قراردادهای 
میلیون  ایران 862  تحویل  و  بهره برداری  ساخت، 
راهبردی  برنامه  سند  )خالصه  است  بوده  دالر 
فرابخش نظام تامین منابع مالی، سازمان مدیریت 

و برنامه ریزی، بی تا(.
ضعیف  عملکرد  عمده  عامل  کشوری  ریسک 
جذب  و  خارجی  مالی  منابع  از  استفاده  در  ایران 
در  است.  ایران  به  خارجی  مستقیم  سرمایه گذاری 
دهه 1380 نقاط قوت ایران در زمینه جذب منابع 
ایران درخور توجه بود. این نقاط قوت هم اکنون نیز 

وجود دارد.

• ایران دارای بزرگ ترین ذخایر شناخته شده گاز و 
چهارمین کشور دارای ذخایر نفت در جهان است 
برداشت  بر اساس نرخ  و ذخایر نفت و گاز کشور 

کنونی 100 سال عمر خواهد داشت.
• ایران با جمعیت 80 میلیون نفری و سطح درآمد 
متوسط، از مزیت بازار بزرگ داخلی برخوردار است.
• مازاد حساب  جاری تجارت خارجی ایران در دهه 
1380 درخور توجه بوده است. به همین دلیل ایران 
امروزه دارای ذخایر خارجی بزرگی )گرچه در حال 
کاهش( است و پوشش خوب واردات از این محل 

امکان پذیر است.
• تعهدات بدهی های خارجی ایران بسیار کم است.

اما از دید سرمایه گذاران خارجی مهم ترین نقاط ضعف 
ایران در گذشته و امروز عبارتند از:

• تعارض موردی میان ارکان قدرت داخلی
• تمایل ایران به عنوان حضور قدرتمندانه در منطقه 

و سطح بین المللی
میان  ناآرامی در  منفی:  منطقه ای  پویایی های   •
و  داعش  فعالیت های  و  همسایه  کشورهای 
اختالفات شیعه و سنی در منطقه و حمایت ایران از 

جنبش های ضد استعماری در لبنان و فلسطین
• محیط نا مساعد کسب و کار

بر  مشتمل  )که  کشوری  ریسک  وجود  دلیل  به 
ریسک سیاسی، ریسک ناشی از محیط کسب و کار 

مالی و  تامین  اقتصادی، ریسک  نامساعد، ریسک 
ریسک تجاری است(، امروزه ریسک سرمایه گذاری 

در ایران باال ارزیابی می شود.
به رغم آنکه دولت یازدهم تالش فراوانی در زمینه 
از مولفه های  بهبود محیط کسب و کار )که یکی 
این  و  آورده  عمل  به  است(،  کشوری  ریسک 
تالش ها در بهبود رتبه ایران در سطح جهانی موثر 
واقع شده، متاسفانه از این جهت هنوز هم وضعیت 

مناسبی نداریم. 
اگر موضوع را قدری دقیق تر واکاوی کنیم، می توان 
مستقیم  سرمایه گذاری  تعیین کننده  عوامل  گفت 

خارجی در سه گروه قابل طبقه بندی است:

1. با جهت گیری بازار
عبور  برای  خارجی  سرمایه گذار  رویکرد  این  در 
تعرفه ای و غیر تعرفه ای در کشور میزبان  از موانع 
سرمایه گذاری می کند. این رویکرد در دوره ای که 
جایگزینی  سیاست  توسعه  حال  در  کشورهای  در 
تعرفه ای  موانع  و  فراوان  با شدت و حدت  واردات 
و غیر تعرفه ای تجارت خارجی درخور توجه بود، از 
سوی شرکت های فراملیتی دنبال می شد اما بعدها 
از کشورهای در حال  با عضویت تعداد روزافزونی 
توسعه در سازمان تجارت جهانی )WTO( و کاهش 

موانع تجارت خارجی اهمیت خود را از دست داد.
سازمان  در  عضویت  عدم  دلیل  به  ما  کشور  در 
در  به ویژه  تجاری،  موانع  وجود  و  جهانی  تجارت 
برخی رشته های فعالیت از جمله خودروسازی، هنوز 
انگیزه تصرف بازار داخلی قوی است. در این نوع 
رشد  سرانه،  درآمد  و  بازار  سرمایه گذاری، اندازه  از 
از  بازارهای منطقه ای و جهانی  به  بازار، دسترسی 
طریق کشور میزبان و ساختار بازارها حائز اهمیت 
است. در این نوع سرمایه گذاری همکاری با تجار 
و تولیدکنندگان داخلی که به شبکه عمده فروشی و 
خرده فروشی آشنایی و دسترسی دارند، حائز نهایت 

اهمیت است.

 2. در جست وجوی منابع داخلی
منابع  به  دسترسی  سرمایه گذاری  از  نوع  این  در 
اهمیت  حائز  فراملیتی  شرکت های  برای  طبیعی 
عظیم  منابع  وجود  دیر باز  از  ایران  مورد  در  است. 
خود  به  را  خارجی  شرکت های  توجه  گاز  و  نفت 
به  امتیازاتی  نوزدهم  سده  اواخر  از  و  کرده  جلب 
شده  اعطا  کشور  نفت  استحصال  برای  خارجیان 
است. باالخره در سال 1311 اولین چاه نفت ایران 

در مسجدسلیمان به نفت رسید. نفت ایران در تامین 
بریتانیا در زمان جنگ  سوخت کشتی های جنگی 

جهانی اول نقش پراهمیتی داشت.
رقابت  صحنه  ایران  دوم،  جهانی  جنگ  آغاز  با 
روسیه، بریتانیا و ایاالت متحده برای دست اندازی به 
منابع نفت کشور بود و عاقبت با کودتای 28 مرداد، 
کنسرسیومی از شرکت های نفتی خارجی با تقسیم 
منافع میان خود به استخراج نفت ایران پرداختند. 
پس  آن  از  و  منقضی  سال 1354  در  قرار داد  این 
به ویژه با معمول شدن قراردادهای مشارکتی، رابطه 
قراردادهای  مورد  در  خارجی  شرکت های  با  ایران 
در  تهران  اجالس  در  باالخره  شد.  دگرگون  نفتی 
اوایل دهه 1350 کشورهای نفتی توانستند قیمت 
عایدات  از  باالتری  و سهم  دهند  افزایش  را  نفت 
خود  به  را  نفت  صادرات  و  استحصال  از  حاصل 

اختصاص دهند.
بعد از انقالب اسالمی، مناسبات ایران با شرکت های 
خارجی به موجب اصل81 قانون اساسی دگرگون 
بر  و سرمایه گذاری خارجی در میادین نفت و گاز 
بعد  شد.  استوار  متقابل  بیع  قراردادهای  اساس 
به  با توجه  از موافقتنامه برجام، شرکت ملی نفت 
نارضایتی شرکت های خارجی درصدد تغییر مناسبات 
قراردادی خود با شرکت های نفتی بر آمده که در جای 
خود توضیح داده خواهد شد. به هر حال بهره برداری 
از منابع طبیعی لزوماً منحصر به ذخایر نفت و گاز 
ایران نیست. سرمایه گذاری شرکت های خارجی در 
صنایع پایین دستی نفت و گاز و سایر منابع معدنی را 

نیز می توان با همین انگیزه توجیه کرد.

3. در جست وجوی کارایی
به دنبال کاهش موانع تجاری و همچنین کاهش 
اهمیت نسبی منابع طبیعی در فرآیند تولید در عصر 
انقالب ارتباطات و اطالعات و کاهش هزینه های 
حمل و نقل و افزایش محتوای فناوری محصوالت 
شرکت های  می شود،  عرضه  بازار  به  که  جدیدی 
فراملیتی بر آن شدند که اجزای فرآیند تولید خود را 
به چند جزء تقسیم کنند و هر جزء از زنجیره ارزش را 
در مکان هایی تولید کنند که دارای بیشترین کارایی 
باشد. آنگاه در مرحله نهایی با سر هم بندی )مونتاژ( 
قطعات مختلف و بسته بندی محصول نهایی آن را 
به بازارهای جهانی عرضه کنند. برای مثال این رویه 
در مورد تولید گوشی های هوشمند موبایل و قطعات 
خودرو مصداق دارد. در اینجا عوامل زیر در کشور 

میزبان برای آنها حائز اهمیت بیشتر است:
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دارایی های  سایر  و  ابداعی  فناورانه،  دارایی های   •
خالقه

و  برق  راه ها،  )بنادر،  فیزیکی  زیرساخت های   •
ارتباطات(

• نیروی کار ماهر و کم هزینه تعدیل شده بر حسب 
بهره وری

• هزینه نهاده های دیگر مانند هزینه حمل و نقل، 
به  میزبان  کشور  از  و  میزبان  مقصد  به  ارتباطات 

بازارهای هدف.
• عضویت کشور میزبان در سازمان تجارت جهانی.
شناور  ارزی  نظام  برقراری  که  است  بدیهی   •
و  میزبان  کشور  رقابت پذیری  ضامن  که  تعادلی 
ریسک  کاهش  موجب  که  ارز  نرخ  نوسانات اندک 
ارزی است، در این شیوه برای توسعه صادرات حائز 

اهمیت است.
نکته درخور اهمیت آن است که کشور ما در زمینه 
جذب سرمایه گذاری خارجی با جهت گیری بازار و 
منابع طبیعی دارای مزیت های انکارناپذیر است اما 
بسترسازی برای جذب نوعی از سرمایه گذاری که در 
جست وجوی کارایی است، نیازمند تهیه یک برنامه 
سرمایه گذاری  سازمان  سوی  از  مشخص  عمل 
ذکر  شایان  است.  فنی  و  اقتصادی  کمک های  و 
برای  که  است  سرمایه گذاری  نوع  این  که  است 
انتقال تکنولوژی و توسعه صادرات غیرنفتی ما حائز 
اهمیت اساسی است. ایران با داشتن نیروی انسانی 
متخصص و ارزان و وجود شرکت های دانش بنیان 
در رشته های مختلف، دارای مزیت های بالقوه برای 
جذب این نوع سرمایه گذاری است. اما فراهم کردن 
بسترهای نهادی و قانونی آن به مراتب دشوارتر از 

دو نوع سرمایه گذاری قبلی است.
 

» همزیسـتی مسـالمت آمیز« پیش شـرط 
اتخـاذ رویکـرد صادراتی

تاثیر تجارت و سرمایه گذاری  اقتصادی  ادبیات  در 
بحث  مورد  تفصیل  به  اقتصادی  رشد  بر  خارجی 
قرار گرفته است. اما آنچه کمتر مورد عنایت قرار 
گرفته این است که نظم موجود جهانی یک نظام 
سلسله مراتبی از بازیگران اقتصادی و سیاسی است 
که هر یک از بازیگران آن درصدد حداکثر کردن 

منافع خود است.
به  که  جایی  تا  جهانی  نظم  این  حال  عین  در 
سوی  از  می شود  مربوط  اقتصادی  فعالیت های 
دولت های  و  می شود  اداره  فراملیتی  شرکت های 
کشورهای پیشرفته صنعتی تالش می کنند از طریق 

آزادسازی تجارت و سرمایه گذاری خارجی، کار این 
عین  در  دولت ها  این  کنند.  تسهیل  را  شرکت ها 
حال از طریق سازمان های بین المللی مانند سازمان 
تجارت جهانی ، بانک جهانی و صندوق بین المللی 
محیط  در  بازی  قواعد  وابسته،  موسسات  و  پول 

بین المللی را تنظیم می کنند.
این نظم جهانی که بر پایه نظام بازار سامان یافته، 
هژمونی خود را از طریق تبلیغ و ترویج یک سلسله 
ارزش های مورد وفاق کشورهای پیشرفته صنعتی 
مالکیت  ترویج  است  جمله  آن  از  می سازد.  بر قرار 
خصوصی و نظام بازار در برابر اقتصادهای دولتی، 
خارجی،  سرمایه گذاری  و  تجارت  آزادی  ترویج 
پایبندی به حقوق بشر و دموکراسی و حل مناقشات 

بین المللی از طریق دیپلماسی و مذاکره.
در  سوسیالیستی  اقتصادی  نظام های  فروپاشی  با 
لیبرالیسم  و  بازار  اقتصاد  ارزش های  تفوق  جهان، 
اقتصادی و سیاسی بیش از پیش نمایان شده است. 
البته اگر این حربه ها کارگر نباشد نظام موجود جهانی 
می تواند به حربه تحریم و جنگ علیه کشورهایی 
که این نظم را نمی پذیرند، متوسل شود. شایان ذکر 
است که وابستگی متقابل اقتصاد کشورهای بزرگ 
گسترده  جنگ های  رفتن  میان  از  مهمی در  عامل 
در  محلی  جنگ های  اما  است  شده  امپراتوری ها 

دنیای در حال توسعه هنوز امکان پذیر است.
در اتخاذ سیاست خارجی باید شناخت علمی دقیقی 
از ساز و کار نظام بین المللی داشته باشیم. در این 
مورد تجربه کشورهایی همچون ژاپن، کره، چین 
دوره  در  توسعه موفق  در حال  دیگر کشورهای  و 
بعد از جنگ جهانی دوم می تواند درس های بزرگی 
برای ما داشته باشد. ژاپن و کره جنوبی در دوره بعد 
از جنگ درصدد مقابله جویی با نظام جهانی و غرب 
دنگ  آمدن  کار  سر  بر  از  بعد  نیز  چین  بر نیامدند. 
شیائوپینگ سیاست مخاصمه جویانه قبلی خود را با 
غرب رها کرد و به سیاست همزیستی مسالمت آمیز 
از  بعد  شرق  و  غرب  آوردگاه  واقع  در  آورد.  روی 
جنگ جهانی دوم اساساً به حوزه رقابت اقتصادی 
برای تصرف بازار جهانی محدود شد. این کشورها 
با به دست آوردن قدرت اقتصادی روزافزون جایگاه 
بین المللی خود را ارتقا دادند و به شرکای تجاری 
قابل احترام غرب بدل شدند. امروزه اقتدار بین المللی 
چین، قدرت بازدارندگی و توان چانه زنی آن در سطح 
بین المللی متاثر از افزایش قدرت مالی و اقتصادی 
آن است. در واقع از دهه 1970 بدین سو به موازات 
افزایش سرعت جهانی شدن، سیاست خارجی نه تنها 

در میان کشورهای صنعتی بلکه در میان کشورهای 
در حال توسعه نوظهور به اهرمی برای افزایش ثروت 
نه  امروزه  کشورها  قدرت  است.  شده  تبدیل  ملی 
نیروی  و  کشتارجمعی  تعداد سالح های  اساس  بر 
نظامی بلکه بر پایه اندازه تولید ملی و توان صادراتی 

آنها سنجیده می شود. 
دولت ایران هر چند در سیاست خارجی خود موفق 
شده از تمامیت ارضی کشور حراست کند و از نظام 
وارد  اما  آورد،  عمل  به  صیانت  نیز  کشور  سیاسی 
مرحله بعدی یعنی تولید ثروت و قدرت نشده است 
امنیتی  حوزه های  در  آن صرفاً  خارجی  سیاست  و 
است که سیاست  در حالی  این  است.  عمل کرده 
خارجی کشور باید در خدمت تعامل سازنده تجاری 
از  با جهان و بهره گیری هر چه بیشتر  اقتصادی  و 

فرصت های تجاری و سرمایه گذاری قرار گیرد.
برای بهره گیری از این مزیت ها الزم است سیاست 
خارجی کشور در جهت کاهش خطرات امنیتی در 
سطح بین المللی و بهره گیری از فرصت های موجود 
در عرصه بین المللی به منظور حداکثرسازی منافع 
ملی هدایت شود. تنش زدایی از مناسبات بین المللی 
و همزیستی مسالمت آمیز امری است ضروری. اما 
را  بیگانه ستیزی  و  بیگانه هراسی  که  دیدگاه هایی 
کشور  سیاسی  جناح های  سطح  در  می کنند  تبلیغ 
قوی است. لذا برای پیشبرد رویکرد تعامل سازنده 
با جهان خارج کار فرهنگی سنگین در جامعه برای 

مجاب کردن مخالفان ضروری خواهد بود.
وفاداری  و  جامعه  در  دموکراتیک  سیاست  پیشبرد 
در  پذیرفته شده  معیارهای  و  شهروندی  حقوق  به 
پیشبرد  به  می تواند  بین المللی  کنوانسیون های 
سیاست تنش زدایی کمک موثری کند. خوشبختانه 
اما  است.  وفادار  مواضع  این  به  یازدهم  دولت 
نقیض  و  با حرکات ضد  را  نظام  نمی توان مصالح 
از  خطر انداخت.  به  بین المللی  سیاست  عرصه  در 
بین المللی  اتخاذ سیاست صحیح در عرصه  این رو 
یک مساله است و مساله دیگر استمرار سیاست ها 

در بلندمدت است.
از برکات اتخاذ سیاست تنش زدایی، کاهش خطرات 
امنیتی علیه کشور، حل مناقشه هسته ای در زمانی 
معقول، صرفه جویی در هزینه های دفاعی و بهبود 
تصویر ذهنی کشور در نزد جامعه بین المللی است. 
از جمله پیامدهای اقتصادی این سیاست می توان 
به رفع تدریجی تحریم های بین المللی و گسترش 

گردشگری اشاره کرد.
• بخش هایی از مقاله بهروز هادی زنوز در هفته نامه تجارت فردا 
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وزارت نیـرو در سـال 92 برنامـه راهبردی و اهـداف و آرمان های 
خـود در افـق 1404 را منتشـر کـرد. ایـن سـند کـه تدویـن 
چشـم انداز جمهـوري اسـالمي ایـران، انسـجام بخشـي بـه 
برنامه هـا و فعالیت هـا و مستندسـازي بـا نـگاه بـه افق هـاي 
دوردسـت صنعـت آب و بـرق از اهـداف گـردآوری آن به شـمار 
می رونـد  مشـتمل بـر اسـناد مأموریـت، چشـم انداز، ارزش هـا 
و راهبردهـاي وزارت نیـرو و بخش هـای »آب و آبفـا«، »بـرق و 
انـرژي«، »آمـوزش، پژوهـش و فنـاوري« و »پشـتیباني صنعـت 
آب و بـرق« و راهبردهـاي وظیفه اي وزارت نیـرو در حوزه هاي ده 
گانـه »منابع انسـاني«، »سـاختار و فرآیند«، »خصوصی سـازي«، 
»فنـاوري اطالعات و ارتباطات«، »مالي«، »مشـترکین«، »توسـعة 
صـادرات«، »روابـط بین الملـل«، »روابـط عمومـي« و »مدیریـت 

بحـران و پدافنـد غیرعامل« اسـت. 
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بـا توجـه به اینکه در این شـماره نشـریه سـتبران، 
چشـم انداز اقتصـاد کالن کشـور و اقتصـاد ایـران 
در افـق 1404 مـورد بررسـی قـرار گرفتـه، انتشـار 
بخش هایـی از ایـن سـند کـه بـا عنـوان »وزارت 
نیـرو 1404ـ برنامه راهبردی« منتشـر شـده، خالی 
از لطـف نیسـت. در این گـزارش تنهـا راهبردهای 
کالن وزارت نیـرو و سیاسـت های ایـن وزارتخانـه 

در حـوزه بـرق انتشـار یافته اسـت:

راهبردهاي وزارت نیرو
ارتقاء سطح سیاست گــذاري و  1. تقویت توان و 

برنامه ریزي با تأکید بر؛
1-1. گسترش تعامالت و ارتقاء مشارکت ذینفعان در 

امر سیاست گذاري و برنامه ریزي
1-2. تدوین، تصویب و اجراي قوانین جامع آب و 

برق کشور و به روزرسانی آنها
1-3. تدوین و استقرار برنامه های جامع آب و انرژی 

کشور
1-4. ایفای نقش اســاسی در تدوین برنامه هــای 

آمایش سرزمین
1-5. اصالح نظام برنامه ریزی عملیاتی و مدیریت 

طرح ها و پروژه ها
1-6. اعمال مدیریت به هم پیوسته آب در سطح 

ملی و حوزه هـای آب    ریـز
1-7. استقــرار و ارتقــاء نهـاد سیاست گــذاري، 
و  پژوهش  آموزش،  مؤثر  راهبري  و  برنامه ریـزي 
در  مؤثر  نقش  ایفاء  و  برق  و  آب  صنعت  فناوري 

مراجع ذیصالح راهبردهای وزارت نیـرو
کنترل  و  ارزیابي  پایش،  نظام  ارتقاء  و  استقرار   .2

عملکرد براساس برنامه استراتژیک
نرخ  اصالح شیوه  گذاري،  قیمت  نظام  استقرار   .3
گذاري و ساده سازي ساختار تعرفه اي خدمات با 
رویکرد تشکیل و استقرار نهادهاي تنظیم مقررات و 
داوري به منظور ارتقاء بهره وري، استمرار خدمات و 

تحقق خوداتکایي مالي
4. گسترش مشارکت و حضور بخش خصوصی و 

تعاونی در صنعت آب و برق با تأکید بر
و  تأسیسات  مالکیت  و  مدیریت  انتقال   .1-4
به  انرژی  سامانه های آب، آب و فاضالب، برق و 

بخش های خصوصی و تعاونی
بهبود فضای کسب و کار و تشویق بخش   .2-4
خصوصی و پشتیبانی از آنها به منظور سرمایه گذاری 

در صنعت آب و برق
بازارهای آب و برق رو  4-3. ساماندهي و توسعه 

راهبردهای وزارت نیرو
4-4. حمایت از بخش های خصوصی و تعاونی در 
جهت ارتقاء سطح کیفیت، کاهش قیمت تمام شده 

و زمان ارائه خدمات
بنگاه هـای  عملکرد  ارزیـابی  نظام  استقـرار   .5-4

خصوصی و تعاونی
4-6. جلوگیری از شکل گیری انحصـار

4-7. تـدویـن و اعمال استانداردهـای اجباری در 
صنعت آب و برق

5. نهادینه کردن نظام مشتری مـداری و حمایت از 
حقوق مشترکین با تأکید بر

5-1. بهره گیـری از فناوری هــای جدید و اصالح 
فرآیندهای موجود

5-2. استقرار نظام های پاسخگویی و پایش رضایت 
مشتریان

5-3. بهبود شاخص های کیفیت و کاهش قیمت 
تمام شده خدمات صنعت آب و برق

6. ارتقاء مدیریت عرضه و تقاضا و اصالح الگوی 
مصرف آب و برق با تأکید بر

6-1. ارتقاء بهره وری و استقرار نظام سنجش بهره 
وری آب و برق

حمایتی  و  تشویقی  سیاست های  اعمال   .2-6
راهبردهای وزارت نیرو

6-3. تدوین و اجرای استانداردهای مصرف آب و 
برق

6-4. پایداری و تعادل بخشی در عرضه و تقاضای 
آب با هدف کاهش بیالن منفی

6-5. بـرقـراری تعـادل منطقه ای بیـن عرضـه و 
تقاضای برق

6-6. توسعه سامانه های هوشمند در مدیریت و بهره 
برداری شبکه های آب و برق

6-7. اصالح نظام قیمت گذاری آب و برق
آگاهی های  و  فرهنگ  سطح  ارتقاء   .8-6

عمومی مصرف آب و برق
7. ارتقاء سطح کارآمدی صنعت برق کشور با تأکید 

بر
7-1. توسعه ظرفیت هاي تولید، انتقال و توزیع برق 
متناسب با نیازهاي مصرف مدیریت شده و نوسازي 

و بهینه سازي آنها
بازده  ارتقاء  و  برق  تولید  بهره وری  افزایش   .2-7

نیروگاه ها
7-3. کاهش تلفات در شبکه های برق در جهت نیل 

به سطح بهینه راهبردهای وزارت نیرو
از انرژی های  ارتقاء توانمندی در تولید برق   .4-7

نو وتجدیدپذیر
7-5. سازگاری زیست محیطی و ارتقاء  ایمنی در 

فعالیت های صنعت برق
7-6. توسعه نظام مدیریت پروژه و مهندسی ارزش 

در طرح ها و پروژه های صنعت برق
و  استقرار  آب،  بخش  کارآمدي  سطح  ارتقاء   .8
نهادینه سازی نظام بهره برداری، تخصیص، حفاظت 

و نگهداري از منابع و تأسیسات آبی 
9. ارتقاء سطح کارآمدی بخش آب و فاضالب در 
تأمین آب شرب سالم و بهداشتی و تصفیه فاضالب 
10. ارتقاء سطح دانش، پژوهش و فناوری در صنعت 

آب و برق با تأکید بر
دانش  مدیریت  و  دانش  مدیریت  استقرار   .1-10

محور در بخش های وابسته
10-2. گسترش پژوهش های کاربردی و توسعه ای 

و ارتقاء سطح تحقیق و توسعه
10-3. توسعه همکاری های مشترک با سازمان های 
مردم نهاد و مراکز علمی و پژوهشی داخلی و خارجی
10-4. تجاری سازی و مأموریت گرا کردن تحقیقات 

و نوآوری ها و حمایت از مالکیت معنوی
10-5. توسعه و تقویت مستمر سخت افزاری و نرم 
افزاری مراکز آموزشی و تحقیقاتی صنعت آب و برق
10-6. ایجاد نظام پایش تحوالت علمی و فناوری 
راهبردهای  بین الملل  سطح  در  صنعت  با  مرتبط 

وزارت نیرو
10-7. شناسـایی فناوری هـــای نوین و انتقـال و 

بومی سازی فناوری های دارای مزیت نسبیپ
10-8. ارتقاء نظام آموزش هاي عمومي، تخصصي 

و مدیریتي
10-9. توسعه شبکه خبرگان، نخبگان و متخصصین
11. توسعه منابع انسانی صنعت آب و برق با تأکید 

بر
توسعــه  و  آمــوزش  ظرفیت ســـازی،   .1-11

توانمندی های منابع انسانی
11-2. اصالح و ارتقاء نظام جذب و نگهداشت منابع 

انسانی
11-3. اصالح و ارتقاء نظام ارزیابی عملکرد منابع 

انسانی
متخصصان  معنوی  و  مادی  جایگاه  ارتقاء   .4-11

صنعت آب و برق
11-5. استقرار نظام پروانه صالحیت حرفه اي

11-6. ارتقاء و توسعه نظام تأمین و پرورش مدیر
12. توسعه روابط بین الملل و حضور مؤثر در مجامع، 
راهبردهای  منطقه ای  تصمیم گیری های  و  نهادها 

بیم هـا و امیدهای اقتصـاد کالن ایـران

37



سطح  ارتقاء  و  جهانی  و  نیرو  وزارت 
همکاری و هم افزایی برای تأمین منافع 

ملی
13. توسعه مبادالت آب و برق و صادرات 
با  مهندسی  و  فنی  و خدمات  تجهیزات 
پذیری ملی و  رقابت  تقویت مؤلفه های 
بین المللی و استفاده از مزیت های نسبی 

و خلق مزیت های رقابتی پایدار
14. تنوع بخشي به منابع مـالی و تقویت 
توان مالی بخش هــای آب و بــرق بــا 

تأکید بر؛
و  داخلی  سرمایه های  جذب   .1-14

خارجی
14-2. حمایت از تأسیس بانک تخصصی 

غیردولتی نیرو
15. توسعه و استقرار نظام جامع و فراگیر 
اطالعات مدیریت و ارتقاء سطح امنیت و 

کارآمدي آن
16. توسعه مدیریت خطرپذیري و بحران 
و پدافند غیرعامل در صنعت آب و برق 
و  خدمــات  ارایة  استمــرار  رویکرد  با 
کاهش آسیب پــذیري منابع و تأسیسات 

با تأکید بر؛
16-1. تعمیم ضوابط و دستورالعمل های 
در  غیرعامل  پدافند  و  بحران  مدیریت 
نیرو ساخت  وزارت  راهبردهای  طراحی، 
تأسیسات صنعت آب  از  برداری  بهره  و 

و برق
16-2. طراحی و پیاده سازی نظام های 

پدافند غیرعامل و مدیریت بحران
فرهنگ  توسعه  و  سازی  آگاه   .3-16

مقابله با بحران

ماموریت، چشم انداز و راهبردهای 
بخش برق

چشم انداز بخش برق و انرژي وزارت نیرو 
در بخش برق با استفاده از منابع متنوع 
تقاضا،  مدیریت  انرژي،  دسترس  در  و 
تکیه بر ساختاري منسجم و متخصصین 
توانمند و خالق به گونه اي عمل مي کند 
تا کشور در عرضه برق مطمئن و پایا و 
استانداردهاي  )در حد  با کیفیت مناسب 
جهاني( سرآمد کشورهاي منطقه شده و 
با ایجاد بسترهاي الزم، دسترسي آزاد به 

شبکه و رقابت منصفانه در بازار برق را 
میسر کند و جمهوري اسالمي ایران به 
عنوان مرکز راهبري شبکه برق در منطقه 

تثبیت شود. 

راهبردهاي بخش برق و انرژي
توسعه  کار،  و  کسب  فضاي  بهبود   .1
خصوصي سازي و گسترش مشارکت و 
ارتقاء توانمندي بخش هاي خصوصي و 

تعاوني در حوزه برق و انرژي
براي  اطمینان  و  انگیزه  ایجاد   .1-1
سرمایه گذاري بخش هاي خصوصي و 

تعاوني
هاي  فعالیت  رساندن  حداقل  به   .2-1

تصدي بخش دولتي
1-3. ارتقــــــاء بهـره وري در فرآینـد 

خصوصي  سـازي
1-4. تسهیـــل در سرمایه گـــــذاري 
بخش هـاي خصوصي و تعاونـي و ایجاد 

بانـک نیرو
از توسعة صادرات کاال و  1-5. حمایت 

خدمات فني و مهندسي برق
1-6. استقرار سازوکار اقتصادي- تجاري 
براي استفاده از قابلیت ها و فرصت هاي 

ICT و نظایر آن در صنعت برق
2. بهبود فرآیند سیاست گذاري در بخش 

برق و انرژي
2-1. تهیه و تدوین برنامه جامع انرژي 

کشور
بـر  نظـارت  و  حاکمیـت  اعمـال   .2-2

هــاي بخش لیت  فعا
2-3. گستــــرش تعـامــالت در امــر 

سیاست گذاري     و     برنامه ریزي
3. ارتقـاء و توسـعه نظـام مدیریت تقاضا 
در  انـرژي  مصـرف  الگـوي  اصـالح  و 
بخش هـاي مختلـف با رویکـرد کاهش 

شـدت انرژي در کشـور
3-1. جلـب مشـارکت مـردم بـه منظور 

اسـتفاده بهینـه از برق
3-2. توسعه شرکت هاي خدمات انرژي 
غیردولتي در جهت بهینه سازي مصرف

3-3. تغییر در نظام پرداخت یارانه هـــاي 
بــرق، باتوجـه به قانون هدفمنــد  کردن 

یارانه هـــا

3-4. حمایت از توسعه حمل و نقل برقي
3-5. توسعه و ارتقاء سطح استانداردهاي 

مصرف برق و تولید تجهیزات برقي
3-6. حمایت از مراکز پژوهشي و صنایع 
فناوري هاي  توسعة  منظور  به  مرتبط 
جدید در راستاي کاهش مصرف انرژي

3-7. اصالح ساختار موجود جهت اعمال 
مدیریت تقاضا و کاهش شدت انرژي

3-8. توسعه سامانه هوشمند شبکه برق
بر  برق  قیمتگذاري  نظام  استقرار   .9-3
مبناي عرضه و تقاضا و توسعه بازار برق

3-10. ساده سازي تعرفه هاي برق
4. اصالح نظام مالي، تنوع بخشي، توسعه 
و جذب منابع مالي مورد نیاز براي توسعة 

صنعت برق
مقررات  و  ضوابط  روز   رساني  به   .1-4
منابع  تحصیل  در  تسهیل  منظور  به 
درآمدي جدید براي صنعت برق به ویژه 
استفاده چندمنظوره از تأسیسات صنعت 

راهبردهای بخش برق و انرژی
4-2. تنوع بخشي، مدیریت بهینه منابع 
مالي و تقویت توان مالي بخش با تأکید 
بر منابع غیردولتي و جذب سرمایه هاي 
انرژي  و  برق  بخش  خارجي  و  داخلي 

متناسب با برنامه هاي توسعه
5. ارتقاء سطح تحقیق و توسعه و فناوري 

بخش برق و انرژي
5-1. هدایت و حمایت از مراکز تحقیقاتي 
داخلي و شرکت هــاي تحقیقــاتي و یا 

مشاوره اي غیردولتي
5-2. شناسـایي و بررسـي فرصت هـا و 

مزیـت هـاي بخش
5-3. شناسـایي، انتقـال و بومي سـازي 
فناوري هـاي نویـن و سـازگار بـا محیط 

یست ز
5-4. افزایش سطح تعامل بخش برق و 
انرژي با مراکز علمي و تحقیقاتي داخلي 

و خارجي توانمند و نهادینه سازي آن
ارجاع  بازنگري در نظام تعریف و   .5-5

پروژه هاي تحقیقات کاربردي بخش
5-6. مطالعه و بررسي کاربرد روش هاي 
نوین انتقال و ذخیره سازي برق از جمله: 
راهبردهای بخش برق و انرژی، ابررسانا، 
خیلي  ولتاژ  با  برق  انتقال  سیستم هاي 
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باال)EHV(، سیستم هاي انتقال برق فشار قوي با 
جریان مستقیم )HVDC(، سیستم هاي انتقال برق 
متناوب انعطاف پذیر)FACTS(، باطري ها، هواي 

فشرده، هیدروژن و ...
6. توسعه ظرفیت هاي تولید، انتقال و توزیع برق 
متناسب با نیازهاي مصرف مدیریت شده و نوسازي 

و بهینه سازي آنها
7. افزایـش بهـره وري تولیـد بـرق و ارتقـاء بـازده 

نیروگاه  هـا
7-1. توسعه کاربرد نیروگاه هاي با بازده باالتر و 
هاي  هزینه  و  سوخت  واقعي  هاي  هزینه  اعمال 
زیست محیطي در مناسبات مالي تولید و عرضه برق
با  پراکنده،  مولدهاي  فناوري  کارگیري  به   .2-7

تأکید بر تولید همزمان برق و حرارت و برودت
7-3. استقرار سازوکار اقتصادي- تجاري در بهینه 

سازي نیروگاه ها 
7-4. اسـتفاده از فنـاوري نویـن و تجهیـزات بـا 

راندمـان بـاال
7-5. مدیریت بهینه بهره برداري از نیروگاه هاي 
نیروگاه  تولید  با  آنها  هماهنگي  افزایش  و  برقآبي 

هاي حرارتي 
7-6. تنوع بخشي در سوخت نیروگاه ها و توسعه 
ظرفیت هاي قانوني براي اولویت بخشي به تأمین 

سوخت نیروگاه ها
7-7. اسـتفاده از انـرژي حرارتـي نیـروگاه هـاي 
مجـاور یـا داخل شـهرها جهـت مصارف منـازل و 

واحدهـاي صنعتـي
8. توسـعه مدیریـت و منابع انسـاني در بخش برق 

انرژي و 
8-1. استقرار نظام پروانه صالحیت حرفه اي

8-2. ارتقاء و توسعه نظام تأمین مدیر و جانشین 
پروري در کلیه سطوح صنعت برق

و  فردي  یادگیري  نظام  توسعة  و  ارتقاء   .3-8
سازماني، با رویکرد مستندسازي و انتقال راهبردهای 
بخش برق و انرژی دانش و تجارب صنعت برق و 

استقرار و توسعة نظام مدیریت دانش
و  توانمندسازي  جذب،  نظام  توسعه  و  ارتقاء   .4-8
نگهداشت منابع انساني متناسب با اهداف صنعت برق
9. ارتقاء توانمندي در تولید برق از انرژي هاي نو 

و تجدیدپذیر
9-1. تمرکز بر تحقیق و پژوهش و بومي سازي 
فناوري در فعالیت هاي مربوط به تولید برق از انرژي 

خورشیدي و بادي در کشور
از  فزایندهاي  و  معین  درصد  تخصیص   .2-9

هاي  فناوري  سازي  بومي  به  تحقیقاتي  اعتبارات 
مرتبط با انرژي هاي نو و تجدیدپذیر

9-3. تعریف و اجراي پروژه هاي نمونه در زمینه 
انرژي هاي نو و تجدیدپذیر و تجاري سازي آنها 

راهبردهای بخش برق و انرژی
9-4. بسترسازي، حمایت و جلب مشارکت بخش 
غیردولتي براي توسعه انرژي هاي نو و تجدیدپذیر

تولید  از  براي حمایت  مردم  مشارکت  9-5. جلب 
برق از انرژي هاي نو و تجدیدپذیر

9-6. تنظیم قوانین مناسب در بازار برق به منظور 
توسعه استفاده از انرژي هاي نو و تجدیدپذیر

10. توسعه مبادالت منطقه اي برق
11-1. برقـراري مناسـبات قابـل اتکا و شـفاف در 
هزینه هـاي سـوخت و محیط زیسـت بـراي تولید 

بـرق صادراتي
توسعه  براي  خصوصي  بخش  از  حمایت   .2-11
تجارت منطقه اي برق با توجه به بازارهاي هدف 

و متناسب با ارزش افزوده ملي
کشورهاي  با  برق  تبادل  ظرفیت  افزایش   .3-11
تبادل  هاي  ظرفیت  توسعه  موانع  رفع  و  منطقه 
جهاني  استانداردهاي  با  متناسب  سنکرون، 

راهبردهای بخش برق و انرژی
11-4. اعطاي مجوز صادراتي به تولیدکنندگان برق 

از منابع انرژي نو و تجدیدپذیر
11. کاهش تلفات در شبکه هاي برق، در جهت نیل 

به سطح بهینه
11-1. اصالح مقررات و ضوابط و توسعه سامانه 
هاي مناسب جهت جلوگیري از استفاده غیرمجاز از 

برق در شبکه هاي فشار ضعیف
در  تجاري  ـ  اقتصادي  سازوکار  استقرار   .2-11
فعالیت هاي کاهش تلفات و هوشمندسازي شبکه

11-3. هماهنگي در طراحي و توسعة شبکه هاي 
فوق توزیع و توزیع برق

11-4  اصالح معماري شبکه هاي توزیع
11-5. مدیریت بهینه سطح روشنایي معابر در طول 

مدت شبانه روز
12. ارتقاء و توسعه نظام ارتباط و پاسخگویي مناسب 
به نیازها و انتظارات ذینفعان و بهبود شاخص هاي 
کیفیت خدمات به منظور احقاق حقوق شهروندي، 
تکریم مردم و ارتقاء راهبردهای بخش برق و انرژی 

رضایت آنان
13. ارتقـاء سـطح کارآمـدي و امنیـت اطالعات در 

بخش
13-1. استفاده بهینه از دستاوردهاي نوین فناوري 

منابع  پایداري  و  امنیت  حفظ  جهت  اطالعات 
اطالعاتي و سیستم هاي عملیاتي صنعت برق

فناوري  هاي  ظرفیت  از  بهینه  استفاده   .2-13
اطالعات و ارتباطات صنعت برق جهت ارائه خدمات 

قابل دسترس از راه دور
مراکز  بین  مناسب  ساختاري  ارتباط  ایجاد   .3-13

تصمیم سازي و بخش فناوري اطالعات
یکپارچه  هاي  سیستم  توسعه  و  استقرار   .4-13

اطالعات مدیریت
13-5. توسعه نرم افزارها و بانک هاي اطالعاتي

13-6. تقویت و توسعه زیرساخت هاي مخابراتي 
صنعت برق جهت پاسخگویي به نیازهاي روزافزون 

حیاتي و اختصاصي این صنعت 
در  ایمني  ارتقاء  و  محیطي  زیست  سازگاري   .14

فعالیت هاي صنعت برق
14-1. ارتقاء سطح ایمني و سالمتي شهروندان در 
مقابل خطرات و مسائل زیست محیطي صنعت برق
14-2. الزامي کردن نصب سیستم زمین در کلیه 

تأسیسات صنعت برق و مشترکین
14-3. ارتقـاء و توسـعه نظـام بهداشـت، ایمنـي و 

محیط زیسـت
فعالیت  محیطي  زیست  جامع  طرح  تهیه   .4-14

هاي صنعت برق
14-5. ایجاد سامانه هاي پایش و کنترل آثار زیست 

محیطي بخش
آسیب  کاهش  و  بازدارندگي  قدرت  تقویت   .15

پذیري بخش با رویکرد استمرار ارائه خدمات
15-1. آگاه سازي و توسعه فرهنگ مقابله با بحران
15-2. طراحـي و پیـاده سـازي نظام هـاي پدافنـد 
خطرپذیـري  و  بحـران  مدیریـت  و  غیرعامـل 

)ریسـک( 
و  عرضه  بین  اي  منطقه  تعادل  برقراري   .3-15

تقاضاي برق و ایجاد شبکه هاي حلقوي
15-4. تنوع بخشي به منابع اولیه انرژي و فناوري 

هاي تولید برق
15-5. حصول اطمینان از تأمین سوخت نیروگاه ها
16. توسعه نظام مدیریت پروژه و مهندسي ارزش در 

طرح ها و پروژه هاي صنعت برق
17. بـه روز کـردن قوانیـن مربوط بـه صنعت برق 
بـه ویـژه بـراي مدیریت بهینـه حریم تأسیسـات و 

شـبکه ها
18. اصالح و ارتقاء نظام ارزیابي عملکرد کارکنان، 
مدیران و سازمان با رویکرد توسعة نظام مدیریت 

عملکرد برمبناي برنامة استراتژیک بخش
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مقدمه
به  مدرن  انسان  در  که  دائمی پیشرفت  انگیزه 
صورت یک دغدغه درآمده است یکی از ارکان 
تئوریزه  صورت  که  است  مدرن  تفکر  و  روح 
اقتصادی- اجتماعی آن همانا طرح نظریه توسعه 
است و توسعه بیان دیگر همان نظریه پیشرفت 
و اصل ترقی تاریخی است. یکی از ابعاد توسعه، 
توسعه اقتصادی است و حکایت از فرایندی دارد 
در یک  واقعی سرانه  درآمد  آن  به موجب  که 
افزایش  مدت  طوالنی  دوره  یک  در  و  کشور 
سال  سی  در  می دانیم  که  همانگونه  می یابد. 
گذشته دولت های غربی تحریم های مختلفی 
را علیه جمهوری اسالمی ایران اعمال کرده  اند 
و مـقـام مـعـظـم رهـبـری در سال 1392به 
تبیین اصول اقتصاد مقاومتی برای مقابله با این 

تحریم ها و رشد اقتصادی کشور پرداختند.
و  سودجویی  بر  مبتنی  ماهیتا  مدرن  دنیای 
واقع  در  است.  سوداگری  و  انگاری  کمیت 
به  مدرن  انسان  در  که  دائمی پیشرفت  انگیزه 
صورت یک دغدغه درآمده است یکی از ارکان 
تئوریزه  صورت  که  است  مدرن  تفکر  و  روح 
نظریه  طرح  همانا  آن  اجتماعی  اقتصادی- 
نظریه  همان  دیگر  بیان  توسعه  است.  توسعه 
پیشرفت و اصل ترقی تاریخی است )که خود از 
ارکان جهان بینی عصر روشنگری بوده است(، 
یعنی ارایه تعبیری فرموله و  عقالنی از یک 

دغدغه آدمی برای دگرگون کردن وضع مادی 
زندگی خود در مسیر سودطلبی بیشتر و بیشتر.
یکـی از ابعـاد توسـعه، توسـعه اقتصادی اسـت 
و حکایـت از فراینـدی دارد کـه بـه موجب آن 
درآمـد واقعـی سـرانه در یـک کشـور و در یک 
دوره طوالنـی مـدت افزایـش می  یابـد و طـی 
آن، ظرفیت  هـای تولیـدی جامعـه بـا تکیـه بر 
گسـترش به کارگیری و درونزایی دستاوردهای 
مـدرن علمـی و فنـی، بیشـتر می  شـود و رشـد 
بهبـود وضعیـت  و  اقتصـادی جامعـه  مـداوم 
رفاهـی افـراد آن ناشـی از دگرگونـی و تحـول 
بنیان  هـای اقتصادی سیاسـی علمی و فرهنگی 

جامعـه  پدیـد می  آید.

تدویـن  جنبـش  آغـاز  تحریم  هــا، 
بومـی الگـوی 

متحده  ایاالت  دولت  کنون  تا  سال 1987  از 
آمریکا تحریم  های متعددی را علیه جمهوری 
بــررسی  است.  کرده  اعمال  اسالمی ایران 
از  شده  اعمال  تحریم  های  اجرایی  دامــنه 
این  که  می  دهد  نشان  آمریکا  دولت  سوی 
تحــریم  ها در گستره وسیعی از امور اقتصادی، 
و  بهداشت  مدنی،  تکنولوژیکی،  سیاســی، 
نیز  اروپا  اتـــحادیه  درمان و... وضع شده  اند. 
از  جلوگیری  منظور  به  و  اخیر  سال  های  در 
ادامه فعالیت  های هسته  ای ایران، تحریم  های 

"ما باید بتوانیم قدرت نظام اسالمي را در زمینه 
حل مشکالت اقتصادي به همه دنیا نشان دهیم؛ 
الگو را بر سر دست بگیریم تا ملت ها بتوانند 
ببینند که یک ملت در سایه اسالم و با تعالیم 
اسالم چگونه مي تواند پیشرفت کند و یا این که 
ما عرض کردیم اقتصاد مقاومتي، این یک شعار 
نیست؛ این یک واقعیت است. کشور دارد پیشرفت 
مي کند. ما افق هاي بسیار بلند و نویدبخشي را 
در مقابل خودمان مشاهده مي کنیم. خب، بدیهي 
است که حرکت به سمت این افق ها، معارض ها 
و معارضه هایي هم دارد. بعضي از این معارضه 
ها انگیزه هاي اقتصادي دارد، بعضي انگیزه هاي 
سیاسي دارد، بعضي منطقه اي است، بعضي بین 
المللي است. این معارضه ها در مواردي هم منتهي 
مي شود به همین فشارهاي گوناگوني که مشاهده 
مي کنید؛ فشارهاي سیاسي، تحریم، غیر تحریم، 
فشارهاي تبلیغاتي این ها هست لیکن در البه الي 
این مشکالت، در وسط این خارها، گام هاي استوار 
و همت ها و تصمیم هایي هم وجود دارد که بناست 
از وسط این خارها عبور کند وخودش را به آن 
نقطه  ي مورد نظر برساند؛ 
وضع کشور االن به این شکل است." 
) بیانات مقام معظم رهبري در دیدار جمعي از محققان-1392(
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تجارت خارجی، خدمات  را در حوزه  های  متعددی 
مالی، انرژی، فناوری، تکنولوژی و بیمه وضع نموده 
است. کشورهای دیگری نظیر استرالیا، کانادا، هند، 
ژاپن، کره جنوبی و سوئیس نیز طی سال  های اخیر 
و به منظور همگرایی با سازمان  های بین  المللی و 
در  اسالمی ایران  جمهوری  دادن  قرار  فشار  تحت 
خود،  قانونی  مطالبات  پیگیری  از  انصراف  جهت 
مختلفی  بخش  های  در  را  گوناگونی  تحریم  های 
مسافرتی،  نظامی،  مالی،  خدمات  ارایه  نظیر 
انرژی  بانکداری،  الکترونیک،  مبادالت  تکنولوژی، 

و... علیه ایران وضع نموده  اند.
لذا به منظور مقابله با تحریم  های بین المللی وضع 
شده در سال  های اخیر و ایجاد راهکارهای مؤثر و 
بر  تحریم  ها  تأثیر  نمودن  حداقل  در جهت  عملی 
اقتصاد ایران، پایه گذاری و اجرای سیاست اقتصاد 
معظم  مقام  توسط  بار  نخستین  برای  مقاومتی 
رهبری مطرح شده و در بهمن ماه 1392 به صورت 
"سیاست  های کلی اقتصاد مقاومتی" در بیست و 

چهار بند توسط ایشان ابالغ گردید.
تحلیل محتوای سیاست  های کلی اقتصاد مقاومتی 
نشان می  دهد که این سیاست  ها نقش تکمیل کننده 
و انسجام بخش برای مجموعه  ی سیاست  های کلی 
ابالغ شده در حوزه اقتصاد را ایفا می  کنند. همانطور 
اقتصاد  کلی  سیاست  های  متن  ابتدای  در  که 
تأمین  هدف  با  سیاست  این  است،  آمده  مقاومتی 
رشد پویا و بهبود شاخص  های متفاوت اقتصادی و 
با  دستیابی به اهداف سند چشم  انداز بیست ساله، 
رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، 

درونزا، پیشرو و برونگرا است.
مقاومتی شرایط  اقتصاد  گفت  می  توان  عبارتی  به 
بلند مدت اقتصادی را ترسیم می  کند که در عین 
هم  و  داشته  خارج  دنیای  با  پویا  تعامل  هم  حال 
توانایی مقاومت در برابر تهدیدهای خارجی را نیز 
داراست. چنین اقتصادی باید قابلیت انعطاف پذیری 
باشد.  داشته  وارده  شوک  های  به  نسبت  باالیی 
مدت  بلند  در  مقاومتی  اقتصاد  به  دستیابی  برای 
و  گرفته  صورت  مدت  بلند  برنامه  ریزی  های  باید 
تا  شود  اتخاذ  گونه  ای  به  اقتصادی  سیاست  های 
اهداف تعیین شده، محقق شوند. اما اقتصاد مقاومتی 
شرایط  از  گذر  برای  حقیقت  در  مدت،  کوتاه  در 
بحران طراحی می  شود. در چنین شرایطی، ضمن 
عدم  و  اقتصاد  علم  اولیه  چارچوب  های  به  توجه 
تخطی از آنها، ممکن است تصمیماتی اتخاذ شود 
که تنها برای گذر از شرایط بحرانی بوده و در بلند 

مدت تطابق چندانی با مؤلفه  های علم اقتصاد ندارند 
که در این میان می توان به دخالت دولت در برخی از 
بخش  های اقتصاد نام برد. هرچند که این سیاست  ها 
می  توانند در طول سیاست  های کالن و بلند مدت 
قرار گیرند، اما به نظر می  رسد. برای شرایط بحران، 
سیاست  های کوتاه مدت ضروری است و با عبور از 
بحران این سیاست  ها می  تواند در مسیر بلند مدت 

اقتصاد مقاومتی قرا گیرد.
موقت،  اقتصادی  مدیریت  اساسی  ویژگی  های  از 
الگوی  ایران ما مسأله فقدان  الگوست. در  داشتن 
مشخص برای مدیریت اقتصاد، به ویژه در برخورد 
درک  قابل  سادگی  به  بحران،  و  چالش  شرایط  با 
ایران  اقتصاد  واقعیت  در  روشنی  به  آنچه  است. 
دیده می-شود آن است که سیاست  های اقتصادی 
بدون  تولید  و  بانکی، اشتغال  ارزی،  مالی،  پولی، 
به صورتی  بعضاً  و  تعریف شده  و  منسجم  ارتباط 
کامال اقتضایی و موردی، آن هم پس از گسترش 
دامنه چالش  ها، به کار بسته می  شوند و از آنجا که 
ارتباط سیستمی مشخصی میان آن  ها برقرار نیست، 
در  و  خنثی می  کنند  را  یکدیگر  موارد  بسیاری  در 

مجموع کارایی الزم را ندارند.

فنریت  )تئوری  اقتصادی  پذیری  انعطاف 
بریگاگلیو(

بریگاگلیو برای اشاره به توان سیاست از اصطالحی 
اقتصاد  یک  ساخته  اقتصادی«  فنریت   « نام  به 
برای بهبود )یا انطباق با( آثار شوک  های برون  زای 
این اصطالح  استفاده کرده است.  اقتصاد،  مخالف 
به  مفهوم  نزدیک  ترین  آن شده،  از  که  تعریفی  با 
بریگاگلیو  ماست.  کشور  در  رایج  مقاومتی  ادبیات 
به دو  اقتصادی  بیان می  دارد که اصطالح فنریت 

مفهوم به کار می  رود:
اول، توانایی اقتصاد برای بهبود سریع از شوک  های 

اقتصادی تخریب کننده خارجی
دوم، توانایی اقتصاد برای ایستادگی در برابر آثار 

این شوک  ها
شوک  ها  آثار  از  یافتن  بهبود  برای  اقتصاد  توان 
مخالف به شدت محدود خواهد شد اگر برای مثال، 
کسری  های مالی مزمن وجود داشته باشد. از طرف 
ابزارهای  اگر  یافت  خواهد  ارتقا  توان  این  دیگر، 
سیاستی بتوانند برای خنثی سازی آثار منفی شوک  ها 
مورد استفاده قرار گیرد، مانند موقعیتی که کشور از 
وضعیت مالی قوی برخوردار است و می  تواند نخارج 
احتیاطی یا تخفیف  های مالیاتی را برای برخورد با 

مورد  شوک«  با  »تقابل  است  شوک  ها  منفی  آثار 
استفاده قرار دهد. این نوع فنریت اقتصادی نوعی 
هنگامی متصور  برابر شوک  ها  در  ایستادن  توانایی 
است که شوک  ها خنثی یا ناچیز باشند. هم  چنین 
این نوع فنریت هنگامی ممکن است که اقتصاد از 
مکانیسم  هایی از آن به نام جذب شوک برخوردار 
باشد که آثار شوک  ها را کاهش دهد. برای مثال، 
وجود بازاری انعطاف پذیر می  تواند به عنوان ابزاری 

برای جذب شوک  ها عمل کند.

برخی اهداف اقتصاد مقاومتی
کارگیری  به  و  مالی  منابع  سـازی  فعــال   )1
سرمایه  های انسانی در راستای توسعه کارآفرینی و 

همکاری  های جمعی
2( پیشتازی اقتصاد دانش بنیان و نظام نوآوری به 
منظور افزایش سهم تولید و صادرات محصوالت و 
خدمات دانش بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد 

دانش بنیان در منطقه
3( ارتقای رشد بهره وری در اقتصاد با هدف تقویت 
تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویت رقابت پذیری 
بین استانی و استفاده بهینه از ظرفیت  های موجود 

در مناطق استانی کشور
4( استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانه  ها 
در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره  وری و ارتقای 

شاخص  های عدالت اجتماعی
5( افزایش تولید داخلی نهادها و کاالهای اساسی 
)به ویژه در اقالم وارداتی( و اولویت دادن به تولید 
در  تنوع  ایجاد  و  راهبردی  خدمات  و  محصوالت 
کاهش  هدف  با  وارداتی  کاالهای  تأمین  مبادی 

وابستگی به کشورهای محدود و خاص
6( انجام برنامه ریزی صحیح برای ارتقا کیفیت و 

رقابت پذیری در تولید
7( اصالح نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به 

نیازهای اقتصاد ملی و تقویت بخش واقعی
از صادرات کاالها  8( حمایت همه جانبه هدفمند 
گسترش  نظیر  اهرم  هایی  از  استفاده  با  خدمات  و 
ترانزیت، تشویق سرمایه  گذاری  خدمات تجاری و 
خارجی برای صادرات، شکل دهی بازارهای جدید 
و  رویه  ثبات  اقتصادی،  پیوندهای  بخشی  تنوع  و 
مققرات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار 

سهم ایران در بازارهای هدف
9( تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، 
سرمایه گذاری  کارآفرینی،  بهره  وری،  ثروت،  تولید 
مقاومتی  اقتصاد  نشان  اعطای  و  مولد  و اشتغال 

بیم هـا و امیدهای اقتصـاد کالن ایـران
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نقـش کارآفرینـی، خالقیت و نـوآوری در 
تحقق اهـداف اقتصـاد مقاومتی

خالقیت به طور عام یعنی توانایی ترکیب اندیشه  ها 
ارتباطی غیر  ایجاد  یا  فرد  به  به شیوه  ای منحصر 
مشـوق  که  سازمان  یک  بین اندیشه  ها  معمول 
دیدگاه  های  که  است  سازمانی  است  نوآوری 
ناشناخته به مسایل یا راه  حل  های منحصر برای حل 
مسائل را ارتقا دهد. نوآوری فرایند کسب اندیشه  ای 
خالق و تبدیل آن به محصول و خدمت و یا یک 

روش عملیاتی مفید است.
به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان سرعت باالی رشد 
اقتصادی در بعضی کشورها ناشی از سرعت باالی 
می  باشد.  کشورها  این  در  اختراعات  و  نوآوری  ها 
به بیانی دیگر اصلی  ترین محرک رشد و پیشرفت 
اقتصادی در بلند مدت تابع سرمایه  گذاری  های انجام 
شده در حوزه اختراعات و نوآوری  ها با جهت گیری 
خاص است. یعنی دو عامل اصلی می  تواند منجر به 
جهش و رشد اقتصادی شود: اول افزایش ظرفیت 
خالقیت، نوآوری و ابتکارات از طریق سرمایه  گذاری 
در پژوهش  ها و آموزش نیروی کار به طور پیوسته و 
دوم، ارتباط دادن پژوهش  ها و آموزش  ها با بازار و 
نیازها در یک اقتصاد باز ابداع و نوآوری، نه تنها به 
طور مستقیم رشد و توسعه اقتصادی را به همراه دارد 
بلکه به طور غیر مستقیم نیز از طریق اثر مثبت آن 
روی تجارت بین الملل باعث رشد اقتصادی می  شود.
در چند سال اخیر و با توجه به وضع نامناسب اشتغال 
در بخش دولتی، اقتصاد کشور نیاز اساسی به مسأله 
کارآفرینی دارد. یک سوم از تفاوت  ها در نرخ رشد 
فعالیت  های  در  تفاوت  به  می  توان  را  ملی  اقتصاد 
کارآفرینی  فعالیت  های  داد.  نسبت  کارآفرینی 
می  توانند تفاوت در رشد تولید ناخالص ملی در بین 
کشورها را توضیح دهند. هندرسون نشان می  دهد 
محلی  سطح  در  کارآفرینان  توجه  قابل  تأثیر  که 
بیشتر از طریق ایجاد اشتغال، ثروت و افزایش درآمد 
محلی و اتصال به اقتصاد محلی بزرگتر یعنی اقتصاد 
جهانی است. از طریق پژوهش و تحقیقات می  توان 
نتیجه گیری کرد که فعالیت  های مولد کارآفرینی، 

منبع اصلی رشد اقتصادی است.
کارهای  و  کسب  و  نوآوری  خالقیت،  کارآفرینی، 
مخاطره آمیز، سوخت موتور اقتصاد مدرن را فراهم 
می  کنند. یعنی در هر سازمان اگر بستر کارآفرینی 
ایجاد  سازمان  در  آن  فرهنگ  و  آمده  فراهم 

فن  انتقال  عامل  و  شده  ایجاد  زایی  شود اشتغال 
آوری خواهد بود. در صورتی که دو مقوله مدیریت 
دانش و تحقیق و توسعه در کنار هم، مرتبط و با 
هارمونی مطلوب مورد توجه قرار گیرند، با افزایش 
خالقیت و نوآوری در سازمان توان رقابتی دائمی و 
رو به بهبود مستمر حاصل شده و این گونه ارتقا در 
سطح بنگاه  های اقتصادی، توسعه پایدار کشور را به 

دنبال خواهد داشت.

نقـش تولیـد و صنایع کوچـک در تحقق 
اهـداف اقتصـاد مقاومتی

از  دسـته  ایـن  موجـود،  دیدگاه  هـای  اسـاس  بـر 
صنایـع را می  تـوان بـه عنـوان منبع قابـل اتکایی 
برای اشـتغال زایـی و رشـد تولیدات به شـمار آورد. 
SME )Small & Medium Size En-  اهمیـت
terprises( بـه دلیـل تأثیـری کـه ایـن بنگاه  هـا 
در کاهـش فقـر، بهبـود توزیـع درآمـد و توسـعه 
حوزه  هـای  در  می  گذارنـد،  جـای  بـر  روسـتایی 
اجتماعـی و سیاسـی نیـز نمود می  یابد. لـذا اهمیت 
و جایـگاه SME موجـب شـده تـا در بسـیاری از 
کشـورها، دولت  هـا بـه منظـور توسـعه  ی ظرفیت 
برنامه  هـای مختلفـی   ،SME فعالیـت     و  تولیـد 
اجـرا  بـه  بنگاه  هـا  ایـن  از  را در جهـت حمایـت 
گذارنـد. در ایـران نیـز صنایـع کوچـک و متوسـط 
بـه دلیـل مشارکتشـان در بهبـود و ارتقـای برخی 
شـاخص  های هم اقتصـادی نظیر تولیـد، صادرات، 
از  و...  بهـره  وری  مولـد،  افزوده، اشـتغال  ارزش 

اهمیـت قابـل توجهی برخـوردار هسـتند. 
از سویی وضع تحریم  های بین المللی اخیر که در 
حوزه  در  ایران  قانونی  مطالبات  پیگیری  راستای 
ابالغ  آن  دنبال  به  و  داده  رخ  هسته  ای  مسایل 
سیاست  های کلی اقتصاد مقاومتی )که با هدف توجه 
است(،  پذیرفته  صورت  داخلی  توانمندی  های  به 
ضرورت توجه جدی به این صنایع را به عنوان منشا 
اقتصاد،  توانمندسازی  و  نوآوری  پویایی، خالقیت، 
بیش از پیش تبیین می  کند. این اهمیت تا آنجایی 
اقتصاد  کلی  سیاست  های  از  بند  ده  در  که  است 
مقاومتی به افزایش تولید داخلی، ایجاد اشتغال مولد، 
بخش  های  در  انسانی  سرمایه  های  کارگیری  به 
ارتقای  انرژی،  مصرف  شدت  کاهش  تولیدی، 

بهره  وری و ... اشاره شده است.
در  تنها  نه  امروزه  متوسط  و  کوچک  بنگاه  های 
کشورهای پیشرفته صنعتی، بلکه در کشورهای در 
حال توسعه و اقتصادهای نوظهور نیز منشأ پویایی، 

خالقیت و انعطاف پذیری به حساب می  آیند. بخش 
 SME اعظم ایجاد اشتغال خالص در کشورها توسط
صورت گرفته و SME در افزایش خالقیت، بهبود 
مختلف  کشورهای  در  رشد  تشویق  و  بهره  وری 
خدمات ارزنده  ای را انجام می  دهند. در کشورهای 
بودن  دارا  دلیل  به   SME نیز  توسعه  حال  در 
توزیع  در  بهبود  ایجاد اشتغال،  نظیر  شاخصه  هایی 
محصوالت  صادرات  رشد  فقر،  کاهش  درآمد، 
صنعتی و توسعه کارآفرینی نقش مهمی را در اقتصاد 

این کشورها ایفا می  کنند.
یکی از مزایای قابل توجه SME ، قابلیت انعطاف 
بزرگ  بنگاه  های  به  نسبت  آن  ها  بیشتر  پذیری 
اقتصادی،  تئوریسین  های  برخی  عقیده  به  است. 
SME در صنایع و اقتصادهایی که به سرعت در 
معرض تغییرات شرایط بازار قرار می  گیرند از جایگاه 
 SME ویژه  ای برخوردار هستند. لذا اهمیت توجه به
در اقتصاد کشورهای در حال توسعه که طی سالیان 
اخیر با بحران  های شدید اقتصادی مواجه بوده  اند، 

ضرورت خود را بیش از پیش نشان می  دهند. 
همانگونه که از مطالب فوق بر می  آید، بخش قابل 
سیاست  های  در  شده  ارایه  برنامه  های  از  توجهی 
کلی اقتصاد مقاومتی در راستای افزایش توان تولید 
داخلی، استفاده بهینه از ظرفیت  های داخلی و توسعه 
فعالیت  های تولیدی و کارآفرینی تعریف شده است. 
تخصیص  و  انسانی  ســرمایه  های  توسـعـه  ی 
بهینه  ی منابع مالی به بخش  های نیازمند اقتصادی، 
به  تولیدی  فعالیت  های  در  دانش  سهم  ارتقای 
منظور افزایش سهم تولید و صادرات بنگاه  ها، رشد 
رقابت  و  تولید، اشتغال  ارتقای  هدف  با  بهره  وری 
زیر  برنامه  های  اجرای  تولیدی،  بنگاه  های  پذیری 
ارتقای کیفیت تولید محصوالت،  با هدف  ساختی 
استفاده از سـاز و کـارهــای مـنـاسب به منظور 
جذب سرمایه  گذاری مستقیم خارجی، تنوع بخشی 
و...که  ثبات رویه  ها و مقررات  بازارهای جدید،  در 
می  روند،  شمار  به  قانون  این  در  مطروحه  مواد  از 
با  می  توان  که  اهدافی هستند  مهم  ترین  جمله  از 
و  و عملکرد صنایع کوچک  فعالیت  ارتقای سطح 

متوسط در جهت تحقق آن اهداف اقدام کرد.

نقـش مدیریـت هزینه در تحقـق اهداف 
اقتصـاد مقاومتی

"مسأله مدیریت مصرف )مدیریت هزینه(، یکی از 
ارکان اقتصاد مقاومتی است، یعنی مصرف متعادل 
و پرهیز از اسراف و تجمل گرایی. هم دستگاه  های 
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دولتی، هم دستگاه  های غیر دولتی، هم آحاد مردم 
باید به این مسأله توجه کنند، که این واقعا جهاد 
تعادل  مالحظه  ی  و  اسراف  از  پرهیز  امروز  است. 
در مصرف، بالشک در مقابل دشمن یک حرکت 
این  که  کند  ادعا  می-تواند  انسان  است،  جهادی 
اجر جهاد فی سبیل اهلل را دارد. یک بُعد دیگر این 
مسأله  ی تعادل در مصرف و مدیریت مصرف این 
را  این  کنیم،  استفاده  داخلی  تولید  از  ما  که  است 
و  باشند  داشته  توجه  دولتی  دستگاه  های  همه  ی 
این موضوع باعث شکل دادن به اقتصاد ملی است، 
ایجاد کند در تولید،  که این  ها می  تواند هم رونق 
در اشتغال و هم موجب رفاه شود، این  ها مایه  ی رشد 
تولید کشور، رشد اقتصادی کشور، مایه  ی اقتدار یک 
کشور است. با رشد تولید، یک کشور در دنیا اقتدار 
المللی پیدا می  کند. این کار  حقیقی و آبروی بین 

بایستی به انجام برسد." 
)بیانات مقام معظم رهبری در جمع محققان- 1392(

مدیریت هزینه فلسفه  ای عام است که به فعالیت  ها 
یا بخش خاصی از یک سازمان محدود نمی  شود و 
صرفاً اقالم خاص یا غیر عادی را در بر نمی  گیرد. 
به بیانی دیگر، در چارچوب سیستم مدیریت هزینه، 
زیاد  معمول  غیر  طور  به  اقالمی که  هزینه  فقط 
هستند، هدف کاهش هزینه قرار نمی  گیرند، بلکه 
و  است  قابل کاهش  دیدگاه، هر هزینه  ای  این  از 
شک  بدون  می  شود.  بررسی  آن  کاهش  امکانات 
حداقل  با  کیفیت  با  خدمات  و  محصوالت  تولید 
بهای تمام شده، یکی از مهم  ترین اهداف سیستم 
مدیریت هزینه است و سوآوری و رشد، رسیدن به 
خودکفایی مالی، به حداقل رساندن بهای تمام شده 
کیفیت  ارتقای  بازار،  ساختن  متنوع  محصوالت، 
و  الملل  بین  استانداردهای  با  مطابق  محصوالت 
اجتماعی  به خدمات  انجام صحیح وظایف مربوط 

از دیگر اهداف آن به شمار می  رود.
که  است  استوار  نگرش  این  بر  هزینه  مدیریت 
هزینه  ها به خودی خود ایجاد نمی  شوند بلکه تمام 
و  محصول  خدمات،  انجام  یا  و  تولید  هزینه  های 
نتیجه تصمیم  گیری  های مدیریت است که عمدتًا 
معطوف به چگونگی استفاده از منابع محدود سازمان 
است. نگرش مدیریت هزینه نقش مهمی در جهت 
دادن تصمیمات  مدیران به سوی ایجاد ارزش برای 
کارکنان  مشتریان،  داران،  )سهام  ذینفع  ها  همه 
منافع  بین  می  کوشد  و  دارد  عهده  به  جامعه(  و 
ذینفع  های مختلف تلفیق مناسب و خالقانه ایجاد 

کند. فلسفه و نگرش »مدیریت هزینه« متشکل از 
مجموعه  ای از ابزار و تکنیک  هاست که می  تواند به 
تجزیه و تحلیل جامع تصمیمات مدیریت بپردازد و 
کند.  پشتیبانی  را  مدیریت  مورد تصمیمات  در هر 
هزینه«  »مدیریت  تکنیک  های  و  ابزار  مجموعه 
می  رساند  یاری  برنامه  ها  و  اهداف  پیشبرد  به  که 

»سیستم مدیریت هزینه« نامیده می  شود.

موانـع تحقـق  از  اقتصـاد سـیاه، یکـی 
مقاومتـی اقتصـاد  اهـداف 

کشورهای  در  اقتصادی  مشکالت  از  یکی  امروزه 
زیرزمینی  اقتصاد  بودن حجم  باال  توسعه،  در حال 
است. عاملی که باعث کاهش کارایی سیاست  ها و 
انحراف در سیاست  گذاری  ها در سطح کالن خواهد 
شد و تأثیر نامطلوبی بر اقتصاد کشورها داشته و در 
کشور ما نیز این مسأله می  تواند به مانعی در جهت 
رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی تبدیل شود. در هر 
اقتصادی متناسب با نوع قانون و حکومت آن جامعه 
برخی فعالیت  ها مشروع شناخته شده  و برخی دیگر 
نامشروع هستند. فعالیت  های اقتصادی که در قالب 
قانون یک کشور قرار نگیرد، مفهوم اقتصاد سیاه دارد. 
وجود بخش قابل توجهی از فعالیت  های اقتصادی 
که در محاسبات ملی وارد نمی  شوند می  تواند باعث 
انحراف در سیاست گذاری  های اقتصادی در سطح 
کاهش  شدیداً  را  سیاست  ها  کارایی  و  شود  کالن 
و  سیاه  اقتصاد  اخیر،  سال  چند  در  بنابراین  دهد. 
موضوعات مرتبط با آن، ذهن بسیاری از کارشناسان 
و صاحبنظران اقتصادی در سراسر دنیا به ویژه در 
کشورهای توسعه یافته را به خود معطوف داشته و 
تعیین اندازه عوامل مؤثر در ایجاد اقتصاد سیاه و از 
بین بردن این عوامل برای تحقق سیاست  های کلی 

اقتصاد مقاومتی، امری ضروری است.
از  دسته  آن  شامل  سیاه  اقتصاد  مفهومی،  نظر  از 
فعالیت  هایی است که به منظور قانونی یا غیر قانونی 
انجام می  شود و درجایی ثبت نمی  شود. به کارگیری 
زیرزمینی،  اقتصاد  مانند  متنوع،  بسیار  واژه  های 
اقتصاد سایه  ای، اقتصاد موازی، اقتصاد غیر رسمی و 
اقتصاد ثبت نشده، با تعاریف یکسان یا دارای هم 
پوشانی زیاد، از جمله نشانه  های این نابسامانی است.
اقتصادی است که  فعالیت  از  اقتصاد سیاه بخشی 
خارج از نظارت دولت و نظام مالیاتی قرار می  گیرد. 
گمرکی  عوارض  پرداخت  در  تقلب  مالیاتی،  فرار 
محصوالت  فروش  اجتماعی،  تأمین  هزینه  و 
غیراستاندارد و عدم رعایت حقوق مالکیت معنوی 

)حق انحصاری تکثیر(، جرایم سازمان یافته مانند 
کالهبرداری  ها  خواری،  رشوه  قاچاق،  پولشویی، 
مخدر،  مواد  مبادله  و  تهیه  اختالس،  اقتصادی، 
و  تقلبی  پول  گرم،  و سالح  های  الکلی  مشروبات 
برخی مبادالت پول و ارز و ... مثال  هایی از اقتصاد 
سیاه اند. مفاهیمی چون اقتصاد پنهان، غیر رسمی، 
نامشهود، سایه و زیر زمینی و اقتصاد موازی معادل 

اقتصاد سیاه هستند.

سخن پایانی
ترین  اساسی  از  یکی  کنون،  تا  ســـال 1392  از 
)مدظله  رهبری  معظم  مقام  سخنان  محورهای 
کلی  مشی  خط  کننده  تعیین  عنوان  به  العالی(، 
نظام، مبحث اقتصاد مقاومتی بوده و هست، چنانکه 
واژگان  کلید  از  یکی  "اقتصاد"،  واژه ی  می بینیم 

نامگذاری سالیانه شده است.
امـا نکتـه ی مهـم در ایـن خصـوص، واکـــنش 
دولت    هـا بـه ایـن حساسـیت بـوده و طـرح ایـن 
سـؤال کـه آیـا مسـئولین امـر، آنچـه را کـه مـا 
می دانیـم و در قالـب مقالـه، سـرمقاله و... منتشـر 

نمی داننـد؟! می کنیـم، 
در برگزارِی جلسات سخنوری، سمینارهای عریض 
و طویل، ارایه گزارشات و...، ید طوال و عزم راسخ 
مالحظه می شود، اما ناگهان شنیدن خبر بحث بر 
و...  اختالس  امریکایی،  خودروهای  واردات  سر 
بزرگ  و  کوچک  صنایع  بنگاه  ها،  که  شرایطی  در 
اقتصادی و تولیدی هر روزشان تبدیل به نبردگاه با 
مشکالت شده )آنهم مشکالتی که بعضاً دولت آنها 
را پدید آورده( و آنچه در توان دارند می گذارند که 
تنها "باقی" بمانند، آب سردی است بر پیکر آنان که 

رؤیای عظیمشان، صنعت است و صنعت!
"نفس اهتمام آقایان به امر مبارزه با فساد را تحسین 
بناست چه  آن  امثال  و  این سمینار  لکن  می کنم، 
معجزه ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئوالن 
با توجه به شرایط مناسب  سه قوه روشن نیست؟ 
و  هماهنگی  و  همدلی  لحاظ  از  که  امیدبخشی  و 
همفکری بین مسئوالن امر وجود دارد، چرا اقدام 
قاطع و اساسی انجام نمی گیرد که نتیجه را همه 
آقایان  از  من  توقع  کنند.  مشاهده  ملموس  بطور 
محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، 
تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه مالحظه ای 

بگیرند و اجرا کنند."
پیام مقام معظم رهبری به همایش ملی ارتقای سالمت 
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از دیدگاه شما درحال حاضر چالش های اصلی 
اقتصاد ایران چیست؟

نامسـاعد بـودن فضـای کسـب وکار از مهم تریـن 
چالش هـای کنونـی اقتصـاد ایـران اسـت که یکی 
از فاکتورهـای مهـم آن رقابتـی نبـودن فعالیـت 
اقتصـادی اسـت. تازمانی کـه فضـای کسـب وکار 
رقابتـی نشـود، طبیعی اسـت که بخـش خصوصی 
نخواهـد توانسـت جایـگاه واقعـی خـود را بازیابـد. 
فضـای رقابتی برای بخـش خصوصی همچون آب 
و ماهـی اسـت و زمانی کـه این فضا محقق نشـود 
کسـانی کـه دسترسـی نزدیک تـر بـه اطالعـات و 
منابـع رانتی دارند، میـدان داران اصلی خواهند شـد 
و ایـن شـرایط در مواقعـی کـه یکـی از بازیگـران 
ماننـد  ابـزاری  دارای  کسـب وکار  فضـای  اصلـی 
زنـدان و سـالح و رسـانه های بی حدوحصـر باشـد 

می شـود. پررنگ تـر 
بودن  پایین  چالش ها  مهم ترین  از  دیگر  یکی 
برای  گوناگون  برنامه های  در  ما  است.  بهره وری 
قبول هدف گذاری  قابل  بهره وری  به یک  رسیدن 

کرده ایم، اما کماکان با بهره وری تعیین شده فاصله 
داریم؛ مثال در برنامه ششم توسعه رشد سالیانه 8 
درصد درنظر گرفته شده است که قرار است حدود 
تولید  از محل بهره وری کل عوامل  2/8 دهم آن 
باشد. برخورداری از بهره وری قابل قبول، الزاماتی 
از تکنولوژی های  نظیر فضای رقابتی و دارا بودن 

به روز را می طلبد. 
مـا صـادرات غیرنفتـی را به عنوان یکـی از الزامات 
مهـم کشـور تعیین کردیم کـه در ابالغ هـای مقام 
معظـم رهبـری دررابطـه بـا اقتصـاد مقاومتـی و 
ایشـان درخصـوص سیاسـت های کلـی  ابالغیـه 
برنامه ششـم توسـعه بر آن تاکید شده است. الزمه 
حضـور فعـال در بازارهـای جهانی روابط حسـنه با 
سـایر کشورهاسـت که برخـی از آن هـا خواه ناخواه 
نقـش بسـیار کلیـدی دارنـد و حتی گاهـی به مثابه 
یـک گلـوگاه عمـل می کننـد. واقعیـت این اسـت 
بیشـتر مـا روی کشـورهای  اکنـون تمرکـز  کـه 
روسـیه و چیـن اسـت. ایـن تمرکـز ما را از داشـتن 
تکنولوژی هـای بـه روز دنیـا بی بهـره می سـازد و 

اخیرا با تمدید داماتو اظهارنظرهای مردم 
و بسیاری از مسئوالن کشور حاکی از آن 

است که امریکا در تعهدات خود نسبت به 
برجام کارشکنی کرده و احتماال قرار نیست 

در مناسبات اقتصادی با ایران رویکرد 
سازشکارانه از خود بروز دهد. در این میان 

برخی از صاحب نظران معتقدند باوجود اینکه 
داماتو نشان از غرض ورزی سیاستمداران 
امریکایی و بی وفایی آنان نسبت به برجام 

دارد؛ ولی نقض مفاد و مصوبات برجام 
نیست و هنوز تا ناامید شدن از این معاهده 
بین المللی فاصله ای زیاد داریم. اما واکنش 

درست چیست و ایران چگونه می تواند 
به گونه ای عمل کند که حتی در این آوردگاه 
حساس منافع خود را تضمین کند؟ در این 

شماره غالمرضا حیدری، عضو کمیسیون 
برنامه و بودجه مجلس دهم شورای 

اسالمی در گفت وگو با ستبران به این سوال 
پاسخ می دهد. 
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ضمنـا مانـع از ایـن می شـود کـه مـا سـهم قابـل 
توجهـی از بازارهـای جهـان را بـه دسـت آوریم.

چالش دیگر جذب سـرمایه اسـت. در برنامه ششـم 
توسـعه منابـع مالـی خارجی سـاالنه بیـش از 160 
هـزار میلیـارد تومـان اسـت. جـذب ایـن میـزان 
سـرمایه در خالء رخ نخواهـد داد و نیازمند ارتباطات 
و بسترسـازی اسـت. اگـر ایـن ارتباطـات محقـق 
نشـود، ایـن اعـداد و ارقـام تنهـا روی کاغـذ باقـی 
مانـده و به عنـوان مصوبه مجلس مطرح می شـوند 
امـا نتیجه کار درسـت مانند فاصله قابـل توجهمان 
با هدف گذاری های انجام شـده در سـند چشـم انداز 
بیسـت سـاله، برنامه هایـی اسـت کـه اجـرای آنهـا 

غیرممکـن بـه نظر می رسـد. 
کنونـی  چالش هـای  مهم تریـن  از  دیگـر  یکـی 
اقتصـاد ایـران نبـود تعـادل منطقـی میـان پهنـه 
شـرقی و غربـی کشـور به لحاظ جمعیـت، خدمات، 
امکانـات، زیربناها و ... اسـت. عـدم تعادل حاکم بر 
غرب و شـرق، کالن شـهر تهران با سـایر شـهرها 
و روسـتاها و همچنیـن سـاحل جنوبـی بـا سـاحل 
اساسـی محسـوب  شـمالی کشـور یـک چالـش 
می شـود. مـا اوایـل انقالب گمـان می کردیـم اگر 
آب لوله کشـی، برق، بهداشـت، گاز جاده آسـفالته و 
... را بـه روسـتاها ببریم می توانیـم باعث ماندگاری 
جمعیت در روسـتاها شـویم، اما بااین حال بسـیاری 
از روسـتاها تخلیـه شـدند. درواقع مولدترین اقشـار 
جامعـه کـه نه تنهـا می تواننـد نیازمندی هـای خود 
را تامیـن کننـد، بلکـه نیاز شـهرها را هم پاسـخگو 
حاشیه نشـین  و  کـرده  مهاجـرت  بـود،  خواهنـد 
شـهرها شـده اند و این خـود به معضلی بـرای اداره 
کشـور تبدیـل شـده و ممکـن اسـت روزی به یک 

بحـران تبدیل شـود. 
صنعـت بـرق ایـران روزی یکی از مسـتحکم ترین 
صنایـع کشـور بـود و نه تنهـا خـود را اداره می کرد؛ 
بلکـه بـه بخـش آب وزارت نیـرو نیـز از سـوی 
صنعـت بـرق کمـک می شـد. اکنـون ایـن صنعت 
یکـی از بدهکارتریـن صنایـع کشـور اسـت. یارانه 
نقـدی یکـی از مشـکالت ایـن صنعـت بـود کـه 
به جـای اینکـه تنهـا بـه مسـتمندان و نیازمنـدان 
جمعیـت  از  بیـش  آمـاری  بـه  یابـد،  اختصـاص 

رسمی کشـور تعلـق گرفـت. 
البتـه قیمـت حامل های انـرژی مقداری بـاال رفت 
امـا عدم تعادل بیـن درآمدها و هزینه ها باعث شـد 
از درآمـد بـرق کمک گرفته شـود و جریان یارانه ها 

تبدیـل بـه یک نوع طنز شـد.

فلسفه وجودی دولت ها کمک  مولفه های  از  یکی 
به اقشار آسیب پذیر است، اما این هدف که می تواند 
سبب ساز رضایتمندی مردم یک کشور شود، کشور 
ما را به شرایطی رسانده که از سویی مردم راضی 
روزبه روز  بدهکاری ها  دیگر  سوی  از  و  نیستند 
نیرو  بستانکاران وزارت  از  بسیاری  بیشتر می شود. 
پیمانکاران جزئی هستند که از بانک وام و تسهیالت 
اخذ کرده اند و خبرها حاکی از آن است که بسیاری 

از آنان گرفتار قانون و زندان شده اند.
نکتـه مهـم دیگـر ایـن اسـت کـه هزینه هـای ما 
درمجمـوع بسـیار بیشـتر از درآمدهـا شـده اسـت. 
در مقاطعـی از زمـان کار دولت هـای گذشـته آنقدر 
بـه دسـتگاه های دولتی نیروی انسـانی تزریق شـد 
کـه اکنـون هزینه هـای جـاری مـا بـه هزینه های 
عمرانـی نزدیک شـده اسـت. این موضـوع بدترین 

لطمـه را بـه بهـره وری می زند. 
همـواره مهم تریـن منبـع مالـی ما نفت بوده اسـت 
کـه قیمـت آن کاهـش یافـت و از سـوی دیگـر 
تحریـم مـا را مـورد صدمات مـداوم قرار مـی داد و 
حتـی دررابطـه با نفتی کـه به فروش می رسـاندیم 
با مشـکل برگشـت سـرمایه مواجه بودیـم. تحریم 
بانکـی هزینه هـای مـا را باال می برد و مـا را گرفتار 
دالل هـا، صرافی هـا و به اصطـالح تکنولوژی هـای 
تعـداد  اکنـون  می سـاخت.  تحریم هـا  زدن  دور 
زیـادی شـرکت تحـت عنـوان دور زدن تحریم هـا 
تاسـیس شـده اسـت و تمامی اینها عواملی هستند 

کـه هزینه هـا را در کشـور بـاال می برنـد. 
باید  ندارند.  را  هزینه ها  این  کشش  ما  منابع 
کسب وکار رونقی داشته باشد تا گزینه هایی همچون 
مالیات مشکالت را حل کنند؛ در غیر این صورت به 
ضرب و زور نمی توان از مردم پول درخواست کرد. 
فشار بر کسبه سبب ایجاد شرکت هایی می شود که 
پرداخت  از  و  می کنند  فعالیت  زیرزمینی  به صورت 

مالیات فرار می کنند. 

از مجموع سخنان شما برمی آید که ریشه تمام 
ناهماهنگ  مدیریت  در  ما  اقتصادی  مشکالت 

است. آیا این نتیجه گیری درست است؟
همه  قدرت  ساختار  در  مثال  به عنوان  اکنون  بله، 
آن  اختیارات  اما  است،  دولت  متوجه  مسئولیت ها 
باید  مدیریت  در  نیست.  مسئولیت هایش  به اندازه 
از سوی  باشد.  اختیارات تناسب داشته  با  مسولیت 
دولت  پاسخگویی  و  مجلس  نظارتی  قدرت  دیگر 

درقبال مجلس نیز باید تقویت شود. 

فضـای کالن اقتصـاد ایـران چـه فرصت های 
مناسـبی برای جـذب سـرمایه گذاران خارجی 

دارد؟ 
احسـاس  مسـائل  همـه  ورای  بایـد  سـرمایه گذار 
امنیت داشـته باشـد. ضمنـا بحث بازدهی سـرمایه 
نیـز از اهمیـت باالیی برخـوردار اسـت. وقتی ما در 
چالـش مـداوم بـا جهـان به سـر بریـم، نمی توانیم 
به قـدر کافـی جـذب سـرمایه داشـته باشـیم. البته 
داریـم  مزیت هایـی  مـا  بـرق  صنعـت  زمینـه  در 
اسـت.  ارزان تـر  نسـبتا  مـا  انـرژی  به هرحـال  و 
گذشـته  سـال  یـک  در  نافرجامی کـه  کودتـای 
بـرای ترکیـه به وجـود آمد زمینـه ای ایجـاد کرد تا 
سـرمایه گذاران تـرک بـه سـمت ایران سـوق پیدا 
کننـد و رفت وآمدهایـی صورت گرفـت اما در عمل 

اطـالع نـدارم چـه پیـش آمد.

چرا تا االن نتوانسته ایم تجارب پرتعداد موفقی 
در جذب سرمایه های خارجی داشته باشیم؟ 

یکـی از عوامـل آن بی اعتمـادی خارجی هاسـت. 
بایـد فضـای عمومی کشـور آرام نگه داشـته شـود. 
کسـانی کـه از بیرون به کشـور نـگاه می کنند باید 
شـاهد یک صدایـی، یکپارچگـی و به هم پیوسـتگی 
کشـور  پیشـرفت  باشـند.  کشـور  اجـزای  همـه 
نیازمنـد نـگاه توسـعه ای اسـت. رویکـرد حذفـی و 

نظامی گـری هزینه هـای خـود را دارد. 
یکـی از بزرگ ترین سـرمایه های هر ملتـی اعتماد 
عمومی اسـت کـه اگـر خدشـه دار شـود، کشـور بـا 
مشـکل مواجـه می شـود. رسـانه ها رکـن چهـارم 
بـدان  ایـن  و  می شـوند  محسـوب  دموکراسـی 
معناسـت کـه اگر قرار اسـت با فسـاد مقابله شـود، 
نقـش اصلـی بـا رسـانه های آزادی اسـت که بیش 

از هـر چیـز نیاز بـه امنیـت دارند. 
امریـکا بـا قـدرت خـود نبـض بسـیاری از صنایـع 
را در اختیـار خـود دارد. هنـر کار همین جـا اسـت 
کـه از نـگاه صفـر و یکـی پرهیـز کنیـم. به عقیـده 
مـن بـه همـان میزانی کـه امریـکا بـه ایـران نیاز 
دارد، ایـران نیـز نیازمنـد امریـکا اسـت و در واقـع 
دنیـا بـر همیـن طریـق اسـت. به همـان میزانـی 
کـه تـالش داریـم رابطـه خـود را بـا شـرق حفـظ 
کنیـم، بایـد راهکارهایـی را بیابیـم کـه رابطه خود 
را بـا غـرب و امریـکا نیـز بهبـود دهیم. مـن هنوز 
توجیـه نیسـتم که چـرا به فاصلـه چنـد روز پس از 
قبـول برجـام باید نسـبت بـه پرتاب موشـک اقدام 
می کردیـم. سیاسـت بسـیار پیچیـده اسـت. تدبیـر 
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ایجـاب می کنـد تا حـد تـوان از افتـادن در تله های 
گوناگـون جلوگیری کنیم. 

باتوجه به اینکه به نظر نمی رسد به این زودی 
به یک مدیریت هماهنگ در کشور دست یابیم، 
همین  گرفتن  نظر  در  با  و  فعلی  شرایط  در 
مدیریت ناهماهنگ کنونی از دست دولت چه 

کاری برمی آید؟
تصـور می کنـم یکـی از مهم ترین الزامـات، تمرکز 
روی کاسـتن از هزینه هـای غیرضـروری در اداره 
کشـور اسـت. امـوال عمومی نبایـد به منزلـه یـک 
سـفره بـرای همه باشـد که هرکس بخواهد سـهم 
از آن بـردارد. هزینـه همـه دسـتگاه ها  بیشـتری 
به نسـبت اثربخشـی و بازدهی آن ها بسـیار سنگین 
نظامـی و  دسـتگاه های  و  صداوسـیما  و  اسـت 
انتظامـی در این راسـتا مثال های خوبی هسـتند. در 
تخصیـص بودجه بایـد اولویت بندی صـورت گیرد 
و درآمـد محـدودی کـه داریـم می بایسـت به یک 

نسـبت معقـول بیـن اولویت ها تقسـیم شـود. 
مـن معتقدم صنعت برق کشـور یکـی از مهم ترین 
اولویت ها اسـت. گمـان من این بـود که پیچیدگی 
صنعـت آب بیش از برق اسـت اما طـی تبادل نظر 
بـا اسـاتید جامعه شناسـی بـه ایـن نتیجـه رسـیدم 
کـه پیچیدگـی صنعت بـرق و حساسـیت آن ازنظر 
مسـائل اجتماعـی و امنیتی بیشـتر اسـت. حال که 
از حسـاب صنعـت بـرق به گونه ای برداشـت شـده 
کـه از اداره روزمـره خـود نیـز بازمانـده اسـت، باید 

توجه جـدی به آن شـود.
البته ما خاطره خوبی از گران کردن کاالها و برق 
نداریم و این کار فشار بیشتر بر گرده مردم را به دنبال 
خواهد داشت. به هرحال در این قیمت ها دالر نقش 
کلیدی دارد و باید با یک منطق درست ارزیابی شود. 
اقتصادی  بحث  قیمت دالر یک  که  است  درست 
است اما واقعیت این است که عوامل غیراقتصادی 
مثل سیاست نقش بیشتری در آن دارند. به هرحال 
اگر ازسوی حاکمیت توجهی به موقع به صنعت برق 
نشود، شاید برق به سمتی پیش رود که به تهدیدی 

غیرقابل کنترل تبدیل شود.

بـرق  صنعـت  بودجـه  اینکـه  بـه  باتوجـه 
کشـور اندک و ناکافـی اسـت و ازسـوی دیگر 
بخـش  نظیـر  بخش هـا  از  برخـی  بودجـه 
آنهـا  عملکـرد  درنظرگیـری  بـا  فرهنگـی 
بسـیار زیـاد اسـت، از نظـر شـما آیـا امیدی 

هسـت و آیـا الزم اسـت در بودجه هـای آتی 
تجدیدنظـری در این خصـوص صورت گیرد؟
من در این مجلس نمی بینم تغییر خاصی در برنامه 
بودجه گرفتن  بیفتد؛ چراکه در زمان  اتفاق  بودجه 
لشگرکشی های خاصی را شاهد هستیم. بااین حال 
گمان من این است که بودجه 96 بهتر از سال 95 

باشد. 
وانگهی اگر هم فرض کنیم به بخش هایی که نیاز 
زمان  و  گیرد  تعلق  بودجه  ردیف  دارند،  بیشتری 
تخصیص  بودجه  مزبور  بخش  به  هم  تخصیص 
بیابد، وقتی خزانه خالی است این کار چه فایده ای 
خواهد داشت؟ این یک فرآیند است که تمام قطعات 
آن باید هماهنگ باشد. بایستی میان منابع مالی و 

هزینه ها موازنه وجود داشته باشد. 
به نسبتی  مختلف  دستگاه های  که  دارم  باور  من 
که تحت عنوان کارهای فرهنگی بودجه می گیرند، 
اثربخشی ندارند و ملموس ترین تبعات آن ناهنجاری 
در بحث اعتیاد، طالق، زندان ها، وضعیت ظاهری 
تنها  دستگاه ها  متاسفانه  است.   ... و  مردم  پوشش 
در گرفتن بودجه اهتمام دارند و باقی کار را تعطیل 
کرده اند. بسیاری از سازمان ها زمان بررسی بودجه 
به عمل  دعوت  بازدید  برای  ما  از  مجلس،  ازسوی 
به  را  خود  سخت افزاری  بخش های  و  می آورند 
اثربخشی آنها باشد  نمایش می گذارند تا دلیلی بر 
بودجه  که  آن اندازه  که  است  مشخص  کامال  اما 
تخصیص یافته است، فرهنگ مردم تغییر چندانی 
نکرده است. ناگفته نماند که سندیکا و تشکل های 
مشابه می توانند در راستای ایجاد فضای گفت وگو 
داشته  موثری  نقش  بودجه  ردیف های  تغییر  برای 

باشند.

آرمان هـای  و  اهـداف  بـه  دسـتیابی  تـا  مـا 
تصویرشـده در افـق 1404 فاصلـه بسـیاری 
داریـم. فکـر می کنیـد آیـا ظـرف یـک دهـه 
باقیمانـده، می توانیـم ایـن فاصلـه را جبـران 

؟ کنیم
بعید به نظر می رسد؛ ولی ما مزیت هایی داریم که 
اگر بسترهای استفاده از آن ها فراهم شود، ممکن 
است تا افق 1404 به آرمان هایی که تصویر شده 
گردشگری  زمینه  در  ما  مثال  یابیم.  دست  است 
پتانسیل های زیادی نظیر آب وهوا و میراث فرهنگی 
خوبی  پتروشیمی ظرفیت های  بحث  در  یا  داریم. 
روابط  که  است  این  گرو  در  اینها  همه  اما  داریم 

خارجی ما واقع بینانه باشد. 

باشیم. تمرکز  تعامل مثبت داشته  با غرب  باید  ما 
باید بر منافع ملی در درازمدت باشد؛ حتی اگر  ما 

کارشکنی ازسوی آنان را شاهد باشیم.
بگذارید برای شما خاطره ای در این زمینه بگویم. 
من در مجلس دوم و سوم نیز نماینده مردم بودم. 
در آن سال ها حضرت امام )ره( به عنوان سکان دار 
کشور مردم را به رفتن به جبهه ها و ایستادگی تا 
آخرین نفس تشویق می کردند و این کار تا نزدیک 
پذیرش قطعنامه نیز ادامه داشت. من آن زمان در 
هیات رییسه مجلس فعالیت می کردم و خبرهایی 
که می رسید حاکی از آن بود که حتی برای تامین 
مواد غذایی سربازان بودجه وجود ندارد؛ تا چه رسد 
به مهمات و تجهیزات جنگی. مقامات رسمی کشور 
نظیر ریاست سازمان برنامه و بودجه این شرایط را 
به صورت مکتوب به اطالع امام )ره( رساندند و آنگاه 
همه شاهد بودند امام که تا دیروز آنقدر قاطع به عدم 
نگاهی  با  چگونه  داشتند،  اصرار  قطعنامه  پذیرش 
واقع بینانه به خاطر منافع ملی از رای خود بازگشتند و 

قطعنامه را به عنوان یک جام زهر پذیرفتند.
رهبری  معظم  مقام  زمان  به  من  دیگر  خاطره 
بودم  در مجلس سوم مشغول  بازمی گردد که من 
عراق  به  کویت،  به  عراق  به دنبال حمله  امریکا  و 
شورای  مجلس  در  دیدگاه  یک  بود.  کرده  حمله 
جنگ  اکنون  اینکه  بر  مبنی  داشت  اسالمی وجود 
اسالم و کفر است؛ بدین معنی که صدام به عنوان 
به مثابه  امریکا  و  اسالم  پرچمدار  و  قادسیه  سردار 
پرچمدار کفر است و بنابراین ما باید به حمایت از 
رهبری  معظم  مقام  که  بود  اینجا  برخیزیم.  عراق 
تدبیر و دوراندیشی به خرج دادند؛ وگرنه در دام یک 
جنگ دیگر افتاده بودیم؛ علی الخصوص که امریکا 
به  و  بود  راه انداخته  الکترونیکی  علیه عراق جنگ 
و  کار انداخته  از  را  عراق  تمامی رادارهای  یک باره 

هواپیماهای جنگی این کشور را زمین گیر کرد.  
)ره( و هم  امام  ما هم در دوران حضرت  بنابراین 
در دوره مقام معظم رهبری اینگونه دوراندیشی ها 
امیدوار  بوده ایم.  شاهد  را  واقع بینانه  دیدگاه های  و 
هستیم با رویکردی اینچنینی ادامه راه را هم بپیماییم 
و با سیاست و درایت از پس الباقی مشکالت خود 
برآییم و از هزینه های اضافی اقتصادی و جانی و ... 

خودداری کنیم.

آیـا امیـدی هسـت کـه در دهـه پیـش رو بـه 
افـق  در  تصویرشـده  اهـداف  و  آرمان هـای 

یابیـم؟ دسـت   1404
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به هرحـال آدمی بـه امید زنده اسـت. به این سـوال 
نمی شـود پاسـخ مطلـق داد. بلـه، اگـر بسـترهای 
اسـتعداد و  ایـن  ایـران  فراهـم شـود،  فوق الذکـر 
مکنـزی  گـزارش  چنان کـه  دارد؛  را  توانمنـدی 
نیـز بـه آن اشـاره کـرده اسـت. در ایـن گـزارش 
مثبـت  رویکـرد  یـک  بـا  ایـران  توانمندی هـای 

واقع بینانـه احصـا شـده اسـت.
در صفحه 11 این گزارش اشاره شده که ایران به تبع 
فرصت  از   2035 سال  تا  تحریم  دوران  از  خروج 
رشد یک تریلیون دالری برخوردار است. همچنین 
صفحه 13 این گزارش تصریح کرده است اتصال 
میلیون  می تواند 9  اقتصاد جهانی  به  ایران  مجدد 
سرمایه گذاری  دالر  تریلیون   3/5 جدید،  شغل 
تجمعی و 1 تریلیون دالر رشد ساالنه 6 درصدی 

GDP )تولید ناخالص داخلی( ایجاد کند.
به منظور  کالن  اقتصاد  ثبات  مکنزی  گزارش  در 
رقابتی  ارز،  نرخ  نوسانات  تعدیل  و  تورم  کاهش 
کردن محیط کسب وکار به وسیله مقررات زدایی، بازار 
و کاهش  افزایش مشارکت  برای  انعطاف پذیر  کار 
بیکاری و نظام مالی کارا با سرمایه گذاری مجدد و 
ایجاد ارتباطات مجدد بانکی از چالش های اقتصادی 

ایران خوانده شده است. 
تنها  که  متنوع  اقتصاد  مکنزی  گزارش  براساس 
یک چهارم GDP آن مربوط به نفت و گاز است، 
تربیت  مهندس  امریکا  به اندازه  علمی که  آموزش 
می کند، طبقه مصرف کننده به میزان دوبرابر نسبت 

در چین و برزیل و نسبت شهرنشینی معادل دوبرابر 
با  همراه  کارآفرینی  فرهنگ  هند،  در  نسبت  این 
موقعیت  و  نوپا  شرکت های  از  پویا  مجموعه ای 
استراتژیک در محل اتصال شرق و غرب از نقاط 

قوت اقتصاد ایران است. 
دانش بنیان،  اقتصاد  یک  به  گذار  گزارش  این  در 
نوسازی  و  توسعه  طبیعی،  منابع  از  بهره برداری 
رقابت  برای  داخلی  صنایع  توسعه  و  زیرساخت ها 
در سطح بین المللی دستوراتی هستند که می بایست 
درراستای اصالحات اقتصادی نسبت به آن ها اقدام 

به عمل آید.

اقتصاد  فعلی  شرایط  در  آخر،  سوال  به عنوان 
ایران نقش بنگاه های تولیدی و البته سندیکای 
اقتصادی چه  صنعت برق و سایر تشکل های 

می تواند باشد؟
از دیـدگاه من سـندیکای صنعت بـرق ایران خیلی 
می توانـد در ایجـاد ارتبـاط بـا مولفه هـای قـدرت 
در ایـران ایفـای نقـش کنـد و البته اتـاق بازرگانی 
زمینـه  ایـن  ارتباطـی مهـم در  نیـز یـک حلقـه 
اسـت. در اتـاق بازرگانـی ریش سـفیدهایی حضـور 
دارنـد کـه روابـط خوبـی بـا مقامـات و مسـئوالن 
عالی رتبـه دارنـد و می تواننـد برخـی از واقعیت هـا 
را از زبـان کسـانی کـه در خـط مقـدم کسـب وکار 
فعالیـت می کننـد به مسـئوالن مزبـور انتقـال داده 
و راهکارهـای مناسـب را نیـز بـه آنان ارائـه دهند. 

هنر کار اینجا  است که از نگاه صفر 
و یکی پرهیز کنیم. به عقیده من به 

همان میزانی که امریکا به ایران نیاز 
دارد، ایران نیز نیازمند امریکا است 

و در واقع دنیا بر همین طریق است. 
به همان میزانی که تالش داریم 

رابطه خود را با شرق حفظ کنیم، 
باید راهکارهایی را بیابیم که رابطه 
خود را با غرب و امریکا نیز بهبود 
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به نظر شما اصلی ترین چالش های کنونی اقتصاد کشور چیست؟
در درجه نخست موضوع رشد اقتصادی پایین کشور یکی از مهم ترین این 
چالش هاست. رشد اقتصادی ما در سال های پس از انقالب به طور متوسط 
کمتر از 3 درصد بوده و این درحالی است که اقتصاد جهانی در این مدت 
باالی 4 درصد رشد داشته است و اقتصاد کشورهای رقیب ما در این مدت 
به طور متوسط بیش از 5 درصد و اقتصاد کشورهای منطقه نیز به همین ترتیب 
بهتر از اقتصاد ما بوده است.این امر نشان می دهد ما در این مدت از منطقه، 

کشورهای رقیب و کل دنیا سال به سال عقب تر افتاده ایم.
این نرخ رشد پایین در اقتصاد چالش های دیگری را نیز رقم زده است که 
زیر پوست نرخ رشد پایین پنهان هستند. یکی از این چالش ها نرخ باالی 
بازه سنی  در شهروندان  مشارکت  نرخ  کاهش  به  منجر  که  است  بیکاری 
فعالیت شده است. اگر نرخ مشارکت همچون گذشته بود، اکنون شاهد نرخ 
بیکاری باالی 20 درصد بودیم. نرخ بیکاری ممکن است در سال های آینده 
با ورود تحصیل کردگان دانشگاهی، تغییر فناوری های صنعت و بیکار شدن 
بخش دیگری از شهروندان به واسطه تغییرات ساختاری، معضلی به نام بیکاری 

ساختاری را شدت بخشیده و شرایط را به بحرانی جدی بکشاند.
دیگر چالش مهم اقتصاد ما بدهکاری انباشته و فراوان دولت به بخش های 

فارغ از تمامی بازی های سیاسی و بگومگوهای قدرت های جهان، اقتصاد 
بحثی است که نمی توان با آن شوخی کرد. اقتصاد بنیان هر جامعه و 
فرهنگی است و اگر دچار گزند جدی شود، چه بسا یک فرهنگ، دین 
یا منش به طور کامل از بین برود. بر این مطلب همه صاحبان عقل 
صحه گذاشته اند و حتی در احادیث اسالمی نیز به آن اشاره شده است. 
بااین حال در وادی عمل همیشه سیاست و اقتضائات آن بر اقتصاد 
کشورها تاثیرات بی شائبه گذاشته اند و از این قاعده گریزی نیست. 
اقتصاد ایران در سال های اخیر به دلیل مناسبات سیاسی به شدت 
دستخوش محدودیت و تنگنا بوده است و برجام برای مردم ایران 
به مثابه یک کورسوی امید به شمار می  رفت؛ این درحالی است که طی 
مدت زمانی که از این معاهده گذشته است، مردم ایران هنوز بازخورد 
ملموسی از آن دریافت نکرده اند. آیا روند فعلی برجام معقول و طبیعی 
است؟ آیا کشور برای استفاده از دستاوردهای احتمالی برجام آمادگی 
دارد؟ چشم انداز آینده اقتصاد ایران چه شکلی به خود خواهد گرفت؟ 
این ها سواالتی است که پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران 
در گفت وگو با ستبران به آن ها پاسخ می دهد.

بیم هـا و امیدهای اقتصـاد کالن ایـران
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مختلف است که عمال باعث شده گردش اقتصادی 
در کشور مختل شود. وقتی به طور مثال پیمانکاران 
دریافت  را  خود  مطالبات  دولت  حساب  طرف 
زیرمجموعه،  شرکت های  به  را  این  نمی کنند، 
پرسنل خود و تامین کنندگان مواد و تجهیزات منتقل 
بانک ها  به  دولت  وقتی  دیگر  سوی  از  می کنند. 
بدهکار می شود، بانک ها هزینه های خود را به سایر 
مشتریان خود منتقل کرده و ریسک سهامدارانشان 
را افزایش می دهند. باتوجه به بدهی کالن دولت به 
صندوق های بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی، 
میزان  از  و  منتقل  مستمری بگیران  به  شرایط  بار 
خدمات به افراد تحت پوشش کاسته می شود؛ ضمن 
اینکه در بخش تامین اجتماعی فشار به بنگاه های 
باال  سازمان  وصولی  منابع  افزایش  برای  اقتصادی 
به  دولت  انباشته  بدهکاری  کلی  به طور  می رود. 
از  بسیاری  سرمنشاء  اقتصاد  مختلف  بخش های 

مشکالت است.
منابع  از حیث  ما  است.  طبیعی  منابع  دیگر  چالش 
خطرناک  بسیار  وضعیت  در  زیست  محیط  و  آبی 
اقلیم  زمانی که  به سر می بریم. طبیعتا  نامطلوبی  و 
که  دارد  وجود  احتمال  این  نباشد،  پایدار  محیط  و 
سرمایه گذاری ها در کشور به ورطه نابودی بیفتند یا 
مشکالت ناشی از ناپایداری اقلیم هزینه های آن ها را 
افزایش دهد. بنابراین ناپایداری اقلیم از جذابیت های 

تولید و سرمایه گذاری می کاهد.
چالش بعدی نظام ناکارآمد تامین مالی است که باعث 
بنگاه ها  برای  نقدینگی  تامین  گران تر شدن هزینه 
می شود و شکاف تامین مالی را در اقتصاد افزایش 
سرمایه گذاری های  کند شدن سرعت  موجب  داده، 
جدید یا توسعه فعالیت ها و طرح های موجود می شود.
که  است  کسب وکار  نامطلوب  محیط  دیگر  چالش 
از  قوانین و مقررات و اختالالت حاصل  انبوهی  از 
هزینه  کسب وکار  نامساعد  محیط  می برد.  رنج  آن 
باال  به شدت  را  اقتصادی  فعالیت  یک  تمام شده 
می برد و امکان بروز کارآفرینی و خالقیت را کاهش 
می دهد. این عامل جریان طبیعی رویش و ریزش 
به طوری که  می کند؛  مختل  را  اقتصادی  فعالیت 
ریزش ها بیشتر و رویش ها کمتر می شود و فرآیند 
ایجاد و توسعه بنگاه های جدید با آهنگی کندتر و 
قدیمی با  فعالیت های  توقف  و  ورشکستگی  فرآیند 
این  شدن  مختل  می رود.  پیش  سریع تری  روند 
جریان طبیعی باعث تشدید مشکالت فوق الذکر مثل 
بیکاری، بدهی دولت و هزینه باالی تامین مالی در 

کشور می شود.

فرصت هایـی  چـه  ایـران  اقتصـادی  فضـای 
برای جـذب سـرمایه های خارجـی دارد و چرا 
تاکنـون موفـق نشـده ایم به صـورت پرتعـداد 
سـرمایه گذاران خارجـی را بـه کشـور جـذب 

؟ کنیم
کنار  در  و  است  پرظرفیتی  اقتصاد  ایران  اقتصاد 
خوابیده  زیادی  فرصت های  فوق الذکر  چالش های 
برای  فرصت هایی  چالش ها  از  برخی  حتی  است. 
مثال  به طور  می شوند؛  محسوب  نیز  سرمایه گذاری 
ما در بخش مدیریت منابع آبی و صیانت از محیط 
زیست می توانیم جذب سرمایه گذاری با توجیه های 

اقتصادی قابل قبول داشته باشیم. 
مزیت های  مختلف  جنبه های  از  ایران  اقتصاد 
بارزی دارد؛ ما صاحب صاحب منابع زیرزمینی غنی 
نفت، گاز و معادن هستیم که بر پایه آن ها صنایع 
متعددی قابل شکل گیری است. ما دارای مزیت های 
ژئوپلتیکی نیز هستیم؛ ایران در چهارراه اتصال غرب 
به شرق و شمال به جنوب واقع شده و مزیت های 
اقلیمی و ژئوپلتیکی ما می تواند درجهت توسعه انواع 
ایران  شود.  گرفته  به کار  نقل  و  حمل  روش های 
کشوری گسترده با اقلیم های متفاوت و آب وهوای 
در  سرمایه گذاری  امکان  می تواند  که  است  متنوع 
کشاورزی نوین و صنعتی و همینطور اکوتوریسم را 

فراهم کند. 
آثار باستانی غنی برخوردار  از پیشینه تاریخی و  ما 
وابسته  و صنایع  ابعاد گردشگری  هستیم که سایر 
به آن مثل هتلداری، رستوران داری، اماکن تفریحی 
بخش های  به عنوان  می توانند  ورزشی  فضاهای  و 

مکمل این پیشینه مورد بهره گیری قرار گیرد. 
بازار  بازار بزرگ 80 میلیون نفری و  این  بر  عالوه 
دردسترس 400 میلیون نفری ما می تواند زمینه ساز 
لوازم  مصرفی،  کاالهای  تولید  در  سرمایه گذاری 
خانگی و ... باشد. ضمنا منابع انسانی تحصیل کرده، 
هوشمند و به روز ایران می توانند فرصت های مختلفی 
در حوزه های ITC، صنایع دانش بنیان، دیجیتال و ... 

ایجاد کنند. 
کسب وکار  مساعد  محیط  سرمایه گذاری  پیش نیاز 
ارتقای  و  بهبود  در  کشورها  که  سال هاست  است. 
می پردازند.  مسابقه  به  خود  کسب وکار  محیط 
اهمیت محیط کسب وکار حتی از منابع طبیعی که 
دارند  بیشتر است. کشورهایی وجود  ذکر آن رفت، 
که از بسیاری از ویژگی های یادشده محروم هستند 
اما دارای محیط کسب وکار فوق العاده خوب، سالم، 
چابک،کم هزینه و عاری از فساد هستند و به سرعت 

پیش نیاز سرمایه گذاری محیط 
مساعد کسب وکار است. 

اهمیت محیط کسب وکار حتی 
از منابع طبیعی  بیشتر است. 
کشورهایی وجود دارند که از 
بسیاری از ویژگی ها محروم 

هستند اما دارای محیط 
کسب وکار فوق العاده خوب، 

سالم، چابک،کم هزینه و عاری از 
فساد هستند و به سرعت درحال 

سرمایه گذاری هستند
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درحال سرمایه گذاری هستند. این درحالی است که 
ما باوجود منابع و امکانات فراوان در زمینه جذب 
10 درصد از میزان سرمایه گذاری در این کشورها 

عاجز هستیم. 
سـرمایه گذاری خارجـی نیاز به ارتباطـات صلح آمیز، 
عـاری از تنـش و مثبـت بـا دنیـا دارد. از کشـور مـا 
مرتبـا پیام هایـی مبنـی بـر جـدال، اختالف نظـر و 
تهدیـد صـادر می شـود. کمتر کشـوری وجـود دارد 
کـه گروه های سیاسـی و نظامـی آن اظهارنظرهای 
بین المللـی داشـته باشـند و مواضـع تنـد و تیـزی 
نسـبت بـه سـایر کشـورها و رهبـران آن هـا از خود 
بـروز دهنـد. ایـن فضـا سـرمایه گذاران کشـورهای 
مذکور را نسـبت به حضـور در بازار ایـران بی انگیزه 

و حتـی نگـران می کنـد.

مشـکالت  از  میـزان  چـه  شـما  دیـدگاه  از 
اقتصـادی بـه گردن خـود مـا و چه مقـدار از 

تحریم هاسـت؟ به خاطـر  آن 
که  معنا  بدین  دارد؛  دوجانبه  رویکردی  تحریم ها 
بخشی از آن ها ناشی از عملکرد ما و بخشی به خاطر 
حبّ وبغض ها و زیاده خواهی کشورهای خارجی است. 
نمی توان گفت تنها عامل تحریم ها کشورهای خارجی 
با یک دیپلماسی حساب شده تر و  ما  هستند. شاید 
هوشمندانه تر می توانستیم در جایگاهی قرار گیریم که 

علیه مان تحریمی وضع نشود.
در دنیا هیچ دو کشوری باهم دوست و برادر و دارای 
منافع صددرصد مشترک نیستند. ما با نزدیک ترین 

کشورها نیز بعضا اختالف منافعی داریم که برسر آن 
باهم رقابت می کنیم. عرصه جهانی عرصه هوشمندی 
از  بسیاری  است.  منافع  حداکثری  کسب  برای 
تصمیماتی که ما گرفتیم منجر به آسیب های بیشتر 
شد و رویکردهای شعاری و غیرواقع بینانه ما را بیشتر 
شرایط  از  عمده ای  سهم  بنابراین  کشاند؛  انزوا  به 

به وجودآمده مربوط به ماست.

تصور می کنید برجام بتواند تحول عمده ای در 
اقتصاد کشور به وجود آورد؟

من به برجام خوشبین هستم. برجام ازجمله اقدامات 
حرفه ای و حساب شده مسئولین کشور بود. کشور ما 
اگر مذاکرات را جدی  در شرایطی قرار داشت که 
شاید  نمی کردیم،  حرفه ای  ورود  آن  در  و  نگرفته 
انعقاد  بودیم.  بغرنج  و  وخیم  وضعیتی  دچار  امروز 
برجام روند فزاینده و سرعت گیرنده تهدید منافع ملی 
ما را متوقف کرد. اگر قرار باشد چرخی که به سرعت 
به  ما  به سود  و  معکوس شده  می چرخید،  ما  علیه 
چرخش درآید، نیازمند آن است که در ابتدا از سرعت 
آن کاسته شود، بعد متوقف شود و آنگاه در جهت 
معکوس به حرکت درآید که این کاری زمان بر است 
و طبیعتا با اتفاقات پیش بینی نشده ای نظیر انتخاب 
رییس جمهور جدید امریکا و تمدید قانون داماتو نیز 

مواجه خواهد شد. 
به هرحال برجام یکی از مهم ترین تصمیمات پس از 
انقالب بود و من امیدوار هستم در سال های آینده 
با اجرای هرچه بیشتر برجام، بخشی از مخاطرات 

جدی کشور مدیریت شده و کاهش یابد.

درحال حاضر برای خروج از رکود چه باید کرد؟ 
چه راهکاری را پیشنهاد می کنید؟ 

قطعا راهکارهایی برای خروج از رکود فعلی وجود 
به  می توان  اقتصاد  چالش های  شناسایی  با  دارد. 
روش های مناسب برای هریک از آن ها دست یافت. 
از  که  است  این  راهکار  مهم ترین  من  دیدگاه  از 
رفتارهای غیرحرفه ای و ضعف هایی که در روش های 
مدیریتی ما در سطح کالن وجود دارد، فاصله بگیریم 
و به سمت مدیریت اصولی و غیرهیجانی برویم. نمونه 
بارز آن کاری بود که در مذاکرات برجام انجام شد. 
اگر در شئونات دیگر نیز از افراد حرفه ای و صاحب نظر 
با نگاه به مصالح مردم و با رویکرد مثبت به اجماع 
ملی کمک بگیریم، تمام چالش های ذکرشده را تا حد 
زیادی مرتفع سازیم به نوعی که از درجه مخاطره آنها 
کاسته شده و در درازمدت به طور کامل برطرف شود.
همه کشورها در مقاطعی با چالش های اساسی مواجه 
بوده اند و زمانی که به مدیریت تعاملی و با رویکرد 
مثبت نسبت به دنیا روی آوردند، وضعیت خود را 
بهبود بخشیدند. ما نیز با جایگزینی شایسته ساالری 
افزایش  فامیل ساالری،  و  دوست ساالری  به جای 
شفافیت، توجه به فساد اداری به عنوان یک مخاطره 
جدی، حذف یا به حداقل رساندن قوانین و مقررات 
مخّل و توجه به اینکه منافع کشورها به یکدیگر گره 
خورده است، قادر خواهیم شد این اقتصاد پرپتانسیل 

را به مسیرهای بهتر و بالنده تری برسانیم.

 اگر قرار باشد چرخی که 
به سرعت علیه ما می چرخید، 
معکوس شده و به سود ما به 
چرخش درآید، نیازمند آن است 
که در ابتدا از سرعت آن کاسته 
شود، بعد متوقف شود و آنگاه در 
جهت معکوس به حرکت درآید 
که این کاری زمان بر است

بیم هـا و امیدهای اقتصـاد کالن ایـران
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از نظر شما اصلی ترین چالش های فعلی اقتصاد ایران چیست؟
به عقیـده مـن اصلی تریـن چالـش کنونـی اقتصـاد کشـور وجـود گسـترده فسـاد 
سیسـتماتیک اسـت. این فسـاد اقتصادی اسـت که هزینه کسـب وکار را باال برده 
و تامیـن منابـع را سـخت می کند. فسـاد از حجم سـرمایه گذاری ها کاسـته و آن را 
بـه تاخیـر می انـدازد. همچنیـن ایـن عامل اجـرای طرح هـا و پروژه هـا را طوالنی 

می سـازد و منابـع را بـه جایگاه هـای غیرضـروری تخصیـص می دهد.
فسـاد درمجمـوع هزینـه تولیـد را چـه در بخـش خصوصـی و چـه در بخـش 
دولتـی به شـدت افزایـش می دهـد. دیگـر تاثیـر منفی فسـاد روی اخـالق کاری 
اسـت کـه افـراد را راحت خـور و رانت خـوار می سـازد. ضمنـا در اثـر مشـکالت 
دادرسـی، حقـوق مالکیـت خدشـه دار می شـود کـه این امـر عامل دیگـر کاهش 

اسـت. سـرمایه گذاری ها 

فکر می کنید برای سرمایه گذاری خارجی در ایران چه فرصت هایی داریم؟
زمانی کـه واقعیـت عینـی جامعه برای سـرمایه گذاری داخلی مسـتعد نباشـد، چرا 
شـرکت های خارجـی بایـد بـه سـرمایه گذاری در ایـران مبـادرت ورزنـد؟ مگـر 
اینکـه مـا امتیـازات ویـژه ای بـه سـرمایه گذاران خارجی اعطـا کنیم کـه این کار 
به صـالح کشـور نیسـت. اگر ما بتوانیـم امتیازات ویـژه ای قائل شـویم، حتما باید 

بـه شـرکت های داخلی تعلـق گیرد.
اگـر مـا محیـط را به شـکلی مناسب سـازی کنیـم کـه شـرکت های داخلـی بـه 
باشـیم  داشـته  انتظـار  می توانیـم  طبیعتـا  کننـد،  پیـدا  سرمایه گذاری اشـتیاق 
شـرکت های خارجـی کـه به دنبـال سـود معقـول هسـتند بـه سـرمایه گذاری در 

ایـران مایل شـوند.

چندین ماه از توافق برجام گذشته است؛ توافقی که چشم 
امید بسیاری به آن بود تا حالل مشکالت اقتصادی ایران 

بوده و به منزله گشاینده ای برای گره های کور اقتصاد کشور 
عمل کند اما متاسفانه هنوز با گذشت مدت زمانی طوالنی 
تغییر ملموسی حس نکرده ایم. پیش از این کارشناسان 

اقتصادی هشدار داده بودند که شاید تا 30 درصد مشکالت 
اقتصادی کشور از تحریم های جهانی نشات گرفته و چیزی 

حدود 70 درصد از آن متعلق به مشکالت داخلی کشور 
است. حال که وارد مرحله عمل شده ایم و زمان بالفعل 

شدن پیش بینی ها رسیده است، همه نگران آنند که آن 70 
درصد اجازه بهبود اقتصاد کشور را به 30 درصد باقی مانده 

ندهد و بنابراین درراستای حل مشکالت کشور که ریشه 
آنها در اقتصاد است، از دست برجام نیز کاری برنیاید. 

در این شماره، ستبران در گفت وگو با احمد توکلی، عضو 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم چشم انداز اقتصاد 

کالن کشور را تصویر کرده است.
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چه مشکالت و موانعی بر سر راه سرمایه گذاری 
داخلی قرار دارد؟

یکی از بزرگ ترین موانع این موضوع تامین سرمایه 
است. در شرایط رکود بازار سرمایه چندان مساعد 
در  سرمایه  تامین  درحال حاضر  بنابراین  و  نیست 
که  بانک ها صورت می گیرد  ازطریق  ایران عمدتا 
نرخ سود  فاسد هستند. ضمنا  آنها  اغلب  متاسفانه 
است.  غیرمنطقی  و  باال  بسیار  بانکی  تسهیالت 
سود  نرخ  شد  قرار  و  بود  باال  تورم  نرخ  زمانی 
این نرخ کاهش  اما اکنون که  تسهیالت باال رود 
یافته است، سود بانکی را کاهش نمی دهند. این کار 
هیچ معنایی ندارد. بانک ها در زمان باال بودن نرخ 
تورم با این منطق که درصورت عدم افزایش نرخ 
سود تسهیالت، نرخ بهره حقیقی منفی شده و افراد 
از سپرده گذاری خودداری می کنند، سود تسهیالت 
بانکی را تا 28 درصد باال بردند و تازه بازهم گله مند 
بودند. حال باید از منطق خود پیروی کنند. آنان که 
با استدالل منطقی جلو آمدند، حال که نرخ تورم تا 
حدود 8 درصد پایین آمده است، چرا باید نرخ سود 

تسهیالت را تا 18 درصد نگاه دارند؟
وقتی هزینه تامین سرمایه برای تولیدکننده ایرانی 
درظاهر 18 درصد است و در باطن با درنظر گرفتن 
رشوه ها و هزینه بیمه و ... که از او اخذ می شود باالتر 
سرمایه گذار  با  باید  چگونه  می شود،  درصد   23 از 
است  درصد  او 3  سرمایه  تامین  هزینه  که  چینی 

رقابت کند؟
برخی معتقدند هزینه تامین سرمایه برای تولیدکننده 
او  خود  را  سرمایه  از  بخشی  چراکه  نیست؛  زیاد 
می آورد و این پول با بخشی از سرمایه که از بانک 
تامین می شود، سربه سر می شود و بنابراین هزینه 
در اشتباه  افراد  این  می یابد.  کاهش  سرمایه  تامین 

سپرده گذاری  با  می توانند  مردم  وقتی  هستند؛ 
در بانک 28 درصد سود ساالنه اخذ کنند و نه با 
مالیات، نه با بیمه، نه با عوارض و مامور شهرداری 
باید به  ... سروکار داشته باشند، چرا  و بهداشت و 
اگر  که  است  درحالی  این  کنند؟  پیدا  سوق  تولید 
سود سرمایه گذاری بیش از نرخ بهره شود، اشتیاق 
به سرمایه گذاری زیاد می شود. زمانی که سرمایه گذار 
ازآنجا که  از سرمایه خود را خرج می کند،  بخشی 
می تواند سپرده گذاری کرده و سود بدون دردسر اخذ 
کند، برای سرمایه خود هزینه فرصت قائل است و 
بنابراین نمی توان آورده سرمایه گذار را در محاسبه 

هزینه سرمایه نرخ صفر حساب کرد.
به علت  هم  و  فساد  به دلیل  هم  بانک ها  درنتیجه 
رفتارهای اقتصادی غیرمنطقی یکی از بزرگ ترین 
با فساد خود  بانک ها  موانع سرمایه گذاری هستند. 
حداکثر  که  می دهند  سوق  جاهایی  به  را  منابع 
بازدهی را ندارد؛ بلکه حداکثر دوستی و رفاقت در 
آن است. در چنین شرایطی سرمایه گذاری در ایران 
کار بسیار دشواری است؛ مگراینکه انسان دیوانه یا 

عاشق باشد!

بنابراین از دیدگاه شما از برجام نیز  درراستای 
افزایش سرمایه گذاری خارجی در ایران کاری 

برنمی آید؟
به تعبیر امام )ره( کشورهای دنیا به مثابه محله های 
از  بی نیاز  نمی توانند  و  هستند  شهر  یک  مختلف 
یکدیگر زندگی کنند؛ بنابراین باید باهم رابطه داشته 
می کند  یادآوری  ما  به  صحیح  سخن  این  باشند. 
زندگی  دنیا  دیگر  کشورهای  از  منفک  نمی توانیم 
باید  که  دارد  قواعدی  دیگران  با  زندگی  اما  کنیم 
اسباب رضایت طرف های مختلف را فراهم سازد. 

فشارهای غیرمنطقی و ظالمانه ای که از سوی دیگر 
کشورها بر ما وارد شود، به منظور این است که ما 
مقاومت  به  ناچار  پس  شویم؛  آنها  محض  تسلیم 
هستیم. مقاومت ما به تحریم از سوی آنها منجر 
آنان می خواستند  آنگونه که  البته تحریم  می شود. 
نتیجه نداد. آنان می خواستند ما را به زانو درآورند 
اما ما باوجود اینکه به سختی افتادیم کماکان کار 
خود را پیش می بریم. مقاومت ما باعث شد با غرب 
به یک نوع تفاهم برسیم که از دیدگاه من برخی از 

بخش های آن درست و برخی نادرست است. پ
واحدهای  مالی  گردش  در  تحریم  تاثیر  به هرحال 
اقتصادی است و درنتیجه بعضی از کاالهای مورد 
نیاز ما با قیمتی گران تر از نرخ حقیقی به دست ما 
می رسید. طبق محاسبات من تحریم واردات ما را 
حداکثر حدود 30 درصد گران تر می ساخت که به 
نسبت نقش واردات در تولید، قیمت محصوالت ما 
را حول وحوش 15ـ10 درصد باال می برد و خود را 
افزایش قیمت تولید داخلی نشان می داد.  به شکل 
این مساله را به تاخیر در زمانبندی ها نیز اضافه کنید 

که همگی مخّل تولید کشور بود. 
عالوه براین یکی از اهداف دیگری که سبب پذیرش 
آقای  که  بود  این  شد  نمایندگان  سوی  از  برجام 
رییس جمهور اصرار داشتند همه تحریم ها بالفاصله 
برداشته می شود. البته ما در مجلس تاکید می کردیم 
به  حتی  نیست.  مطلب  این  حاوی  امضاشده  سند 
درخصوص  خارجه  وزیر  از  گفتیم  مجلس  ریاست 
این موضوع سوال کنند و آقای ظریف بازهم بر قید 

»بالفاصله« تاکید کردند.
در ادامه روند بررسی برجام از سوی نمایندگان من 
برجام  کمیسیون  اعضای  از  نجابت  دکتر  آقای  از 
درخصوص کلمات به کاررفته در متن از آقای ظریف 
سوال کنند و ایشان در پاسخ گفتند که کلمات مزبور 

را ندیده اند.
عجله در کارها دقت را کم می کند. من آقای ظریف 
را متهم به خالف گویی نمی کنم؛ بلکه معتقد هستم 
بودند.  ندیده  را  درج شده  کلمات  از  برخی  واقعا 
ضمن اینکه به عقیده من تعداد حقوقدانان در هیات 

مذاکرات هسته ای به میزان کافی نبود. 
بی تعهدی  و  بی وفایی  بر  قرارداد  کلمات  اکنون 
از نوشته است؛  طرف غربی مضاف شده که بدتر 
بنابراین فعال آثار مثبت چشمگیری از امضای برجام 

ندیده ایم. 
بر  بنا  اما  است  شده  بانکی حل  مسائل  می گویند 
پرس وجوهایی که من انجام داده ام، هنوز به شدت 

بیم هـا و امیدهای اقتصـاد کالن ایـران
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گرفتاری وجود دارد و انتقال پول مشکل است.

از نظر شما برای خروج از این رکود چه باید 
کاری  نتوانست  دلیلی  به هر  دولت  اگر  کرد؟ 
چه  تولیدی  بنگاه های  دست  از  دهد،  انجام 

کاری ساخته است؟
به هرحـال بنگاه هـای مـا یـاد گرفته اند در شـرایط 
سـخت راه را پیـدا کنند. اگر دولت به شـرکت های 
حرکتـی  دهـد،  میـدان  خوش سـابقه  خصوصـی 
از ظرفیـت  بایـد  انجـام داده اسـت.  اسـتراتژیک 
سـرمایه  جابه جایـی  بـرای  خصوصـی  بخـش 
اسـتفاده کرد؛ مشـروط بـه اینکه روابـط اقتصادی 

سـالم و بـه دور از رانت خـواری ایجـاد شـود.

باتوجه به اینکه بودجه صنعت برق کشور اندک 
و ناکافی است و ازسوی دیگر بودجه برخی از 
درنظرگیری  با  فرهنگی  بخش  نظیر  بخش ها 
عملکرد آنها بسیار زیاد است، از نظر شما آیا 
امیدی هست و آیا الزم است در بودجه های آتی 

تجدیدنظری در این خصوص صورت گیرد؟
وزنه  که  هستم  مخالف  موضوع  این  با  من  البته 
باید  البته  سازیم.  سنگین تر  فرهنگ  از  را  صنعت 
تخصیص  فرهنگی  بخش  به  که  بودجه ای  روی 
می دهیم نظارت بیشتری کنیم تا برخی موسسات 
حقه باز که زیر چتر اسامی مقدس سرمایه کشور را 
هدر می دهند، از بودجه برخوردار نشوند و آنگاه این 
در بخش  بتوانند  که  بدهیم  به کسانی  را  سرمایه 
بودجه  از  و  کرده  ایجاد  تحولی  و  تغییر  فرهنگی 
تقویت  ملی  فرهنگ  اگر  کنند.  استفاده  به درستی 
نشود، در صنعت نیز تبعات منفی آن آشکار می شود 
و مثال ساخت نیروگاه به جای تعلق گیری به تولید 
مطالبات  می شود.  سپرده  ترکیه  کشور  به  داخلی 
صنعت برق کشور باید پرداخت شود اما نه از محل 
بودجه فرهنگی کشور؛ بودجه فرهنگی باید در جای 
خود مصرف شود و بودجه صنعتی نیز می بایست 
در جای خود مورد استفاده قرار گیرد. اکنون هردو 

بودجه به طور نادرست خرج می شود.
البته وقتی فساد وجود داشته باشد، تخصیص منابع 
درحال حاضر  می گیرد.  صورت  نادرست  به صورت 
یکی از عوامل بی عدالتی و فساد همین بودجه های 
نتیجه  می کند.  تصویب  مجلس  که  است  ساالنه 
این بودجه ها بی انضباطی فراوان مالی است. هرجا 
هم که بی انضباطی مالی وجود داشته باشد، خطر 
وقتی  شد.  خواهد  ایجاد  فساد  خود  بلکه  و  فساد 

بودجه به درستی تخصیص داده نشده و تصمیمات 
و  است  مختلف  البی های  تاثیر  تحت  اتخاذشده 
کارایی  بودجه  که  البته  عقل،  هدایت  براساس  نه 

نخواهد داشت. 
من در این رابطه به مثالی اشاره می کنم. در آخرین 
مجلس  به  اصالحات  دولت  رییس  که  بودجه ای 
جدول  یک  در  وقت  راه وترابری  وزیر  بود،  داده 
فرودگاهی،  شامل طرح های  راه سازی  پروژه   100
راه آهن، بزرگراه و ... به مجلس داده بود و برای آنها 
100 میلیارد تومان پیشنهاد کرده بود. کسانی که 
دستی در کار دارند می دانند که بودجه پیشنهاد شده 
به هیچ وجه پاسخگو نیست و فقط هزینه مطالعاتی 
هر پروژه از متوسط یک میلیارد تومان باال می زند! 
دلیل اینکه چنین بودجه هایی پیشنهاد می شود این 
است که پروژه شروع به کار کرده و به دلیل کمبود 
بودجه زخمی شود و آنگاه بتوان برای آن از دولت 

مطالبه بودجه کرد.
باشیم  منتظر  باید  می زنیم،  زیاد  کلنگ  ما  وقتی 
ببریم. زمانی که کارها بی قاعده  که روبان کمتری 
شروع می شود، تخصیص منابع تحت تاثیر فشارها 
انجام می شود و آنگاه دوره احداث طوالنی می شود. 
وقتی یک پروژه 3 ساله 11 سال به طول انجامد، 
پول منجمد می شود و این انجماد بدان معنی است 
که هزینه می شود اما ظرفیت متناسب با آن خلق 
عمرانی  پروژه های  درآمدی  اثر  همیشه  نمی شود. 
زیاد  اثر ظرفیتی  آن  از  و پس  ظاهر می شود  اول 
می شود؛ بنابراین کارهای عمرانی در مراحل اولیه 
اثر تورمی دارند. اگر به دلیل جریان یافتن کار بر اثر 
اضافه  طبیعی  به طور  عمرانی  پروژه های  ظرفیتی 
شود، نرخ رشد را بدون اینکه بر تورم بیفزاید باال 
می برد؛ ولی اگر اثر ظرفیتی با تاخیر طوالنی ظاهر 
آن که  بدون  بود؛  تورمی خواهیم  اثر  شاهد  شود، 
و  ملی  سرمایه  بازده  وقتی  باشیم.  داشته  رشدی 
بازده سرمایه بخش خصوصی  بیاید،  پایین  دولتی 
نیز کاهش می یابد و اینگونه است که هم از تورم 
رنج خواهیم برد و هم به طور نسبی با رکود مواجه 

می شویم. 
دولت  بودجه  آخرین  در  که  کج  سنگ  همین 
اصالحات نهاده شد، در دلت دهم چند برابر شده و 
به 390 پروژه با 360 میلیارد تومان رسید. من معتقد 
نیستم که تمامی کارها به نیت دزدی است اما بسیاری 
از افراد عقالیی رفتار نمی کنند. وقتی کارها به طور 
غیرعقالنی صورت گیرد، فساد و هدررفت منابع زیاد 

می شود و وضعیت کشور نابه سامان می شود.

بانک ها در زمان باال بودن 
نرخ تورم با این منطق که 

درصورت عدم افزایش نرخ 
سود تسهیالت، نرخ بهره 
حقیقی منفی شده و افراد 

از سپرده گـذاری خودداری 
می کننـد، سـود تسهیالت 

بانکی را تا 28 درصد باال بردند 
حال که نرخ تورم تا حدود 8 
درصد پایین آمده است، چرا 

باید نرخ سود تسهیالت را تا 
18 درصد نگاه دارند؟
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چالش های  اصلی ترین  شما  دیدگاه  از 
کنونی اقتصاد ایران چیست؟

باتوجه به اهمیت میزان تولید و رشد اقتصادی 
در هر جامعه، دستیابی به تولید بیشتر و نرخ 
رشد باالتر، همواره دغدغه دولت ها و ملت ها 
و  مشکالت  مهم ترین  از  یکی  است.  بوده 
ایران، پرنوسان  چالش های ساختاری اقتصاد 
و پایین بودن نرخ رشد اقتصادی است. »نرخ 
کاهش  یا  افزایش  سرعت  اقتصادی«  رشد 
تولید ناخالص داخلی و به تبع آن سرعت بهبود 
را  مردم  برخورداری  و  رفاه  کاهش سطح  یا 
چون  شاخص هایی  به عالوه  می دهد.  نشان 
و  تولید  تحت تاثیر  عموما  نیز  فقر  و  بیکاری 
رشد  به نحوی که  دارند؛  قرار  اقتصادی  رشد 
اقتصادی باالتر، در بلندمدت به کاهش نرخ 
بیکاری و درصورت توزیع مناسب به کاهش 
سطح فقر می انجامد. رشد اقتصادی در ایران 
عمدتا با دو معضل عمده پایین بودن نرخ و 

بی ثباتی و پرنوسان بودن آن روبه روست. 
ازقبیـل  چالش هایـی  بـا  تولیـد  بخـش  در 
بهـره وری نامناسـب تولید، عدم مشـارکت در 
زنجیره هـای تولیـد بین المللی، عـدم تکمیل 

در  ارزش  زنجیره هـای  تمامی حلقه هـای 
قالـب اسـتراتژی های مشـخص و مـدوم بـا 
توجـه بـه ظرفیت هـای ارزش آفرینـی باال در 
سـایر حلقه های زنجیـره ارزش یـک فعالیت 
و غلبـه رویکـرد خام فروشـی، حمایت هـای 
عـام دولـت درطـی سـالیان دراز از صنایـع 
بـا تکیـه بـر احـداث کارخانـه و حمایـت از 
واحدهـای تولیـدی نوپـا در کنـار کم توجهی 
بـرای  نیـاز  مـورد  متفـاوت  شـرایط  بـه 
نبـودن  مشـخص  گوناگـون،  صنایـع  رشـد 
اولویت هـای تولیـد باتوجـه بـه ظرفیت هـای 
کدهـای  حسـب  مزیت هـا  و  ارزش آفرینـی 
چهـار رقمی آیسـیک و تعـدد واحدهـای خرد 
منفـرد و شـکننده تولیـدی مواجـه هسـتیم. 
به  سریع  اقتصادی  رشد  یک  تحقق  برای 
درحالی  این  هستیم؛  نیازمند  سرمایه گذاری 
ایران  اقتصاد  چالش های  از  یکی  که  است 
فعاالن  برای  نیاز  مورد  سرمایه  تامین  عدم 
مالی  بازارهای  توسعه  عدم  است.  اقتصادی 
بانکی  نظام  به  از حد  بیش  اتکای  و  کارآمد 
از مشکالت اقتصاد ایران تلقی می شود. عالوه 
بر این، ازآنجا که منابع داخلی برای تشکیل 

این روزها همه مردم نسبت به رخدادهای اقتصادی 
حساس هستند و پای سخن هرکه بنشینید، به زعم خود 
از وضعیت آینده اقتصادی ایران تصویری ارائه می کند 
اما پیش بینی این موضوع باتوجه به مناسبات پیچیده ای 
که چه به لحاظ سیاسی و چه به لحاظ اقتصادی بر جهان 
حاکم شده و ایران نیز به عنوان یکی از مهره های مهم 
در آن نقش ایفا می کند، کار سختی است. هر اتفاق 
کوچک یا بزرگ اعم از فوت شخصیت ها، روی کار 
آمدن روسای جمهور در ایران و سایر کشورها و حتی 
ریزش یک ساختمان تجاری بر همه مناسبات اقتصادی 
کشور اثرات کوتاه یا بلندمدت دارد و این پیچیدگی 
حتی پیش بینی یک سال آینده را دشوار می کند، تا چه 
رسد به چشم انداز اقتصاد ایران در چند سال آینده. در 
این میان قطعا پیش بینی مسئوالن باالرتبه اقتصادی 
کشور از آینده اقتصاد ایران به واقعیت نزدیک خواهد 
بود. در ادامه گفت وگوی ستبران با حسین میرشجاعیان 
حسینی، معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی 
کشور را در این رابطه می خوانید.

بیم هـا و امیدهای اقتصـاد کالن ایـران
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سرمایه در کشور کافی نیست، استفاده از منابع مالی 
خارجی به عنوان مکمل منابع داخلی و ابزاری جهت 
هموار کردن سرمایه گذاری های داخلی و گسترش 
تنگناهای  دلیل  به  که  است  ضروری  ظرفیت ها 
بین المللی و دشمنی نظام سلطه شرایط الزم برای 
جذب باالی منابع خارجی و تکنولوژی نوین برای 

اقتصاد ایران وجود ندارد. 
از دالیل اصلی بی ثباتی اقتصاد ایران ماهیت ساختار 
نفتی آن است؛ به طوری که در دهه های گذشته رشد 
تولید  افزایش قیمت نفت رشد  اثر  بخش نفت در 
سایر بخش ها را به همراه داشته است. در برهه هایی 
از زمان به دلیل برخورداری از درآمدهای سرشار نفتی، 
اسمی آن  نرخ  ماندن  ثابت  باعث  ارز  باالی  عرضه 

شده است. در چنین شرایطی نرخ اسمی ارز 
با تورم باال نمی رود و این امر کاهش قدرت 
رقابت محصوالت کشور را به دنبال دارد که 
در نتیجه آن محصوالت وارداتی برای مردم 
ارزان و صادرات گران می شود که این حالت 

همان پدیده بیماری هلندی است.  
برخی  جایگزینی  امکان  دیگر عدم  ازسوی 
کاالهای غیرقابل مبادله نظیر مسکن منجر 
سایر  به  انتقال  و  بخش  این  در  به جهش 
در  همچنین  می شود.  اقتصاد  بخش های 
کنار بی ثباتی رشد اقتصادی تورم باال، تاثیر 
مواجه  و  آحاد جامعه  قدرت خرید  بر  منفی 
شاهد  را  معیشتی  مشکل  با  مردم  کردن 
بر  باال  تورم  نیز  بلندمدت  در  بود.  خواهیم 
روند سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه تاثیر 
خواهد گذاشت که این امر تقاضا برای نیروی 
کار را با کاهش قابل توجهی مواجه می سازد 
به جمعیت جوان کشور و عرضه  باتوجه  و 

گسترده نیروی کار نرخ بیکاری افزایش می یابد. 
اتکای بیش از حد بودجه دولت به درآمدهای نفتی، 
درآمدها  از  بخش  این  ذاتی  ویژگی های  به  باتوجه 
صورت  به  نفت  قیمت  تعیین  و  بی ثباتی  ازجمله 
برون زا )خارج از اقتصاد ایران(، همواره به عنوان یکی 
مطرح  ایران  اقتصادی  نظام  اساسی  چالش های  از 
باالدستی  اسناد  در  اساس  همین  بر  و  است  بوده 
نظیر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر قطع اتکا 
به درآمدهای نفتی تاکید شده است. در این ارتباط 
تحریم ها  تشدید  با  و  اخیر  سال های  طی  اگرچه 
اقدامات متعددی )ازجمله مدیریت مخارج عمومی و 
افزایش سایر پایه های درآمدی به خصوص درآمدهای 
مالیاتی( درراستای کاهش وابستگی اقتصاد و بودجه 

دولت به نفت انجام پذیرفت و سهم درآمدهای نفتی 
به میزان قابل مالحظه ای کاهش یافت ـ سهم نفت 
در بودجه دولت از 67 درصد در سال 1384 و 65 
درصد در سال 1385 به 27 درصد در شش ماهه اول 
سال 1395 کاهش یافته است ـ لکن از آنجایی که 
کماکان بخشی از بودجه عمومی دولت از محل منابع 
نفتی تامین می شود، نوسانات در تحقق این بخش 
چالش های  از  یکی  عنوان  به  می تواند  درآمدها  از 

پیش روی اقتصاد کشور محسوب شود. 
تجربه جهانی نشان داده اگر قرار است یک کشور 
موثر  حضور  بدون  پایدار  رشد  این  کند،  پیشرفت 
بخش خصوصی و افزایش سهم بخش غیردولتی 
بخش  توسعه  زیرا  نیست؛  امکان پذیر  اقتصاد  در 

خصوصی به افزایش بهره وری و درنهایت به رشد 
اقتصادی می انجامد. آمارها نشان می دهند بیشترین 
از محل  امروز  پیشرفته  اقتصادی کشورهای  رشد 
به طوری که  است؛  شده  حاصل  بهره وری  ارتقای 
در برخی از کشورهای دنیا بیش از 50 درصد رشد 
شده  حاصل  بهره وری  افزایش  محل  از  اقتصادی 
توسعه بخش خصوصی،  است. مهم ترین سیاست 
بودن  نامناسب  است.  کسب وکار  محیط  بهبود 
هزینه های  افزایش  به  منجر  کسب وکار  محیط 
بنگاه های اقتصادی شده و ازسوی دیگر انگیزه های 
کاهش  می کند.  سرکوب  را  سرمایه گذاری 
سرمایه گذاری از یک سو باعث به وجود آمدن بحران 
بیکاری در بلندمدت شده و ازسوی دیگر با کاهش 

فعالیت های اقتصادی منجر به کاهش منابع دریافت 
با بهبود محیط  مالیات و درآمد دولت خواهد شد. 
کسب وکار شاهد بهبود فرایند تاسیس و راه اندازی 
بهبود  اعتبار،  اخذ  فرایند  بهبود  جدید،  شرکت 
قوانین حاکم بر مالکیت فکری و وضعیت بررسی 

ورشکستگی بنگاه ها خواهیم بود. 

فضـای کالن اقتصـاد ایـران چـه فرصت های 
مناسـبی برای جذب سـرمایه گذاران خارجی 

دارد؟
در قوانیـن و اسـناد باالدسـتی کشـور، مولفه هـای 
اصلـی حمایـت از سـرمایه گذاری خارجـی مـورد 
سیاسـت های  قانـون  اسـت.  گرفتـه  قـرار  توجـه 
فضـای  اساسـی،  قانـون   44 اصـل  کلـی 
فعالیت هـای اقتصـادی غیـر از حوزه هـای 
خـاص را بـه نفـع بخـش خصوصـی تغییر 
داده اسـت. حقـوق و امنیت سـرمایه گذاران 
مختلفـی  اسـناد  و  قوانیـن  در  خارجـی 
از  و حمایـت  تشـویق  قانـون  به خصـوص 
سـرمایه گذاری خارجی به رسـمیت شناخته 
شـده و حتی در اسـنادی مثل سیاسـت های 
جـذب  بـر  مقاومتـی  اقتصـاد  کلـی 
سـرمایه های خارجـی تاکیـد شـده اسـت. 
بنابرایـن توجـه بـه اهمیـت سـرمایه گذاری 
بـرای تشـویق و حمایـت از سـرمایه گذاران 
تصمیم گیـری  عالـی  در سـطوح  خارجـی، 

اسـت.  پذیرفته شـده  موضوعـی  کشـور 
نهادهـا،  وجـود  کـه  اسـت  درحالـی  ایـن 
بالقـوه  امکانـات  پتانسـیل ها و  ظرفیت هـا، 
جغرافیایـی، ژئوپولتیکـی، اقتصـادی و قـرار 
توسـعه ای،  تغییـرات  مرحلـه  در  گرفتـن 
ایـران را در موقعیـت منحصـر بـه فـردی در جذب 

اسـت.  داده  قـرار  خارجـی  سـرمایه گذاری 
ایـران  اقتصـاد  بین المللـی،  آمارهـای  طبـق 
ازلحـاظ  جهـان  قدرتمنـد  اقتصـاد  هجدهمیـن 
برابـری قدرت خرید بـوده و تولیـد ناخالص داخلی 
اسـمی ایران از کشـورهایی همچون تایلند، اتریش 
و نـروژ باالتـر بـوده اسـت. ایـران در بسـیاری از 
اسـت.  منحصربه فـردی  وضعیـت  دارای  جهـات 
دارا بـودن ثروت هـای طبیعـی به خصـوص انـواع 
هیدروکربن هـا و منابـع معدنـی بـه ایجـاد تنـوع 
در اقتصـاد کشـور کمـک کـرده اسـت. گزارشـات 
کـه هزینه هـای  اسـت  آن  از  بین المللـی حاکـی 
عملیاتـی تولیـد نفـت و گاز ایـران کمتـر از نصـف 

 براساس آمار مقدماتی حساب های ملی که 
دررابطه با سه ماهه اول و دوم سال جاری 

توسط بانک مرکزی اعالم شده است می توان 
گفت بیشتر بخش های اقتصادی کشور از 

رکود خارج شده اند. براساس این آمار رشد 
اقتصادی سه ماهه نخست سال 1395 نسبت 
به مدت مشابه سال قبل 5/4 درصد و رشد 

سه ماهه دوم 9/2 درصد بوده و رشد مجموع 
شش ماهه نخست سال 1395 معادل 7/4 

درصد بوده است
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ایـن هزینه هـا بـرای روسـیه بـوده و ایـران به طور 
کلـی پایین تریـن هزینه هـای عملیاتـی را درمیـان 
کشـورهای تولیدکننده نفت داشـته است. همچنین 
ذخایـر مـواد معدنی همچـون مس، سـرب و روی 
در ایـران قابـل توجـه بـوده اسـت. بر این اسـاس، 
سـرمایه گذاری در حـوزه انـرژی و معـادن در ایران 
به عنـوان نهاده هـای قابـل دسـترس از اهمیـت و 
صرفـه باالیـی برخوردار اسـت. از طـرف دیگر این 
ظرفیـت می توانـد به عنـوان نهـاده در تولیـد انـواع 

کاال مـورد اسـتفاده قـرار گیرد. 
با  کارآفرین،  جوان،  جمیعت  از  برخورداری 
تحصیالت باال و متخصص، از مختصات جمعیت 
80 میلیونی ایران است. طبق آمار موجود، بیش از 

و 39  سال  زیر 30  کشور  جمعیت  نیمی از 
درصد از نسل هزاره هستند که این مقدار 
برای ایاالت متحده امریکا برابر با 29 درصد 
است. عالوه بر این، ایران پایگاه متنوعی از 
کار  نیروی  به  دسترسی  امکان  با  تولیدات 
بسیار ماهر است که پتانسیل تبدیل شده به 
قطب منطقه را دارد. این درحالی است که 
بازار ایران به عنوان یک بازار بزرگ می تواند 
محیطی برای حضور جدی تولیدات جهانی 

در نظر گرفته شود. 
ازلحـاظ موقعیـت جغرافیایـی، ایـران دارای 
موقعیـت ژئوپولیتیـکال بوده و بـا در اختیار 
داشـتن حـوزه وسـیعی از آب هـای دریـای 
خـزر در شـمال کشـور و خلیـج فـارس و 
دریـای عمـان در جنـوب کشـور همـواره 
مـورد توجـه بـوده اسـت و این امـر امکان 
تبدیل شـدن به یـک مرکز سـرمایه گذاری 

را بـرای کشـور ایجـاد کرده اسـت.
کشور،  در  آب وهوایی  اقلیمی و  تنوع  به  باتوجه 
و  اکوتوریسم  بخش  در  قابل توجهی  پتانسیل 
گردشگری وجود دارد که ما بر این اساس رتبه 15 
جهان را ازنظر جاذبه های گردشگری در اختیار داریم. 
همچنین وجود بخش های مختلف خدماتی همچون 
خرده فروشی، گردشگری، امور مالی و ساخت وساز، 
است.  امکان پذیرتر کرده  را  سرمایه گذاری خارجی 
ایران  کنزی،  بین المللی  موسسه  گزارش  براساس 
آماده جذب سرمایه گذاری 5/3  آینده  سال  در 20 
تریلیون دالری است که حدود یک سوم آن ازطریق 
سرمایه گذاری های خارجی تامین خواهد شد و بخش 
عمده ای از این سرمایه گذاری جذب صنعت توریسم 

ایران خواهد شد. 

پرتعداد  نتوانسته این تجارب  امروز  تا  ما  چرا 
موفق و تاثیرگذاری برای جذب سرمایه گذاری 

خارجی داشته باشیم؟
در سال های گذشته و تا قبل از ابالغ سیاست های 
 1384 سال  در  اساسی  قانون   44 اصل  کلی 
و  بود  دولتی  عمده  به طور  ایران  اقتصاد  ساختار 
خصوصی سازی و تشویق به افزایش سرمایه گذاری 
از اولویت های اقتصادی کشور محسوب نمی شد. با 
ابالغ سیاست های کلی اصل 44 و سپس تصویب 
 ،1386 سال  در  مربوط  قانون  شدن  اجرایی  و 
سرمایه گذاری خارجی به عنوان یکی از اولویت های 
پیش  از  بیش  توسعه  و  رشد  مهم  عامل  و  کشور 
مورد توجه قرار گرفت. این در حالی است که میزان 

سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایران نسبت به تولید 
به سایر  نسبت  و همچنین  داخلی کشور  ناخالص 
مطالعه  براساس  است.  پایین  نوظهور  اقتصادهای 
آنکتاد، ایران در زمره کشورهایی قرار دارد که به رغم 
سرمایه گذاری  جذب  در  بالقوه  توانایی  بودن  باال 
برای  خود  ظرفیت های  از  هنوز  خارجی،  مستقیم 
جذب این سرمایه ها به نحو مناسبی استفاده نمی کند.
جـذب  رونـد  کـه  عواملـی  مهم تریـن  از  یکـی 
سـرمایه گذاری خارجـی را در کشـور بـا مشـکالت 
بیشـتری مواجه کرد، اعمـال تحریم های اقتصادی 
و تجـاری بـود و بـا لغـو تحریم هـای بین المللـی 
عالقمندی زیادی ازسـوی سـرمایه گذاران خارجی 
بـرای حضـور در ایـران به وجـود آمـده اسـت. این 

در حالـی اسـت کـه بـا کاهـش ریسـک اقتصـاد 
ایـران، رتبـه اعتبـاری بین المللـی کشـور درحـال 
بهبـود اسـت. دولـت یک دسـته اقدامـات هدفمند 
درراسـتای ایجـاد اقتصـاد پایـدار و ارتقـای صنعت 
اسـت.  کـرده  آغـاز  کشـور  زیرسـاخت  های  و 
به عنـوان بخشـی از ایـن اصالحات، دولـت درحال 
تشـویق بخـش خصوصـی داخلـی و خارجـی بـه 
سـرمایه گذاری در کشـور اسـت. همچنیـن به دلیل 
نقـش سـرمایه گذاری خارجـی در بهبـود سـاختار 
بـازار رقابتـی و محیـط کسـب وکار، ایـن عامـل 
به عنـوان یکـی از اولویت هـا در برنامه های توسـعه 

تعیین شـده اسـت.
دولـت به ویـژه عالمند به تشـویق سـرمایه گذاری 
مسـتقیم خارجـی اسـت و ایـن امـر را یکی 
از 31 اولویـت اقتصـادی در برنامـه توسـعه 
اولیـن  به عنـوان  اسـت.  داده  قـرار  ششـم 
گام، بنابـر اعـالم دولـت، اخـذ ویـزا بـرای 
اسـت.  شـده  راحت تـر  خارجـی  مدیـران 
همچنیـن به عنـوان بخشـی از برنامه هـای 
اقتصـادی، دولـت بـه دنبـال تقویت صنعت 
ازطریق تشـویق صنعتگـران در به کارگیری 
فناوری هـای مدرن، اولویـت دادن به تامین 
مـواد اولیـه، ایجـاد اسـتانداردهای کیفیت و 
صـدور گواهینامـه بـرای تمـام محصوالت 

داخلـی بوده اسـت. 
به نظر می رسد با وجود برخی از ابهامات و 
ایجاد فضای تبلیغاتی منفی علیه کشور در 
سطح دنیا، ایران فرصتی هیجان انگیز برای 

شرکت های بین المللی به شمار می رود. 

از دیـدگاه شـما آیـا برجـام می توانـد 
زمینه سـاز ایجـاد تحـوالت اقتصـادی بـرای 
کشـور باشـد؟ الزامـات ایجـاد ایـن تحـول 

چیسـت؟
شرایط  تشدیدکننده  علل  از  یکی  تنها  تحریم ها 
نامساعد اقتصادی کشور هستند و همانطور که اشاره 
با  اقتصاد کشور  نیز  از تشدید تحریم ها  شد، پیش 
چالش های گوناگونی مواجه بود. با این حال، برجام 
یک توافق هسته ای است که بخشی از اثرات مثبت 
آن از مسیر رفع تحریم های ظالمانه در حوزه اقتصاد 
نمایان شده است. دولت در حوزه اقتصاد به برجام 
نه  و  می نگرد  شرایط  تسهیل کننده  یک  به عنوان 
فرآیند  برجام  اجرای  کلیدی.  و  اصلی  عامل  یک 
ورود سرمایه گذاری خارجی، کاهش هزینه مبادالت 

براسـاس آخرین گزارش عملکرد طرح رونق 
تولید، تا پایان آبان ماه سال جاری، از 33 
هزار و 213 واحد بنگاه اقتصــادی دارای 

مشکل که به بانک هــا و موسسات اعتباری 
معرفی شده انــد، 16 هزار و 876 واحد در 
فرآیند تخصیص تسهیالت قرار گرفته که 
مجموع پرداختی به آن ها بالغ بر 114 هزار 

میلیارد ریال بــوده است
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تجاری و نقل و انتقاالت ارزی و افزایش صادرات 
نفت را بهبود می بخشد اما این تنها بخش کوچکی 
از اهداف و برنامه های دولت و همچنین قسمتی از 
ظرفیت ها و قابلیت های اقتصاد ایران به شمار می رود. 
دولـت هم زمـان بـا پیگیـری تعامـل سـازنده در 
سیاسـت خارجی و جلوگیری از شـوک های بیرونی 
بـه اقتصـاد داخلـی در پـی اجـرای سیاسـت های 
مبتنـی بـر رشـد درون زا و تکیـه بـر ظرفیت هـا و 
به طوری کـه  اسـت؛  کشـور  اقتصـاد  مزیت هـای 
و  مقاومتـی  اقتصـاد  فرماندهـی  سـتاد  تشـکیل 
برگـزاری جلسـات و برنامه هـای آن به طـور منظم 
درحـال پیگیری اسـت. بنابراین برجام بـرای ایجاد 
محسـوب  کافـی  شـرط  کشـور  اقتصـاد  تحـول 

نمی شـود امـا یـک شـرط الزم اسـت. 

تمـام  تقریبـا  کنونـی  شـرایط  در 
بخش هـای اقتصادی و صنعتی کشـور 
بـا رکود دسـت و پنجـه نـرم می کنند. 
از نـگاه شـما برون رفـت از ایـن رکود 

مسـتلزم چـه تدابیـری اسـت؟
البتـه براسـاس آمـار مقدماتـی حسـاب های 
و  اول  ماهـه  سـه  بـا  دررابطـه  کـه  ملـی 
مرکـزی  بانـک  توسـط  دوم سـال جـاری 
اعـالم شـده اسـت می تـوان گفـت بیشـتر 
بخش هـای اقتصادی کشـور از رکـود خارج 
شـده اند. براسـاس این آمـار رشـد اقتصادی 
سـه ماهه نخسـت سـال 1395 نسـبت بـه 
مدت مشـابه سـال قبـل 5/4 درصد و رشـد 
رشـد  و  بـوده  درصـد   9/2 دوم  سـه ماهه 
مجمـوع شـش ماهه نخسـت سـال 1395 
معـادل 7/4 درصـد بـوده اسـت. درعین حال 

شـکوفایی  و  رونـق  درراسـتای  یازدهـم  دولـت 
اقتصـادی به اقدامـات مهمی مبادرت ورزیده اسـت.
تحریک  سیاست های  اجرای  در  یازدهم  دولت 
تقاضا و رفع تنگناهای مالی، شورای پول و اعتبار، 
مشکالت  رفع  ازجمله  انبساطی  سیاست های 
نقدینگی بانک ها و هدایت نرخ های سود به دامنه 
نرخ  کاهش  تورم،  نرخ  با  متناسب  و  قبول  قابل 
سپرده قانونی برای بانک ها براساس عملکرد آن ها، 
مسکن،  خرید  و  ساخت  تسهیالت  سقف  افزایش 
بادوام  مصرفی  کاالی  خرید  تسهیالت  اعطای 
برمبنای  اعتباری  کارت  صدور  اتومبیل(،  )ازجمله 
عقد مرابحه، تسهیالت خرید دین و ... را اتخاذ کرد. 
خردادماه  یازدهم  تاریخ  در  همچنین  دولت  هیات 

»ممنوعیت  عنوان  با  تصویب نامه ای   1393 سال 
خرید کاالهای خارجی )اعم از کاالی ساخته شده، 
هر  تحت  غیره  و  تجهیزات  ملزومات،  قطعات، 
که  کرد  داخلی« صادر  مشابه  تولید  دارای  عنوان( 
شامل فهرستی از 192 قلم کاالی مشمول می شد.
این دولت همچنین حسب مصوبه هفدهمین جلسه 
نهم  تاریخ  در  مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی  ستاد 
فروردین ماه 1395، به منظور فعال کردن واحدهای 
نیمه فعال و راکد از تاریخ 25 اردیبهشت ماه سال 
جاری »کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید« را 
با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل 
رونق  متعددی درجهت  تاکنون تصمیمات  داد که 
تولید و تعیین تکلیف هفت هزار و 500 واحد تولیدی 

صنعتی دارای مشکل به ویژه در حوزه استمهال و 
بخشودگی  همچنین  و  بانکی  بدهی های  تقسیط 
جرایم مترتبه واحدهای تولیدی اتخاذ کرده است. 
براساس آخرین گزارش عملکرد طرح رونق تولید، 
 213 و  هزار   33 از  جاری،  سال  آبان ماه  پایان  تا 
واحد بنگاه اقتصادی دارای مشکل که به بانک ها 
و موسسات اعتباری معرفی شده اند، 16 هزار و 876 
واحد در فرآیند تخصیص تسهیالت قرار گرفته که 
مجموع پرداختی به آن ها بالغ بر 114 هزار میلیارد 

ریال بوده است. 
عالوه بر این، به منظور رفع تنگنای مالی و کاهش 
بار بدهی دولت در اقتصاد، بازار بدهی های دولت و 
انتشار اوراق مالی اسالمی راه اندازی شد و استفاده از 

آن ها برای بازپرداخت بدهی های دولت در جریان 
اجرا قرار گرفت. 

این سال ها  در  نیز  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت 
برنامه هایی  تدوین  دستگاه ها  کلیه  همکاری  با 
مشکالت  درمان  رکود،  از  خروج  به منظور  را 
کوتاه مدت و میان مدت اقتصاد و رفع موانع تولید و 
سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب وکار در دستور 
کار قرار داد. در این راستا تدوین، تصویب و پایش 
شماره  مصوبه  و   49515/118322 شماره  مصوبه 
118320/ت49515 در تاریخ 21 شهریورماه سال 
مورخ  شماره 56917/ت50582هـ  مصوبه   ،1392
25 مردادماه 1393 و مصوبه شماره 50582/84568 
در تاریخ 26 مهر 1393 در دستور کار قرار گرفت که 
توفیقات اجرایی متعددی را به دنبال داشت. 
با  نیز  موردنیاز  الزامات  از  دیگری  بخش 
و  اقتصادی  امور  وزارتخانه  مشترک  تالش 
دارایی و سایر دستگاه های اجرایی در قالب 
الیحه »رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای 
شورای  مجلس  تقدیم  کشور«  مالی  نظام 
اسالمی شد و پس از تصویب در تاریخ یکم 
اردیبهشت 94 بالفاصله در جریان اجرا قرار 
گرفت. عالوه بر این، وزارت امور اقتصادی 
بهبود محیط  نیز  از طرق دیگری  دارایی  و 
کسب و کار را به طور مشخص مورد توجه 

قرار داده است. 
سـاماندهی  حـوزه  در  وزارتخانـه  ایـن 
مجوزهـای اقتصـادی، اقـدام بـه راه اندازی 
دبیرخانـه »هیـات مقررات زدایی و تسـهیل 
صدور مجوزهای کسـب وکار« کرده اسـت. 
تاکنـون بیش از هزار و 800 مجوز از سـوی 
دسـتگاه های اجرایی ملی احصا شـده اسـت 
و هـزار و 216 مجـوز دسـتگاه های اجرایـی مـورد 
بررسـی و مطالعـه قـرار گرفتـه اسـت. همچنیـن 
وزارت امـور اقتصـادی و دارایـی بـرای اولیـن بـار 
در کشـور اقـدام به تهیه نقشـه ملی سـرویس های 
مبادالتـی بین دسـتگاهی و ارتبـاط بین مجوزهای 

کشـور کرده اسـت. 
در حوزه شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب وکار، 
به طور  کسب وکار  مخل  قوانین  شناسایی  سامانه 
مقرره  و  قانون   40 حدود  و  شده  راه اندازی  کامل 
مخل توسط دستگاه های اجرایی و عموم مردم در 
سامانه بارگذاری شده است. در این راستا با ارزیابی 
شرایط محیطی کسب وکار، تصویب نامه های شماره 
 16 تاریخ  در  وزیران  هیات  42210ت50544هـ 

وجود قوانین و مقررات دست وپاگیر، 
منسوخ و غیرکارآمد موجبات دخالت 

بیشتر دولت در اقتصاد را فراهم می آورد 
که این امر منجر به محدود شدن 

فعالیت بخش خصوصی شده و درنتیجه 
کارآیی اقتصادی را کاهش می دهد
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اردیبهشت سال 93 و شماره 53607/ت50441هـ 
هیات وزیران مورخ 15 مردادماه همین سال تدوین 

شده است. 
این  فوق،  )8( مصوبه  بند  و حسب  اساس  این  بر 
وزارت با اخذ گزارشات سه ماهه دستگاه های اجرایی 
و براساس محاسبات استاندارد بین المللی، وضعیت 
بهبود امتیاز و رتبه ایران را شبیه سازی و نتیجه را 
به هیات وزیران گزارش می کند. شایان ذکر است 
تجارت  حوزه  در  قابل توجهی  اقدامات  تاکنون 
فرامرزی، سهولت پرداخت مالیات و دسترسی به برق 

توسط دستگاه های مرتبط صورت پذیرفته است. 

ما تا دستیابی به اهداف و آرمان های تصویرشده 
در افق 1404 فاصله بسیاری داریم. آیا ظرف 
را  فاصله  این  می توانیم  باقی مانده  دهه  یک 

جبران کنیم؟
تا افق چشم انداز ازنظر زمانی تنها دو برنامه توسعه 
پنج ساله باقی مانده است. با تصویب الیحه برنامه 
ششم توسعه قبل از پایان سال 1395 و اجرای آن 
در سال 1396 و تحقق اهداف این برنامه می توان 
هفتم،  برنامه  در  کار  استمرار  با  که  بود  امیدوار 
محقق  زیادی  حدود  تا  نیز  سند چشم انداز  اهداف 
تورم  اقتصادی 8 درصدی،  نرخ رشد  شود. توسعه 
یک رقمی و نرخ بیکاری یک رقمی اهداف مهم برنامه 
ششم توسعه هستند. همچنین در این برنامه متوسط 
رشد ساالنه سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه ثابت 
ناخالص 15/4 درصد، رشد بهره وری عوامل تولید 

2/8 درصد، رشد صادرات غیرنفتی و خدمات به طور 
متوسط ساالنه 21/8 درصد پیش بینی شده است. به 
نظر می رسد درصورت تحقق این اهداف در پایان 
وضعیت  در  کشور  اقتصادی  جایگاه  ششم  برنامه 

بسیاری مطلوب تری قرار گیرد. 
برنامه ششم سهم روش های مختلف  به عالوه در 
درجهت تامین منابع مالی سرمایه گذاری به تفکیک 
مشخص شده است. سهم تسهیالت بانکی 24/8 
درصد، منابع مالی خارجی 22/2 درصد، بازار سرمایه 
13/1 درصد، منابع صندوق توسعه ملی 8 درصد و 

سهم سایر روش ها 31/9 درصد است. 

به عقیده شما کاستی ها و چالش های موجود در 
فضای کسب وکار کشور تا چه اندازه ناشی از 

ضعف مدیریتی در بنگاه های اقتصادی است؟
منظور از فضای کسب و کار، عوامل موثر بر عملکرد 
دستگاه های  کیفیت  مانند  اقتصادی  واحدهای 
کیفیت  مقررات،  و  قوانین  ثبات  حاکمیتی، 
دادن  تغییر  که  این هاست  مانند  و  زیرساخت ها 
آن ها فراتر از اختیارات و قدرت مدیران بنگاه های 
اقتصادی است. حاکمیت قانون یکی از مهم ترین 
است.  کار  و  کسب  فضای  در  تاثیرگذار  عوامل 
دولت ها تالش می کنند با وضع قوانین و مقررات 
اهدافی  به  اعتباری  و  پولی  تعرفه ای،  بودجه ای، 
همچون رشدف توسعه توزیع درآمد و ... دست پیدا 
کنند. این قوانین و مقررات جهت عملیاتی و اجرایی 
شدن به بوروکراسی نیاز دارند. چنانچه بوروکراسی 

حقوق  نظام  می تواند  نباشد،  متناسب  اتخاذ   شده 
اداری کشور را با چالش مواجه کند. 

مقررات  از  برخی  می رسد  نظر  به  حاضر  درحال 
دور  اهداف خود  از  به جای تسهیل کنندگی  موجود 
دست وپاگیر  و  غیرضروری  موانع  ایجاد  با  و  شده 
مانع بروز نوآوری در محیط کسب وکار شده اند. عدم 
تناسب قوانین و بوروکراسی منجر به قانون گریزی و 
قانون شکنی، ایجاد اقتصاد غیررسمی و عدم استفاده 
از ظرفیت نیروی جامعه برای رشد و توسعه کشور 
دست وپاگیر،  مقررات  و  قوانین  وجود  است.  شده 
منسوخ و غیرکارآمد موجبات دخالت بیشتر دولت در 
اقتصاد را فراهم می آورد که این امر منجر به محدود 
درنتیجه  و  شده  خصوصی  بخش  فعالیت  شدن 

کارآیی اقتصادی را کاهش می دهد.
باتوجه به این موضوع گسترش فعالیت های اقتصادی 
افزایش  ایجاد  اشتغال،  موجب رشد سرمایه گذاری، 
توسعه  و  دولت  برای  مالیات  افزایش  مردم،  درآمد 
ایجاد  درجهت  کشورها  کلیه  می شود.  جامعه  رفاه 
اقتصادی  فعاالن  برای  کسب وکار  مناسب  محیط 
تالش می کنند؛ زیرا توسعه بخش خصوصی مبتنی 
بر مجموعه پیچیده ای از قوانین، زیرساخت ها، محیط 
بازارهای مالی، جذب  اقتصاد کالن، توسعه  باثبات 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی، توسعه صنایع کوچک 
و متوسط، مقررات بازار کار و ... است و باتوجه به 
اقتصاد  یک  در  مجموعه  این  شدن  فراهم  اینکه 
به صورت خودکار اتفاق نمی افتد، ایجاد زیرساخت های 
نهادی و زیربنایی برای توسعه رفع موانع کسب و کار 

در زمره وظایف ضروری دولت است. 
کسب وکار  فضای  اصالح  است  مسلم  آنچه 
جهانی  عرصه  در  مزبور  شاخص های  بهبود  و 
نه تنها گامی مثبت و اساسی درجهت تقویت جنبه 
اقتصاد،  عرصه  در  خصوصی  بخش  مشارکت 
کشور  در  تولید  افزایش  و  سطح اشتغال  ارتقای 
محسوب می شود، بلکه به طور قطع پیامی مهم برای 
سرمایه گذاران خارجی به منظور ورود به کشور و ارتقا 

و تسهیل جریان انتقال فناوری به شمار می رود. 
محیط  گفت  می توان  خالصه  به طور  پس 
کسب وکار، محیطی است که خارج از اراده و کنترل 
آنان  برای  به عبارتی  و  بوده  کسب وکار  صاحبان 
محیط خارجی محسوب می شود. درحقیقت محیط 
کسب وکار فضایی است که فعالیت یک کارآفرین یا 
فعال اقتصادی بالقوه بتواند در آن کسب وکار ایجاد 
کرده و آن را رشد دهد؛ بنابراین ضعف یا قوت مدیر 

بنگاه تاثیر به سزایی در محیط کسب وکار ندارد. 
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برق؛ صنعتی پردرد اما پیش رو
صنعت برق در کشور ما صنعتی روزآمد است که 
همواره حرکتی رو به جلو داشته است. این صنعت 
همیشه و حتی در شرایط دشوار تحوالت اقتصادی و 
تکنولوژیکی متعددی را تجربه کرده و در حال حاضر 
با شتاب بیشتری در مسیر پویایی  هم خوشختانه 
قرار دارد. پتانسیل ها و توانمندی های شرکت های 
مختلف از جمله سازندگان تجهیزات و پیمانکاران 
این حوزه، به خوبی نشان می دهد که امروز ما شاهد 
مجموعه  این  در  ارزشمندی  بسیار  نوآوری های 
برق  قوت صنعت  نقاط  از  دیگر  یکی  هستیم.  ها 
است. عمده کسانی  این صنعت  فعالین  و  مدیران 
که در صنعت برق مشغول به کارند، چه در بخش 
خصوصی و چه در بخش دولتی، افکار و دیدگاه های 
توسعه ای دارند و همین دیدگاه ها پایه های بنیادین 

پیشرفت این صنعت را بنا نهاده است. 
نکته دیگری که باید آن را به شکل جدی مد نظر 
شرکت های  از  بسیاری  که  است  این  دهیم  قرار 
سازنده تجهیزات و خدمات در صنعت برق، با اتکا 
توانسته اند  بسیارشان  توانمندی  و  ها  پتانسیل  به 
مرزهای  از  داخلی،  بازارهای  در  فعالیت  بر  عالوه 
عرصه های  در  را  خود  جایگاه  و  بگذرند  کشور 
بین المللی تثبیت کنند. فراموش نکنیم که کمبود 
شدید نقدینگی و نوسانات قابل توجه اقتصادی، کار 
را برای فعالین اقتصادی و از جمله صاحبان صنعت 
برق در داخل و خارج از کشور سخت کرده اما باز 
هم با اینحال صاحبان این صنعت، بنگاه های خود 
را به گونه ای مدیریت کردند که هیچگاه از تکاپو، 
تحقیق و توسعه و ساخت دست نکشیدند و همواره 

حرکت رو به جلوی خود را ادامه دادند. 

راه هموار توسعه صنعت برق
بـر همیـن اسـاس مـن بر ایـن بـاورم کـه صنعت 
بـرق بـا اتـکا بـه زیرسـاختی کـه اینچنین اسـتوار 

و محکـم بنـا شـده، انشـاهلل در آینـده هم توسـعه 
ای بیـش از پیـش خواهـد داشـت. البتـه ذکـر این 
نکتـه را ضـروری می دانـم کـه وزارت نیـرو هـم 
در ایـن مسـیر تـالش خواهـد کـرد بـا اتـکا بـه 
مجموعـه ای از تجربیـات خـود، حتـی االمـکان 
از شـرکت های داخلـی حمایـت کنـد. لـذا بـا ایـن 
رویکـرد هـر شـرکت خارجی کـه قصـد فعالیت در 
ایـران را داشـته باشـد، ناگزیـر اسـت با مشـارکت 
شـرکت های داخلـی کار خـود را پیـش ببـرد. هـر 
چنـد مـا در زمینـه سـاخت و تجهیـزات به شـکل 
کامـل بـر سـاخت داخل تکیـه کرده ایـم و فقط در 
زمینـه انتقـال تکنولـوژی و سـرمایه اسـت که باید 
بـا کمـک شـرکت های داخلـی بعـد تکنولوژیکـی 

صنعـت بـرق را توسـعه دهیـم. 

سندیکا؛ پل ارتباطی قدرتمند و اثربخش 
برق  صنعت  سندیکای  از  می دانم  الزم  اینجا  در 
فعال،  تشکل های  از  یکی  که  کنم  تشکر  ایران 
تجربیات  به  اتکا  با  و  بوده  اثرگذار  و  هوشمند 
مدیرانش به شکل مناسب و اثربخشی سازماندهی 
به یک  امروز بدل  شده است. در حقیقت سندیکا 
پل ارتباطی قدرتمند بین بخش خصوصی و وزارت 
به  با توجه  نیرو و کارفرمایان صنعت برق شده و 
توانمندی هایش به خوبی قادر است کار انتقال پیام 
و پیگیری حقوق اعضای خود و منافع صنعت برق را 
به شکلی قوی و هدفمند دنبال کرده و به خوبی به 

پیشبرد اهداف کلی این صنعت کمک کند. 

حفظ بازارهای داخلی با اتکا به توان 
ساخت داخل

شـرکت های داخلـی، مجموعه هایـی هسـتند کـه 
بـه صـورت نهادینـه شـده در ظرفیـت کشـور و با 
دلسـوزی بسـیار و نیـز علیرغـم تحمل مشـقات و 
نامالیمـات بسـیار در جریـان تحریـم هـا صنعـت 

بـرق را سـرپا نگـه داشـته، آن را توسـعه دادنـد و 
نوآوری هـای بسـیاری داشـتند. ایـن یـک قـوت 
و قابلیـت اسـت کـه حتـی اگـر متعلـق به کشـور 
دیگـری هـم بـود بایـد آن را جـذب می کردیـم و 
امـروز که ایـن پتانسـیل متعلق به کشـور خودمان 
اسـت، حفـظ آن یک رسـالت و وظیفه ملی اسـت. 
امـروز مـن اعالم می کنـم که شـرکت های داخلی 
بـه هیـچ عنوان نبایـد از بابـت اینکـه زمانی جذب 
سـرمایه از خـارج از کشـور بازارهـای آنهـا را تحت 
الشـعاع قـرار دهـد، نگرانی داشـته باشـند. چرا که 
بـر اسـاس قانـون حتـی سـرمایه گـذاران خارجی 
هـم ناگزیرنـد بیـش از 51 از تـوان سـاخت داخـل 
اسـتفاده کننـد و شـرکت های داخلـی مـا هـم اگر 
بـا مجموعه هـای خارجـی  دنبـال مشـارکت  بـه 
باشـند، قطعا در این پروسـه بخشـی از کار را عهده 
دار خواهنـد شـد تـا کار بر اسـاس منافع مشـترک 

دنبال شـود. 
در  تنهـا  دارد  نظـر  در  هـم  نیـرو  وزارت  البتـه 
جوابگـو  داخلـی  سـرمایه های  کـه  مـواردی 
بپذیـرد.  را  خارجـی  سـرمایه گذاری های  نیسـت 
سـرمایه های خارجـی فرصتی در درون خـود دارند 
و آن هـم ایـن اسـت کـه هزینـه تامیـن سـرمایه 
در خـارج از ایـران بسـیار کمتـر از کشـور ماسـت 
و ایـن می توانـد با مشـارکت بخـش داخلـی ما به 
جـذب سـرمایه های ارزان تـر و تولیـد تجهیزاتی با 
قیمـت تمام شـده پایین تـر، طراحی هـای جدید و 

تکنولوژی هـای بـه روز شـده منجـر شـود. 
ورود  برای  زمینه  طریق  این  از  اینکه  ضمن 
فراهم  نیز  ثالث  بازارهای  به  ایرانی  شرکت های 
می شود و فرصتی برای توسعه بازارهای صادراتی 
نیرو  وزارت  در  ما  می شود.  ایجاد  زایی  و اشتغال 
با جذب  که  نیستیم  این  دنبال  به  عنوان  هیچ  به 
سرمایه های خارجی سهم شرکت های ایرانی را از 

بازارهای داخلی در اختیار خارجی ها قرار دهیم. 
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کنوني  چالش هاي  اصلي ترین  شما  دیدگاه  از 
اقتصاد ایران چیست؟

ایـران  اقتصـاد  میان مـدت  چالـش  مهم تریـن 
مساله اشـتغال اسـت که نیازمند رشـد پایدار اقتصاد 

است. کشـور 

فضاي کالن اقتصاد ایران چه فرصت هاي مناسبي 
براي جذب سرمایه گذاران خارجي دارد؟

ایـران رتبه اول منطقه را از نظر تولید علم داراسـت. 
همچنیـن کشـور در صـورت ملـی شـدن و سـلب 
مالکیـت، پرداخـت غرامـت را تضمیـن می کنـد. به 
عـالوه مـا جبران خسـارت های ناشـی از ممنوعیت 
خسـارت های  مالـی،  موافقتنامه هـای  توقـف  و 
احتمالـی در رونـد خرید کاال و مشـکالت پیش آمده 
در رونـد خدمات تولیدی را نیز عهده دار می شـویم.
همچنین امـکان انتقال آزادانه ارز به کشـور، انتقال 
آزادانـه اصـل سـرمایه و منافـع آن بـه صـورت ارز 
و کاال، حمایت هـای یکسـان بیـن سـرمایه گذاران 
داخلـی و خارجـی، امـکان سـرمایه گذاری خارجـی 
سـرمایه گذاری  پذیـرش  صددرصـد،  صـورت  بـه 
خارجـی در همـه زمینه هـا و امـکان تملـک زمیـن 

در ایـران وجـود دارد.
عالوه بر این امکان ارائه پروانه اقامت سه ساله برای 
مدیران و وابستگان درجه یک آن ها در ایران فراهم 

شده و تمدید اقامت آنان نیز امکانپذیر است. 
حداکثر نرخ مالیات در ایران 25 درصد است؛ ضمن 
ویژه  و  آزاد  مناطق  در  امکان سرمایه گذاری  اینکه 
اقتصادی با معافیت مالیاتی 200 ساله وجود دارد و 
ورود و خروج بدون نیاز به اخذ ویزا و ورود و خروج 

مواد اولیه و کاال در این مناطق آزاد است.
به عالوه در کشور ما چشم انداز رشد اقتصادي باال با 

پیش بینی تحوالت اقتصادی آینده 
همواره از دغدغه های فعاالن 
اقتصادی بوده است. این گروه برای 
برنامه ریزی ها و سرمایه گذاری های 
خود به یک نوع ثبات اقتصادی نیاز 
دارند که متاسفانه چندی است در 
کشور کمیاب شده است. طبق گفته 
کارشناسان و صاحب نظران یکی 
از دالیل ناکامی ایران دررابطه با 
جذب سرمایه های خارجی نیز همین 
عدم ثبات اقتصادی و ناتوانی در 
پیش بینی مناسبات آینده است. اما 
باوجود بی ثباتی ها فعاالن اقتصادی 
ناچار به ادامه حرکت هستند و در 
این مسیر هر کمکی به پیش بینی 
شرایط آینده اقتصاد کشور برای آنان 
مفید خواهد بود. در شماره حاضر 
علی اصغر اسماعیل نیا، مدیرکل دفتر 
تنظیم مقررات بازار آب و برق و 
خصوصی سازی وزارت نیرو ضمن 
تشریح شرایط فعلی اقتصاد ایران، 
تصویری از آینده اقتصاد ایران را 
ارائه می دهد.
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جمعیت 80 میلیونی، نیروهای جوان و تحصیلکرده 
بازار 300  اقلیمی در مجاورت  تنوع جغرافیایی و  و 

میلیونی حوزه دریای خزر وجود دارد.
اخیرا کاهش تورم از باالی 40 درصد به 11 درصد 
و رشد اقتصادی مثبت )7.6 درصد در شش ماهه 
نخست سال 95( بعد از یک دوره رشد منفی ناشی 
از اعمال تحریم های بین المللی محقق شده است و 
این عامل نیز از دیگر مزایای سرمایه گذاری خارجی 

در ایران محسوب می شود.
البته ذکر این نکته را هم ضروری می دانم که اجرای 
ظرفیت  سرمایه گذاری،  و  تولید  موانع  رفع  قانون 
جدیدی را برای ایجاد فضای رقابتی در کشور ایجاد 
کرده است. در کنار آن سیاست های کالن اقتصاد 
مقاومتی نیز شرایط جدیدی را به وجود آورده است تا 
بتوانیم به سمت ثبات، بهره وری باال و کاهش موانع 

و محدودیت های اداری و اقتصادی حرکت کنیم.
همچنین موافقتنامه حمایت از سرمایه گذاری با بیش 
از 60 کشور دنیا امضا شده و زیرساخت های الزم 

برای سرمایه گذاری فراهم است. 
همـه مـوارد فوق الذکر نشـان دهنده فضـاي مثبت 
اقتصـاد ایـران بـوده و فرصت های بزرگـی را براي 
احـداث  درزمینـه  خارجـي  سـرمایه گذاري  جـذب 
نیروگاه هـاي تجدیدپذیـر با قـرارداد خرید تضمیني 
20 سـاله، احـداث نیروگاه هـاي حرارتي با قـرارداد 
نیروگاه هـاي  احـداث  سـاله،   5 تضمینـي  خریـد 
و  آب شـیرین کن  پروژه هـاي  بـزرگ،  برقابـي 
تصفیـه آب، پروژه هـای  تصفیه و انتقـال فاضالب، 
سدسـازي،  پروژه هـای  آب،  انتقـال  پروژه هـاي 
پروژه هـاي  زهکشـي،  و  آبیـاري  شـبکه هاي 
صرفه جویي سـوخت درراستاي اسـتفاده از ظرفیت 
مـاده 12 قانـون رفع موانـع تولید و دیگـر زمینه ها 

فراهـم می کنـد.

چـرا ما تا امروز نتوانسـته ایم تجـارب پرتعداد 
موفـق و تاثیرگـذاري در جـذب سـرمایه هاي 

خارجي داشـته باشیم؟
دالیل متعددي منجر به عدم تحقق سرمایه گذاري 
خارجي در ایران به خصوص پس از برجام شده اند که 
رتبه باالي ریسک سرمایه گذاري در ایران، مشکالت 
بازگشت تحریم ها، مشکالت اتصال سیستم بانکي 
کشور به سیستم پیشرفته بانکي بین المللي، فضاي 
نامناسب کسب وکار در ایران، حجیم بودن دولت و 

ضعیف بودن بخش خصوصي از آن جمله است.
زمینه ساز  مي تواند  برجام  آیا  شما  دیدگاه  از 

کشور  براي  اقتصادي  بزرگ  تحوالت  ایجاد 
باشد؟ الزامات ایجاد این تحول چیست؟

نظیر  مثبتی  تحوالت  زمینه  می تواند  قطعا  برجام 
در  مالی  تامین کنندگان  و  سرمایه گذاران  حضور 
از  قبل  )برخالف  متعدد  کشورهای  ازسوی  کشور 
تحریم که تنها تامین کننده مالی خارجی ایران کشور 
چین به حساب می آمد(، انتقال تکنولوژی به کشور و 
صادرات آن به سایر کشورها درزمینه های نیروگاهی، 
... و همچنین رشد  انتقال برق، شبکه فاضالب و 
کشور  برای  را  برق  و  آب  حوزه  خدمات  صادرات 
فراهم آورد، اما تمامی این امور مشروط به آن است 

که طرفین برجام به تعهدات خود پایبند باشند.

بخش هاي  تمام  تقریبا  کنوني  شرایط  در 
اقتصادي و صنعتي کشور با رکود دست وپنجه 
این  از  برون رفت  شما  نگاه  از  مي کنند.  نرم 

رکود مستلزم چه تدابیري است؟
به طور کلي چند عامل موجب رکود تورمی در اقتصاد 
ایران شده اند که خروج از این وضعیت مستلزم رفع 
آن هاست. عدم توازن بودجه درکنار ضعف خدمات 
)عواملی  بانکی  و  پولی  بخش  مشکالت  دولت، 
می شوند(،  تورم  و  نقدینگی  رشد  به  منجر  که 
ضعف سیستم بانکی در تجهیز منابع و جمع آوری 
پس اندازهای مردم، بدهی بانک ها به بانک مرکزی، 
عدم بازگشت مطالبات بانکی و طرح مسکن مهر 

ازجمله این عوامل هستند.
درمقابـل عوامـل یادشـده، اصـالح سیسـتم بانکی 
جهـت ایجـاد جذابیـت بـرای جـذب منابع بیشـتر، 
رقابتـی کـردن سیسـتم بانکـی )افزایـش قـدرت 
کنتـرل  دارایی هـا(،  سـایر  بـا  بانک هـا  رقابـت 
نقدینگـي و اسـتقالل بانـک مرکـزی، پررنگ تـر 
سـاختن نقش بازار سـرمایه و بازار اوراق مشـارکت 
در تامیـن مالـی بنگاه هـای بـزرگ دولتـی و فعـال 
شـدن بانک ها فقـط در تامیـن سـرمایه در گردش 
بـرای  کـه  هسـتند  اقداماتـی  ازجملـه  بنگاه هـا 
برون رفـت از رکـود فعلـی بایـد نسـبت بـه آن هـا 

کرد. اقـدام 
دولت  تاریخی  مداخالت  درنتیجه  دیگر  ازسوی 
پیش بینی  قابل  چهارچوب  یک  نبود  و  اقتصاد  در 
شده  نامناسب  کسب وکار  محیط  دولت،  ازسوی 
به  توجه  خصوصی،  بخش  توانمندسازی  با  که 
خصوصی سازی های جدید، توجه به شبه دولتی ها و 
اصالح قوانین ورشکستگی می توان درجهت بهبود 

آن قدم برداشت.

نظـام ناکارآمـد یارانـه و بـروز خطاهای بـزرگ در 
شـیوه اصـالح آن نیـز از دیگـر مشـکالت کنونـي 
کشـور اسـت؛ کـه در این زمینـه الزم اسـت دولت 
رابطـه بیـن بـازار انـرژی و بـازار ارز را درخصوص 
قیمـت  و  کنـد  اصـالح  یارانه هـا  هدفمندسـازی 
انـرژی را به صـورت یک بـاره یـا ظـرف چندسـال 

دهد.  افزایـش 
مساله دیگر دولت در این حوزه، پرداخت نقدی یارانه 
غیرمتناسب با درآمد حاصل شده از اجرای قانون بود 
که در مراحل بعد نیز این روند اشتباه درقالب پرداخت 

یارانه به گروه های هدف ادامه پیدا کرد.
رکود  عوامل  دیگر  از  نیز  ارزی  نامساعد  شرایط 
اقتصاد کشور است. دولت باید مشخص کند در سال 
به چه میزان ارز نیاز دارد؛ چراکه درحال حاضر رفتار 

او در بازار ارز غیرقابل پیش بینی است.
تحریم ها و محدودیت های بین المللی اقتصاد ایران 
نیز از دیگر عوامل رکود است که راه برطرف ساختن 

این مشکل تعامل مثبت با دنیاست.

ما تا دستیابي به اهداف و آرمان هاي تصویر 
شده در افق 1404 فاصله بسیاري داریم. فکر 
مي کنید ظرف یک دهه باقیمانده مي توانیم این 

فاصله را جبران کنیم؟
 بـرای رسـیدن بـه سـند چشـم انداز 1404 صنعت 
دالر  میلیـارد  سـیصد  از  بیـش  بـه  بـرق،  و  آب 
سـرمایه گذاری جدید نیاز داریـم و برای تحقق این 
حجـم سـرمایه گذاری بـه اسـتفاده از ظرفیت های 
سـرمایه گذاران خارجـی نیازمنـد هسـتیم؛ چراکـه 
منابـع داخلی کشـور بـرای سـرمایه گذاری محدود 
اسـت و امـکان این حجـم از سـرمایه گذاری بدون 
بهره گیـری از سـرمایه گذاران خارجی وجـود ندارد.

بـه عقیـده شـما کاسـتي ها و چالش هـاي   
کسـب وکار  و  اقتصـادي  فضـاي  در  موجـود 
کشـور تا چه اندازه ناشـي از ضعـف مدیریتي 

در بنگاه هـاي اقتصـادي اسـت؟
چالش ها و کاستي هاي کنوني اقتصاد ایران عمدتا از 
دو ناحیه ناشي مي شود: محیط بین المللي )اقتصادي 

و سیاسي( و محیط داخلي )دولت و بنگاه ها(.
اقتصادی  چالش های  عمده  مي رسد  نظر  به 
و  است  دولت  و  بین المللي  از محیط  ناشي  کشور 
بخش اندکی از آن ها شامل کیفیت پایین محصول، 
استفاده از تکنولوژي قدیمي، پایین بودن بهره وري 

و ... به مدیریت بنگاه ها برمي گردد.
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رویکردهـای سرمـایه گـــذاری خارجـی در 
ایـران بعـد از برجـام به چه صـورت پیگیری 
شـده اسـت؟ آیا صرفـا فاینانس ها را شـامل 
 شـده و یـا اینکه سـرمایه گذاری مسـتقیم یا 

FDI هـم دنبال می شـود؟
برنامه هایی که ما در مرکز توسعه صادرات و پشتیبانی 
صنایع آب و برق اعالم کرده ایم مبتنی بر آن است 
که شرکت های خارجی که قصد ورود به بازار ایران 
از   یکی  با  باید  دارند  را  درآن  سرمایه گذاری  و 

شرکت های ایرانی فعال در زمینه مورد نظر 
شرکت  های  طریق  از  و  شوند  هماهنگ 
ایرانی مورد نظر وارد بازار ایران شوند تا هم 
انتقال تکنولوژی صورت پذیرد و هم استفاده 

حداکثر از توان داخلی محقق شود.

امـکان پذیـر  طریق  چه  از  امر  این 
است؟ یعنی شرکت های خارجی 
از چه طریق می توانند  و  چگونه 
مختلف  شرکت های  پتانسیل  با 
همکاری  و  شوند  آشنا  ایرانی 
مجرای  از  را  خود  سرمایه  و 

صنعت  بازار  وارد  مناسب 
برق ایران کنند؟ مشخصا 

نمی توان چشمداشتی به چشم اندازهای 
یک جامعه کالن اقتصادی داشت، بی آنکه 
ابعاد سرمایه گذاری خارجی آن را بررسی 
و به طور دقیق و شفاف تنظیم کرد و این 
مساله ای است که سوای آنچه در گفتار 
مسئولین شنیده می شود می بایست در 
کردار اجرایی ترین بخش های مرتبط با 
موضوع جویای آن شد. از این رو از بهرام 
نظام الملکی معاون امور پشتیبانی صنعتی 
مرکز پشتیبانی صنایع آب و برق و توسعه 
صادرات وزارت نیرو راجع به رهیافت 
عملی این بخش از وزارت نیرو برای ورود 
مثمر ثمر سرمایه گذارن خارجی به صنعت 
برق کشور جویا شدیم که هر چند به 
تناسب فرصت اندک پاسخ ها کوتاه بود اما 
به همان اندازه صریح و بی تردید از لزوم 
پایبندی تمام سطوح این وزارتخانه به اصول 
مدون قانونی خبر می داد. در ادامه این گفتگو 
را خواهید خواند:
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نقش دفتر توسعه صادرات و  پشتیبانی صنایع آب و 
برق وزارت نیرو در این زمینه چیست؟ 

بخـش پشـتیباني و صـادرات وزارت نیـرو در خدمـت 
شـرکت هاي ایرانـي و تشـکل هاي آب و بـرق بخـش 
خصوصـي کشـور اسـت و تـا کنـون سـعي داشـته در 
جلسـات و همچنیـن براسـاس پیشـنهادهای واصلـه از 
ایرانـي  طرف هـاي خارجـي، آن هـا را بـا شـرکت هاي 

فعـال در آن زمینـه مشـخص مرتبـط کنـد.

ایـن فرمایـش شـما در حالـی اسـت کـه از طرفی 
هم می شـنویم قراردادها و مراوداتـی تجاری بدون 
بـه بـازی گرفتن بخـش خصوصـی بـا هیات هایی 
از ترکیـه و کـره جنوبـی آن هـم صرفـا بـه شـکل 
فاینانـس صـورت گرفته اسـت. بـرای ایـن موارد 

چـه توضیحـی را قابـل ارائـه می دانید؟ 
به هر حال طبق قانون حداکثر استفاده از توان داخلی در 
بخش فنی و مهندسی، هر گونه مراودات تجاری خارج 
از محدوده تعیین شده خالف قانون بود. طرف خارجی را 
موظف به هماهنگی و اقدام از کانال شرکت های ایرانی 
می کند. بنابراین و رعایت قانون فوق در کشور براي کلیه 
شرکت هاي خارجي که قصد ورود به بازار ایران را دارند 

اجباري است. 

از سوی دیگر به نظر می آید نسبت به روزهای اولی 
که برجام به نتیجه رسیده بود استقبال خارجی ها کمتر 
شده باشد، آیا این امر را تصدیق می فرمایید و دالیل 

آن را چه می دانید؟
بدیهی است خارجی ها در هر شرایطی منافع سازمانی و 
ملی خود را دنبال می کنند و ما نیز متعاقبا باید منافع خود را 
در نظر داشته باشیم و چشم امیدمان نه به خارج از کشور 
که به توان و اقتدار فنی و مهندسی شرکت های ایرانی 
برای آباد کردن مملکت باشد. شرکت های ایراني علی رغم 
مشکالت و تحریم هایی که وجود داشته است عالوه بر 
اجرای پروژه های داخلی و مطالبات معوقه شان از وزارت 
نیرو، همچنان در مناقصات بین المللی نیز شرکت می کنند 
و با وجود تحریم ها و سیستم بانکی که همچنان در صدور 
ضمانت نامه و ارائه تسهیالت ارزان قیمت با ایشان همراه 
نبوده، در مناقصات بین المللی برنده می شوند که باید از 

شرکت هاي ایراني واقعا قدردانی شود.

آیا در این مدت سندیکا و مرکز توسعه صادرات و 
پشتیبانی صنایع آب و برق وزارت نیرو برای جلب 
طرفین  مابین  هماهنگی  و  خارجی  سرمایه گذاری 

داخلی و خارجی عملکرد مناسبی ارائه داده اند؟ 
مربوطه  نهادهای  و  دولت  است  واضح  آنچه  ببینید 
می بایست هر شرکت یا هیات خارجی که به آنان مراجعه 
می کند را پیش از هر چیز به تشکل های مربوطه در بخش 
خصوصی ارجاع دهند و اگر زمینه فعالیتی شان صنعت برق 
است آنان را به سندیکا معرفی سازد تا آن پیوند و انتقال 
ایرانی  شرکت های  برای  می رود  انتظار  که  تکنولوژی 
بخش خصوصی حاصل شود. بدیهی است دستگاه هاي 
دولتي خود نمي توانند شرکت تاسیس کنند. امروزه در دنیا 
هر کشوري که پیشرفت کرده، به بخش خصوصي خود 
اهمیت داده که متاسفانه این کار در کشور علي رغم قوانین 

و دستورالعمل هایي که وجود دارد صورت نمي گیرد.

آیا در عمل هم این مهم محقق شده است؟ 
در اصل هنوز قراردادی در این زمینه منعقد نشده است و 
این قراردادها توسط هر نهاد یا گروهی اعم از وزارت  نیرو 
یا هر وزارتخانه دیگر صورت پذیرفته باشد می بایست از 

قانون حداکثر استفاده از توان داخلی تبعیت کند.

عدم انعقاد قراردادهای فی مابین با وجود مراجعات 
متعدد طرفین ایرانی و خارجی چیست؟

مسئولین  از  بعضي  که  است  این  کشور  اصلي  مشکل 
متاسفانه به توانمندي و قابلیت هاي داخلي معتقد نیستند و 

چشم به بیرون از کشور دوخته اند.
اگر واقعا به توانمندي و قابلیت شرکت ها در حوزه هاي 
مختلف توجه شود می بایست مشابه آنچه در سایر کشورها 
شاهدیم، تسهیالت ارزان قیمت در اختیار شرکت ها قرار 
گیرد و طلب هاي آن ها به موقع پرداخت شود. شرکت هاي 
ایراني نه تنها مي توانند مشکالت طرح هاي داخلي را حل 
کنند، بلکه نقش فعال تري نیز در پروژ ه هاي برون مرزي 
کشور  بانکي  و  مالي  سیستم  متاسفانه  داشت.  خواهند 
به جاي اینکه در خدمت تولید، صادرات و عمران و آبادي 
کشور باشد عمال به امور بنگاهداري مشغول است و تا این 
امر در کشور اصالح نشود، کارها به نتیجه نخواهد رسید.

شرکت های ایراني علی رغم 
مشکالت و تحریم هایی که 
وجود داشته است عالوه بر 
اجرای پروژه های داخلی و 

مطالبات معوقه شان از وزارت 
نیرو، همچنان در مناقصات 

بین المللی نیز شرکت می کنند 
و با وجود تحریم ها و سیستم 

بانکی که همچنان در صدور 
ضمانت نامه و ارائه تسهیالت 
ارزان قیمت با ایشان همراه 

نبوده، در مناقصات بین المللی 
برنده می شوند که باید از 
شرکت هاي ایراني واقعا 

قدردانی شود
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اقتصاد  کنونی  از دیدگاه شما چالش های 
ایران چیست؟

به نظر من اصلی ترین مشکل فعلی اقتصاد ایران، 
بی انضباطی اقتصادی است. این بی انضباطی در 
یکی  است.  دسته بندی  قابل  گروه  سه  قالب 
در  که  است  پولی  انضباطی  بی  موارد  این  از 
شامل  که  است  مشاهده  قابل  بانکی  سیستم 
بدهی های دولت، شرکت های دولتی و بخش 
خصوصی به سیستم بانکی و به طور کلی حجم 
است.  بانکی  سیستم  به  پولی  معوقات  باالی 
بی انضباطی پولی علت رشد فزاینده نقدینگی در 

اقتصاد ایران نیز محسوب می شود.
دومین مورد بی انضباطی مالی است که در سند 
بودجه دولت قابل مشاهده است. متاسفانه در 
بزرگ  به شدت  دولت  بودجه  اخیر  سال های 
سعی  هنوز  دالیلی  به  بنا  دولت  این  و  شده 
دولتی  اقتصاد  در جهت کوچک شدن  نکرده 
قدم بردارد. در سند بودجه به مواردی سرمایه 
تخصیص داده شده که درست نیست. نه تنها 
این تخصیص بودجه به نفع اقتصاد ملی نیست؛ 
فزاینده ای  زیان های  با  را  اقتصاد  حتی  بلکه 

مواجه می سازد. 
فرهنگی  انقالب  عالی  مثال شورای  به عنوان 
که یک نهاد سیاستگذاری است، دبیرخانه ای 
دارد که می توان آن را با حداکثر 20 نفر پرسنل 
اکنون صدها  اما  کرد  اداره  شکل  بهترین  به 
نفر در آن مشغول به کار هستند و درحد یک 
دبیرخانه  این  است.  یافته  وزارتخانه گسترش 
سوی  از  است.  کل  اداره   12 از  بیش  دارای 
دیگر وضعیت فرهنگ کشور نیز به هیچ وجه 
مساعد نیست. مشکل همینجاست که سرمایه 
فرهنگی  ارتقای  صرف  اینکه  به جای  کشور 
شود، صرف نهادهایی می شود که باعث بزرگ 

شدن و ناکارآیی دولت می شوند.
است  دولتی  اقتصاد  در  اقتصادی  فساد  ریشه 
و بنابراین هرچه اقتصاد دولتی بزرگ تر شود، 

یافت.  خواهد  افزایش  دولتی  فساد  آن  به تبع 
دولتی که هزینه  دانشگاه های  تعدد  علی رغم 
تحصیل دانشجویان آنها از منابع عمومی دولت 
تامین شده و فارغ التحصیالنشان اکنون بیکار 
هستند، شورای عالی انقالب فرهنگی در 31 
کرده  ایجاد  فرهنگیان  دانشگاه   31 استان 
دانشگاه های  بهترین  فارغ التحصیالن  است. 
پلی تکنیک،  شریف،  تهران،  دانشگاه  مثل  ما 
دارای شغل  دانشگاه مشهد  و  دانشگاه شیراز 
نیستند و آنگاه به رتبه 14 هزار کنکور که در 
شده  تحصیل  به  مشغول  فرهنگیان  دانشگاه 
است، از روز اول خوابگاه دانشجویی رایگان، 
کمک هزینه دانشجویی و حقوق تعلق می گیرد 
و دوره دانشجویی او سابقه محسوب می شود و 
زمانی که فارغ التحصیل می شود، برای او شغل 
تضمینی موجود است. با چنین وضعیتی هیچ 
تحولی در آموزش و پرورش ایجاد نخواهد شد.
دولتی  دانشگاه  7ـ6  حدود  قم  مثل  شهری 
دانشگاه  مفید،  دانشگاه  قم،  دانشگاه  از  اعم 
علوم  دانشگاه  فرهنگیان،  دانشگاه  صنعتی، 
قضایی و ... دارد. اگر این شهر هزار دانشگاه 
خصوصی داشته باشد، مشکلی ایجاد نمی شود 
تغذیه  دولتی  منابع  از  دولتی  دانشگاه های  اما 

می شوند. 
شلختگی  و  می شود  حجیم  دولت  وقتی 
می شود،  حاکم  دستگاه ها  بر  اقتصادی 
اکنون    می آید.  به وجود  این  نظیر  مشکالتی 
 50 اگر  که  داریم  تحقیقاتی  موسسه  صدها 
درصد بودجه آنها صرف امور تحقیقاتی شود، 
اینطور  متاسفانه  اما  داشته اند  خوبی  عملکرد 
نیست و بسیاری از اینها تنها حقوق می گیرند و 

برای دولت هزینه بر هستند. 
دانشگاه هایی  توسعه  و  رشد  با  حاضر  درحال 
پیام نور و علمی ـ کاربردی  آزاد،  نظیر دانشگاه 
در بخش فرهنگی کشور کارخانه مدرک سازی 
به شدت درحال گسترش است و این به اعتقاد 

با گذشت زمان از توافق برجام و نبود تغییر 
محسوس در وضعیت اقتصادی کشور، صنعتگران 
و سایر فعاالن اقتصادی نگران آن شده اند که 
پیش بینی ها از تاثیرات برجام تحقق نیافته و 
شرایط بر همان وضعیت سابق خود باقی بماند. 
ازسوی دیگر اسنادی مانند برنامه ششم توسعه و 
سند چشم انداز اقتصاد کالن ایران در افق 1404 
نیز انتظاراتی را در میان اقشار گوناگون اقتصادی 
کشور برانگیخته که شرایط فعلی را پاسخگوی 
آن نمی دانند. این نگرانی ها ما را بر آن داشت تا با 
اختصاص این شماره نشریه ستبران به موضوع 
چشم انداز اقتصاد کالن ایران به بررسی شرایط 
اقتصادی کشور بپردازیم که تاحدودی از این ابهام 
پرده برداریم. مهدی پازوکی، اقتصاددان و استاد 
دانشگاه عالمه طباطبایی در گفت وگو با ستبران به 
ارزیابی چشم انداز اقتصادی ایران پرداخته است. 

بیم هـا و امیدهای اقتصـاد کالن ایـران

64



من نتیجه سیاست های نابخردانه دبیرخانه شورای 
انقالب  ستاد  البته  است.  فرهنگی  انقالب  عالی 
مالی  بی انضباطی های  از  نمونه  تنها یک  فرهنگی 

گسترده در کشور است.
که  است  اداری  بی انضباطی  بی انضباطی،  سومین 
نمونه آن را اخیرا در ماجرای موسوم به حقوق های 
دستمزد  و  حقوق  سیستم  کردیم.  نجومی مشاهده 
ناعادالنه ترین سیستم های حقوق و  از  ایران یکی 
دستمزد در جهان است. در گذشته نسبت حداقل به 
حداکثر حقوق 7 برابر بود و اکنون به بیش از 20 

برابر افزایش یافته است. 
مجلس نهم در برنامه پنجم توسعه بیمه و بانک ها را 
از قانون خدمات مدیریت استثنا کرد یا شورای عالی 
انقالب فرهنگی کارکنان دبیرخانه خود را از برخی 
قوانین استثنا کرد و این درحالی است که شورای 
قانونگذار  نهاد  یک  اصال  فرهنگی  انقالب  عالی 
نبوده و حق اعمال نظر در قانون را ندارد. این کاری 

تبعیض آمیز است.
مجمـوع ایـن بی نظمی هـا، بی انضباطـی اقتصادی 
چالـش  بزرگ تریـن  مـن  دیـدگاه  از  کـه  اسـت 

اقتصـادی ایـران محسـوب می شـود.
فضای  آمدن  به وجود  باعث  بی انضباطی ها  این 
نامناسب برای کسب وکار می شود که از سرمایه گذاری 
و افزایش تولید ملی جلوگیری کرده و سبب رکود در 
اقتصاد می شود. دولت باید به عنوان سیاست گذار ارشد 
فعاالن  برای  مناسب  فضای  ایجاد  به دنبال  کشور 
این  باشد.  خصوصی  بخش  خصوصا  و  اقتصادی 
فضای مناسب شامل ایجاد شفافیت در اقتصاد، ایجاد 

رقابت اقتصادی و نفی هرگونه انحصار است. 
سرمایه گذاری  زمینه  ایجاد  باید  دیگر  سوی  از 
مجموعه  دستورکار  در  را  آن  از  حمایت  و  داخلی 
حکومت قرار دهیم. قوه قضاییه نقش بسزایی در 
از قوه  امنیت داراست و نقش آن حتی  این  ایجاد 
اقتصادی  فعاالن  مراجعه  است.  بیشتر  نیز  مجریه 
بدهد  را  اطمینان  این  آنان  به  باید  به قوه قضاییه 
به صحیح ترین  و  زمان  در سریع ترین  که مشکل 
روش ممکن حل خواهد شد. فعاالن اقتصادی برای 
آنکه نسبت به سرمایه گذاری اقدام کنند، نیازمند یک 
قوه عدلیه چابک و کارا هستند. اگر قوه قضاییه از 
تولیدکنندگان ملی حمایت کرده و با کالهبرداران و 
قانون شکنان برخورد کند، زمینه برای سرمایه گذاری 

داخلی فراهم خواهد شد.

فرصت های  چه  ایران  اقتصاد  کالن  فضای 

مناسبی برای جذب سرمایه گذاران خارجی دارد؟ 
کشور  به  خارجی  سرمایه های  جذب  اینکه  برای 
داخلی  سرمایه های  از  باید  ابتدا  در  گیرد،  صورت 
داخلی،  سرمایه گذاری  به دنبال  شود.  حمایت 

سرمایه گذاری خارجی نیز محقق خواهد شد.
بـرای جـذب سـرمایه های خارجی اقتصاد ایـران دو 
مزیـت دارد که یکـی از آنها نیروی کار تحصیلکرده 
و در عیـن حال ارزان اسـت. ایران از نیروی انسـانی 
کارآمـدی برخـوردار اسـت کـه قیمـت آن نسـبت 
بـه قیمت هـای بین المللـی پایین تـر اسـت. دومین 
مزیت اقتصـادی ایران انرژی ارزان اسـت. علی رغم 
افزایـش قیمـت حامل هـای انـرژی در سـال های 
اخیـر، قیمت هـای مـا هنـوز از نرخ هـای بین المللی 

اسـت.  پایین تر 
بنابراین با در نظر گرفتن دو مزیت فوق الذکر زمینه 
ولی  است؛  مهیا  کشور  در  خارجی  سرمایه گذاری 
امنیت از این دو مورد مهم تر است. در ایران افراد 
خاصی قدرت دارند و پاسخگوی رفتارها و حرکات 

خود نیستند. 
درحال حاضر صادرات کشور عراق که نیمی از آن در 
اختیار اجانب است، از صادرات کشور ما بیشتر است. 
عراق اکنون دومین صادرکننده نفت اوپک شناخته 
می شود و این درحالی است که ما جایگاه پنجم را 
در این رتبه بندی داریم. دلیل آن هم سرمایه گذاری 
با  عراق  اقتصاد  تعامل  و  امریکایی  شرکت های 

اقتصاد جهانی است. 

چـرا ما تا امروز نتوانسـته ایم تجـارب پرتعداد 
موفـق و تاثیرگـذاری در جـذب سـرمایه های 

باشیم؟  خارجی داشـته 
نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی ما ضعیف است. 
در همه جای دنیا بهترین کارشناسان جذب نظام 
تصمیم ساز می شوند و افراد نخبه و فهیم در نظام 
ساختار  ایران  در  ما  می شوند.  جذب  تصمیم گیر 
اداره  قابلیت  که حتی  گاه کسانی  و  نداریم  حزبی 
یک دهداری را ندارند در سمت های باال مشغول به 
کار می شوند. ما می خواهیم یک جامعه صنعتی را با 
یک مدیریت سنتی اداره کنیم و همین باعث ایجاد 

مشکل می شود. 
خوب  آینده  سال  12ـ10  در  را  ایران  آینده  من 
آگاهی و شعور  ارتقای سطح  دلیل من  می بینم و 
جامعه به واسطه تحوالت تکنولوژی اطالعات است. 
به گمان من عقب ماندگان علمی و ذهنی جایی در 

سیستم مدیریتی آینده ایران نخواهند داشت.

ایجاد  زمینه ساز  نتوانسته  تاکنون  برجام  چرا 
تحوالت اقتصادی برای کشور باشد؟ الزامات 

ایجاد این تحول چیست؟
مشکل اقتصادی ما با برجام حل نمی شود. اقتصاد 
ایران بسته و قفل بود و اگر برجام را نمی پذیرفتیم 
بهترین اقتصاددانان و نوبلیست ها هم نمی توانستند 
برای آن کاری کنند. یکی از اثرات برجام این است 
که ما را از بسته بودن اقتصاد نجات داده و زمینه را 
برای تعامل با جهان فراهم ساخته است. باقی کار به 
خود ما بازمی گردد. ما باید بدانیم نه دوست دائمی در 
دنیا داریم و نه دشمن دائمی؛ آنچه که دائمی است، 
منافع ملی ماست. بنابراین باید به دنبال یک سیاست 
چارچوب  در  بین الملل  جهان  با  اقتصادی  بردـ برد 

منافع ملت ایران باشیم.

باتوجه به آرمان هایی که در چشم انداز اقتصاد 
کالن ایران در افق 1404  تصویر شده است، 
در چه شرایطی می توانیم از رکود فعلی کشور 
آرمان های  و  اهداف  به  نیل  و  شده  خارج 

چشم انداز اقتصاد را تحقق بخشیم؟
اسنادی مانند چشم انداز اقتصاد ایران در افق 1404 
در  را  جهان  با  تعامل  باید  ما  هستند.  کاغذ  صرفا 
ارزان و  با تکیه بر مواهب  دستورکار قرار دهیم و 
مناسب کشور خود تحت یک مدیریت صحیح در 
آینده منطقه و جهان نقش به سزایی داشته باشیم. 
ببینیم؛  ایران  در  تنها  را  بازارهای خود  نبایست  ما 
بلکه در  اشل های بین المللی تولید کنیم و این مهم 
و  اقتصادی  ما  تولید  که  است  ممکن  درصورتی 

کارشناسی شده باشد. 
بازگردانیم، فضای  ایران  اقتصاد  به  را  انضباط  اگر 
تولیدکننده  از  کنیم،  مناسب سازی  را  کسب وکار 
حمایت کنیم و زمینه را برای تشویق سرمایه گذاران 
در  خارجی  سرمایه گذاران  و  اول  درجه  در  داخلی 
درجه دوم مهیا سازیم، می توانیم در منطقه موفق 
عمل کنیم. ولی اگر با روش های تحکمی و دستوری 
ماند.  خواهیم  عقب  قطعا  کنیم  برخورد  اقتصاد  با 
نمونه این امر کره شمالی و کره جنوبی است که 
دو نقطه مقابل هم هستند. کره شمالی یک اقتصاد 
عقب مانده با یک حکومت بسته است و کره جنوبی 
به عنوان کشوری که فاقد منابع طبیعی است، دارای 
تولید ناخالص ملی است که 20 برابر این آمار در کره 
شمالی محسوب می شود، بالغ بر 500 میلیارد دالر 
صادرات صنعتی در جهان دارد و یکی از 15 اقتصاد 

برتر دنیا است.
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سمت و سوی اقتصاد ایران پس از برجام را 
چطور ارزیابی می کنید؟ 

پیش از هر چیز باید این نکته را مد نظر قرار دهیم 
که باید انتظاراتی معقول از برجام داشته باشیم. به 
نظر می رسد که در این مدت انتظارات از برجام بیش 
اثرات  خصوص  در  قضاوت  برای  بود.  باال  حد  از 
مورد  اقتصادی  رشد  تحقق  عدم  باید  ابتدا  برجام 
انتظار در طول یک دهه گذشته، ایرادهای ساختاری 
و مشکالت انباشته ناشی از عملکرد دولت نهم و 
دهم، انتقال رقمی بالغ بر 540 هزار میلیارد تومان 
تعهدات معوق، کسری سرمایه گذاری در حوزه های 

مختلف از جمله صنعت برق به دولت یازدهم و به 
هم ریختگی مدیریتی ایجاد شده در بدنه دولت را 
نیز در نظر بگیریم.  همه این عوامل در کنار هم به 
دولت یازدهم اجازه نداد که خیلی سریع و آنطور که 
انتظار داشت، برخی از مشکالت را حل کند. شاید 
حتی به جرات بتوان گفت که عمق مشکالت بیش 

از تصور دولتمردان دولت یازدهم بوده است. 
من بر این باورم که اگر در دوره بعد انتخابات ریاست 
جمهوری، شاهد انتخاب شدن مجدد آقای روحانی 
باشیم تا حدی اثرات جدی بعد از برجام را خواهیم 
دید. کما اینکه امروز هم بخشی از آثار برجام قابل 

لمس و مشاهده است. آماری که اخیرا بانک مرکزی 
از رشد اقتصادی باالی 7 درصد منتشر کرد، اگرچه 
با انتقاداتی از سوی برخی از صاحبنظران مواجه شد 
اما با توجه به تایید این آمار از سوی موسسه های 
از  جدیدی  فصل  نویدبخش  می تواند  المللی،  بین 

رونق و توسعه اقتصادی برای کشور باشد. 
آن  منتظر  برجام  از  باید پس  که  دیگری  موضوع 
مستقیم  سرمایه گذاری  جدی  شکل گیری  باشیم، 
جذب  که  می کنم  تاکید  البته  است.  خارجی 
از  متفاوت  کامال  بحثی  خارجی  سرمایه های 
سرمایه گذاری  جذب  است.  فاینانس  و  استقراض 

اقتصاد ایران در پسابرجام منتظر رخدادها و اتفاقات بسیاری بود. 
شاید همگان انتظار گشایش های ناگهانی و نتایج سریع داشتند 
اما واقعیت این است که اثرات این توافق تاریخی آرام آرام در 
رگ و پی اقتصاد ایران ریشه خواهد دوانید. نمونه بارز آن، رفت و 
آمد هیات های بلندپایه سیاسی و تجاری و جذب آرام و بی دغدغه 
سرمایه های خارجی در بخش های مختلف است. 
صنعت برق اما داستان متفاوتی دارد. صنعتی بحران زده اما کلیدی 
که توانمندی های داخلی اش، جوابگوی نیازهای منطقه نیز هست. 
تحوالت صنعت برق در پسابرجام موضوع گفتگوی ما با علیرضا 
کالهی، رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران است که 
البته سکان هدایت شرکت کابل ابهر را نیز در دست دارد. 
کالهی بر این باور است که علیرغم گشایش های ایجاد شده، وزارت 
نیرو به دلیل شرایط اقتصادی نابسامان و یا تصمیمات مدیرانش 
نتوانسته به خوبی از فرصت های قانونی موجود  بهره بگیرد. او فاینانس 
را بالی جان صنعت برقی می داند که دخل و خرجش با هم نمی خواند. 
از نگاه رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران تنها راه چاره 
جذب سرمایه های مستقیم خارجی و توسعه صادرات است. 
حاصل گفتگوی ما با علیرضا کالهی را می خوانید: 
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مستقیم خارجی و ورود شرکت های مطرح و رده 
برای  را  ایران، می تواند دولت  به  المللی  بین  یک 
عملی کردن شعار تبدیل ایران به هاب منطقه یاری 
کند. دولت بر این باور است که ایران به عنوان یک 
هاب  نقش  در  می تواند  دالری  میلیون  بازار 600 
با کمک دانش  تنها  امر  این  و  منطقه ظاهر شود 
مدیریتی برند و دسترسی به زنجیره تامین جهانی 

شرکت های معتبر بین المللی امکان پذیر است. 
رقم سرمایه گذاری های جذب شده ممکن است تا  
اندازه ای پایین تر از ارقام اعالم شده باشد، اما اینگونه 
نکرده  کسب  زمینه  این  در  موفقیتی  ما  که  نبوده 
باشیم. مثال در حوزه تنباکو یکی از سه شرکت برتر 
را  ایرانی  از شرکت های  این حوزه در جهان، یکی 
است.  کرده  سرمایه گذاری  زمینه  این  در  و  خریده 
دریایی  غذاهای  آرایشی،  لوازم  مصرفی،  کاالهای 
حوزه هایی هستند که در زمینه جذب سرمایه گذاران 
موفقی  بسیار  تجربه  برجام  اجرای  از  پس  خارجی 
داشته اند. نکته دیگری در این خصوص باید مد نظر 
قرار دهیم این است که در دوران پسابرجام حداقل در 
زمینه صادرات دسترسی به منابع مالی بسیار آسان تر 
شده و همین امر می تواند به گام مثبتی برای رسیدن 
به آمارهای پیش بینی شده برای صادرات خصوصا 

در کشور عراق تبدیل شود. 

ایجاد  فرصت های  از  توانسته  نیرو  وزارت  آیا 
شده در پسابرجام به درستی استفاده کند؟

سایر  با  اساسی  تفاوت های  نیرو  وزارت  موضوع 
دیدگاه های  از  برجام  اثرات  ابعاد  و  دارد  ها  بخش 
مختلف در آن قابل بررسی است. از یک سو فارغ 
مورد  در  که  نادرستی  و  درست  قضاوت های  از 
عملکرد دولت ارائه می شود در خصوص وزارت نیرو 
می توان گفت که از یک بعد افزایش فروش نفت و 
موفقیت های سیاسی دولت در اپک، اثرات مثبتی بر 
حوزه فعالیت این وزارتخانه داشته که قطعا هنوز هم 
ابعاد گسترده آن به درستی روشن نشده و به نظر 
می رسد مشخص شدن اثرات واقعی این رخدادهای 

مثبت، مدتی زمان الزم دارد. 
ایرادات  دلیل  به  نیرو  وزارت  دیگر  سوی  از  اما 
دخل  برابری  عدم  شامل  که  خود  مهم  ساختاری 
به  نیرو  وزارت  وابستگی  و  برق  صنعت  خرج  و 
بودجه هــای عمومی  کشـور است، بــا مشکالت 
عدیــده ای مواجه شده است. چرا که قطعا بودجه 
را  وزارتخانه  این  هزینه های  کفاف  عمومی کشور 
نمی دهد و در نهایت این سیستم را با بدهی های 

معوق بزرگی مواجه می کند. 
از دیدگاه من  وزارت نیرو کمی در استفاده از برخی 
به  است.  کرده  کوتاهی  قانونی  ظرفیت های  از 
عنوان مثال وزارت راه تا امروز از محل ظرفیت های 
ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابتی، 19 میلیارد 
کرده  دریافت  بودجه  رقابت  عالی  شورای  از  دالر 
که  بود  دستگاه هایی  جزو  هم  نیرو  وزارت  است. 
می توانست خیلی خوب از ظرفیت های قانون رفع 
موانع تولید به ویژه در پروژه های کاهش تلفات و 
حوزه توزیع، استفاده کند. اما متاسفانه تا امروز اتفاق 

خاص و چشمگیری در این حوزه رخ نداده است.
اگرچه در همان ابتدای کار در حوزه کاهش تلفات 
و جوشی شکل گرفت،  توزیع جنب  و شبکه های 
کمیته تشکیل شد و  شرکت ها پروژه های مناسبی 
نیرو  وزارت  به  و  کرده  تعریف  حوزه  همین  در  را 
پیشنهاد دادند، ولی ظاهرا بوروکراسی داخلی یا شاید 
ترس، نگرانی یا انحصار طلبی این وزارتخانه باعث 
شد که اجازه حضور بخش خصوصی را ندهد. در 
نهایت امروز که سه سال از تصویب قانون حمایت 
از تولید داخلی رقابت پذیر می گذرد، هنوز هم گام 
کشور  توزیع  شبکه  اصالح  راستای  در  اثربخشی 
برداشته نشده و اقدامی برای بهره برداری بهینه از 

این قانون صورت نگرفته است. 

اجرایی  که  ریسکی  مهمترین  دیدگاه شما  از 
شدن برجام برای صنعت برق به دنبال دارد، 

چیست؟
موضوعی که در شرایط پس از برجام به عنوان یک 
ریسک برای صنعت برق قابل بررسی است، استفاده 
از فاینانس خارجی است. امروز ما شاهد حضور فعال 
کشورهایی نظیر چین و کره در بازارهای کشورمان 
  هستیم، به طوری که مثال شرکت برق دولتی کرهـ 
کبکوـ یک دفتر کار 25 نفره برای کار بر روی بازار 
ایران راه اندازی کرده است. دقت کنید که آنها برای 
بازار ایران 25 نفر را تجهیز می کنند، ولی ما هنوز 
ریزی  برنامه  عراق  مثل  مساعدی  بازار  برای  هم 

هدفمندی انجام نداده ایم. 
مقامـات ایرانـی بارهـا از سـوی ایـن دفتـر و برای 
بازدیـد از پروژه هـای سـوپر کانداکتـور و ذخیـره 
سـازی نیـرو و ... بـه کـره دعـوت شـده اند. به این 
ترتیـب کـره ای هـا بـا یـک برنامه ریزی درسـت 
بـه قول معـروف قاپ مسـئولین مـا را دزدیده اند و 

آنهـا را تحـت تاثیـر قـرار داده اند. 
این امر می تواند برای تولیدکنندگان داخلی به یک 

  اشتباه بزرگ ما استفاده
 از فاینانس خارجی با 

گارانتی دولتی است. در این 
شرایط ما با گارانتی بانک 
مرکزی وارد چارچوب خط 

اعتباری صادراتی کشور 
دیگری می شویم که با 

قانون کشور ما در خصوص 
استفاده حداکثری از توان 
ساخت داخل تناقض دارد
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تهدید تبدیل شود به ویژه وقتی که پای فاینانس 
باشد.  میان  در  مرکزی  بانک  گارانتی  با  خارجی 
گارانتی های  بدون  فاینانس  اگر  معتقدم  من  البته 
دولتی باشد، باز هم می توان آن را به عنوان یکی از 
راهکارهای تامین مالی مد نظر قرار داد. ولی  اشتباه 
بزرگ ما استفاده فاینانس خارجی با گارانتی دولتی 
مرکزی  بانک  گارانتی  با  ما  شرایط  این  در  است. 
وارد چارچوب خط اعتباری صادراتی کشور دیگری 
می شویم که با قانون کشور ما در خصوص استفاده 

حداکثری از توان ساخت داخل تناقض دارد.
اگر قرار است گارانتی دولتی به فاینانس های خارجی 
تعلق گیرد، بهتر است فاینانسور به صورت مستقیم 
قرضه  اوراق  و  شده  مذاکره  وارد  مرکزی  بانک  با 
منتشر کند و در نهایت سرمایه مورد نظر در هر جای 
کشور که صالح دیده می شود، هزینه شود. من فکر 
می کنم بهترین کار این است که این نوع فاینانس 
ها را به سمت رشته هایی مثل حمل و نقل هوایی 
یا قطارهای سریع السیر و برخی قسمت های حوزه 
نفت و گاز و پتروشیمی، توسعه صنایع فلزی که در 

آنها توانمندی عمومی نداریم، هدایت کنیم. 
با  توانمند  وارد صنعتی  دقیقا  را  فاینانسورها  ما  اما 
چند صد شرکت فعال و پرقدرت کرده ایم. فراموش 
صنعت  خصوصی  بخش  پتانسیل های  که  نکنیم 
چیزهایی  از  یکی  اخیر،  سال های  طول  در  برق 
بوده که کشور به آن افتخار کرده است. ما صنعت 
جهانی  همتایان  تمام  از  که  داریم  توانمندی  برق 
این  سومی خود جلوتر است و حاال می خواهیم در 
از فاینانس خارجی استفاده کنیم و زمینه را  حوزه 

برای نابودی صنایع داخلی فراهم آوریم. 

چرا با وجود توانمندی های بسیار صنعت برق 
ایران و بازار مساعدی که در منطقه در اختیار 
دارد، هنوز هم در جذب سرمایه های مستقیم 

خارجی موفق نبوده ایم؟
تا  خارجی  سرمایه گذاری  واقعی  شکل گیری  عدم 
حدی هم تقصیر خود ماست. درگیری های جناحی و 
داخلی ایجاد شده در کشور، سیگنال عدم اطمینانی 
کمی  در  که  فرستاد  خارجی  گذاران  سرمایه  به 
نهایت  در  و  کرد  ایجاد  تاخیر  آنها  تصمیم گیری 
انتخاب ترامپ به عنوان رییس جمهور  منتهی به 
مجددا یک  که  است  معنی  بدان  این  آمریکا شد. 
مکث دیگر خواهند داشت تا ببینند سیاست دولت 
هم  بعد  و  چیست  ایران  به  نسبت  آمریکا  جدید 
ایران  انتخابات  نتیجه  تا  دیگر  مکث  یک  مجددا 

خواهند داشت. 
از  فارغ  با یک نگرش وحدت ملی و  اگر ما  شاید 
مشکالت جناحی و سیاسی، منافع ملی را در نظر 
می گرفتیم و یک صدا این پیام را القا می کردیم که 
امروز حجم  تا  باثبات است،  و  امن  ایران کشوری 
قابل توجهی از سرمایه گذاری های مستقیم خارجی 
در کشور انجام شده بود. در این صورت درگیر شدن 
منافع شرکت های بزرگ خارجی حتی می توانست 
شرکت های داخلی را در مقابل تحرک غیرمنطقی 
که  باورم  این  بر  من  لذا  کند.  بیمه  ترامپ  دولت 
کوتاهی خود ما در این زمینه کامال اثرگذار و مخرب 

بوده است. 
به نظر می رسد سیاست هسته روابط خارجی و امنیت 
ملی ترامپ این باشد که با افزایش فشار بر ایران، 
ایران را به عکس العمل هایی خارج از چارچوب های 
اتفاق نیفتد. چرا که  قانونی وادار کند که امیدوارم 
اگر ما خویشتن داری کرده و رفتار منطقی داشته 
باشیم، مجددا اجماع جهانی علیه ما شکل نخواهد 
گرفت، حتی اگر آمریکا به صورت یک جانبه دست 
به هر اقدامی بزند، همراهی اروپا ژاپن و چین و ... را 
نخواهد داشت. اگر ما بتوانیم این موضوع کلیدی را 
مدیریت کنیم، در دوره بعدی با یک دولت کارآمد و 
منطقی می توانیم به آینده امیدهای بسیاری داشته 

باشیم. 

پسابرجام  دوره  در  دولت  آیا  شما  دیدگاه  از 
اقدامات موثری داشته است؟

به نظرم بهتر است این سئوال را اینگونه باید مطرح 
اتفاقاتی  چه  از  برجام  تصویب  با  دولت  که  کنیم 
جلوگیری کرد. لزوما همه چیز با مدرک مثبت عیان 
دولت های  پوپولیستی  سیاست های  اگر  نمی شود. 
نهم و دهم ادامه پیدا کرده بود، همان سیاست هایی 
که با درآمد افسانه ای نفت 145 دالری و هفتصد تا 
هشتصد میلیارد دالر درآمد نفتی، کشور را به اینجا 

رساند امروز با این قیمت نفت کجا بودیم؟
قطعا به کشوری مثل ونزوئال تبدیل می شدیم که 
اجتماعی  و  اقتصادی  کامل  ثباتی  بی  یک  دچار 
شده و قتل و غارت و ناامنی بر آن حاکم است. اگر 
سیاست های درست دولت نبود قطعا ما هم همان 
یک  که  می دانیم  حداقل  پس  می رفتیم،  را  مسیر 
دولت کارآمد و منطقی از بروز این حوادث جلوگیری 

می کند. 
یکسری  رفع  با  بعدی  دور  در  که  امیدوارم  من 
بودیم،  دوره شاهد  این  در  چالش های خارجی که 
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بتوانیم مسیر توسعه را با شتاب بیشتری طی کنیم. 
متاسفانه حتی پس از اجرایی شدن برجام باز هم 
برخی از بانک های بین المللی درجه یک خارجی 
کماکان در برقراری رابطه با ایران، تعلل کردند که 
البته امیدواریم با عبور از این دوران گذار، آرام آرام 

این رابطه را برقرار می کنند. 
سرمایه های  جذب  موضوع  اگر  بعدی  دولت  در 
مستقیم خارجی و صادرات محورکردن اقتصاد کشور 
که برای دستیابی به آن باید به برخی پیش نیازها 
توجه شود در دستور کار دولت قرار بگیرد، می توانیم 
به رشد اقتصادی 8 تا 9 درصد هم دست پیدا کنیم. 
اگرچه دستیابی به رشد اقتصادی 9 درصدی هدف 
بلندپروازانه ای به نظر می رسد اما این پتانسیل در 
به  توجه  با  رقم  این  به  رسیدن  دارد.  وجود  کشور 
ساختار جمعیتی، منابع طبیعی موجود و ظرفیت های 

خالی صنایع کشور کامال شدنی است. 

سرمایه گذاری خارجی چطور می تواند فضای 
کسب و کار صنعت برق را متاثر کند؟

سرمایه گذاری مستقیم خارجی زمانی اتاق می افتد 
شرکت های  در  دنیا  نام  صاحب  شرکت های  که 
تاسیس  ایران شرکت  در  یا  و  ایرانی سهیم شوند 
کرده و در هیات مدیره این شرکت ها حضور داشته 
باشند. تنها در این صورت است که آنها می توانند 
انتقال  ایرانی  مدیران  به  را  خود  مدیریتی  تجارب 
دچار  بلکه  نداریم،  فنی  ضعف  ایران  در  ما  دهند. 
تامین  زنجیره  بازاریابی  و  مدیریتی  ضعف های 
هستیم. در صورت پیاده سازی مدیریت و تجارت 
افزایش  برای  زمینه  قطعا  کشور،  در  بین المللی 
بهره  وری هم هموار خواهد شد. دوباره تاکید می کنم 
که فاینانس و استقراض به ویژه در صنعتی که دخل 
و خرجش با هم نمی خواند دردی را دوا نمی کند. 

حتی مسئولین وزارت نیرو هم بر این مساله صحه 
هم  با  برق  صنعت  خرج  و  دخل  که  می گذارند 
نمی خواند و این صنعت دچار عدم تعادل اقتصادی 
است. در چنین صنعتی استقراض یعنی عمیق تر 
رفتن در باتالق. اما باز هم با این حال امروز شاهدیم 
از  استفاده  سمت  به  سرعت  به  برق  صنعت  که 

فاینانس های خارجی حرکت می کند. 
ترین  آسان  نیرو  وزارت  نظر می رسد مسئولین  به 
از  شرکت  یکسری  کرده اند.  انتخاب  را  مسیر 
دنبال  به  که  کره  و  مثل چین  کشورهای خارجی 
تصمیم  بوده اند،  ایران  به  خود  تجهیزات  فروش 
ایران  اختیار  در  اعتباری  خط  یک  که  گرفته اند 

بازارهای کشورمان  به  این طریق  از  و  دهند  قرار 
راه بیابند. 

قطعـا جـذب یـک شـرکت خارجـی کـه در ایـران 
سـرمایه گذاری کـرده و کارخانـه داری و شـرکت 
داری کنـد، بسـیار دشـوار اسـت. بـی ثباتـی هـا و 
درگیری هـای جناحـی کـه خودمـان بـه آن دامن 
می زنیـم، بـه سـادگی این نوع سـرمایه گـذاران را 
می ترسـاند. امـا اسـتقراض آنقدرهـا از این دسـت 
ریسـک هـا متاثـر نمی شـود. بـه ویـژه زمانـی که 

گارانتـی بانـک مرکـزی را هم داشـته باشـد. 
از  با ریسک بسیار جدی واردات و  در این شرایط 
برقی که 5 -6 سال  توانمندی صنعت  بین رفتن 
است که از بیکاری و عدم پرداخت مطالباتش رنج 
برده مواجه خواهیم بود. تاکید می کنم که فاینانس 
برای صنعت برق حکم اسب تروای واردات را پیدا 
خواهد کرد و در نهایت چیزی از این صنعت باقی 

نخواهد گذاشت. 

در این میان سندیکا چه وظایفی بر عهده دارد؟
ما در سندیکای صنعت برق چند وظیفه بر عهده 
داریم که مهمترین آنها بهبود فضای کسب و کار 
اعضا است. هر چند فضای کسب و کار داخلی با 
توجه به محدودیت های بودجه ای که به آن اشاره 
شد، دست ما را هم برای بهبود این شرایط بسته 
به  نیرو هم عالقه ای  است. قطعا مدیران وزارت 
ادامه این شرایط ندارند، اما به نظر می رسد خروج از 
شرایط کنونی با دشواری های بسیاری همراه است. 
از دیدگاه من مدیران وزارت نیرو در این خصوص 
مقداری کوتاهی کردند، اما ما هشدارهای بسیاری 
در این خصوص داده ایم. ما تالش کردیم با توجه به 
مشکالتی که دولت و وزارت نیرو از دولت های نهم 
و دهم به ارث برده بودند، منصف باشیم و فشار بی 
موردی که منجر به کالفه شدن و پس زدن ما شود 
را به آنها وارد نکنیم و در کنار آن حرف خود را بزنیم.
صادرات  برای  سازی  زمینه  بحث  بعدی  موضوع 
بوده که کمیته توسعه صادرات اقدامات موثری در 
این خصوص داشته است. حرکتی هم که اخیرا در 
کشور  منابع  عادالنه  توزیع  کردیم  آغاز  حوزه  این 
است. ما هم جزو تشکل هایی بودیم که به امتیازات 
بسیاری که به صنایع مادر از جمله مس، آلومینوم، 
فوالد و پتروشیمی داده می شود، اعتراض کردیم. در 
حقیقت اعتراض به یارانه قابل توجهی که به صنایع 
مزیتی  کوچکترین  آنکه  بدون  می شود  داده  مادر 
از  دیگری  باشد، بخش  داشته  برای صنایع کشور 

بسترسازی است که ما تالش کردیم برای بهبود 
فضای کسب و کار اعضا انجام دهیم. 

اگر بتوانیم بخشی از این ده ها میلیارد دالر منابعی 
که وارد صنایع مادر می شود را عادالنه به اعضای 
متفاوتی  بسیار  شرایط  قطعا  کنیم،  منتقل  خود 
خواهیم داشت. به عنوان مثال آمار نشان می دهد 
که فوالد مبارکه فقط از محل یارانه گاز، باالی 1/2 
میلیارد دالر در سال و تنی 120 تا 180 دالر یارانه 
می گیرد. در مقابل این یارانه به جای اینکه فوالد 
ارزان قیمت تر در اختیار دکل سازان ما قرار دهد و 
زمینه را برای صادرات محصوالت آنها فراهم کند، 
از  تر  گران  درصد  تا 30  با 20  ایران  در  را  فوالد 

قیمت های منطقه عرضه می کند. 
به طور خالصه می توان گفت که تقریبا همه مواد 
اولیه از سوی تولیدکنندگان داخلی باالتر از قیمت 
منطقه به ما عرضه می شود. با توجه به همه این 
نکات تنها راه نجات ما صادرات است. ما ناگزیریم 
به سمت صادرات حرکت کنیم خودمان را با شرایط 
منطقه سازگار کنیم و زمینه سازی های این موضوع 
و  اولیه  مواد  تامین  که  شود  انجام  داخل  در  باید 
حمایت های مالی از مهمترین آنهاست. میزان ارزش 
تفاوت  مهندسی،  و  فنی  خدمات  صادرات  افزوده 
معناداری با صدور کاال و یا مواد اولیه دارد. ضمن 
اینکه این نوع از صادرات نیاز به چرخه بلند مالی 
نهادهای  مالی  پشتیابی  چیز  هر  از  بیش  که  دارد 

صادراتی را می طلبد. 
به  که  است  ای  گونه  به  ما  اعضای  کار  ماهیت 
حمایت های دولت نیاز دارند. اگر این زمینه سازی 
ها انجام شود بدون تردید ما فقط در کشور عراق 
می توانیم ساالنه 10 میلیارد دالر کار انجام دهیم و 
خدمتی هم به اقتصاد کشور و رشد تولید ناخالص 

داخلی بکنیم. 
تاکید من بر این است که اگر پیش نیازهای توسعه 
فراهم شده و ثبات و امنیت اقتصادی کشور تامین 
شود ما ظرف 5 سال آینده قادریم به هاب انرژی 
نیز  را  نکته  این  نباید  اما  شویم.  تبدیل  منطقه 
فراموش کنیم که اقتصاد کشور ما فرصت چندانی 
را  زیادی  سال های طالیی  ما  ندارد.  توسعه  برای 
با طی کردن روند اشتباه هدر داده و فرصت ها را 
یک به یک از دست دادیم. ولی در شرایط کنونی 
فرصت های طالیی به اسم عراق و افغانستان داریم 
پیش  در  را هم  دیپلماسی سیاسی درستی  البته  و 
فکر  بسوزانیم  هم  را  فرصت  این  اگر  گرفته ایم. 
نمی کنم فرصت مناسب دیگری برای ما پیش بیاید. 
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سوخت  غنی  منابع  داشتن  اختیار  در  بی تردید 
فسیلی همچون نفت و گاز، فی نفسه نمی تواند به 
شکوفایی اقتصادی منجر شود بلکه نحوه استفاده 
از این منابع و درآمدهای حاصل از آن در ساختار 
بسزایی  اهمیت  از  که  است  کشور  یک  اقتصادی 
موفقیت  داده  نشان  تجربه  بود.  خواهد  برخوردار 
نفتی  درآمدهای  که  اقتصادهایی  موفقیت  عدم  یا 
نحوه  و  برنامه ریزی  به  کامال  دارند  جریان  آن  در 
مدیریت این درآمدها بستگی دارد چراکه بهره مند 
بودن از این منابع خدادادی، ظرفیتی بالقوه محسوب 
می شود که اگر به مسیر درست هدایت شود اتفاقا 
به کمک اقتصاد هر کشوری خواهد آمد حال آنکه 
عدم مدیریت صحیح این جریانات قدرتمند ارزی در 
ساختار اقتصادی یک کشور، می تواند آثار و تبعات 

مخرب به همراه داشته باشد.
بررسی این روند در کشورهای وابسته به درآمدهای 
در  کشورها  این  که  دارد  داللت  امر  این  بر  نفتی 
جریان افزایش ناگهانی قیمت جهانی نفت، همواره 
با تهدیدات ناشی از شیوه سیاست گذاری و مدیریت 
تخصیص این منابع به اقتصاد مواجه هستند چراکه 
تجارب گذشته حاکی از آن است که در اغلب موارد، 
باال رفتن قیمت نفت و به تبع آن افزایش درآمدهای 
و  دارد  دنبال  به  را  ثروت یک کشور  ازدیاد  ارزی، 

دولت با فرض مستمر بودن این درآمدها ، به عوض 
واردات  و  بین المللی  بازارهای  در  سرمایه گذاری 
کاالهای اساسی و مواد اولیه مورد نیاز و یا اجرای 
پروژه های زیربنایی در کشور ، با تبدیل درآمدهای 
اقتصاد ،  بدنه  به  تزریق آن  به پول داخلی و  ارزی 
را  اقتصاد  مبادله  غیرقابل  بخش  تقویت  موجبات 
فراهم می آورد که در این مرحله اولین نشانه های 
بیماری هلندی نمایان شده و در ادامه ، چرخه این 
بیماری عمال با مداخله مستقیم دولت جهت کنترل 
است  قرار  این  از  موضوع  می شود.  تکمیل  اوضاع 
که با تزریق پول نفت به اقتصاد و در نتیجه باال 
برهم  و  یافته  افزایش  تقاضا  جامعه ،  درآمد  رفتن 
خوردن تعادل عرضه و تقاضا منجر به افزایش نرخ 
تورم می شود. در چنین شرایطی دولت با روش های 
ارزان ،  واردات کاالهای مصرفی  از جمله  غیر مولد 
نسبت به مهار قیمت و پایین نگه داشتن مصنوعی 
آن از طریق افزایش عرضه اقدام می  کند؛ به گونه ای 
ارزان را  با واردات  که تولیدات داخلی توان رقابت 
نداشته و به صنایع و کارخانجات ذی ربط آسیب وارد 
این رویکرد مانع  اینجا است که  اما نکته  می شود 
افزایش تورم نمی شود بلکه فقط آن را به بخش های 
دیگر اقتصاد منتقل می کند ، چراکه قیمت کاالهای 
قابل مبادله و مصرفی با واردات ارزان قابل کنترل 



است اما مهار قیمت کاالهای غیر قابل مبادله مانند 
زمین و مسکن و امثالهم از این طریق امکان پذیر 
وارد  نمی توان  را  کاالها  قبیل  این  زیرا  نیست 
کرد ، در نتیجه قیمت این دسته کاالها با سرعتی 
هیجانی و غیر طبیعی رشد کرده و با ایجاد تقاضای 
کاذب ، سرمایه ها را به سمت خود جلب می  کند. از 
به  دلیل خدشه ای  هر  به  اینکه  به محض  طرفی 
این جریان درآمدزایی وارد شود ، واردات کاالهای 
ارزان تحت الشعاع محدودیت منابع مالی واقع شده 
به صورت  تاکنون  که  نیز  بخش  این  در  قیمت  و 
سرعت  با  بود  شده  نگه داشته  پایین  مصنوعی 
باالیی رشد می کند و در عین حال ، تولید داخلی نیز 
به دلیل صدمات ناشی از واردات بی رویه ، دیگر توان 
پاسخگویی به تقاضاهای جدید را نخواهد داشت و 
بر  بیماری هلندی  در چنین وضعیتی ، شاهد غلبه 

اقتصاد یک کشور خواهیم بود.
مصادیق متعددی در این ارتباط وجود دارند اما شاید 
کشور نروژ از جمله نمونه هایی باشد که هر دو مرحله 
را تجربه کرده است. کسب درآمدهای سرشار نفتی 
در خالل سال های 1973 و 1974 سبب شد دولت 
قیمت ،  افزایش  روند  ادامه  پیش بیني  ضمن  نروژ 
اقدام به اجراي برنامه هاي اقتصادي پرهزینه کند اما 
محقق نشدن شرایط پیش  بیني شده از یک طرف 
و هدایت این درآمدها به مسیر واردات بی رویه و 
اجرای طرح های گران غیراقتصادی از دگرسو ، پدید 
آمدن عارضه  بیماری هلندی را در این کشور در پی 
داشت و نزول قیمت جهانی نفت باعث شد در سال 
با رسیدن میزان بدهی به 50 درصد تولید   1977
تاریخ   طول  در  دولت  بدهکارترین  ملی ،  ناخالص 
این کشور شکل گیرد. پس از نزول قیمت ها ، دولت 
نروژ تصمیم  گرفت براي کاهش تاثیرپذیری اقتصاد 
خود از نوسانات قیمت نفت ، محدودیت هایي را در 
نحوه تخصیص درآمدهاي نفتي وضع کند و این امر 
موجب شد تا پارلمان نروژ در سال 1990 ، تشکیل 
این  برساند.  تصویب  به  را  ارزي  ذخیره  صندوق 
صندوق چند سال بعد فعالیت رسمی خود را آغاز کرد 
و با اختصاص میزان قابل توجهی از منابع حاصل از 
فروش نفت به پروژه های زیرساختی ، تحول بزرگي 
در اقتصاد نروژ به وجود آورد و با وضع قوانین جدید ، 
سایر  در  سرمایه گذاری  صرف  نفتی  درآمدهای 
به طوری که  شد  زیربنایی  پروژه های  یا  و  کشورها 
اکنون تنها کمتر از ثلث درآمدهای نفتی نروژ سهم 
دولت این کشور است و مابقی هزینه ها از محل اخذ 
مالیات و صادرات غیرنفتی تامین می شوند ، به همین 

دلیل در حال حاضر صندوق ذخیره ارزی این کشور 
باالترین میزان ذخایر را در دنیا به خود اختصاص 

داده است.
که  می گیرد  قرار  کشورهایی  زمره  در  نیز  ایران 
لذا  دارد  مستقیم  تاثیر  آن  اقتصاد  در  نفت  درآمد 
در صورت عدم تخصیص صحیح این درآمدها به 
اقتصاد ، همواره با خطر ابتال به بیماری هلندی مواجه 
است . ورود موج بیماری هلندی به اقتصاد ایران به 
دهه 1350 بر می شود. در آن زمان افزایش قیمت 
جهانی نفت منجر به اختصاص درآمدهای نفتی به 
پروژه های پرهزینه کم منفعت و رشد واردات بی رویه 
شد که نتیجه آن ، کاهش سطح تولیدات داخلی بود 
لذا رشد بیش از حد مصارف ارزی ناشی از فروش 
در  بیماری هلندی  برای گسترش  را  نفت ، شرایط 
اقتصاد ایران فراهم کرد تا اینکه با افت درآمدهای 
نفتی ، فصلی از رکود اقتصادی در کشور رقم خورد. 
اما بار دیگر افزایش درآمدهای نفتی در اواسط دهه 
1380 و شتابزدگی در هزینه کردن این درآمدهای 
هنگفت در کنار نادیده انگاشتن اصول مسلم علم 
این  مجدد  بروز  باعث  گذشته ،  تجارب  و  اقتصاد 
بیماری در اقتصاد کشور شد. در این مقطع زمانی به 
دلیل افزایش چشمگیر قیمت جهانی نفت ، کشورمان 
شد.  بهره مند  ارزی  درآمدهای  میزان  بیشترین  از 
این  قبل ،  تکرار همان سناریوی  با  نیز  بار  این  اما 
منابع سرشار مستقیما به هزینه های بدون بازده و 
طرح های گران غیر اقتصادی تخصیص داده شد. 
پروژه مسکن مهر و اعطای تسهیالت ارزان در قالب 
عملکرد  نوع  این  از  نمونه هایی  بازده  زود  وام های 
جریانات  ورود  دیگر  سوی  از  می شوند.  محسوب 
قدرتمند ارزی ، میزان تقاضا را در میان آحاد جامعه 
باال برد و واردات ارزان با تثبیت دستوری نرخ برابری 
ریال نسبت به ارزهای خارجی افزایش چشمگیری 
پیدا کرد. اوضاع بر وفق مراد بود تا اینکه محدودیت 
فروش نفت و دسترسی به درآمدهای آن همراه با 
یکبار دیگر عوارض  و  راه رسید  از  سایر تحریم ها 
بیماری هلندی دامن اقتصاد کشور را فرا گرفت و 
الجرم دولت به همان نسخه همیشگی متوسل شد؛ 
یعنی پافشاری بر واردات کاالهای ارزان به منظور 
مهار قیمت ها . اما آنچه این موضوع را شدت بخشید 
تزریق نقدینگی به شکل مستقیم به جامعه در قالب 
موج  آمدن  به وجود  موجب  که  بود  نقدی  یارانه 
نقدینگی در کشور و هجوم سرمایه های سرگردان 

مردم به سمت کاالهای مصرفی و لوکس شد. 
سایر  در  ارزی  منابع  تحریم ها ،  گرفتن  شدت  با 

کشورها مسدود شد و نتیجتا کاهش درآمد دولت 
همان طورکه  افزایش ،  به  رو  نقدینگی  با  همراه 
انتظار می رفت موج فزاینده تورم را رقم زد و جریان 
نقدینگی به سمت بازار مسکن و بازارهای غیرمولد 
همچون سکه و ارز سرازیر شد و عمال به رشد مفرط 
قیمت در این بازارها از یک طرف و کاهش حجم 
نرخ  افزایش  آن  دنبال  به  و  تولیدی  فعالیت های 
بیکاری از دگر سو منتهی شد که نتیجه این سلسله 
اتفاقات ، منفی شدن نرخ رشد اقتصادی بود. نرخ ارز 
نیز که سال ها به صورت دستوری پایین نگه داشته 
اقتصادی  شوک های  این  تحت الشعاع  بود  شده 
به  نسبت  تقاضا ،  افزایش  و  به ویژه کاهش عرضه 
این موضوع واکنش نشان داد و به سرعت روندی 
صعودی پیدا کرد تا فاصله قیمت دستوری با قیمت 
واقعی را پر کند و در مدت زمانی کوتاه ، قیمت ارز در 
بازار حدودا سه برابر شد در نتیجه ارزش سرمایه در 
گردش بنگاه های اقتصادی و منابع مالی در اختیار 
آن ها به یک سوم تقلیل یافت. گرچه علم اقتصاد 
قائل به کشف قیمت هر کاالیی همچون ارز در بازار 
عرضه و تقاضا است و به همین منظور قانون گذار ، 
افزایش قیمت ارز را به صورت سالیانه و تدریجی به 
میزان تفاوت نرخ تورم داخلی با متوسط نرخ تورم 
خارجی در قوانین باالدستی معین کرده لیکن دل 
بستن به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و 
کم توجهی به تعدیل تدریجی آن ، منجر به باز شدن 
فنر فشرده نرخ ارز در مدتی کوتاه شد که متاسفانه 
آثار و تبعات آن همچنان در بنگاه های اقتصادی و 

زندگی مردم مشاهده می شود . 
اقتصادي ،  رشد  منفي  نرخ  با  همراه  تورم  تشدید 
رکود تورمي را در کشور رقم زد و به کوچک شدن 
اقتصاد ، افزایش بیکاري و کاهش قدرت خرید مردم 
انجامید و به تعبیری سخت ترین دوران اقتصاد ایران 
به وقوع پیوست به گونه ای که هزینه هاي زیادي در 
این برهه به کشور تحمیل شد. گرچه دولت یازدهم 
مهار تورم را به درستی در اولویت اقدامات خود قرار 
در  نیز  اعتنایی  قابل  توفیقات  به  تردید  بی  و  داد 
این خصوص نائل شدد لیکن نسخه های تحریک 
تقاضا به منظور عبور از پیچ تند رکود چندان موثر 
به  اقدامات می توان  قبیل  این  از جمله  نشد.  واقع 
وام  جمله  از  تشویقی  و  حمایتی  بسته های  ارائه 
خرید خودرو یا تسهیالت خرید لوازم خانگی اشاره 
کرد که به دلیل هدف گیری بخش هاي محدودي 
از بدنه تولید داخلی و بازار مصرف ، عمال تناسبی 
نداشته و در تحریک تقاضای  ابعاد وسیع رکود  با 
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بخش وسیعی از جامعه ناتوان بودند بنابراین چنانچه 
مالحظه می  شود ، سایه رکود و کسادی بازار کسب 

و کار همچنان بر اقتصاد کشور سنگینی می کند.
و  زیربنایی  ماهیتی  با  که  نیز  ایران  برق  صنعت 
مولد ، تاکنون نقشی حساس در همه ابعاد اقتصادی 
بار  زیان  آثار  از  داشته ،  به عهده  اجتماعی کشور  و 
دومینوی بیماری هلندی مصون نبوده و رکود حاکم 
بر فضای کسب و کار به این بخش از اقتصاد کشور 
در صنعت  رکود  آنچه  اما  است  نموده  سرایت  نیز 
برق را تشدید می کند ، اقتصاد نامتعادل و گره خورده 
موفقیت های  کسب  علی رغم  است.  صنعت  این 
کم نظیر در طول سال ها تالش بی وقفه در ایجاد 
رفاه و ظرفیت سازی در تولید تجهیزات و رسیدن 
بازارهای  درنوردیدن  و  خودکفایی  مرزهای  به 
کمبود  دغدغه  با  همواره  برق  صنعت  صادراتی ، 
منابع مالی ناشی از تفاوت قیمت تمام شده و قیمت 
آن  هم در شرایطی که  بوده است  تکلیفی مواجه 
از  صنعت  این  حوزه های  تمام  در  سرمایه گذاری 
الزامات همیشگی محسوب می شود. تنها پوشش 5 
تا 7 درصد رشد مصرف ساالنه ، نیازمند حدود 20 
هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری جدید برای احداث 
5000 مگاوات نیروگاه و توسعه شبکه های انتقال و 
توزیع متناسب با آن می باشد مضافا اینکه منابع مالی 

نیمه  اتمام رساندن 400 طرح  به  نیاز جهت  مورد 
تمام در صنعت آب و برق در حدود 200 هزار میلیارد 
اینکه  به  توجه  با  از طرفی  برآورد می شود.  تومان 
ایران در جمع 10 کشور اول آالینده دنیا طبقه بندی 
می  شود لذا تعهد کشورمان مبنی بر کاهش گازهای 
گلخانه ای در همایش زیست محیطی پاریس مشهور 
به کاپ 21 سبب شده تا افزایش سهم تولید برق 
از انرژی های تجدیدپذیر به میزان 5000 مگاوات 
مستلزم  که  گنجانده شود  توسعه  برنامه ششم  در 
سرمایه گذاری سنگین است. کافی است مبالغ مورد 
مصرف  بهینه سازی  طرح های  اجرای  جهت  نیاز 
انرژی ، کاهش تلفات و هوشمندسازی شبکه برق ، 
افزایش راندمان نیروگاه های حرارتی با تبدیل آن ها 
کردن  جایگزین  و  ترکیبی  نیروگاه های سیکل  به 
و  باالتر  توربین های کالس  با  توربین های موجود 
امثالهم را به موارد فوق اضافه کنیم تا دریابیم چه 
حجم قابل توجهی از سرمایه گذاری می بایست در 

این صنعت صورت پذیرد.
مقرر  یارانه ها  هدفمندی  قانون  اجرای  فرایند  در 
شد قیمت حامل های انرژی از جمله برق در خالل 
برنامه پنجم توسعه افزایش یابد و در یک جریان 
تدریجی با شیبی مالیم ، به قیمت  واقعی برسد لیکن 
دست به دست دادن عواملی همچون شدت گرفتن 

تحریم ها ، کاهش قیمت جهانی نفت و گاز ، افزایش 
آن ها  تبع  به  و  ارز  نرخ  برابر شدن  تورم ، سه  نرخ 
در  سرعت گیر  به  مثابه  دولت ،  درآمد های  کاهش 
مسیر اجرای مفاد این قانون و تحقق اهداف برنامه 
پنجم توسعه عمل کرد و علی رغم اینکه قیمت برق 
هر سال افزایش یافت لیکن این افزایش هیچگاه 
پیش  جایی  تا  کار  و  نبود  انطباق  در  تورم  نرخ  با 
رفت که وزارت نیرو بیشترین میزان بدهی در طول 
دوران فعالیت خود را تجربه کرد به گونه ای که منجر 
به بر هم خوردن تعادل منابع و مصارف در بودجه 
صنعت برق شد و کمبود منابع سبب شد تقاضا در 
وزارت نیرو به حداقل برسد و با توجه به اینکه به غیر 
از مواردی معدود ، وزارت نیرو و شرکت های تابعه 
خدمات  و  تجهیزات  عمده  خریداران  به عنوان  آن 
بنگاه های اقتصادی فعال در صنعت برق محسوب 
می شوند. لذا همان طورکه اکنون قابل مشاهده است ، 
و  کار  بازار  شدن  کوچک  به صورت  روند  این  آثار 
ریسک دریافت مطالبات در این صنعت نمایان شده؛ 
چراکه سازوکار حاکم بر صنعت برق ایران مبتنی بر 
اقتصاد یارانه ای است که مستعد کسری منابع مالی 
و نقدینگی بوده و ماحاصل چیزی نیست جز اختالل 
در منابع و مصارف ، بدهی سنگین انباشت شده و 
و بخش خصوصی ، کاهش  بانکی  نظام  به  معوق 
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قابل توجه سرمایه گذاری های مورد نیاز جهت پوشش 
روند تقاضا و نتیجتا احتمال وقوع ناپایداری در شبکه و 
اعمال خاموشی های برنامه ریزی شده در سنوات آتی 
و مادامی   که اوال اقتصاد صنعت برق روی ریل منطقی 
شدن تعرفه ها قرار نگیرد و ثانیا فرایند خصوصی سازی 
در بخش های تولید و توزیع برق تکمیل نشود و در پی 
فعال نشود ،  واقعی  به شکل  تقاضا  بازار عرضه و  آن 
متاسفانه همچنان شاهد تداوم این روند خواهیم بود. 
نکته حائز اهمیت اینکه در همین ارتباط ، ظرفیت های 
قانونی نیز به کمک آمده اند لیکن کمتر مورد توجه قرار 
گرفته اند از جمله سیاست های اصل 44 ناظر بر موضوع 
توسط  برق  تولید  میزان  ارتقاء  یا  و  سازی  خصوصی 
برنامه  پایان  تا  میزان 80 درصد  به  بخش خصوصی 
ششم توسعه و از همه مهم تر ماده 6 قانون حمایت از 
صنعت برق ابالغی آذر ماه 1394 که سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی کشور را موظف کرده اعتبار الزم جهت 
پرداخت مابه التفاوت قیمت فروش تکلیفی انرژی برق 
را در بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی و در فواصل 

زمانی سه ماهه به وزارت نیرو پرداخت کند.
کاهش تقاضاي داخلي ناشی از تنگناهاي مالي به  وجود 
به سمت  اقتصادي  بنگاه هاي  گرایش  به  منجر  آمده 
جذب منابع از بازار پول جهت تامین سرمایه در گردش 
و پوشش هزینه های جاری شد و درحالی که بانک ها 
کوتاه مدت  مالی  منابع  جذب  برای  می بایست  قاعدتا 
مورد توجه قرار گیرند لیکن به دلیل ضعف بازار سرمایه 
در تامین منابع مالی میان و بلندمدت ناشی از کوچک 
یک  از  داخلی  ناخالص  تولید  با  قیاس  در  آن  بودن 
ابزارهای متنوع و روزآمد تامین مالی  طرف و کمبود 
از دگرسو ، تامین منابع مالی عمدتا بر بازار پول استوار 
این  در  بانک ها  آنجاکه  تا  درصد(  نود  به  )قریب  شد 
ارتباط نقشی انحصاری عهده دار شدند و بدین ترتیب 
بنگاه های اقتصادی از نظر جذب منابع مالی از هر دو 
سمت عرضه )جذب منابع مالي( و تقاضا )فضای کسب 
و کار( در مضیقه قرار گرفتند که خود عاملي در جهت 
تشدید رکود بود به گونه ای که اکنون پیامدهای آن 
به صورت انباشت بدهی ها ، افول ضرب آهنگ تولید ، 
تعدیل نیروی انسانی و توقف فعالیت خودنمایی می کند. 
از دولتی بودن هشتاد درصد فعالیت های  بتوان  شاید 
اقتصادی به عنوان یکی از بزرگترین مشکالت نظام 
بانکی کشور نام برد. بر این اساس مدت ها است دولت ها 
ضمن حفظ نقش تصدی گری خود در امور اقتصادی ، 
مستقیما نسبت به تامین مالی بخش عظیمی از اقتصاد 
اقدام و از نظام بانکی در جهت تزریق منابع مالی به 
گاه  و  کرده اند  استفاده  خود  نظر  مورد  بخش های 

منابع ،  بهینه  تخصیص  عوض  به  پولی  سیاست های 
تحت الشعاع مالحظات غیر اقتصادی قرار گرفته اند ، در 
نتیجه بخش عمده ای از این منابع به مطالبات معوق و 
مشکوک الوصول تبدیل شده اند. گرچه این موضوع در 
دولت های مختلف شدت و ضعف داشته اما همواره در 

بر همین پاشنه چرخیده است.  
یکی از مصادیق بارز مداخله دولت ها در نظام بانکی را 
می توان در عدم استقالل بانک مرکزی جستجو کرد. 
قرار داشتن بانک مرکزی زیر نظر وزارت امور اقتصاد 
و دارایی ، عمال بستر سلطه دولت ها بر نظام بانکی را 
عنوان  به  وزارتخانه  این  که  به گونه ای  آورده  فراهم 
از نظام  قادر است  مسئول اجرای سیاست های مالی ، 
بانکی و به ویژه بانک مرکزی که مجری سیاست های 
پولی هستند در جهت تحقق سیاست های مالی دولت 
استفاده کند و ماحصل آن ، ناکارآمد شدن سیاست های 
پولی در عرصه اقتصاد است که پیامد استیالی اقتصاد 
نفت محور در کشور است. با چنین رویکردی ، دولت ها 
همچون  بانکی  سیستم  به  زمانی  مقاطع  برخی  در 
نگریسته اند  خود  مالی  تنگناهای  رفع  برای  صندوقی 
و بر همین اساس هرگاه قیمت جهانی نفت افزایش 
یافته ، به فروش درآمدهای ارزی حاصل از نفت خام 
جهانی  قیمت  هرگاه  و  پرداخته اند  مرکزی  بانک  به 
نفت پایین آمده ، به استقراض از بانک مرکزی جهت 
جبران کسری بودجه مبادرت ورزیده اند که این دست 
اقدامات نه تنها بدهی دولت به نظام بانکی را به طرز 
چشمگیری افزایش می دهد بلکه رشد پایه پولی و در 
نتیجه افزایش نقدینگی و تداوم تورم را به دنبال دارد. 
و  مالی  موسسات  قارچ گونه  رشد  با  اثنا ،  همین  در 
بازار غیر متشکل پولی رقم  اعتباری غیر مجاز ، تولد 
ضعف  نقاط  و  محدودیت ها  از  استفاده  با  که  خورد 
بخش  جذب  به  موفق  تاکنون  سرمایه ،  و  پول  بازار 
معتنابهی از نقدینگی شده اند و علی رغم شرایط مساعد 
به دلیل  بانکی  سود  نرخ  کاهش  برای  آمده  به وجود 
خارج  عمال  که  موسسات  این  تورم ،  تک رقمی شدن 
از حیطه نظارت بانک مرکزی عمل می کنند به این 
موضوع وقعی ننهاده و با پیشنهاد سود باالتر از نرخ های 
توافق  شده ، عملکرد بانک هایی که ملزم به تبعیت از 
بانک ها  و  داده اند  قرار  تاثیر  تحت  را  مقررات هستند 
جریان  سرازیر شدن  از  ناشی  دغدغه  به  توجه  با  نیز 
نقدینگی به سمت این موسسات ، ناگزیر به تبعیت از 
سایر بازیگران وارد رقابتی غیراصولی شده و در مقابل 

کاهش نرخ سود مقاومت می کنند. 
از سـویی دیگـر ، سـاختار نظـام بانکـی کشـور به طور 
اسـت.  درونـی  اساسـی  اصالحـات  نیازمنـد  جـدی 

بانک ها قاعدتا می بایست 
برای جذب منابع مالی 

کوتاه مدت مورد توجه قرار 
گیرند لیکن به دلیل ضعف 

بازار سرمایه در تامین منابع 
مالی میان و بلندمدت ناشی 
از کوچک بودن آن در قیاس 

با تولید ناخالص داخلی از 
یک طرف و کمبود ابزارهای 

متنـوع و روزآمـد تامین 
مالی از دگرسو ، تامین منابع 

مالی عمدتا بر بازار پول 
استـوار شد
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مدیریتـی ،  توانمنـدی  سـودآوری ،  شـاخص های 
بانک هـا  سـرمایه  کفایـت  و  دارایی هـا  کیفیـت 
تردیـد  نیسـتند.  برخـوردار  مطلوبـی  وضعیـت  از 
طرف هـای  خارجـی بـراي همکاری بـا بانک های 
کشـور بـه دلیـل وضعیـت نامناسـب تـراز مالـی ، 
بـا  فاصلـه  مرکـزی ،  بانـک  بـه  بدهـی  میـزان 
دانـش روز صنعـت بانکـداری ، گرایـش به سـمت 
بنـگاه داری و بازارهـای غیـر مولـد و عـدم تنـوع 
مشـکالت  جملـه  از  مالـی  تامیـن  ابزارهـای  در 
جـدی سیسـتم بانکی کشـور محسـوب می شـوند 
و مادامیکـه سـاختار و سیاسـت های کالن نظـام 
بانکـی اصالح نشـوند ، همچنان شـاهد بـاال رفتن 
قیمـت تمام شـده بنگاه هـای اقتصـادی فعـال در 
صنعـت برق ناشـی از نـرخ گران تامیـن مالی و در 
نتیجـه از دسـت رفتـن فرصت ها در عرصـه رقابت 
بین المللـی  بازارهـای  در  بـود خصوصـا  خواهیـم 
کـه رقبـا تـا بـن دندان مسـلح بـه انـواع و اقسـام 

می گذارنـد. قـدم  آن  در  حمایت هـا 
پیشران  موتور  به عنوان  توسعه صادرات  تردید  بی 
از  اقتصاد  بخش  رهایی  نسخه  و  رکود  از  خروج 
ویژه ای  جایگاه  از  کشور  اقتصاددانان  نزد  بحران 
در  فرایند  این  شکل گیری  لیکن  است  برخوردار 
صنعت برق اعم از صادرات تجهیزات و یا خدمات 
تمام  مناسب  عملکرد  نیازمند  مهندسی ،  و  فنی 
حلقه های زنجیره صادرات است که مهم ترین آن ها 
کارکرد  این بخش  متاسفانه  اما  است  بانکی  نظام 
مطلوبی نداشته و با تحمیل هزینه های مازاد ، قیمت 
را باال برده است  اقتصادی  تمام شده فعالیت های 
آنهم در شرایطی که پروژه های مطرح در بازارهای 
می شوند  واگذار  مالی  تامین  با شرط  عمدتا  هدف 
نظام  ساختار  در  اصالحی  سیاست های  اعمال  لذا 
بانکی کشور به عنوان اصلی ترین منبع تامین مالی 
سرمایه ،  بازار  جمله  از  منابع  سایر  تقویت  کنار  در 
منابع  ارز ، سرمایه گذاری خارجی ،  جریانات ورودی 
صندوق توسعه ملی و امثالهم ، الزمه تامین سرمایه 
در گردش بنگاه های اقتصادی جهت ورود قدرتمند 
به بازار هستند. به ویژه اکنون که بخش خصوصی 
صنعت برق به دلیل کاهش پروژه ها و کوچک شدن 
بازار داخلی ناشی از کمبود منابع مالی وزارت نیرو و 
ضعف بنیه مالی به دلیل ناکامی در وصول مطالبات 
معوق ایضا کاهش ناگهانی ارزش سرمایه در گردش 
حاصل از رشد ناگهانی نرخ ارز ، بیش از هر زمان 

دیگری نحیف و آسیب پذیر شده است.
یکی از راهکارهای تامین مالی در تمام صنایع از 

است.  خارجی  سرمایه   جذب  برق ،  صنعت  جمله 
که  توسعه  حال  در  کشورهای  از  بسیاری  امروزه 
هستند ،  مضیقه  در  داخلی  مالی  منابع  کمبود  از 
تداوم  جهت  در  را  خارجی  سرمایه  از  بهره گیری 
برنامه های توسعه اقتصادی خود ضروری می بینند. 
طریق ،  دو  به  معموال  خارجي  سرمایه گذاري 
سبد  در  سرمایه گذاري  و  مستقیم  سرمایه گذاري 
اوراق  خرید  مي گیرد.  مستقیم( صورت  )غیر  مالی 
قرضه ، سهام شرکت ها در معامالت بورس ، قبوض 
سپرده در بانک هاي خارجي ، استقراض و فاینانس از 
انواع سرمایه گذاری غیر مستقیم هستند که در این 
حالت ، سرمایه گذار در تولید نقش مستقیم نداشته 
و مسئولیت مالي نیز متوجه وي نیست. مهمترین 
ویژگي این نوع سرمایه گذاري ، فّرار بودن آن است 
با این تعبیر که به دلیل چسبندگی پایین به اقتصاد 
کشور ، سرمایه گذار خارجي در هر لحظه قادر است با 
فروش سهام یا اوراق بهادار ، سرمایه اش را به کشور 
خود و یا کشور ثالث منتقل کند. اما سرمایه گذاري 
مستقیم خارجي که به عنوان موثرترین و واقعی ترین 
نوع سرمایه گذاری قلمداد می شود ، به منظور کسب 
منفعت دائمي و همیشگي در موسسه اي مستقر در 
کشوري غیر از کشور سرمایه گذار صورت مي پذیرد و 
سرمایه گذاران خارجی به شکل مستقل یا مشارکتی 
یا  و  اولیه  مواد  استخراج  کاال ،  ساخت  و  تولید  در 
سایر فعالیت های اقتصادی در کشور میزبان حضور 
کشورهای  توجه  اولویت  در  آنچه  لذا  می یابند. 
سرمایه پذیر قرار دارد و بر سر جذب آن با یکدیگر 
مستقیم  سرمایه گذاری  عمدتا  هستند ،  رقابت  در 
صورت پذیرفته  مطالعات  چراکه  است؛  خارجی 
است    آن  از  حاکی  بین المللی  موسسات  توسط 
قابل  اثرات  خارجي  مستقیم  سرمایه گذاري  که 
از  اقتصادي  متغیرهاي کالن  بر روي  مالحظه اي 
درآمدهای  افزایش  اقتصادي ،  رشد  افزایش  جمله 
انتقال دانش فنی و  مالیاتي ، کاهش بدهي دولت ، 
مدیریتی  سیستم های  ورود  پیشرفته ،  تکنولوژي 
نوین ، اشتغال زایی ، گردش نقدینگی ، توسعه صادرات 
و امثالهم دارد. با این وصف علی رغم جذابیت های 
ویژه  به  کشور  انرژی  صنایع  در  موجود  فراوان 
خارجی ،  سرمایه گذاران  ورود  برای  برق  صنعت 
کسب رتبه ششم منطقه در جذب سرمایه خارجی 
بر این امر داللت دارد که کشورهای منطقه با ایجاد 
تر  موفق  خصوص  این  در  الزم ،  زیرساخت های 
امارات  و  ترکیه  از جمله کشورهای  عمل کرده اند 
که حائز رتبه های اول و دوم در منطقه هستند. قدر 

مسلم آنچه که امروز مورد نیاز صنعت برق است، 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی است تا از این طریق 
زمینه الزم جهت به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد 
این صنعت و نتیجتا خروج از رکود را فراهم آورد اما 
تحقق این امر در گرو تسهیل ورود سرمایه گذاران 
به  ضروری  ارتباط ،  همین  در  و  است  خارجی 
محیط  مستمر  بهبود  به  نسبت  که  می رسد  نظر 
کسب وکار کشور از طریق پرداختن به شاخص های 

تعیین کننده جذب سرمایه خارجی اقدام شود.
البته ناگفته نماند صنعت برق ایران علی رغم موانعی 
که به برخی از آن ها اشاره شد ، از جمله صنایع پیشرو 
در امر صادرات غیرنفتی محسوب شد و از آنجاکه 
این صنعت در باالترین سطوح زنجیره ارزش قرار 
با  آن  خدمات  و  تجهیزات  صادرات  بنابراین  دارد. 
درآمدزایی قابل اعتنایی همراه است و با توجه به 
ظرفیت های ایجاد شده ، کامال با دو شاخص اصلی 
اقتصاد مقاومتی یعنی درون زایی و برون گرایی همسو 
و هم راستا است. تقاضای فزاینده موجود در تمام 
کشورهای همسایه و بسیاری از کشورهای منطقه و 
دنیا نسبت به تجهیزات و خدمات این صنعت از یک 
طرف و توانمندی و تجارب شرکت های ایرانی فعال 
در این عرصه از دگرسو سبب شده است که صنعت 
برق در سنوات اخیر ، طالیه دار صدور خدمات فنی 
و مهندسی در میان تمام صنایع باشد و اکنون با در 
دست داشتن قریب به 3 میلیارد دالر پروژه در خارج 
از کشور و صادرات به بیش از 40 کشور از صنایع 

توانمند در این حوزه قلمداد می شود.
صنعت  در  صادرات  توسعه  اینکه  پایانی  سخن 
استانداردهای  و  مطلوب  قابلیت های  از  که  برق 
منطقی شدن  کنار  در  است ،  برخوردار  قبولی  قابل 
و  تولید  بخش های  خصوصی سازی  و  تعرفه ها 
توزیع ، از اصولی ترین راهکار های خروج از رکود در 
این صنعت به حساب می آیند. لیکن باید پذیرفت 
با  منطبق  صادراتی  به  رسیدن  برای  هنوز  که 
بالقوه موجود ، راهی طوالنی در پیش  توانایی های 
است و مادامیکه مشکالت برشمرده در این صنعت 
کنونی  برابر شرایط  آن چندین  توان صادراتی  که 
صورت  الزم  حمایت های  و  نشوند  مرتفع  است ، 
این  در  چشمگیر  رشدی  انتظار  نمی توان  نپذیرند ، 
شرکت های  صورت ،  این  در  که  داشت  بخش 
فعال در عرصه صنعت برق علیرغم برخورداری از 
سازوکار فنی و اجرایی مناسب ، عمال نسبت به اخذ 
پروژه در کشورهای هدف متناسب با ظرفیت های 

ایجادشده ناکام خواهند ماند.
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کنونی  اصلی ترین چالش های  دیدگاه شما  از 
اقتصاد ایران چیست؟

باتوجه به جایگاهی که در سندیکا یا صنعت برق 
داریم، نگاه ما کمتر به سمت مسائل باالدستی و 
کالن معطوف می شود. بیشترین توجه ما به تاثیر 
پروژه ها  افق  و  زیرمجموعه ها  در  کالن  اقتصاد 
است و برای برنامه ریزی اقتصاد کالن چاره اندیشی 
روی  بیشتر  ما  شرکت های  تمرکز  نمی کنیم. 

بحث های فنی و تخصصی است. 
اقتصادی  تحوالت  با  موضوع،  این  به  باتوجه 
شدن  باز  هسته ای،  توافق  از  اعم  کشور  در  اخیر 
حدودی دروازه های تجاری، مالی و فنی و ارتباط 
در حوزه  معتبر جهانی درحال  حاضر  با سازندگان 
در  مخابرات  و  اتوماسیون  شرکت های  تخصصی 
یک نوع دوران گذار قرار داریم. تصمیماتی که در 
مراجع کارفرمایی و وزارت نیرو گرفته می شود، به 
 شدت بر سرنوشت فعاالن این صنعت اثرگذار است. 
اینک دنیا درحال تجربه چندین انتخابات مهم است 
انتخابات  امریکا،  جمهوری  ریاست  انتخابات  که 
ریاست جمهوری ایران و انتخابات برخی کشورهای 
اروپایی ازجمله آن محسوب می شود. به این ترتیب 
شکل و ماهیت سیستم های مدیریتی در کشورهای 
ممکن  و  است  تحول  درحال  برجام  امضا کننده 
است این موضوع به تغییر نوع نگاه به این توافق 
و تحوالت و گشایش های پس از آن منجر شود. 

در مقطع کنونی و با استفاده از فرصت ایجاد شده، 
تصمیمات صحیح صنعتی و اقتصادی خصوصا در 
نحوه تعریف و اجرای پروژه ها می تواند ضمن ایجاد 
قبال شرایط  را در  رونق نسبی شرایط ایمنی الزم 
بحرانی احتمالی در آینده ایجاد کند. از سوی دیگر 
تصمیمات  اتخاذ  با  می توانند  ما  صنعت  متولیان 
رکود  به  منجر  که  دهند  انجام  اقداماتی  نادرست 
مضاعف و مخاطرات مجدد شود. باتوجه به اینکه 
ما بودجه کافی نداریم و درحال دست و پنچه نرم 
کردن با رکود ناشی از نبود منابع مالی هستیم، اگر 
از تصمیم گیری های اشتباه  ناشی  رکودی مضاعف 
شود،  اضافه  آن  به  هم  پروژه ها  اجرای  نحوه  در 
سرمایه گذاری هایی که در چند سال اخیر انجام شده 
است، با چالش جدی مواجه خواهد شد و ضریب 
آتی  بحران های  در  کشور  صنعتی  آسیب پذیری 

افزایش خواهد یافت. 
متولیان  که  استراتژیک  بسیار  تصمیمات  از  یکی 
صنعت برق باید اتخاذ کنند این است که با سازندگان 
اصلی تجهیزات و سیستم های حفاظت، اتوماسیون 
و مخابرات که در حال بازگشت به کشور هستند 
چگونه برخورد کنند. هریک از سازندگان یاد شده 
می توانند سیاست های خاص خود را داشته باشند. 
بخواهند  خارجی  شرکت های  برخی  است  ممکن 
تکنولوژی را در اختیار گذاشته و در اجرا، مهندسی و 
راه اندازی از شرکت های ایرانی کمک بگیرند. بعضی 

تصمیمات اقتصاد کالن کشور از باال تا 
پایین جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد. 
تصمیمات مثبت و کارامد ممکن است حتی 
خردترین بنگاه های اقتصادی را به تحرک و 
پویایی وادارد و درمقابل، تصمیمات نادرست 
کوچکترین الیه های اقتصاد را به خواب و 
رخوت فرو می برد. بازار اقتصادی جایی است 
که در آن هر حرکت و تصمیم کالن بازخوردی 
وسیع و چشمگیر و البته بلند مدت از خود 
برجای می گذارد و به همین دلیل نه جای 
ریسک است و نه جای تصمیمات بی مباالت. 
اما در اقتصاد امروز ایران بخش های خرد 
جامعه چه شرایطی دارند و چه آینده ای را 
برای خود متصور هستند؟ بخش های زیرین 
صنعتی و اقتصادی کشور چه انتظاری از 
تصمیم گیری های سطوح باال دارند؟ ایمان 
رجایی، رییس کمیته اتوماسیون و مخابرات 
سندیکای صنعت برق ایران به نمایندگی 
از شرکت های فعال در حوزه سیستم های 
اتوماسیون، حفاظت و مخابرات این موضوع 
را تشریح می کند.
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دیگر ممکن است خواهان حضور مستقیم در بازار و 
عرضه بی واسطه کاال و خدمات باشند. 

کشـورهایی که بـرای این موضوع برنامه یا سیاسـتی 
از خـود نداشـته باشـند، اجـازه می دهنـد هر سـازنده 
یـا ونـدوری براسـاس سیاسـت های خـود عمـل کند 
امـا بـا تجربـه ای که مـا در ایران و کشـورهای متعدد 
داشـته ایم، در جایـی کـه متولیـان بـازار به صـورت 
برنامه ریزی شـده و هدفمنـد و بـا در نظـر گرفتـن 
مسـایل کالن صنعتـی و اقتصـادی بـه ایـن موضوع 
ورود کـرده و تعییـن می کننـد که سـازنده بایـد با چه 
سـازوکاری بـا بـازار تعامـل کند، همـه سـازندگان و 

ارائه کننـدگان فنـاوری از آن پیـروی می کننـد. 
درحال حاضر در کشور شرکت های توانمندی را در 
سال ها  حاصل  که  هستیم  دارا  برق  صنعت  حوزه 
اجرای پروژه ها و سیستم ها توسط مهندسان ایرانی 
به عنوان دانش و ارزش افزوده در آن ها نهادینه شده 
است. حال اگر شرکت یا سازنده خارجی اعالم کند 
که قصد ارائه مستقیم کاال به همراه خدمات ارزش 
افزوده مهندسی را در بازار دارد، درواقع عمال از روی 
و شرکت های  انسانی  منابع  تمامی سرمایه گذاری ها، 
ایجاد شده عبور کرده است و این بدین معناست که 
ما میوه رسیده را بدون اینکه بچینیم رها کرده ایم تا 

از بین برود.
با چنین عملکردی دچار رکود در این بخش خواهیم 
شد؛ چراکه ارزش افزوده خدمات مهندسی و اجرایی 
به  دانش  می ماند،  باقی  خارجی  سازنده  شرکت  در 
ما  مهندسین  و  نمی شود  منتقل  ایرانی  شرکت های 
توسط  اجرا  از  پس  را  سیستم  این  نگهداری  توان 
خطر  می آورند.  دست  به  سخت تر  خارجی  شرکت 
بالقوه دیگر چنین عملکردی این است که درصورت 
تکرار تحریم، شرکت خارجی مزبور کشور ما را ترک 
کرده، دانش، سابقه پروژه، سوابق عیب یابی و سوابق 
به روزآوری تجهیزات را با خود می برد که در چنین 
شرایطی هیچ شرکت ایرانی نمی تواند جایگزین آن 
شود و برای رفع مشکالت مربوطه ارائه راهکار نماید.
مستقیم  ورود  از  می کنیم  توصیه  به شدت  بنابراین 
ـ  پروژه ها  اجرای  در  خارجی  سازنده  شرکت های 
  به ویژه پروژه های با فناوری پیشرفته مثل سیستم های 
 جلوگیری شود. بهتر  اتوماسیون، حفاظت و مخابرات ـ 
است شرکت های خارجی حتما ازطریق شرکت های 
یکپارچه ساز ایرانی به سمت پروژه ها کانالیزه شوند تا 
مزایای مورد نظر حاصل شود. سندیکا نیز به عنوان 
یک بازوی فکری می تواند به کمک توانیر و وزارت 

نیرو بیاید. 

به این ترتیب هم در حوزه سیستم های اتوماسیون، 
مخابرات و حفاظت رونق اقتصادی حاصل خواهد شد، 
هم اشتغال زایی با ارزش افزوده باال ایجاد می شود تا 
مهندسین نخبه رشته برق در بهترین موقعیت مشغول 
به کار شوند و ضمن برقراری مسیری مطمئن برای 
انتقال دانش فنی این سیستم ها به صنعت برق کشور، 
اطالعات، فایل ها و سوابق پروژه های مهم کشور مانند 
پست های فشار قوی که ازنظر امنیتی جزو پروژه های 
بسیار حساس و زیربنایی است و درواقع یکی از پاشنه 
آشیل های هر  کشوری محسوب می شود، صرفا در 

اختیار شرکت های ایرانی قرار می گیرد.
ازسـوی دیگر با کانالیزه شـدن شـرکت های خارجی 
اگـر دوبـاره شـیطنت یا تحریمی  از سـوی کشـورها 
موضـوع  در  کـرد،  بـروز  خارجـی  شـرکت های  و 
اتوماسـیون و مخابـرات شـبکه بـرق دارای امنیـت 
ایرانـی  مهندسـین  و  و شـرکت ها  کامـل هسـتیم 
دارای توانایـی اجـرای پروژه های ناتمـام و عیب یابی 

و رفـع مشـکالت خواهنـد بود. 
کردن  کانالیزه  فواید  از  به خوبی  قبلی  مراحل  در  ما 
شرکت های  طریق  از  خارجی  شرکت های  فناوری 
داخلی استفاده کردیم؛ به این معنی که سیستم ها از 
طریق شرکت های ایرانی اجرا می شد و درنتیجه پس 
از اعمال تحریم ها با کمترین چالش مواجه بودیم و 
تنها مشکل تامین کاال را داشتیم که آن هم ازطریق 
انجام  زیادی  حد  تا  واسط  شرکت های  و  مسیرها 

می گرفت.
ایران در منطقه  این است که  کار  این  حسن دیگر 
مهندسی  خدمات  ارائه  مرکز  یک  به عنوان  کم کم 
ایران  بنابراین  می شود؛  تثبیت  باال  افزوده  ارزش  با 
خصوصا پس از اتمام بحران های امنیتی در منطقه 
باتوجه به موقعیت ژئوپلتیکی و ارتباط همه جانبه با 
کشورهای منطقه می تواند یک بازار پر رونق با ارزش 
صادراتی باال برای خود ایجاد کند. اجرای پروژه های 
با  خصوصا  برق  شبکه های  مخابرات  و  اتوماسیون 
می تواند  ها  پروژه  این  خاص  ویژگی های  به  توجه 
یکی از ماشین های مولد صادرات خدمات مهندسی 

باشد.
و  اتوماسیون  تخصصی  کمیته  در  حاضر  درحال  ما 
مخابرات سندیکا درحال تدوین آیین نامه ای مرتبط با 
حضور شرکت های یکپارچه ساز ایرانی در قراردادهای 
EPC پست هستیم و البته تا زمانی که ازسوی توانیر 
حمایت وجود نداشته باشد، تالش ها به ثمر نخواهد 

نشست. 
انتظار ما از برنامه ریزی های اقتصاد کالن کشور این 

اگر شرکت یا سازنده 
خارجی اعالم کند که 
قصد ارائه مستقیم کاال 
به همراه خدمات ارزش 
افزوده مهندسی را در بازار 
دارد، درواقع عمال از روی 
تمامی سرمایه گذاری ها، منابع 
انسانی و شرکت های ایجاد 
شده عبور کرده است
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است که اگر پروژه هایی مثل مناقصه های تجمیعی 
در  حتی  می شود،  تعریف  تهران  برق  پست های 
همین مرحله در رابطه با شیوه اجرایی آن ها بازنگری 
صورت گیرد. تمامی سازندگان معتبری که به عنوان 
تامین کننده در لیست وندور پروژه پست های برق 
تهران قرار دارند، دارای نمایندگان بسیار توانمند در 
این شرکت ها سرمایه گذاری  داخل کشور هستند. 
هستند؛  ماهر  انسانی  منابع  دارای  و  داده اند  انجام 
بنابراین اگر وزارت نیرو نقش این شرکت ها را در 
سال ها  نبینند،  کشور  برق  صنعت  اقتصادی  پازل 
وقت، سرمایه گذاری و تجربه به هدر رفته و درست 
در زمانی که باید مورد بهره گیری قرار گیرد، بدون 

استفاده مانده است. 
در پروژه و مناقصه برق تهران به عنوان بزرگترین 
موضوعات  به  دارد  جای  نیرو  وزارت  جاری  پروژه 
یادشده چه در مرحله خرید و چه در مرحله اجرا نگاه 
ویژه ای شود. به این ترتیب این حجم از پروژه ها با 
مدیریتی بهتر، کنترلی کامل و تخصصی، اطمینان 
از صحت اجرا و تقویت اطالعات و سابقه مهندسی 

در داخل کشور به پیش می رود. 

توان  از  حداکثری  استفاده  »قانون  به  باتوجه 
داخلی« آیا در رابطه با پروژه هایی که تاکنون 
اجرایی شده یا در دست اجرا هستند، موردی 

از نقض این قانون وجود داشته است؟
براساس قانون »حداکثر استفاده از توان داخلی« باید 
51 درصد از پروژه ها از داخل کشور تامین شود اما 
این  است.  تبصره  زیادی  تعداد  نیازمند  قانون  این 
خیلی مهم است که این 51 درصد در قالب مصالح 
و مواد اولیه بدون ارزش افزوده باال محقق می شود 
یا ازطریق محصوالت استراتژیک و با ارزش افزوده 

مهندسی باال. 
سیستم  بخش  که  است  این  ما  کلیدی  پیشنهاد 
اتوماسیون و مخابرات به  دلیل حساسیت ها از این 
موضوع استثنا شود و به جای تعیین محدودیت در 
وکار  ساز  یک  آن  برای  داخلی  یا  خارجی  تامین 
چراکه  شود؛  گرفته  درنظر  مشخص  تعریف  شده 
موضوع سیستم اتوماسیون و مخابرات هم نیازمند 
تامین خارجی است و هم تامین و مهندسی داخلی.
اکنون محصوالتی که به عنوان تجهیز یا سیستم و 
نرم افزار در صنعت اتوماسیون به کار می رود، ازسوی 
سازندگان خارجی تامین می شود و ما با آن مخالفتی 
نداریم. نظر ما این است که این مقوله از قانون 51 و 
49 مستثنی شود و در این زمینه یک روش مناسب 

برای این سیستم ها اتخاذ شود؛ چون تنها بخشی 
که در یک پست حالت سیستمی و نرم افزاری دارد و 
باید سوابق آن وجود داشته باشد، سیستم اتوماسیون، 
مخابرات و حفاظت پروژه است؛ این بدان معناست 
سیستم  ترانسفورماتور،  ازقبیل  تجهیزات  سایر  که 
از  ولتاژ  جریان  مبدل های  و  لوله  و  سیم  زمین، 
کارخانه تولیدکننده خریداری شده و مستقیما نصب 
سیستمی زنده،  اتوماسیون  سیستم  اما  می شوند 
هوشمند و پویا است و وابستگی شدیدی به زنجیره 

خدمات مهندسی ایجاد کننده خود دارد. 
ازآنجا که محصوالت اتوماسیون خارجی هستند، در 
هیچ یک از بسته های پیشنهادی بخش داخلی دیده 
محصوالت  که  است  این  ما  خواسته  است.  نشده 
خارجی همچنان ایفای نقش کنند اما ارائه و اجرای 
داخلی  یکپارچه ساز  شرکت های  مسیر  از  پروژه 
بگذرد؛ در غیر این صورت می توان گفت مسئولیت 
از کشور محول  بیرون  به  پروژه  بخش  مهم ترین 
سیاسی،  آسیب های  معرض  در  همواره  و  شده 
گرفت؛  خواهیم  قرار  تکنولوژیکی  یا  اقتصادی 
این  اگر درطول هشت سال تحریم  همانگونه که 
موضوعات رعایت نمی شد، اکنون شبکه برق ما با 

بحران شدید مواجه بود. 

شرکتهای  کشور  داخل  در  که  کردید  اشاره 
شرکت های  با  می توانند  که  داریم  توانمندی 
گاهی  که  ازآنجا  کنند.  حاصل  ارتباط  خارجی 
گفته می شود شرکت های داخلی در این زمینه 
ضعف دارند، لطفا این موضوع را بیشتر تشریح 

کنید. 
بـه  فوق توزیـع  و  انتقـال  تاکنـون صدهـا پسـت 
شـکل اتوماسـیون در کشـور انجـام شـده اسـت و 
از ایـن تعـداد شـاید کمتـر از پنـج پسـت به دسـت 

شـرکت های خارجـی اجرا شـده باشـد. دلیلی بهتر 
و مسـتندتر از ایـن وجـود نـدارد.

در کنار این امر، شرکت های داخلی ما بعضا در خارج 
از کشور با سازنده های خارجی درحال انجام پروژه 
و رقابت هستند؛ این بدین معناست که شرکت های 
داخلی در مهندسی محصوالت خارجی و تبدیل آن 
به سیستم بعضا سازندگان محصوالت را شکست 
می دهند. این شرکت ها حتی گاهی همان کیفیت 
شرکت های خارجی را با قیمتی رقابتی تر و سرویسی 
بهتر ارائه می کنند. باید توجه داشت برای شرکتی که 
در سوییس، آلمان یا فرانسه قرار دارد، سرویس دهی 
به کشورهایی مثل عمان، ارمنستان، ترکمنستان و 
تاجیکستان سخت و هزینه بر است اما ما در نزدیکی 
این بازار هدف و به یاری ارتباط فرهنگی فی مابین 

سرویس دهی خوبی انجام می دهیم. 
ما  شرکت های  که  ندارد  صحت  موضوع  این 
نمی توانند ارتباط خوبی با کشورهای خارجی برقرار 
اتوماسیون و مخابرات سندیکا  کنند. ما در کمیته 
بیش از 50 شرکت عضو داریم که سرمایه گذاری 
مشارکت  کشور  پروژه های  نگهداری  و  اجرا  در  و 
این است که در کشور  ما  اصلی  کرده اند. مشکل 
در  حتی  شرکت ها  این  حضور  راه  نقشه  و  زیربنا 
رابطه با پروژه های داخلی تدوین نشده است. مشکل 
توانمندی شرکت های داخلی نیست و نشانه آن تایید 
و  خارجی  معتبر  سازندگان  ازسوی  شرکت ها  این 

اعطای نمایندگی به آن ها است.
شرکت های داخلی به رغم مشکالت اقتصادی، نبود 
تعریف دقیق و شفاف  استاندارد، عدم  قراردادهای 
نقش شرکت ها در قرارداد و عدم تعیین چگونگی 
حفظ منافع آن ها حجم وسیع پروژه های کشور را 
به انجام رسانده اند. شبکه برق کشور درطول این 
مگاوات  هزار   70 حدود  به  است  توانسته  سال ها 
بخش  در  کار  این  همه  و  برسد  انتقال  ظرفیت 
اتوماسیون، مخابرات و حفاظت به دست شرکت های 
و  اتوماسیون  کمیته  عضو  شرکت های  و  داخلی 

مخابرات سندیکا انجام گرفته است.
چالش اصلی ما ساماندهی و تدوین ساختاری جامع 
پیشتیبانی  پروژه ها است و حمایت و  اجرای  برای 
آیین نامه ای از حضور شرکت های داخلی را می طلبد. 
ما نه به وام نیاز داریم و نه حمایت های خاص؛ نیاز 
ما این است که نقشمان در این صنعت به رسمیت 
این  فناوری  و  شناخته شود و شرکت های سازنده 
)شرکت های  تخصصی  کانال  از  صرفا  سیستمها 

یکپارچه ساز داخلی( به پروژه ها ورود کنند.

بیم هـا و امیدهای اقتصـاد کالن ایـران
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ستبران: در ابتدا ضمن معرفی از شعبه خراسان 
سندیکای صنعت برق، بفرمایید تاسیس شعب 
برای  می تواند  را  هم افزایی هایی  چه  استانی 
فعالیت های تشکل هایی چون سندیکای صنعت 

برق ایجاد کند؟  

به منظور  ایران  برق  صنعت  سندیکای  شادمان: 
در  ارایه خدمات  و  تولیدی  فعالیت های  ساماندهی 
امکان  فراهم کردن  برق،  به صنعت  امور مربوطه 
انتقال  و  سرمایه گذاری  از  بیشتر  بهره برداری 
تجربیات علمی وعملی دست اندرکاران و به هنگام 
در  اعضا  مشروع  منافع  از  دفاع  نیز  و  آن  کردن 
چارچوب اهداف و سیاست های کالن صنعت برق 
کشور از سال 1379 تشکیل که با توجه به اهمیت 
معتبر صنعت  وحضور شرکت های  خراسان  استان 
برق کشور در این استان، شعبه خراسان به عنوان 
اولین شعبه استانی با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع 
و معادن استان ومشارکت بیش از 30 عضو فعال از 

اسفند ماه 89 آغاز به کار  کرد.
گفت  باید  استانی  شعب  ایجاد  تاثیر  با  ارتباط  در 
که با توجه به موقعیت شعب در استان ها به لحاظ 
و  مجلس  نمایندگان  با  نزدیکتر  ارتباط  بودن  دارا 
مدیران استانی، قادرند پیگیری مباحث شهرستان 
برند. همچنین شعب  پیش  بیشتری  با سهولت  را 
استانی می توانند کارهای تشکل را نیز پیگیری و 
به  را  در شهرستان  واقع  خواسته های شرکت های 

کشور منتقل کنند.

مدنـی:  سـندیکای صنعـت بـرق ایـران مشـتمل 
بـر بیـش از 500 عضـو اسـت کـه بیـش از نیمی از 
این شـرکت ها خارج از تهران هسـتند. بـدون وجود 
شـعب استانی، عدم مشـارکت بیش از نیمی از اعضا 
عمال توان بالقوه سـندیکای صنعـت برق را به دلیل 
بعـد مسـافت و ... بسـیار محدود می کنـد. همچنین 
بسـیاری از معضالت و مسـایل شـرکت های خارج 
از  تهـران بـا ارتباطـات درون اسـتانی حـل و فصل 
می  شـود و عمال ایـن ارتباطات در سـندیکای مرکز 
در تهـران وجـود نـدارد، لـذا ایجـاد شـعب اسـتانی 
و حمایـت از آن هـا یـک ضـرورت اسـت. بدیهـی 
اسـت بـا فعالیـت شـعب اسـتانی امـکان هم افزایی 
و جلوگیـری از مـوازی کاری حتما وجـود دارد که در 

گـرو نحـوه تعامل شـعب با مرکز اسـت.

چه  ارائه  امکان  خراسان  شعبه  ستبران: 
اقدامات مثبتی را برای اعضای خود در جهت 

رفع مشکالت آنان دارا است؟

دولت  ما  کشور  در  است  مسلم  آنچه  شادمان: 
در  نسبت با بخش خصوصی از قدرت و اختیارات 
در  است  ممکن  بنابراین  است.  برخوردار  بیشتری 
این  مواردی به بخش خصوصی اجحاف شود. در 
راستا نیاز است تا فعاالن بخش  خصوصی از طریق 
تعامل با یکدیگر، در تصمیم گیری های کالن کشور 
دخالت کنند. برای این کار  به عنوان مثال اقداماتی 
و  مجلس  نمایندگان  با  رایزنی  و  گفت وگو  چون 

باالتر جهت  به سطوح  انتقال مسائل و مشکالت 
دفاع از خواسته به حق خود کارساز خواهد بود.

تخصصی  و  وسیع  امکانات  به  نظر  نصرآبادی: 
نقش  که  خراسان  سندیکای  عضو  شرکت های 
مشکالت اشتغال  از  بخشی  رفع  جهت  موثری 
نیروهای جوان متخصص و تحصیل کرده داشته اند، 
جهت  در  خود  ظرفیت های  از  نیز  خراسان  شعبه 
مذاکره و چانه زنی با مسئوالن استان استفاده و سعی 
بر آن داشته از این ابزار برای رفع مشکالت مبتالبه 

شرکت های عضو، بهره الزم را ببرد. 

ستبران: در ارتباط با برنامه های سندیکای برق 
شعبه خراسان و وضعیت شرکت ها در امسال و 

سال آینده توضیحاتی ارائه بفرمایید؟

کشوری  آیین نامه  بر  اساس  معین تقوی: 
محدودیت هایی در زمینه فعالیت های شعب استانی 
حرکت  همان  چارچوب  در  باید  ما  و  دارد  وجود 
کنیم اما با توجه به پتانسیل استان و حرکت خوب 
هیات مدیره که ابتکار عمل هایی همچون مذاکره و 
افزایش قدرت چانه زنی با دو سازمان بزرگ دارایی 
و تامین اجتماعی داشته اند، باید گفت که اگر شعبه 
چنین  نمی توانستند  اعضا  نمی شد  تشکیل  استانی 
آثار مثبتی را مشاهده کنند و امروز ما توانسته ایم 
مشکالت اعضا را از طریق سندیکای استان در بیمه 
تامین اجتماعی و مالیات تا حد باالیی برطرف کنیم.

ارتباط نزدیک با اعضا از نوع شعبه 
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ستبران: سندیکای صنعت برق شعبه خراسان برای توسعه عضویت 
و مشارکت اعضا چه اقداماتی انجام داده و عملکرد سندیکا در یک 

ساله اخیر فعالیت آن چطور ارزیابی می کنید؟

شامل  تخصصی  کمیته های  اعضا  مشارکت  جهت  در  طبسی:  صفار 
و  آموزش  عمومی شامل  کمیته های  و  سازندگان  و  پیمانکاران  صادرات، 
روابط عمومی و حل اختالف تشکیل شده است و پیگیری و دفاع از منافع 
مشترک شرکت های مستقر در محدوده جغرافیایی شعبه، ساماندهی فعالیت 
اعضای شعبه در راستای بهبود کیفیت تولید و خدمات، انتقال سازمان یافته 
مسائل مشکالت و نظرات اعضای شعبه به سندیکا، شرکت و برگزاری 
ظرفیت های  و  فرصت ها  ایجاد  برای  تالش  مرتبط،  نمایشگاه های  در 
تجاری برای شرکت های عضو شعبه، ایجاد ظرفیت های تحصیلی آموزشی 
و همچنین اطالع رسانی و آموزش قوانین، بخشنامه ها و تغییرات مرتبط 
باصنعت برق برای اعضای شعبه از جمله اقداماتی است که برای توسعه 

عضویت توسط سندیکای استان صورت گرفته است.

صـدرا: شـعبه خراسـان سـندیکا بـه عنـوان یـک بـازوی کشـوری برای 
این تشـکل تشـکیل شـده و توانسـته اعضای جدیدی را جذب کند. نقطه 
قـوت شـعبه اسـتانی این بـوده که برخی مسـائل کـه باید توسـط اعضا در 
سـندیکای صنعـت برق ایـران پیگیری می شـد در شـعبه مطـرح و نتیجه 
مطلوبـی نیـز حاصل شـد و از اقدامات موثر ما در سـال جـاری کارگاه های 
آموزشـی و جلسـات مشـترک بـا دارایی جهت کمـک به اعضا بوده اسـت.

امکان اقدامات بهتر با اخذ اختیارات بیشتر
ستبران: شعبه خراسان تا چه میزان در تحقق اهداف خود موفق 
بوده و انتظاراتی که شعبه خراسان از سندیکای صنعت برق ایران 

چیست؟

مدنی: سندیکای صنعت برق ایران در تاسیس و فعال سازی شعب استانی 
اهتمام دارد و رویه ای را هم تعیین کرده است. اما به لحاظ محدودیت ها  و 
مشکالت و بحران های موجود در صنعت برق ایران، پیاده سازی و اجرایی 
شدن آن دچار نقصان است که امیدوارم با تعامل بیشتر سندیکای مرکز و 
شعبه خراسان روند خدمت رسانی شعبه خراسان بیش از پیش تسهیل شود. 
در حال حاضر در ایران سه شعبه استانی برای سندیکا تاسیس شده است که 
استان های خراسان، اصفهان  و فارس هستند که شعبه خراسان فعال ترین 
شعبه استانی سندیکا است. در چند سال اخیر به همت هیات مدیره قبلی و 
همچنین هیات مدیره جدید و با مساعدت سندیکای مرکز، پیشرفت قابل 

شرحی از عملکرد یک ساله 

میزگرد اختصاصی

با  باید  را  موفقیت  عدم  یا  موفقیت  من  نظر  به  تقوی:  معین 
در شعبه  ما  بر عهده  وظایف  بند  که 8  وظایف محوله سنجید 
استانی گذاشته شده بود و به خوبی عمل کردیم. ممکن است 
مثبت حرکت  آیین نامه  بر  بنا  اما  باشد  داشته  ضعف هایی وجود 
کرده ایم. برای مثال طبق آیین نامه می توانیم 30 درصد از حق 
برگزاری کالس های  برای  اما عمال  کنیم،  استفاده  را  عضویت 
آموزشی کمبود بودجه داریم.  نکته دیگری که وجود دارد این 
است که  تمرکز تصمیم گیری و اختیارات در تهران است و اگر 
بحث تمرکززدایی صورت گیرد با دستی بازتر امکان انجام اقدامات 

بهتری را خواهیم داشت.
نصرآبـادی: متعاقبـا شـعبه از اعضـا انتظـار دارد چالش هایی را 
کـه بـا آن مواجه هسـتند به طور مناسـب و به موقع بـه دبیرخانه 
شـعبه منتقـل کننـد و جهـت پاسـخگویی بهتر شـعبه همکاری 

بیشـتری را مبـذول دارند.

صدرا: زمانی می توانیم به موفقیت دست یابیم که به اعضای خود 
کمک شایان توجهی کنیم و با توجه به اینکه شرکت هایی که در 
سندیکای شعبه خراسان فعالیت می کنند توانمند و موفق هستند 
انتظار ما این است که سندیکای برق استان به عنوان نماینده این 
اعضا بتواند در مجامع قانونی حضور پیدا کند و با کمک مسئوالن 

بتوانیم در کشورهای همسایه فعالیت داشته باشیم.

سد محکم شعبه در برابر مشکالت مالیاتی و تامین 
اجتماعی

با  عضو  شرکت های  تعامل  نحوه  زمینه  در  لطفا  ستبران: 
شعبه خراسان نیز توضیحاتی ارائه بفرمایید.

صفـار طبسـی: نحـوه تعامل بایـد از دیـدگاه عضو بیان شـود 
و تاکنـون نسـبتا تعامـل خوبـی بیـن طرفین وجـود داشـته و در 
همیـن راسـتا نیـز هیات مدیره جلسـاتی برگـزار می کنـد تا اعضا 
بـا حضـور خـود اعمـال نظـر داشـته باشـند، همچنیـن کارگروه 
مشـترکی تشـکیل شـده که هر کدام از اعضای سـندیکا در این 
کارگروه هـا عضـو هسـتند و امیدواریـم ایـن تعامـالت در جهت 

هم افزایـی اعضا و سـندیکا بیشـتر شـود. 

قبولی داشته است هر چند میزان توفیق این شعبه را باید از اعضا 
جویا شد.
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ستبران: در رابطه با مهمترین دستاوردهای 
توضیحاتی  تاکنون  تاسیس  زمان  از  شعبه 

ارائه بفرمایید؟

صفار طبسی:  کارگروه دارایی و تامین اجتماعی 
تشکیل شده و سعی کردیم با دوره های آموزشی 
ایده آل  نقطه  به  بررسی و  را  موضوعات مختلف 
برسیم. اما دراین رابطه سوالی که مطرح می شود 
این است که اگر شعبه نبود چه اتفاقی می افتاد؟ 
باید گفت مشکالتی که اکنون توسط رایزنی شعبه 
با امور مالیاتی و تامین اجتماعی حل شده هنوز 
پابرجا می ماند ضمن اینکه شعبه خراسان باعث 
و  کارفرمایی  سازمان های  با  رابطه خوبی  تا  شد 

صنعت برق ایجاد شود.

سندیکای  مهم  دستاوردهای  جمله  از    صدرا: 
تشکیل،  روز  از  که  بوده  این  خراسان  شعبه 
بسیار  پیشرفت  و  داشته  رشدی  به  رو  حرکت 
و  دوره ها  برگزاری  با  آموزش  حوزه  در  خوبی 
کارگاه های تخصصی و عمومی در سطوح مختلف 
آموزشی داشته و توانسته است کمک شایانی به 

شرکت های عضو کند.

معین تقوی: مهمترین دستاورد شعبه این بوده 
که به عنوان نهاد غیردولتی توانستیم خود را به 
در جلسات  و  کنیم  معرفی  سازمان های مختلف 
صنعتگران  مشکالت  بررسی  و  تصمیم گیری 
حقیقت  در  و  باشیم  داشته  حضور  برق  حوزه  و 
تشکلی منسجم هستیم که برای تصمیم گیری ها 

از ما دعوت می شود.

دوستان  که  دستاورد هایی  بر  عالوه  مدنی: 

فرمودند ، اخیرا دبیرخانه شعبه خراسان نسبت به 
اقدام  سندیکا  رفاهی  خدماتی  باشگاه  راه اندازی 
مفیدی  و  بسیار حرکت ضروری  است که  کرده 
است که عالوه بر ارائه خدمات با کیفیت به اعضا 
شعبه می تواند در تحکیم روابط اعضا و  مشارکت 

بیشتر آنها موثر باشد.

نمازی: دبیرخانه سندیکای شعبه خراسان سعی 
منظم جلسات  برگزاری  داشته که ضمن  این  بر 
هیات مدیره و پیگیری مصوبات آن با شرکت در 
مرتبط،  کارگروه های  و  همایش ها  جلسات،  کلیه 
همچنین برقراری ارتباطات مناسب با مدیران ارشد 
استانی نسبت به انعکاس مشکالت اعضا اقدام کند. 
مجامع  برگزاری  انجام شده،  فعالیت های  دیگر  از 
مدیران  با  صمیمانه  گردهمایی  و  عمومی سالیانه 
استانی ذی ربط و شرکت های عضو است. گفتنی 
نمایشگاه های  است شعبه خراسان همه ساله در 
صنعت برق در محل نمایشگاه بین المللی مشهد 
عنوان  به  متوالی  سال های  در  که  کرده  شرکت 
غرفه برتر انتخاب شده ایم؛ کمیته های حل اختالف، 
و  بوده  فعال  شعبه  این  در  پیمانکاران  و  آموزش 
تشکیل کمیته انرژی ذیل کمیسیون صنعت اتاق 
بازرگانی از دیگر اقدامات موثر این شعبه بوده است. 
همچنیـن در راسـتای ایجاد همـکاری متقابل در 
زمینه های علمی  پژوهشـی، شناسایی دانشجویان 
مسـتعد و نخبه، جذب آنان در شـرکت های عضو، 
تعریـف پروژه هـای پژوهشـی و همچنین حمایت 
مالـی از ایـن پروژه هـا، تفاهم نامـه همـکاری بین 
سـندیکای شـعبه خراسـان و دانشـگاه فردوسـی 
مشـهد امضـا و براسـاس آن در بخـش ارتبـاط با 
صنعت دانشـگاه این سندیکا از کرسی اختصاصی 

اسـت.  بهره مند 

ستبران: وضعیت شرکت های سندیکای برق در 
سال جاری چگونه بوده و پیش بینی می کنید در 

سال آینده چه وضعیتی داشته باشند؟

دولتی  مالی  منابع  کاهش  پی  در  شادمان: 
تولیدکننده های صنعت برق که توان زیادی را تدارک 
دیده بودند با کمبود کار مواجه شدند و به طوری که 
هم اکنون این مشکالت سبب شده تا بسیاری با مشکل 
بیکاری در صنعت برق مواجه شوند که این بزرگترین 
مشکل سال های اخیر در صنعت برق است، همچنین 
یکی از بزرگترین مشکالت این صنعت کمبود نقدینگی 
است که این مساله سبب شده صنعت برق رشد کافی 

نداشته باشد.
حال حاضر  در  از شرکت های عضو سندیکا  بسیاری 
بدهی های قابل توجهی به سیستم بانکی کشور دارند، 
شاید شرکت های بزرگ به دلیل پتانسیل های مالی خود 
قادر به جابجایی وام های بانکی خود باشند تا به نقطه ای 

برسند که بتوانند از این دارایی ها استفاده کنند.
همچنین عدم توانایی شرکت ها برای پرداخت بیمه، 
حوزه  این  مشکالت  دیگر  از  آن ها  جرایم  و  مالیات 
توانایی  عدم  صورت  در  آنکه  جالب  می رود.  به شمار 
شرکت ها جهت عمل به تعهدات خود با جرایمی سنگین 
مواجه می شوند، در حالی که تاخیر دولت در پرداخت 

مطالبات هیچ جریمه ای به دنبال ندارد.
در  برق  این شرایط که شرکت های صنعت  در  حال 
حال احتزار بوده و دیگر رمقی برای مقاومت در برابر 
مشکالت عدیده ندارند، طرح هایی در حال اجرا است 
نیز به شرکت های  آینده کشور  که کار چندین سال 
احتماال خارجی و در قالب فاینانس واگذار شود و این 
یعنی تیر خالص به بخش عمده ای از تولید کنندگان 

تبعیض در جرایم مطالباتی دولت و بخش 
خصوصی

میزگرد اختصاصی
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سـتبران: توانمندی هـا و جایـگاه صنعـت بـرق 
در کشـور و بـه ویژه اسـتان خراسـان را چگونه 

ارزیابـی می کنیـد؟

و  درون زایی  لحاظ  از  برق  صنعت  نصرآبادی: 
برون گرایی و دانش بنیان بودن کامال منطبق بر اهداف 
اقتصاد مقاومتی است، بنابراین در واقع می توانیم فعل 
اقتصاد مقاومتی را در صنعت برق کشور به عنوان یک 

صنعت پیشرو صرف کنیم.
توانمندی کشورهای منطقه به استثنای ترکیه، کسری 
از توانمندی صنعت برق ایران هم نیست و امیدواریم 
مسئوالن  توسط  موجود  و مشکالت  چالش ها  رفع  با 
در  ایران  فراوان  توانمندی  بروز  برای  مناسبی  فضای 

صنعت برق فراهم شود.
سطح کمی و کیفی تجهیزات و قطعه های تولیدی از 
سوی سازندگان ایرانی توان رقابت با نمونه های تولیدی 
دیگر کشورها را دارد و در مسیر صادرات خدمات فنی 
با  تا  هستیم  نیرو  وزارت  حمایت  نیازمند  مهندسی  و 
بازاریابی های دقیق و جامع بتوانیم حضوری بلندمدت 
برای  برنامه ریزی  باشیم.  داشته  منطقه  در کشورهای 
برنامه سندیکای  به عنوان مهمترین  توسعه صادرات 
صنعت برق در دستور کار خواهد بود و عالوه بر آن 
در تالشیم تا نگذاریم با باز شدن درب های واردات در 

کشور، منافع اعضا به خطر بیفتد. 

را  برق  توانمندی های صادراتی صنعت  اگر  شادمان: 
بررسی کنیم در می یابیم در سال 95 نزدیک به 99 درصد 
صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور در صنعت آب و 
برق اتفاق افتاده که البته بخش بزرگی از آن در صنعت 
برق بوده است. صادرات کاال و تجهیزات صنعت برق 
نسبت به آن چیزی که امروز به عنوان صادرات خدمات 

فنی و مهندسی و صادرات غیر نفتی اتفاق می افتد قابلیت 
ارتقا دارد و ظرفیت بالقوه در صنعت کشور بسیار بیش 

از اینها است.
در  صادرات  حجم  به  دالر  نسبت  شاخص  میانگین 
کیلوگرم  هر  ازای  به  دالر  یک  حدود  کشور  صنعت 
صادرات است، اما در صنعت برق حدود 8 دالر برای هر 
کیلوگرم است. بنابراین متوجه می شویم که صنعت برق 
یک صنعت مبتنی بر ایجاد ارزش افزوده و ارزآور است. 
از این رو تاکید بسیار زیادی برای صادرات در این بخش 
و آماده کردن شرکت ها برای استفاده از ظرفیت های 

موجود صادراتی وجود دارد.
صاحبان کسب و کار در صنعت برق خراسان در یک 
دهه اخیر با بلندنظری، پشتکار و درایت و تدبیر جزو 
محدود گروه هایی بودند که توانستند در این سال های 
و  پرنفوذ  قدرتمند،  تشکلی  فرسا،  صاقت  و  سخت 
ایجاد  برق  بخش  در  اقتصادی  عرصه  در  تاثیرگذار 
کنند. ناگفته پیدا است که امروز سندیکای صنعت برق 
خراسان در بین صاحبان کسب و کار و تشکل ها به 

عنوان یک الگو مطرح است.

بـرق کشـور  توانمندی هـا در صنعـت  نصرآبـادی: 
و به ویـژه اسـتان خراسـان بـاال اسـت، اما اسـتفاده از 
ایـن توانمندی هـا  مخصوصـا در حـوزه انرژی هـای 
تجدیدپذیـر از جملـه انرژی هـای بـاد و خورشـید و 
سـایر به دلیـل عـدم همراهی هـای مناسـب از طـرف 
نهاد هـای ذی ربـط و قوانیـن دسـت وپاگیر، بـا وجـود 
حضور سـرمایه گذار مناسـب پیشـرفت قابـل توجه ای 
نداشـته اسـت که می تـوان از عملکرد سـال های اخیر 
در ایـن زمینـه نتیجه گیـری کـرد کـه بایـد مسـئولین 
کشـور قبـل از دعوت سـرمایه گذار بسـتر مناسـب آن 

آمـاده کنند.  را 

توانمندی خراسانی ها در صرف فعل اقتصاد مقاومتی
نابودی سرمایه  و پیمانکاران صنعت برق و 
عظیمی که طی چندین سال ایجاد شده است.
عالوه بر این از مهم ترین چالش های موجود 
عدم  به  می توان  کشورمان  برق  صنعت  در 
برداری  بهره   هزینه های  با  درآمدها  توازن 
نامناسب  روش های  و  سرمایه گذاری  و 
قیمت گذاری برق و محدودیت شدید منابع 
مالی و بدهی های قبلی و کاهش شدید میزان 
سرمایه گذاری های جدید بخش های دولتی و 

خصوصی در تولید اشاره کرد.
استفاده  با  برق  اینکه صنعت  به  توجه  با  و 
اداره می شود و طبیعی است که  یارانه ها  از 
انجام  طریقی  از  باید  یارانه ها  این  جبران 
می گرفت که مشکالتی برای آن ها به وجود 
نیاورد اما در سال های گذشته به دلیل محقق 
نشدن این امر، و انباشت بدهی ها  متاسفانه 
این بخش با چالش هایی مواجه است. اعتقاد 
ما برای حل بخشی از این مشکالت اصالح 
که  چرا  است  کشور  سطح  در  برق  قیمت 
قیمت فروش برق مهم ترین عامل بروز این 

مشکالت بوده است.

گذشته  سال  پیش بینی های  با  نصرآبادی: 
عضو  شرکت های  وضعیت  خصوص  در 
ثبات  علی رغم  و  بود  خوش بینانه  مقداری 
امید  اما  نسبی حاکم بر کشور محقق نشد. 
می رود این وضعیت در سال آینده با توجه به 
بهبود وضعیت درآمدی کشور و رشد شاخص 
اقتصادی طبیعتا بهتر باشد ولی با تحوالت 
منطقه و بدخواهان کشور نمی توان به درستی 
زمینه ها  تمام  در  امیدواریم  کرد  پیش بینی 

وضعیت اعضا بهتر از این شود.
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اشاره:
یازدهمین کنفرانس بین المللی حفاظت 
و اتوماسیون در سیستم های قدرت در 

آخرین روزهای دی ماه امسال شاهد یکی از 
همکاری های مهم و سازنده بین دو حوزه صنعت 
و دانشگاه و به اذعان حاضرین و دست اندرکاران 
نمودی موفقیت آمیز از پیوند بارور این دو حوزه 

بود بازگویی جزییات این هم نشینی مبارک عالوه 
بر تقدیری از یک اقدام مثبت، جهت نمایاندن 
تجربه ای که امید می رود به عنوان یک الگوی 

موفق در دیگر بخش ها مورد استقبال قرار گیرد، 
خالی از لطف نخواهد بود در ادامه گفتگویی با 
سه تن از دست اندرکاران اصلی این کنفرانس 

جهت آگاهی از جزییات این اقدام تقدیم حضور 
می شود:

ایمان رجایی؛ 
رییس کمیته تخصصی اتوماسیون و 
مخابرات سندیکا و مدیرعامل گروه 

مهندسی پارسیس

علیرضا شیخی؛
 فینی، دبیر اجرایی یازدهمین 
کنفرانس بین المللی حفاظت و 

اتوماسیون در سیستم های قدرت

موسی احمدیان؛
 نایب رییس کمیته تخصصی 

اتوماسیون و مخابرات سندیکا و  
مدیرعامل شرکت رانین فرآیند گستر

میزگرد اختصاصی

84



کنفرانس  رجایی  مهندس  جناب  ستبران: 
شبکه های  اتوماسیون  و  حفاظت  بین المللی 
نقش  که  شد  برگزار  حالی  در  امسال  قدرت 
با  سندیکا  مخابرات  و  اتوماسیون  کمیته 
برگزاری کارگاه های تخصصی در آن برجسته 
این  مختلف  ابعاد  و  کیفیت  از  را  ما  لطفا  بود، 
همکاری ها از سوی کمیته محترم اتوماسیون 

و مخابرات آگاه بفرمایید. 

رجایی: من ضمن تصحیح  نکاتی در پرسش شما 
بین المللی  کنگره  در  می کنم.  بیان  را  خود  پاسخ 
کمیته  قدرت،  شبکه های  اتوماسیون  و  حفاظت 
تخصصی اتوماسیون و مخابرات سندیکای صنعت 
تنها در بحث کارگاه ها که در سایر  نه  ایران  برق 
موارد هم همکاری و فعالیت های گسترده ای داشت 
در  احمدیان  مهندس  و  شیخی  دکتر  آقایان  که 
خصوص جزییات آن آگاهی کامل تری دارند و به 

تفصیل می توانند در این باب ورود کنند.
خصوص  در  مختصری  توضیح  با  من  بنابراین 
از  معنا  هر  به  که  می کنم  شروع  کمیته  ماهیت 
کمیته های تخصصی و دانش نهاد است که دانش 
الکترونیک، مخابرات، نرم افزار، سخت افزار، برق، 
شبکه، حفاظت و در واقع مجموعه ای از دانش های 
پیشرو در آن تجمیع می شود تا با عنوان اتوماسیون 
و مخابرات مورد اطالق قرار گیرد. مجموعه ای که 
زیرمجموعه هایی چون حفاظت، تله متری و اسکادا 
در بخش اتوماسیون و در بخش مخابرات رشته های 
مختلفی از جمله مخابرات بی سیم و باسیم، مخابرات 

نوری و مفاهیم پیشروی ICT را در بر می گیرد.
فعالیت های  بُعد  همیشه  گفت  می توان  بنابراین 
باشد  قوی  بسیار  باید  ما  دانش نهاد  و  ترویجی 
چه  اتکا،  قابل  هویت  یک  با  بتواند  کمیته  این  تا 
و  دولتی  نهادهای  دید  از  چه  و  سندیکا  داخل  در 
از  بخشی  کند.  عمل  دانشگاهی  نیز  و  کارفرمایی 

فعالیت های ترویجی این کمیته، دوره های آموزشی 
و  می کند  برپا  که  است  تخصصی  کارگاههای  و 
بخش دیگر آن حضور فعال و حتی به عنوان متولی 
برگزاری کنگره ها، میزگردها و پنل های سخنرانی  و 

نشست ها در حوزه پوششی این کمیته است. 
از  یکی  اتوماسیون  و  حفاظت  بین المللی  کنگره 
ساالنه  که  است  داخلی  مهم  بسیار  همایش های 
برگزار می شود و از شاخصه های مثبت آن برای ما 
متولی  بودن دو نهاد اثرگذار شرکت توانیر و دانشگاه 
کنگره  این  در  شرکت توانیر  حضور  اهمیت  است. 
برای ما از جهت نیاز به حمایت و همراهی های الزم 
از سوی این نهاد بوده و فرصت ارتباطی ما با نهاد 
تقویت کننده  اصل  در  که  است  رو  آن  از  دانشگاه 
امید  آینده  در  و  است  ما  نیاز  مورد  انسانی  منابع 
می رود مرکزیت اصلی تحقیق و توسعه مورد نیاز 
این صنعت را بر عهده داشته باشد. کمیته اتوماسیون 
و مخابرات با این دیدگاه و با توجه به دعوت و حسن 
آقای دکتر  توانیر خصوصا جناب  نیتی که شرکت 
علی پور و دانشگاه های میزبان نسبت به این کمیته 
به عمل آورده  اند، هرساله در این کنگره حضوری 
حضور  این  جنس  است.  داشته   حامیانه  و  پررنگ 
آنجا که الزم بوده در قالب ترغیب شرکت ها برای 
اخذ غرفه و تشکیل پاویون و غرفه سندیکا نمود 
یافته و در مواردی نیز ارائه مقاالت تخصصی، ارائه 
کارگاه های آموزشی عملی و کاربردی و تخصصی، 
و  مدیریتی  نشست های  و  سخنرانی ها  در  حضور 
بازرگانی و گاه دعوت از کارشناسان  شاخص صنعت 
حتی از خارج کشور برای ارائه مطالب پیشرو در این 

کنگره را شامل شده است.
چنان  که اشاره شد ما در کنگره های سال های قبل 
هم حضور داشتیم، اما در کنگره امسال به جهت 
دانشگاه  و  تهران  شهر  در  برگزاری  محل  آنکه 
همکاری های  امکان  بود،  ایران  علم وصنعت 
ماه ها  از  موضوع  این  و  شد  فراهم  گسترده تری 

کنفرانس اولین ها و اولین های کنفرانس

رجایی:  همیشه بُعد فعالیت های 
ترویجی و دانش نهاد ما باید بسیار 

قوی باشد تا این کمیته بتواند با 
یک هویت قابل اتکا، چه در داخل 

سندیکا و چه از دید نهادهای دولتی 
و کارفرمایی و نیز دانشگاهی عمل 

کند. بخشی از فعالیت های ترویجی 
این کمیته، دوره های آموزشی و 

کارگاههای تخصصی است و بخش 
دیگر آن حضور فعال در  برگزاری 

کنگره ها، میزگردها و پنل های 
سخنرانی  و نشست ها در حوزه 

پوششی این کمیته است
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قبل در دستور کار کمیته قرار گرفت. در این راستا 
مهندس احمدیان که خود شخصی بسیار حرفه ای 
هستند، به جهت سبقه دوستی با پرفسور شهرتاش 
به عنوان یکی از شاخص ترین دانشمندان این حوزه 
در کشور که عهده دار مدیریت اجاریی این کنگره 
نیز بودند، به عنوان هماهنگ کننده فی مابین کمیته 
و دانشگاه علم وصنعت ایران عمل کردند، که نتیجتا 
جلسات  و  گرفت  شکل  خوبی  بسیار  همکاری 

متعددی در این رابطه بین طرفین برگزار شد. 
کمیته  عمده  فعالیت های  زمره  از  اساس  براین 
این  در  سندیکا  مخابرات  و  اتوماسیون  تخصصی 
از  بخشی  گرفتن  برعهده  و  حضور  افتخار  کنگره 
طی  این  بر  عالوه  بود.  مقاالت  تخصصی  داوری 
آلمان  زیمنس  شرکت  با  گسترده ای  رایزنی های 
تیم های  در  که  گنجوی  پرفسور  از  شدیم  موفق 
بخش  در  شرکت  این  پیشرفته  بسیار  و   R&D
حفاظت فعالیت داشته اند، جهت ارائه کارگارهی در 
مورد  بسیار  که  آوریم  به عمل  دعوت  کنگره  این 
توجه قرار گرفت. خاصه آنکه ایشان تقبل فرمودند تا 
با هزینه شرکت زیمنس تشریف فرما شده و کارگاه 
بسیار سودمندی را برگزار کنند که این امر حاصل 
اساس  براین  است.  بوده  سندیکا  قدرت  و  اعتبار 
بدون  کارگاهی  چنین  هماهنگی  جهت  به  کمیته 
تحمیل هزینه ای به کنگره، از طرف دانشگاه بسیار 

مورد تقدیر قرار گرفت.
برگزاری  به  اقدام  خود  نیز  کمیته  این،  از  گذشته 
مورد  که  کرد  ارزشمند  بسیار  آموزشی  کارگاره  دو 
نمایندگان کمیته  همچنین در  قرار گرفت.  توجه 
پنل مدیریت مقاالت حضور داشتند.  همچنین یک 
پنل سخنرانی را به طور مشترک با شرکت توانیر و 
مشاورانی چون شرکت مشانیر در خصوص مسائل 
مدیریتی صنعت اتوماسیون و مخابرات برگزار کردیم 
و در مجموع توانستیم حضور موثر و چشمگیری را 
در این کنگره داشته باشیم و صحبت های خود را 
به نمایندگی از بخش خصوصی صنعت اتوماسیون 
نام  به  غرفه ای  برپایی  کنیم.  مطرح  مخابرات  و 
سندیکا در حاشیه این کنفرانس که موجبات مراجعه 
و آشنایی با شرکت های عضو را فراهم می آورد از 
دیگر اقداماتی بود که با تالش و هماهنگی سرکار 
خانم نقره، دبیر کمیته صورت پذیرفت. در مجموع 
دیگر  مانند  نیز  کنفرانس  این  در  کمیته  همکاری 
فعالیت ها نقاط ضعف  و قوت  خود را داشت، اما سعی 
کردیم تا در حد توانمان اثرگذاری مورد انتظار را در 

این مقوله داشته باشیم. 

تداوم  هم  آتی  سال های  برای  آیا  ستبران: 
همکاری کمیته با مسئول برگزاری این کنگره 

را با این ابعاد در دستور کار خواهید داشت؟

رجایی: از آنجا که این کنگره هر ساله در شهرهای 
آینده  سال  مثال  برای  و  می شود  برگزار  مختلفی 
بود،  خواهد  آن  میزبان  مازندران  بابلسر  دانشگاه 
توانیر  شرکت  هدایت  با  متولی  دانشگاه  ساله  هر 
برقرار  ارتباط  همکاری  برقراری  برای  سندیکا  با 
می کند، اما اعالم حمایت و همکاری ما در کمیته 
و  همیشگی  گنگره  این  با  مخابرات  و  اتوماسیون 
دائمی است. عالوه بر این در صدد هستیم تا  تعاملی 
در  دانشگاه  چند  با  نیز  را  سال  طول  در  دائمی و 
حوزه اتوماسیون و مخابرات حداقل در سطح شهر 
تهران برقرار کنیم تا عالوه بر برهه زمانی کنگره، 
کارگاه هایی را در طول سال برپا داریم تا دانشجو یان 
با دیدی عملی از مهندسی برق در حوزه اتوماسیون 

و مخابرات فارغ التحصیل شوند.
 

ستبران: جناب مهندس رجایی آیا کمیته اتوماسیون 
و مخابرات در این ارتباطات سازنده با دانشگاه  ها، 
برنامه ای برای جذب و تربیت نیروی متخصص در 

این صنعت رانیز دنبال می کند؟

رجایی: صد درصد، اساس این فعالیت ها بر مبنای 
به  دوره ای  در  نیز  ما  خود  که  بود  نیازی  احساس 
عنوان  به  بعد  و  برق  مهندسی  دانشجویان  عنوان 
مهندسین تازه کار برای ارتباط با فضاهای صنعتی 
داشته ایم. باالخص که مبحث اتوماسیون و مخابرات 
که  دارد  پیچیدگی هایی  آنچنان  قدرت  شبکه های 
معموال در دانشگاه ها به عنوان یک درس منسجم 
فارغ التحصیالن  بنابراین  نمی شود.  داده  آموزش 
اما  دارند،  آشنایی  صنعت  این  اجزای  با  چند  هر 
 ICT و  اتوماسیون  چون  ترکیبی  مقوله  های  با 
از  یکی  نتیجه  در  ندارند.  عملی  و  ذهنی  قرابت 
در  دانشگاهها  توانمندسازی  ما  هدف گذاری های 
ارائه این مطالب است و به تعاقب آن، از آنجا که 
این مباحث خود جذابیت الزم را برای دانشجویان 
ایجاد خواهد کرد، جذب دانشجویان نخبه این رشته 
به گرایش حساس و زیربنایی اتوماسیون و مخابرات 

را مد نظر داریم. 

شیخی:  متاسفانه آنچنان که 
انتظار می رفت و این کنفرانس 
استحقاق آن را داشت شاهد 
حضور کارشناسان صنعت برق 
برای فراگیری و حتی تبادل 
نظر نبودیم. برای مثال در این 
کنفرانس دو پنل  تخصصی 
با حضور شخصیت های 
برجسته دانشگاهی و صنعتی و 
متخصصین این حوزه ارائه شد، 
اما صنعت برق دراین حوزه ها 
چندان استقبالی در معرفی 
کارشناسان خود برای استفاده از 
امکانات و دانش و مهارت مورد 
تبادل در این پنل نداشت
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در  نماینـدگان صنعـت  حضـور ضعیـف 
قـوی کنفرانسـی 

ارائه  لطفا ضمن  ستبران: جناب دکتر شیخی 
مشترک  اقدام  این  خصوص  در  توضیحاتی 
که بین کمیته اتوماسیون و مخابرات سندیکا 
و دانشگاه علم و صنعت ایران صورت گرفته 
چه  نوید  همکاری  این  که  بفرمایید  است، 
افق هایی را برای آینده طرفین خواهد داشت؟ 

و  حفاظـت  کنفرانـس  یازدهمیـن  شـیخی: 
واقـع  در  قـدرت  سیسـتم های  در  اتوماسـیون 
و  حفاظـت  کنفرانـس  کـه  بـود  دوره ای  اولیـن 
کنگـره بین المللـی اتوماسـیون بـا یکدیگـر ادغـام 
و در تحـت عنـوان مشـترک کنفرانـس حفاظت و 
اتوماسـیون برگزار می شـد. همچنیـن الزم به ذکر 
اسـت ایـن رویداد در دی ما امسـال بـرای اولین بار 
بـه صـورت بین الملـی برپـا شـد. بر همین اسـاس 
از دو تن از اسـاتید برجسـته بین المللی از دانشـگاه 
منچسـتر و شـرکت زیمنـس بـرای ارائـه کارگاه 
دعـوت بـه عمل آمـد که همان طور که اشـاره شـد 
با مسـاعدت سـندیکا صورت گرفـت. در خصوص 
کارگاه های برگزار شـده از سـوی سندیکا در زمینه 
سیسـتم های اتوماسـیون پسـت نیـز بایـد خاطـر 
نشـان کنـم کـه از کیفیت بسـیار باالیـی برخوردار 
بودند و عالوه بر دانشـجویان، اسـاتید و مهندسـین 
ایـن صنعـت نیـز از ایـن کارگاه هـا بهـره فراوانـی 

بردند. 
در خصوص برنامه های آتی نیز با توجه به تجربه 
بسیار موفقی که در این کنفرانس با سندیکا داشتیم، 
مشترکی  برنامه ریزی  حال  در  شد  ذکر  که  چنان 
جهت برگزار شدن کارگاه های دیگری در این زمینه 
و دیگر موضوعات مرتبط برای دانشجویان هستیم 
که از اسفندماه سال جاری آغاز به کار خواهد کرد 
و امید می رود برگزاری چندین کارگاه را تا قبل از 
مباحث  با  دانشجویان  آشناسازی  برای  ترم  پایان 

عملی و کاربردی شاهد باشیم.

سـتبران: جناب دکتر ما قـدری هم می خواهیم 
در ایـن رابطـه بدانیـم کـه دانشـگاه علـم و 
صنعت در این رابطه چه نقشـی داشـته اسـت 
و تـداوم این همکاری از سـوی این دانشـگاه 
و دیگـر دانشـگاه ها  بـا سـندیکای صنعـت 

بـرق ایران و کمیته  اتوماسـیون و مخابرات آن 
بود؟ خواهـد  چگونه 

از  که  دانشجویی  شیخی: همان طور که می دانید 
دانشگاه فارغ التحصیل می شود، اگر تجهیزات برقی 
از یک پست  بازدیدی  برای مثال  باشد و  ندیده  را 
فشار قوی نداشته باشد یا با طرز کار تجهیزات پست 
آشنا نشود، طبیعی است صنعت نیز نمی تواند او را به 
جهت دارا نبودن کیفیت آموزشی مناسب پذیرا باشد. 
به همین خاطر ترجیح ما در دانشگاه علم و صنعت 
ایران بر آن است که دانشجویان در حین تحصیل 
مباحثی عملی را نیز فراگیرند و تنها متکی به دروس 
تعیین شده توسط وزارت علوم نباشند. از این رو در 
بازدیدهای  آخر  سال  دانشجویان  برای  تا  تالشیم 
با  آشنایی  برای   ... و  انتقال، پست  علمی از خطوط 
به  آنچه  این  بر  ترتیب دهیم. عالوه  این بخش ها 
یک دانشجوی رشته برق برای کسب فرصت های 
شغلی کمک می کند شرکت در دوره های آموزشی 
معتبری است که نه تنها به کسب مهارت های الزم 
کمک می کند، بلکه اساسا فرصت آشنایی دانشجو 
با بخش های مختلف این صنعت را فراهم می آورد 
تا بتواند با توجه به عالیق خود شاخه ای از این انبوه  
فعالیت ها و شغل های موجود در این صنعت را انتخاب 
و به عنوان حرفه آتی خود ادامه دهد. بر این اساس از 
همکاری سندیکا بسیار استقبال کردیم. امید می رود از 
این طریق عالوه بر دلگرم کردن دانشجویان به ادامه 
تحصیلشان در این رشته، از فقدان تجربه و تخصص 

در میان خیل فارغ التحصیالن کاسته شود. 

مهنـدس  جنـاب  کـه  همان طـور  سـتبران: 
اسـت  چنـدی  داشـتند،  نیز اشـاره  رجایـی 
اتوماسـیون  بـا صنعـت  در محافـل مرتبـط 
تاسـیس  بـرای  زمینه سـازی  از  صحبـت 
رشـته ای بـا عنـوان اتوماسـیون صنعتـی در 
سـطح تحصیـالت تکمیلی رشـته مهندسـی 
برق می شـود. بـه نظر شـما آیا ایـن ظرفیت 
در حـال حاضـر به لحـاظ علمـی و تجهیزات 

دارد؟ وجـود  مـا  دانشـگاه های  در 

در  فرمودید.  مطرح  خوبی  بسیار  سوال  شیخی: 
دانشگاه به طور قطع پتانسیل کافی برای راه اندازی 
این رشته ها وجود دارد و از طرفی نیز با نیاز صنعت 
اما مشکلی که  روبروییم.  به چنین تخصص هایی 

تخصصی  گرایش  های  قسم  این  فارغ التحصیالن 
آگاهی   مواجه می شوند عدم  آن  با  امر  واقعیت  در 
بسیاری از صنایع از چیستی واحدهای درسی این 
گرایش ها است که این امر به جذب نیرو  با عنوان 
کلی مهندسی برق گرایش قدرت منتج می شود. در 
نتیجه برای افرادی که با گرایشی چون اتوماسیون 
آزمون های  در  عمدتا  می شوند،  فارغ التحصیل 
استخدامی مقداری مشکل ایجاد می شود. به همین 
خاطر علی رغم آنکه تفکیک و مرزبندی باریک این 
و  است  پسندیده ای  بسیار  کار  یکدیگر  از  رشته ها 
منجر به فعالیت عمیق و کاربردی دانشجویان در 
این رشته ها و در فعالیت های آتی آنان در صنعت 
می شود، اما از سوی دیگر آگاهی الزم به مسئولین  
استخدام داده شود تا بهتر بتوانند نیروهای با زمینه 

تحصیلی مرتبط را جذب کنند.
امـا بـه عنـوان نکتـه پایانـی کـه بایـد در رابطـه 
بـا ایـن دور از کنفرانـس علی رغـم تمـام نتایـج 
شـیرین آن ذکـر کنـم، ایـن گالیـه اسـت کـه  ما 
دعوت نامه هـای بسـیار زیادی را بـرای بخش های 
توانیـر،  شـرکت  از  اعـم  بـرق  صنعـت  مختلـف 
وزارت نیـرو و از آن طریـق بـرای تمامی برق هـای 
منطقـه ای و نیـز تمـام دانشـگاه های ایـران دارای 
رشـته مهندسـی برق ارسـال داشـتیم. امـا آن طور 
کـه بایـد و شـاید شـاهد حضور چشـمگیر ایشـان 
جهـت بهره بـرداری از سـخنرانی ها و کارگاه هـای 
بسـیار مفیدی کـه تدارک دیده شـده، نبودیـم. این 
در حالـی بـود کـه همان طـور کـه ذکر شـد در این 
دوره از کنفرانـس مجموعـا 9 سـخنرانی کلیـدی 
توسـط اسـاتید برجسـته داخلی و خارجی، 2 کارگاه 
بین المللـی و 4 کارگاه بـا ارائـه متخصصین داخلی 
ترتیـب داده شـد. عـالوه بـر ایـن سـطح کیفـی 
تمامی ایـن بخش هـا در ایـن دوره بسـیار بـاال بود، 
امـا متاسـفانه آنچنـان کـه انتظـار می رفـت و این 
کنفرانـس اسـتحقاق آن را داشـت شـاهد حضـور 
کارشناسـان صنعـت بـرق بـرای فراگیـری و حتی 
تبـادل نظر نبودیم. برای مثـال در این کنفرانس دو 
پنل  تخصصـی در زمینه اتوماسـیون  سیسـتم های 
توزیـع و اتوماسـیون سیسـتم های انتقـال با حضور 
صنعتـی  و  دانشـگاهی  برجسـته  شـخصیت های 
و متخصصیـن ایـن حـوزه ارائـه شـد، امـا صنعـت 
بـرق درایـن حوزه هـا چنـدان اسـتقبالی در معرفی 
کارشناسـان خود برای اسـتفاده از امکانات و دانش 

و مهـارت مـورد تبـادل در ایـن پنل نداشـت.

میزگرد اختصاصی
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بر  احمـدیـان،  مهنـــدس  جنـاب  ستبـــران: 
اسـاس فرمایش مهندس رجایی جنابعالی اساسـا 
صــاحب ایـــده اصلی در  نحوه برقراری ارتباطاتی 
این چنین با دانشگاه هـا بوده اید و اطالعات کامل تری 
از چگونگی شکل گیری این هماهنگی ها داشته اید. 
بــر این اساس لطفا بفرمایید کمیته اتوماسیون و 
مخابرات در این رابطه چه اقداماتی داشته است، بر 
همین منوال در آینده امید انجام چه فعالیت هایی در 

زمینه های مشابه آن می رود؟

احمدیان: ابتدا باید اشاره کنم با توجه به تجاربی که از 
کنفرانس دانشگاه تبریز و دانشگاه تهران در سال های 
گذشته داشتیم چنین برداشت شد که ارتباط سندیکا با 
در  و  نزدیک  کنفرانس چندان  این  و  مربوطه  دانشگاه 
نتیجه در یک راستا نبوده است. تا جایی که حتی سوء 
تفاهم هایی را در ارتباط با کلیت سندیکا در کنفرانس 
تبریز شاهد بودیم که تصور می شد این تشکل یک نهاد 
انتفاعی و صاحب سرمایه است. در کنگره امسال اما به 
سبب ارتباط نزدیکی که سندیکا با مسئولین برگزاری 
این کنفرانس برقرار کرد و آغاز به کار این همکاری ها 
از شهریور ماه که نسبت به سال های گذشته زودتر اقدام 
شده بود، زمینه تفاهمات بیشتری فراهم شد. به طوری 
به  میزبان  دانشگاه  با  پیشین،  دوره های  بر خالف  که 
صورت یک کارگروه مشترک عمل کردیم که در قالب 
آن به خوبی روشن شد هر یک از طرفین امکان ارائه 
چه خدماتی را دارند. نتیجه آنکه، کنگره امسال بسیار 
پربارتر دایر شد و نشانگر آن برگزاری دوره های آموزشی 
در این دور از کنگره و حضور اعضای هیات رییسه کمیته 
اتوماسیون در پنل های سخنرانی بود که این موارد ارتباط 

بسیار خوبی را نشان می دهد. 

چه  اقدامات  دست  این  شما  نظر  از  ستبران: 
کمیته،  برای  می تواند  را  مثبتی  دستاوردهای 

سندیکا و اعضای آن به بار آورد؟
ارتباط  آن  مثبت  نتیجه  مشخص  طور  به  احمدیان: 
قالب  در  کنفرانس  این  ادامه  در  که  بود  سازنده ای 

و  صنعت  و  علم  دانشگاه  برق  دانشکده  بین  توافقی 
برگزاری  سندیکا جهت  مخابرات  و  اتوماسیون  کمیته 
دوره های عملی به صورت کنفرانس  ها و سمینارهایی در  
این دانشگاه صورت گرفت. این دوره ها حتی می تواند به 
صورت شبه سمینارهایی چند ساعته ارائه شود که نکات 
اتوماسیون را آموزش می دهد؛ به  و موارد عملی حوزه 
با  دانشجویان  که  می شود  داده  آموزش  نکاتی  بیانی 
واحدهای معمول درسی خود چندان در جریان آن قرار 
نمی گیرند، اما مهندسین در محیط صنعتی با آن به کرات 
مواجه می شوند. در نتیجه تقویمی آموزشی بین دانشگاه 
علم وصنعت و سندیکا برای سال 96 آماده شد که در 
راستای ارتباطاتی است که برای برگزاری کنگره ایجاد و 
پس از آن ادامه خواهد یافت. این ارتباط بین صنعت برق 
و دانشکده های مربوطه توسط سندیکای صنعت برق 
ایران ایجاد شد و در ادامه نیز از برقراری این ارتباط با 

سایر دانشگاه ها استقبال می کنیم.

رمز  جنابعالی  احمدیان،  مهندس  ستبران: جناب 
مخابرات  و  اتوماسیون  کمیته تخصصی  موفقیت 
را در برقراری این ارتباط سازنده با نهاد دانشگاه 
چگونه توصیف می کنید و آیا  از نظر شما می توان 
چنین نسخه ای را برای سایر کمیته های تخصصی 
سندیکا هم در نظر داشت تا آنان نیز با ورود به 
برای  حتی  مرجعی  به  بدل  دانش  محوری  عرصه 

دانشگاه شوند؟

احمدیـان: مـن رمـز ایـن موفقیـت را در ایـن نکتـه 
ایـن کمیتـه مفهـوم  افـراد حاضـر در  می بینـم کـه 
سـندیکا را بـه درسـتی درک کرده انـد. بـه طـوری که 
شـاهد هم اندیشـی و هم افزایـی رقبایـی در کنـار هـم 
هسـتیم کـه با ورود به سـندیکا کـت رقابـت از تن به 
در می کننـد و بـه منافـع گروهـی خود می اندیشـند. از 
این گذشـته بـدون آنکـه کوچکترین قصد جسـارت و 
خودسـتایی مـد نظر باشـد، از نظـر مـن در واقع دانش 
فنـی و مهندسـانی بهتـر را بـا چگالی بیشـتری در این 

کمیتـه می تـوان سـراغ گرفت.

جادوی تبدیل کت رقابت به ردای حمایت و همکاری

احمدیان: افراد حاضر در این 
کمیته مفهوم سندیکا را به درستی 
درک کرده اند. به طوری که شاهد 
هم اندیشی و هم افزایی رقبایی 
در کنار هم هستیم که با ورود به 
سندیکا کت رقابت از تن به در 
می کنند و به منافع گروهی خود 
می اندیشند

میزگرد اختصاصی
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صادراتی،  تشکل های  برجسته  شاخص های  از  یکی 
بین المللی  تخصصی  رویدادهای  در  فعال  حضور 
و  تجاری  هیات های  پذیرش  یا  اعزام  مدیریت  و 
بازرگانی است. سندیکای صنعت برق ایران به عنوان 
تشکل صادراتی فعال کشور در حوزه برق و انرژی، با 
اتکا به تجربه موفق برگزاری نمایشگاه های تخصصی 
داخلی و برپایی پاویون ایران در نمایشگاه های معتبر 
در کشورهای هدف صادراتی، امسال نیز با فراهم شدن 
شرکت های  مجدد  امکان حضور  و  پسابرجام  شرایط 
ایرانی در بازارهای بین المللی، برپایی پاویون جمهوری 
اسالمی ایران در نمایشگاه بین المللی  برق  خاورمیانه  را 

برنامه ریزی و برگزار کرد.  
 Middle East( خاورمیانه بین المللی  برق   نمایشگاه  
تخصصی  نمایشگاه  بزرگترین   )Electricity 2017
زمینه  در  همه ساله  و  است  خاورمیانه  سطح  در  برق 
برق، آب، روشنایی و انرژی های نو در مرکز نمایشگاهی 
شهر دبی برگزار می شود و از سوی شرکت کنندگان و 
بازدیدکنندگان به عنوان مهم ترین رویداد صنایع مذکور 

در جهان شناخته می شود.
 MEE (چهل و دومین دوره نمایشگاه برق خاورمیانه
ماه  بهمن  بیست وپنجم  الی  بیست وسوم    از   )2017
سال جاری برابر با 14 الی 16 فوریه 2017 در فضایی 
حدود 60 هزار مترمربع با حضور 1500 شرکت کننده و 
58 هزار نفر بازدیدکننده از 132 کشور جهان  در حالی 
برگزار شد که به جز ایران، کشورهای آمریکا، کانادا، 
آلمان، انگلیس، ایتالیا، اسپانیا، فرانسه، سوییس، اتریش، 
مالزی،  کره جنوبی،  روماني، جمهوري چک،  فنالند، 
تایوان، هند، ترکیه و چین  نیز در آن به صورت پاویون 

کشوری حضور داشتند.  
طبـق هماهنگـی سـندیکا بـا شـرکت Informa  به 
عنـوان برگزارکننـده نمایشـگاه، فضایـی به مسـاحت 
ایرانـی  شـرکت های  بـرای  را  مربـع  متـر   150
عالقمنـد بـه حضـور در نمایشـگاه در نظـر گرفتـه 
شـد و شـرکت های عضـو سـندیکا بـرای حضـور در 
ایـن رویـداد مهـم بین المللـی از 15 درصـد تخفیـف 
برخـوردار شـدند. پـس از کسـب مجـوز از سـازمان 
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توسـعه تجارت ایـران برای برپایی پاویون کشـور 
ایـران، اقدامـات الزم بـرای حضـور شـرکت های 
عضـو صورت پذیرفـت و  کرمان تابلـو، اکترونیک 
افـزار آزما، صانع شـرق، نامدار افروز، تدبیرسـازان 
از  ایرانیـان  ایتاسـریر  و  آپادانـا  انـرژی  فنـاوری 
کشـور  پاویـون  در  حاضـر  ایرانـی  شـرکت های 

ایـران در ایـن دور از ایـن نمایشـگاه بودنـد.
برق  نمایشگاه  مدیران  از  میزبانی  راستا  این  در 
و  تهران  برق  صنعت  نمایشگاه  حین  در  دبی 
نمایشگاهی  ظرفیت های  و  زیرساخت ها  معرفی 
در  عضو  شرکت های  توانمندی های  و  ایران  در 
کنار انعقاد قرارداد برپایی پاویون کشور ایران، اخذ 
تخفیف برای اعضای سندیکا و انعقاد قرارداد برای 
غرفه سازی ویژه و متحد الشکل برای شرکت های 
انجام شده توسط سندیکا  اقدامات  اهم  از  ایرانی 
برای برگزاری پاویون ایران در این نمایشگاه بود.

ایران  برق  صنعت  سندیکای  این  بر  عالوه 
فعال  شرکت های  به  نمایشگاه  اطالع رسانی 
صنعت برق و دریافت تخفیف و تسهیالت برای 
به منظور  را  ایران  پاویون  در  حاضر  شرکت های 
ایران  برق  صنعت  بین المللی  ارتباطات  توسعه 
در خاورمیانه در دستور کار داشت. همچنین اخذ 
مجوز سازمان توسعه تجارت برای برگزاری پاویون 

جمهوری اسالمی ایران، پیگیری دریافت یارانه های 
نمایشگاهی از معاونت فناوری ریاست جمهوری و 
دریافت یارانه های نمایشگاهی از صندوق حمایت 
از صنایع الکترونیک از دیگر اقدامات سندیکا جهت 
حضور هر چه بهتر نمایندگان صنعت برق کشور 
در چهل ودومین دوره نمایشگاه برق خاورمیانه بود.
بـه  اطالع رسـانی  بـر  اسـاس عـالوه  ایـن  بـر 
فکـس،  طریـق  از  عضـو  تمامی شـرکت های 
انتخـاب  و  بررسـی  سـندیکا،  سـایت  و  بولتـن 
شـرکت حمل و نقـل بین المللـی معتبـر و آژانس 
مسـافرتی جهـت ارسـال کاالی نمایشـگاهی به 
دبـی و هماهنگـی سـفر، اخـذ بلیـط هواپیمـا و 

رزرو هتـل بـرای اعضـا صـورت پذیرفـت.
گفتنی است این اقدامات با اطالع رسانی و دعوت از 
مدیران ارشد صنعت برق، تشکل ها و سازمان های 
انرژی  و  برق  وزارتخانه های  بین المللی،  مرتبط 
کشورهای همسایه و اداره برق امارت دبی برای 
توانمندی های صادراتی  و  ایران  پاویون  از  بازدید 
شرکت های ایرانی در نمایشگاه و معرفی سندیکا، 
شرکت های حاضر در پاویون و سایر شرکت های 
توزیع  و  تهیه  طریق  از  بازدیدکنندگان  به  عضو 
کتابچه معرفی سندیکا و شرکت های عضو به زبان 

انگلیسی تکمیل شد.
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وقتی الیحه بودجه 96 تقدیم مجلس شد، بسیاری 
از امیدهای صنایع گوناگون نقش بر آب شد. یکی از 
صنایعی که برای پرداخت بدهی های معوقه خود چشم 
امید به الیحه بودجه جدید دوخته بود، صنعت برق 
کشور بود؛ اما در اولین بررسی های الیحه منتشرشده 
توجهی  بی  مورد  صنعت  این  بازهم  شد  مشخص 
برنامه های کالن کشور قرار گرفته است. این نقدهای 
جزئی تنها نقص الیحه بودجه نیست و نقدهای کالن 
از  یکی  می  شود؛  هرساله  بودجه های  به  هم  تری 
نقدهای بسیار مهم ناسازگاری زمانی قانون بودجه با 
برنامه های توسعه کشور است که هرکدام به صورت 
پنج ساله تنظیم می شوند و بنابراین گنجاندن آن ها در 
قوانین یک ساله بودجه با دشواری روبه رو است. به 
هر روی حذف تمامی معایب و نواقص از بزرگ ترین 
شاید  اما  است  ناممکن  کشور  برنامه  مهم ترین  و 
نظرخواهی از بخش خصوصی و کارشناسان ذی ربط 

بتواند تا حد زیادی این نقص ها را برطرف کند.

نقدهای کالن بر الیحه 96
سال  بودجه  الیحه  بررسی  برای  بهمن   23 روز  در 
و  خبره  کارشناسان  باحضور  مشترک  96جلسه ای 
اسالمی  شورای  مجلس  در  نمایندگان  از  تعدادی 

برگزار شد و برخی از مواد و تبصره های بودجه مورد 
رایزنی قرار گرفت.

از نقدهایی که کارشناسان طی این رایزنی بر  یکی 
الیحه بودجه وارد دانستند، این بود که باتوجه به رد 
پاره ای از مصوبات برنامه ششم توسعه ازسوی شورای 
لزوم اصالح آن ها در مجلس، مشخص  و  نگهبان 
در   راستای  است  قرار  بودجه سال 96 چگونه  نیست 

برنامه ششم توسعه تنظیم شود.
نقد دیگر کارشناسان به عدم شفافیت اهداف بودجه 
96 بود. طبق نظر کارشناسان مشخص نیست بودجه 
درراستای حل کدام یک از مشکالت اساسی کشور 
ششم  برنامه  در  مثال  عنوان  به  است؛  شده  تنظیم 
توسعه، مساله آب و محیط زیست به عنوان یکی از 
محورهای اساسی برشمرده شده اما در الیحه بودجه 
96 اثری از توجه ویژه به این بخش مشهود نیست. 

و  حـل  بـرای  کارشناسـان  نظـر  طبـق  همچنیـن 
فصـل مشـکالت کشـور برنامـه دقیقـی در الیحـه 
بودجـه 96 وجـود نـدارد؛ مثال برای برطرف سـاختن 
رکـود اقتصـادی کـه یکـی از مهم تریـن مشـکالت 
مبتالبـه اسـت، برنامـه روشـنی درنظر گرفته نشـده 
اسـت؛ ضمـن اینکـه در الیحـه تقریبـا توجهـی بـه 

آسـیب های اجتماعـی نشـده اسـت.
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از تولیـد تـا مصـرف نیازمنـد  الکتریکـی  انـرژی 
قـدرت،  تجهیـزات  و  ادوات  از  بهره گیـری 
لوازم اندازه گیـری و پایـش انـرژی و نیـز رله هـای 
حفاظتـی اسـت. در ایـن راسـتا نیروگاه هـا وظیفـه 
و  انتقـال  خطـوط  و  الکتریکـی  انـرژی  تولیـد 
پسـت های فـوق توزیـع و توزیـع وظیفه رسـاندن 
انـرژی الکتریکـی به محل هـای مصـرف را دارند. 
انـرژی الکتریکـی در محـل مصـرف بایـد مطابق 
نیـاز طـرح، پایش، اندازه گیـری و حفاظت شـود که 
ایـن مهـم توسـط تابلوهای بـرق مسـتقر در محل 

می شـود. تامیـن 
توسـط  بـرق  تابلوهـای  سـاخت  تکنولـوژی   
اسـتانداردهای روز دنیـا مدیریـت می شـود و ایـن 
اسـناد مدل هـای مختلـف تابلـو را بـرای مصـارف 
گوناگـون معرفـی می کننـد. صنایـع حسـاس بـه 
وجـود انـرژی الکتریکـی از مـدل تابلوهـای تمـام 
کشـویی اسـتاندارِد بهـره گرفتـه تـا تـداوم انرژی 
را بـه صـورت کامـل حفـظ کـرده و شـرایط الزم 
را بـرای تعمیـر و تعویـض قطعـات آسـیب دیده یا 
توسـعه تابلـو را در حالـت برقدار بـودن فراهم کند.
ادوات توزیـع انـرژی الکتریکـی در تابلوهـای برق 
متناسـب بـا قـدرت ترانسـفورماتورهای توزیـع و 

نـوع بارهـای مصرفـی تعییـن می شـود. اسـتفاده 
از  بـا تکنولـوژی روز و بهره گیـری  از تجهیـزات 
بـرق  تابلوهـای  در  هوشمندسـازی  روش هـای 
می توانـد صنایـع را در مدیریـت مصـرف انـرژی، 
کاهـش تلفـات و برقـراری ارتباطـات مرکـزی و 

کنتـرل از راه دور کمـک کنـد.
شـرکت جابـون با سـاخت تابلوهای تمام کشـویی 
 IEC مطابـق آخرین ویرایش اسـتاندارد بین المللی
و اسـتفاده از تجهیـزات روز اروپـا توانسـته اسـت 
نیـاز صنایـع حسـاس بـه وجـود انـرژی الکتریکی 
ماننـد نفـت، گاز و پتروشـیمی را فراهـم کـرده و 
سـهم بسـزایی در شـکوفایی صنعـت برق کشـور 
در سـال های پس از انقالب اسالمی داشـته باشـد.
محمدعلـی سـعادتی رییـس هیات مدیـره شـرکت 
جابـون در ایـن راسـتا طـی گفت وگویـی عنـوان 
داشـت: شـرکت جابـون در سـال 1364 در زمینـه 
سـاخت تابلوهای برق صنعتی تاسـیس شـده و در 
حـال حاضـر این شـرکت با بیـش از 40 هـزار متر 
مربـع فضای تولیدی و 300 نفر پرسـنل بزرگترین 
مجموعه تابلوسـازی در خاورمیانه و کشـور اسـت.
ماشین آالت  به  مجهز  جابون  شرکت  تولید  خط 
مدرن و ربوتیک مورد استفاده در صنعت تابلوسازی 

است که از حیث کیفیت و امکانات تولیدی در رده 
سازندگان مطرح در منطقه قراردارد.

رییـس هیات مدیـره شـرکت جابـون بـا ذکـر این 
انتقـال  قـرارداد  دارای 7  افـزود: جابـون  مطالـب 
تکنولـوژی همـراه بـا بازرسـی و کنتـرل کیفیـت 
محصـول توسـط شـرکت انتقال  دهنـده تکنولوژی 
 )Schneider Electric( نظیـر  اشـنایدرالکتریک
فرانسـه و  آلسـتوم )ALSTOM( است. همچنین 
ایـن شـرکت بـه عنـوان اولیـن مجموعه فعـال در 
صنعـت بـرق ایـران اسـت کـه موفـق بـه امضای 
قـرارداد لیسـانس تابلوهـای GIS نسـل جدیـد بـا 
ایـن  کـه  فرانسـه شـده  شرکت اشـنایدرالکتریک 
مهـم در سـفر هیـات اقتصـادی همـراه ریاسـت 
محتـرم جمهـور بـه کشـور فرانسـه در بهمـن ماه 

سـال 1394 صـورت گرفتـه اسـت.
وی در ادامـه خاطـر نشـان کـرد: در همیـن راسـتا 
شـرکت جابـون در حـال عقـد قـرارداد و انتقـال 
تکنولـوژی در زمینـه راهکارهـای مدیریـت انرژی 
و اتوماسـیون صنعتـی بـا شرکت اشـنایدرالکتریک 
در  کـه  اسـت  فرانسـه   )Schneider Electric(
ایـن زمینـه نیـز به عنـوان یـک مجموعه پیشـتاز 
در صنعـت برق خواهد توانسـت نیاز صنایـع و بازار 
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داخـل را بـر اسـاس آخریـن تکنولـوژی روز دنیـا 
مرتفـع سـازد.

سیاست  راستای  در  گفت:  سعادتی  محمدعلی 
بومی سازی تکنولوژی های نوین و کاهش وابستگی 
به  موفق  جابون  شرکت  خارجی  سازندگان  به 
طراحی، ساخت و تایپ تست محصوالت جدیدی 
نظیر کنتاکتورهای فشار متوسط، طراحی و ساخت 
است.  شده   ... و  کشویی  ضعیف  فشار  تابلوهای 
تولیدات این شرکت درجشنواره های علمی مختلف 
نیز به عنوان طرح برگزیده انتخاب شده اند که نمونه 
جشنواره  در   Power Block سری  تابلوی  آن 

دانایی خلیج فارس است.
جابـون  شـرکت  جدیـد  محصـوالت  افـزود:  وي 
مطابـق آخریـن اسـتاندارد های روز صنعـت بـرق 
)IEC( همگـی در آزمایشـگاه معتبـر بیـن المللـی 
و داخلـی تسـت و تاییـد شـده اند. الزم بـه توضیح 
اسـت کـه از بـدو تاسـیس شـرکت تـا بـه حـال 
قسـمت تحقیـق و توسـعه جابـون توانسـته اسـت 
از 75 مـورد تسـت نوعـی  تایـپ تسـت  بیـش 
آزمایشـگاه های  در  موفقیت آمیـز   )TypeTest(
معتبـر جهـت محصـوالت خـود انجام دهـد که در 

صنعـت تابلـو سـازی کشـور بی همتـا اسـت.
به گفته موسـس شـرکت جابون  ظرفیـت تولیدی 
ایـن مجموعـه برابـر بـا 5500 سـلول در سـال 

اسـت. گفتنـی اسـت سـبد محصـوالت جابـون به 
شـرح ذیـل، در سـی سـال گذشـته نیـاز صنایـع 
گوناگـون نظیـر صنعـت نفـت، گاز، پتروشـیمی، 
صنایـع نیروگاهـی، انتقـال و توزیـع، فـوالدی و ... 
را در زمینـه تابلوهـای صنعتـی فراهم کرده اسـت: 

سبد محصوالت جابون:
• تابلوهای فیکس و کشویی فشارضعیف

• تابلوهای فیکس و کشـویی فشـار متوسـط تا 
سـطح ولتـاژ 36 کیلو ولت

• تابلوهای کنترل و حفاظت
• سیسـتم های اتوماسـیون و مدیریـت انـرژی 
)همـکاری مشـترک با اشـنایدرالکتریک فرانسـه(
• تابلوهـای GIS )تولید مشـترک بـا همکاری 

شـرکت Schneider Electric فرانسـه(
محصـول جدیـد شـرکت جابـون کنتاکتـور فشـار 
بارهـای  کنتـرل  زمینـه  در  کـه  اسـت  متوسـط 
الکتریکـی فشـار متوسـط نظیـر موتورهـا، پمپ ها 
و ... تـا سـطح 12 کیلـو ولـت و 3000 کیلـووات 
خازنـی  بانک هـای  سـوییچینگ  همچنیـن  و 
فشـار متوسـط به منظـور تصحیـح ضریـب قدرت 
قـرار  اسـتفاده  مـورد  بـرق  توزیـع  شـبکه های 
می گیـرد. تـا پیـش از ایـن، تامیـن ایـن محصول 
نظیـر  سـازندگانی  از  و  وارادت  طریـق  از  صرفـا 

 SIEMENS، ABB، Schneider شـرکت 
Electric، Hyundai و LS صـورت می گرفـت.
شرکت جابون اولین سازنده ایرانی است که موفق 
به طراحی، تست و تولید کنتاکتور فشار متوسط شده 
است و این امر  منجر به صرفه جویی ارزی ساالنه 
3 میلیون یورو و ایجاد اشتغال30 نفری خواهد شد. 
استفاده  با  ارزی  میزان صرفه جویی  اساس  این  بر 
تولید داخل براساس نوع کنتاکتور برابر 70 الی 85  

درصد است.
در  متوسـط  فشـار  کنتاکتـور  سـاخت  و  طراحـی 
شـرکت جابـون بر اسـاس آخریـن تکنولـوژی روز 
دنیـا )قطع و وصل در کپسـول خـأ( صورت گرفته 
کـه از ایـن نظـر از لحـاظ مشـخصات فنـی بـا 

برابـری می کنـد. کامـال  خارجـی  نمونه هـای 
خط تولید پیش بینی شده در شرکت جابون ظرفیت 
تولید 3000 دستگاه کنتاکتور در سال را دارا است 
پتانسیل مناسب برای فروش  ایجاد  که به معنای 
این محصول به صورت مجزا و یا نصب شده داخل 

تابلوهای فشار متوسط خواهد بود.
چنانچه این شـرکت بتواند سـاالنه پانصد دسـتگاه 
کنتاکتـور، داخـل تابلوهـای فشـار متوسـط و یـا 
به صـورت مجـزا صـادرات داشـته باشـیم درآمـد 
ارزی حاصـل از صـادرات ایـن محصـول می توانـد 

بـه رقمی باالتـر از 3 میلیـون یـورو برسـد.
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در دنیـاي امروز تامین شـبکه سراسـري برق امري 
خطیري محسـوب مي شـود و کوچکترین خللي در 
این شـبکه ضربه سـنگیني به اقتصـاد ملي خواهد 
بـود. ایـن مسـاله از بعد امنیتـي نیز اهمیت بسـیار 

دارد. باالیي 
چنانکـه می دانیـد بـا توجـه به رقـم بـاالی بدهی 
وزارت نیـرو بـه پیمانـکاران در سـال های اخیـر، 
وزارت  و  وزارتخانـه  ایـن  مابیـن  تفاهم نامـه اي 
صنعـت، معـدن و تجـارت بـه امضـا رسـید کـه 
طـي آن اعـالم شـده بـود تضمینـي بـراي ارایـه 
بـرق بـه واحدهـاي صنعتـي بـا مصـرف بـاالي 
هفـت مـگاوات ارایـه نمی شـود و در صـورت نیـاز 
واحـدی صنعتـي به میزانـی بیش از ایـن محدوده، 
می بایسـت خـود اقدام به سـاخت نیـروگاه کند. به 
همیـن دلیل عـالوه بر تعمیـر و نگهداري شـبکه، 
حساسـیت باالیـي در خصـوص پیمانـکاران حوزه 

بـرق بـه وجـود آمد. 
شرکت تام ایران خودرو یکي از شرکت هاي داخلي 

است که به واسطه فعالیت خود، در این سال ها براي 
ورود به حوزه برق احساس نیاز کرد. با توجه به اینکه 
کارفرمایان عموما عالقه چندانی به کار با چندین 
به  نیز  تام  شرکت  ندارند،  پروژه  یک  در  پیمانکار 
تقویت این توانایي در ایجاد پست برق اهتمام ورزید 
تا بتواند الزمات انجام یک پروژه از مهندسي تا نصب 
و راه اندازي را به صورت عمده، خود به انجام برساند.
با  برق  پست  پروژه  چهار  تاکنون  تام  شرکت 
ویژگي هاي متمایز از مسقف تا باالي دو هزار متر از 

سطح دریا و ولتاژ باال اخذ کرده است.
این  اجراي  چگونگي  خصوص  در  اساس  براین 
پروژه ها، ویژگي هاي پست هاي برق که در داخل 
به انجام مي رسد و تجربیات اجرایي کار  با  مدیران  

پروژه  گفت و گویی انجام شد.
سرپرست  فیروزآبادي  جوادیان  سیدعلي محمد 
و  طراحي  معاونت  در  برق  مهندسي  مدیریت 
مهندسي ضمن اشاره به نحوه ورود شرکت تام به 
این حوزه تصریح کرد: کسب و کار پست هاي برق 

در ابتداي ورود تام به بازارهاي غیرخودرویي چندان 
مد نظر این شرکت نبود.

جوادیـان بـا بیان این مطلب خاطر نشـان سـاخت: 
در سـال 1384 که سـنگ بناي حضور شـرکت تام 
در بازارهاي غیرخودرویي گذاشـته شـد، سـه حوزه 
مـورد توجـه قـرار گرفـت کـه عبـارت از معدنـي، 
ریلـي و نفـت و گاز بـود. بنابرایـن  شـرکت تام در 
ابتـدا مزیـت رقابتـي زیادي بـرای ورود به بـازار پر 
تعـداد پیمانکاران حوزه احداث پسـت برق نداشـت 
و شـرایط محیطـي نیـز بـراي ورود بـه ایـن حوزه 
چنـدان آمـاده نبـود. در واقـع شـرکت تـام بنـا بـه 
نیـاز خـود به حوزه پسـت بـرق ورود پیدا کـرد. اما 
بـا ایـن شـرایط مزیـت حاصلـه آن بـود کـه براي 
پروژه هایـي مثـل فـوالد که پسـت برق بخشـي از 
پروژه محسـوب مي شـود دیگر نیازي بـه برگزاری 

نبود. مناقصـه  جداگانه 
این مقام مسئول در شرکت تام گفت: پس از برنده 
در   ،1388 سال  در  بافق  فوالد  پروژه  در  شدن 
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مناقصه احداث فوالدسازي بردسیر برنده شدیم 
که با توجه به این که داراي پست برقي با سطح 
ولتاژ400 کیلوولت بود، باید الزامات آن را فراهم 
مي کردیم. مدیر پروژه پست برق فوالد بردسیر 
در این رابطه اضافه کرد: در پروژه فوالد بافق کار 
مهندسي پایه را انجام دادیم و از این تجربه در 
فوالدسازي بردسیر سود جستیم. در این پروژه 
کار طراحي، خرید و نصب بخش سوییچ گیرها را 
که  حدود 60 درصد از کار پست برق را تشکیل 
این  اما  سپردیم.  خارجي  پیمانکار  به  مي دهد، 
پست داراي ویژگي خاصي بود؛ چرا که یکي از 
معدود پست هاي 400 کیلوولت در ارتفاع باالي 

2100 متر از سطح دریا محسوب مي شود.
جوادیـان در خصـوص اینکه چـرا در ارتفاع باال 
کار اجرایـي پسـت برق با حساسـیت بیشـتري 
دنبـال مي شـود، این طـور پاسـخ مي دهـد کـه 
در پسـت هاي فشـار قـوي از هـوا بـه عنـوان 
عایـق اسـتفاده مي شـود و وقتي فشـار هوا کم 
مي شـود ایـن عایـق تضعیـف شـده کـه ایـن 
مسـاله بـراي طراحـي نقشـه کلـي و فواصـل 
تجهیزات در دو قسـمت بـرق دار اهمیت باالیي 
دارد. ایـن حساسـیت بـراي ارتفـاع بـاالي دو 
هـزار متـر مطرح اسـت و باید تجهیـزات آن به 
صـورت خـاص نصـب شـود. وی در خصوص 
این موضـوع توضیح داد: می بایسـت یا صورت 
مسـاله را بـا خرید خارجـي پـاک مي کردیم، یا 

بـا سـازنده داخلـي وارد چالـش مي شـدیم کـه 
بـا توجـه به شـرایط تحریـم و تاکید بر مسـاله 

داخلي سـازي، راه دوم را انتخـاب کردیـم.
جوادیان ادامه داد: براي این کار پیمانکار مناسبی 
نیز انتخاب کردیم، اما با توجه به اینکه تجربه 
قبلي براي این کار در داخل کشور وجود نداشت، 
به رغم ضمانت برخي از تجهیزات پیمانکار و 
مورد تایید قرار گرفتن آزمایش هاي تست این 
تجهیزات، عنوان شد نمي توان تضمینی برای 
عملکرد مناسب برخي تجهیزات در ارتفاع  مورد 
این  نصب  از  قبل  حال  این  با  کرد،  ارائه  نظر 
تجهیزات در حضور 20 نفر از نمایندگان کارفرما، 
وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
تست های مورد نظر به عمل آمد که خوشبختانه 

موفقیت آمیز هم بود.
فـوالد  بـرق  پسـت  پـروژه  مدیـر  گفتـه  بـه 
بردسـیر پسـت بـرق فـوالد بردسـیر فرصتـي 
بتوانـد در کنـار یـک  تـام  بـود کـه شـرکت 
پیمانـکار حرفـه اي دانـش فنـي احداث پسـت 
بـرق را وارد کنـد تـا جایـی که در حـال حاضر 
کار  ایـن شـرکت کار طراحـي پسـت را خـود 
انجـام مي دهـد. وی در همیـن رابطـه با اشـاره 
بـه رضایت کارفرما و برق منطقه اي بردسـیر از 
نتایج کار در طی دو سـال راه اندازی این پسـت 
افـزود: بـر همیـن اسـاس شـرکت تـام، درجه 
یـک پیمانـکاري را در حوزه نیـرو دریافت کرد 

و راه ورود ایـن شـرکت بـه مناقصه هاي وزارت 
نیـرو هموار شـد. 

دارا  بـه  توجـه  بـا    کـرد:  تصریـح  جوادیـان 
بـودن یـک پلنت احیـا در فـوالد بردسـیر، این 
مجموعـه صنعتی هیـچ گاه بـراي دریافت برق 
از ایـن پسـت دچـار وقفـه نشـده اسـت. وی 
خاطـر نشـان سـاخت: از جمله پسـت هایي که 
بعد از پسـت برق بردسـیر  توسـط شـرکت تام 
انجـام شـد یـا در دسـت اجـرا داریـم، مي توان 
 400 اسـکان،  کیلوولـت   132 پسـت  بـه 
کیلوولـت جاجـرم و 400 کیلوولـت نیروگاهـي 

کـرد. شیروان اشـاره 
سرپرسـت مدیریت مهندسـي برق شـرکت تام 
بـا بیـان اینکه یک پسـت بـرق بیـن دو تا 70 
میلیـارد تومـان هزینـه در بـر دارد، در خصوص 
بـا سـایر شـرکت ها در  تـام  تفـاوت شـرکت 
ایـن حـوزه گفـت: تام تـوان به دوش کشـیدن 
بخشـي از بار مالي پـروژه را دارد و مانند بخش 
خصوصـي چنـدان وابسـته بـه تامیـن بودجـه 
پـروژه در زمـان مقـرر نیسـت کـه ایـن امـر 
سـبب شـده حتی در زمان اوج کمبود نقدینگي 
هیـچ گاه پروژه هـاي وزارت نیـرو را بـه حـال 
خـود رهـا نکنـد. وی اظهـار داشـت: تجاربـي 
کـه تـام در ایـن حوزه کسـب کرد موجب شـد 
در سـه پـروژه اخیر پسـت بـرق از کمتـر از 20 
درصـد تـوان پیمانـکار خارجـي اسـتفاده کند.

مهندس پهلوان مقدم مهندس جوادیان
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پـروژه  پهلـوان مقـدم مدیـر  از حسـن  ادامـه  در 
پسـت هاي بـرق اسـکان، جاجـرم و شـیروان در 
خصـوص آخریـن فعالیـت شـرکت تـام در ایـن 

شـد: پرسـیده  پروژه هـا 

کیلوولت   132/20 مسقف  برق  پست 
اسکان

وي در خصـوص پسـت بـرق 132/20 کیلوولـت 
این طـور  گلبهـار سـابق(  )مسـکن مهـر  اسـکان 
توضیح داد: این پسـت برق در40 کیلومتري شـهر 
مشـهد و به منظـور برق رسـاني بـه 70هـزار واحـد 
مسـکوني و شـهرک گلبهـار و شـهرک صنعتـي 
منطقـه تعریف شـده اسـت و هـم اکنـون در حال 

برق دهـي اسـت.
پهلـوان مقـدم در مـورد ویژگي هـاي خـاص ایـن 
پـروژه گفـت: امـکان بهره بـرداري از ایـن پسـت 
نر م افـزار  از  و  اسـت  امکان پذیـر  اپراتـور  بـدون 
بهـره مي بـرد. پسـت 132/20 کیلوولـت   ABB
اسـکان در ابعـادي بـه وسـعت هـزار و 196 متـر 
مربع و در یک سـوله مسـقف جانمایي شـده اسـت 
و پسـتي بـا چنیـن ابعـاد، مسـقف و بـه صـورت 

DCS بـراي اولیـن بـار اسـت کـه در کشـور اجرا 
است.  شـده 

 پست برق 400/132 کیلوولت جاجرم
مدیر پروژه پست برق 400/132 کیلوولت جاجرم 
با اشاره به این که کارآن از مهر سال 1393 آغاز شد، 
برقدار  بهمن ماه سال گذشته  در  پروژه  این  افزود: 
شد و بر اساس برنامه زمان بندي خود جلو رفت و 

مشکل نقدینگي پیدا نکرد.

پست برق 400 کیلوولت نیروگاه شیروان
مهندس پهلوان مقدم در خصوص پست برق 400 
کیلوولت نیروگاه شیروان هم گفت: این پست برق 
که تاکنون بیش از 70 درصد پیشرفت فیزیکي دارد 
تا خرداد 96 امسال به بهره برداري خواهد رسید و از 
نوع DCS با نرم افزار ABB )کنترل از راه دور و با 

قابلیت بدون اپراتور( است.
وي گفـت: حـدود 15 سـال گذشـته نرم افـزاري 
 GE از سـوي برخـي شـرکت هاي بـزرگ ماننـد
و ABB و زیمنـس ارایـه شـد کـه بـه وسـیله آن 
تجهیـزات  مانیتورینـگ  و  کنتـرل  مي توانسـتیم 

پسـت ها،  نیروگاه هـا،  مثـل  پلنت هایـي  برقـي 
انتقـال، متـرو و قطارهـاي بین شـهري،  خطـوط 
را  غیـره  و  پتروشـیمي  و  فـوالد  کارخانه هـاي 
آسـان تر و مدرن تـر انجـام دهیـم. ایـن نرم افـزار  
به  دلیـل  بهره بـرداري،  کـردن  آسـان تر  ضمـن 
اسـتفاده از فیبـر نـوري حجـم بسـیاري از عملیات 
و  کابل کشـي  و  نگهـداري  و  تعمیـر  سـاختماني، 

غیـره را کاهـش مـي داد.
پهلـوان مقـدم با اشـاره بـه آنکـه از سـال 1388 و 
همزمـان بـا آغـاز تحریم هـا دریافت ایـن نرم افزار 
بـا مشـکل مواجـه شـد، افـزود : برخـی کارخانه ها 
بـه شـکل سـابق واحدهـا را طراحـي کردنـد  بـه  
ایـن  امیـد کـه  نرم افـزار مزبـور  را  بعـدا  تهیـه 
کننـد. برخـي نیـز تصمیـم گرفتنـد کـه به شـکل 
سـنتیتر واحـد مربوطه خـود را راه انـدازي کنند. اما 
شـرکت تـام نرم افـزار پیشـرفته و بـه روزي به نام 
اسـکادا را پیاده سـازي کرده اسـت که با اسـتفاده از 
آن مي تـوان صرفه جویـي قابـل توجهـي در انجام 
پـروژه داشـت. اسـکاداي تـام نرم افـزاری قدرتمند 
اسـت و بـا اخـذ مجوزهـاي الزم قابلیـت کنترل از 

راه دور و بـدون اپراتـور پسـت بـرق را دارد.

 مشخصات فني پست برق فوالد بردسير
 ولتاژ سطح كيلوولت 33/044

 ظرفيت آمپر مگاولت 004
 كوتاه اتصال سطح كيلوآمپر 04

 نامي جريان آمپر 3504
 بندي شينه سيستم نزديك باسبار كامل كليدي نيم و يك

AIS عايقي متسيس 
Conventional حفاظت و كنترل سيستم 

 دريا سطح از ارتفاع متر 0544
Very Heavy آلودگي سطح 

 

اسكان مشخصات فني پست برق  
 ولتاژ سطح كيلوولت 02/230
 ظرفيت مگاولت آمپر 02

 كوتاه اتصال سطح كيلوآمپر 3213
 نامي جريان آمپر 2022
 بندي شينه سيستم H طرح
AIS عايقي متسيس 
DCS حفاظت و كنترل سيستم 

 دريا سطح از ارتفاع متر 2322
Heavy آلودگي سطح 

 

جاجرم مشخصات فني پست برق  
 ولتاژ سطح كيلوولت 02/230/022

 ظرفيت آمپر مگاولت022
 كوتاه اتصال سطح كيلوآمپر 02

 نامي جريان آمپر 0222
 بندي شينه سيستم نزديك باسبار كامل كليدي نيم و يك

AIS عايقي مسيست 
DCS حفاظت و كنترل سيستم 

 دريا سطح از ارتفاع متر 2022
Heavy آلودگي سطح 

 

شيروان مشخصات فني پست برق  
 ولتاژ سطح كيلوولت 514004..5

 ظرفيت مگاولت آمپر ..5
 كوتاه اتصال سطح كيلوآمپر .4

 نامي جريان آمپر ...3
 بندي شينه سيستم باسبار دوبل
AIS عايقي مسيست 
DCS حفاظت و كنترل سيستم 

 دريا سطح از ارتفاع متر ..14
Heavy آلودگي سطح 
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آمادگی سندیکا برای ریشه یابی و حل اختالل در شبکه برق خوزستان
سازمان  و  سازمان مالیاتی  با  ارتباط  در  اعضا  مسائل  اخیر  جلسه  دو  سندیکا طی  هیات مدیره 
تامین اجتماعی، مطالبات اعضا از شرکت های زیر مجموعه وزارت نیرو و توانیر، مناقصه 312 

پست و مشکالت پیش آمده در شبکه برق خوزستان را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد. 
در پنجـاه و چهارمیـن جلسـه هیات مدیـره سـندیکا مقرر شـد موضـوع خرید تجهیـزات خط و 
پسـت از جهت مبانی فنی در کمیته مشـاوران سـندیکا مورد بررسـی کارشناسـی قرار گیرد و 
نظرات کارشناسـی و پیشـنهاد عملیاتی سـندیکا به وزارت نیرو، اتاق بازرگانی و شـورای اقتصاد 
ارائـه شـود در همیـن راسـتا مقـرر شـد در مـورد دو پـروژه خطی که توسـط توانیر جهـت اجرا 
به صورت فاینانس به سـندیکا ارجاع شـده اسـت، شـاخص های الزم توسـط کمیته فاینانس و 

همکاری هـای مشـترک تهیه و سـپس برای شناسـایی شـرکت ها فراخوان شـود.
همچنیـن در ایـن جلسـه گـزارش ضـرورت تشـکیل کمیتـه دانش بنیـان در سـندیکا توسـط 
معاونـت کمیته هـای سـندیکا ارائـه شـد و کلیات تشـکیل کمیته بـه عنوان کمیتـه عمومی در 
حالـی بـه تصویب رسـید کـه سـعید مهذب ترابی به عنـوان رییس کمیتـه انتخاب و مقرر شـد 
اساسـنامه، اهـداف و ماموریت هـای کمیتـه تهیـه و جهـت تصویب بـه هیات مدیره ارائه شـود.  
در پنجاه و پنجمیـن جلسـه هیات مدیـره سـندیکا نیـز مشـکالت پیش آمـده در شـبکه بـرق 
خوزسـتان مـورد بررسـی قـرار گرفـت و مقـرر شـد در اسـرع وقـت کارگروهـی بـا حضـور 
نمایندگان مشـاوران، پیمانکاران پسـت، پیمانکاران خطوط و مقره سـازان سـندیکا برای بررسی 
و کارشناسـی دالیـل اختـالل به وجـود آمده در شـبکه برق خوزسـتان تشـکیل و پیشـنهادات 
سـندیکا بـرای برطـرف شـدن و جلوگیـری از تکـرار آن بـه وزارت نیـرو ارائه شـود. عـالوه بر 
ایـن مقـرر شـد طی مکاتبـه با وزارت نیـرو و نهادهـای مرتبط به مـواردی چـون واقعی نبودن 
قیمـت فـروش بـرق، عدم سـرمایه گذاری  و به تبـع آن محدودیت منابع مالی و اتخاذ سیاسـت 
خریـد و نگهـداری تجهیـزات بـا حداقل قیمـت توسـط وزارت نیرو و شـرکت توانیـر به عنوان 
دالیـل اصلـی بروز بحران در شـبکه برق خوزسـتان اشـاره و آمادگی سـندیکا بـرای ارزیابی و 

تشـخیص صالحیت سـازندگان تجهیـزات صنعت بـرق بـه وزارت نیـرو اعالم شـود. 
در جلسـه مذکـور آخرین وضعیـت مطالبات اعضا از شـرکت توانیر و شـرکت های زیرمجموعه 
مـورد بررسـی قـرار گرفـت و مقرر شـد در اسـرع وقت جلسـه ای بـا مدیرعامل شـرکت توانیر 
برگـزار و مطالبـات شـرکت های عضـو پیگیـری شـود. عـالوه بـر ایـن مقـرر شـد وضعیـت 
مطالبـات اعضـای سـندیکا از شـرکت های توزیع در اولین جلسـه مشـترک سـندیکا بـا معاون 
هماهنگـی توزیع شـرکت توانیر به ایشـان گـزارش و پیگیری وصول آن دسـتور کار قرار گیرد. 
همچنیـن مقـرر شـد مطالبات اعضا از کارفرمایـان حوزه نفت و گاز نیز اسـتعالم و برای وصول 

مطالبـات ایـن بخش نیـز برنامه ریزی شـود. 
همچنیـن در ایـن جلسـه گـزارش اقدامـات سـندیکا در خصـوص پیگیـری مسـائل اعضـا در 
ارتبـاط بـا سـازمان مالیاتی و سـازمان تأمین اجتماعـی بررسـی و مقرر شـد اقدامات سـندیکا در 
ایـن خصـوص بـه اعضا اطالع رسـانی و مواضع سـندیکا در خصوص مسـائل بیمـه و مالیاتی 
اعضـا تدویـن و بـه مجلـس و اتـاق و نهادهای مرتبط منعکس شـود و در سـایت سـندیکا نیز 
بخشـی بـه عنـوان خدمات بیمـه و مالیات ایجـاد و عالوه بر اطالع رسـانی اقدامـات و خدمات 

مشـاوره ای سـندیکا، پاسـخ به سـواالت متـداول در دسـترس اعضا قـرار گیرد.

گزارش هیات  مدیره سندیکا 
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گزارش کمیته توسعه صادرات 
همکاری مستمر با ستاد عراق و تشکیل کنسرسیوم صادراتی 

کمیته توسعه صادرات سندیکا طی جلسات اخیر خود در حوزه های مختلف فعالیتی خود نسبت به 
اقداماتی به شرح زیر مبادرت ورزیده است: 

برگـزاری مستمرجلسـات سـتاد همکاری هـای اقتصـادی ایران و عـراق در 
حـوزه آب و برق

در جلسات ستاد همکاری های ایران و عراق در حوزه آب و برق وزارت نیرو طی ماه های بهمن 
ارائه  مناقصات و همچنین  ابالغ  قبیل مطالبات، عدم  از  اعضا  پیگیری مشکالت  و  اسفند  و 
پیشنهادات و راهکارها جهت حضور فعالتر در بازار عراق توسط کمیته توسعه صادرات پیگیری 

شده است.
عـالوه بـر ایـن تشـکیل کارگـروه بصـره ازدیگـر اقدامات ایـن کمیتـه در خصوص این سـتاد 
بـوده اسـت. در ایـن راسـتا بـا توجـه بـه اهمیت بـازار جنوب عـراق سـفر نمایندگان سـندیکا، 
وزارت نیـرو و وزارت امـور خارجـه بـه بصـره در دی مـاه  و جلسـه بـا مدیـران انتقـال و توزیع 
جنـوب عـراق در خصـوص پروژه های موجـود، کارگروه بصـره در کمیته تشـکیل و نمایندگان 
شـرکت های دارای تجربـه در خصـوص نحـوه ورود بـه ایـن بازار در جلسـه کارگـروه به بحث 

و تبـادل نظـر پرداختند.

جلسه با هیات عراقی در توانیر
بـه دعـوت آرش کردی رییـس هیات مدیـره و مدیرعامل شـرکت توانیر از نمایندگان سـندیکا 
جهـت حضـور در جلسـه با هیات عراقـی که در خصوص بدهی آن کشـور بابت بـرق، علیرضا 
کالهی، علی بخشـی و پیام باقری در جلسـه مذکور شـرکت کردند. نمایندگان کمیته توسـعه 
صـادرات و رییـس هیات مدیره سـندیکا ضمـن معرفی توانمنـدی اعضا، از هیـات عراقی برای 
برگـزاری جلسـه در سـندیکا و بازدیـد از توانمنـدی شـرکت های عضـو دعوت به عمـل آوردند 
کـه باتوجـه به نهایی شـدن این مـوارد به دلیل تغییـر برنامه هیـات این امکان فراهم نشـد. در 
همیـن ارتبـاط مقرر شـد کمیته توسـعه صـادرات رسـما از این مقامـات جهت انجـام مذاکرات 

و بازدیـد دعوت به عمـل آورد.

جمع بندی طرح تشکیل کنسرسیوم های صادراتی
موضوع تشکیل کنسرسیوم های صادراتی با برگزاری جلسات متعدد در هیات رییسه کمیته توسعه 
صادرات مورد بررسی و جمع بندی قرار گرفت و جهت تصویب و تایید هیات مدیره سندیکا ارائه 

خواهد شد.

برگزاری جلسه و مکاتبه با ستاد ویژه توسعه اقتصادی ایران عراق و سوریه 
ریاست جمهوری

با برگزاری جلسه با سعید اوحدی مشاور معاون اول ریاست جمهوری و رییس ستاد ویژه توسعه 
اقتصادی ایران عراق و سوریه مطالبات، مشکالت و پیشنهادات و راهکارهای بازار عراق پس 
از جمع بندی به ایشان ارسال و همچنین مقرر شد جلسه ای با ایشان در خصوص بازار عراق و 

سوریه برگزار شود.

گزارش کمیته های عمومی سندیکا
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گزارش کمیته حقوقی و قراردادها
پیگیری جبران خسارت های تهاتر مطالبات با حواله فلزات

اهم اقدامات انجام شده و در حال انجام کمیته حقوقی و قراردادهای سندیکا در هفته های اخیر با 
محوریت موضوعاتی چون  بررسی پیش نویس تفاهم نامه صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه، 
بررسی خسارات وارده به اعضا در خصوص تهاتر مطالبات با حواله فلزات، اصالح آیین نامه داوری 

و دستور العمل کمیته حل اختالف و آیین نامه اجرایی کمیته ها صورت گرفته است.
عالوه بر این موارد درخواستی  چون تجدید نظر در هیات های تشخیص مطالبات در سازمان 
تامین اجتماعی از اتاق بازرگانی ایران، ساده سازی فرایندهای گمرکی و ارایه پیشنهادهای مربوطه 
به اتاق بازرگانی ایران و نیز بخشودگی جرایم برای اعضای سندیکا از ریاست سازمان تامین 

اجتماعی در دستور فعالیت های این کمیته طی دو ماه گذشته بوده است.

گزارش کارگروه قراردادهای متوقف
حل و فصل 46 فقره قرارداداد در جلسات کارگروه مشترک

کارگروه قراردادهای متوقف سندیکا در دو ماه گذشته جهت پیگیری مسائل اعضا در ارتباط 
با قراردادهای متوقف و پس از  برگزاری نشست سندیکا با وزیر نیرو و شروع به کار کارگروه 
مشترک تا کنون در فاز اول با تعیین 6 مورد  از مجموع 30 کارفرما، قراردادهای ایشان را بررسی 

و مورد حل و فصل قرار داده است.
براین اساس کارگروه مشترک در خصوص قراردادهای مرتبط با برق های منطقه ای هرمزگان، 
خوزستان، اصفهان، سیستان، تهران و یزد در 10 جلسه مربوطه، از مجموع 57 فقره قرارداد 46 

مورد را بررسی کرده است.
عالوه بر این در نشست مشترکی با سیدمحمد موسوی مشاور مدیرعامل توانیر ، تنظیم نامه ای 
خطاب به معاونت سازمان برنامه و بودجه، در خصوص اخذ مجوز برای ادامه قراردادها با شرایط 
برد-برد و تنظیم نامه ای برای مراجع ذی صالح در خصوص اخذ مجوز برای قراردادهایی که به 

هیچ عنوان قابلیت ادامه ندارند در دستور کار قرار گرفت.

گزارش کارگروه راه حل
تنظیم فرمول مشخص تهاتر مطالبات

اقدامات انجام شده در کارگروه راه حل با حضور محمودرضا حقی فام معاون هماهنگی توزیع 
شرکت توانیر، جهت پیگیری مسائل اعضا در ارتباط با شرکت های توزیع برق طی هفته های 

گذشته شامل مواردی به شرح زیر بوده است.
براین اساس پیگیری برای تهیه و تنظیم یک فرمول مشخص در خصوص تهاتر مطالبات، 
انعکاس مواردی که شرکت های توزیع خالف حدود و عرف معین عمل می کند، در کنار  بررسی 
مشکالت مختلف اعضا در ارتباط با وزارت نیرو و شرکت توانیر و اقدام جهت حل آن ها -  مناقصه 
95/106 شرکت توزیع نیروی برق خراسان    _  همچنین استعالم مشکالت اعضا جهت ارائه راه 

حل برای این مشکالت از جمله اقدامات این کارگروه در این مدت بوده است.

گزارش کارگروه مالیات
عضویت در هیات حل اختالف سازمان مالیاتی 

کارگروه مالیات در راستای پیگیری مسائل اعضا در ارتباط با سازمان امور مالیاتی ضمن اقدام 
جهت برگزاری جلسات حضوری و امکان مذاکره تلفنی با مشاور مالیاتی برای حل و فصل 
مشکالت اعضا، نسبت به تنظیم جدول برای احصا مشکالت مالیاتی اعضا و استعالم مشکالت 

اخبار
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اعضا در خصوص مشکالت مالیاتی جهت پیگیری از سازمان امور مالیاتی کشور اقدام کرده است.
عالوه بر این آنالیز موارد و مشکالت ارسالی اعضا توسط کارگروه مالیاتی سندیکا طی 2 جلسه، 
جمع بندی مشکالت مالیاتی اعضا و ارسال مشکالت در 5 محور اصلی و ارسال به رییس کل 
سازمان امور مالیاتی کشور و درخواست وقت مالقات از ایشان در کنار پیگیری برای برگزاری 
سمینار آموزشی برای اعضای سندیکای صنعت برق با حضور ... فریدونی .... از دیگر اقدامات این 
کارگروه بوده است. همچنین به دنبال حکم انتصاب نماینده سندیکا در هیات های سه نفره حل 
اختالف مالیاتی استان تهران از سوی سازمان امور مالیاتی کشور، تعیین نماینده سندیکا به عنوان 

عضو هیات سه نفره حل اختالف صورت گرفت.

کارگروه بیمه
آنالیز 32 فقره قرارداد در تامین اجتماعی

کارگروه بیمه بیمه سندیکا جهت پیگیری مسائل اعضا در ارتباط با سازمان تامین اجتماعی ضمن 
برگزاری جلسات حضوری و امکان مذاکره تلفنی با مشاور بیمه برای حل و فصل مشکالت اعضا، 
به تنظیم جدول برای احصا مشکالت بیمه اعضا و استعالم مشکالت اعضا در خصوص حق بیمه 

قراردادهای پیمانکاری مبادرت ورزید.
این کارگروه همچنین ضمن برگزاری نشست مشترک نمایندگان سندیکا با معاون مدیر کل 
درآمد سازمان بیمه و تامین اجتماعی، آنالیز 32 فقره قرارداد ارسالی از سوی اعضای سندیکا 

توسط کارگروه بیمه را طی 3 جلسه انجام داد. 
عالوه بر این گزارش جامعی از سوی این کارگروه در خصوص حق بیمه قراردادهای اعضای 
سندیکای صنعت برق برای بررسی و کارشناسی موارد درخواستی به معاون مدیرکل در آمد 
انعکاس در  سازمان بیمه و تامین اجتماعی ارسال شد و تعیین موضوعات و مشکالت قابل 
خصوص بیمه و تامین اجتماعی اعضا جهت طرح در جلسه مشترک وزیران نیرو و تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی صورت گرفت که در این راستا درخواست وقت مالقات از وزیر نیرو و کار در 

خصوص برگزاری نشست مشترک نیز در دستور کار قرار گرفت.

گزارش کمیته تخصصی اتوماسیون و مخابرات
برگزاری دوره های آموزشی برای مشاوران نفتی

پیرو برگزاری مجمع عمومی کمیته تخصصی اتوماسیون و مخابرات سندیکا، انتخاب رییس و 
نایب و خط مشی های کمیته در جلسه اخیر این کمیته صورت گرفت.

در این راستا با برگزاری انتخاباتی در دور جدید هیات رییسه این کمیته، به اتفاق اکثریت آرا ایمان 
رجایی به عنوان رییس و موسی احمدیان به عنوان نایب رییس کمیته انتخاب شدند. 

در ادامه جلسه به دنبال بحث و تبادل نظر اعضا تهیه و تدوین دستورالعمل فعالیت های کارگروه 
های تخصصی کمیته، پیگیری تدوین آیین نامه یکپارچه  سازان، پیگیری و تداوم مکاتبات با 
توانیر، سازمان مدیریت شبکه، پدافند غیرعامل و سایر نهادهای مربوطه و برگزاری دوره های 

آموزشی مرتبط به عنوان اهداف و خط مشی های دوره جدید تعیین شدند.
همچنین برگزاری دوره آموزشی برای شرکت های مشاور نفتی با محوریت حفاظت پست های 
فوق توزیع و انتقال، سیستم های اتوماسیون پست مبتنی بر IEC61850، سیستم های تله متری 
 Arc Protection و پروتکل های ارتباطی شبکه های برق، فناوری مخابرات شبکه های قدرت و

از دیگر مصوبات این جلسه برای اجرا در دوره جدید بود.

گزارش کمیته های تخصصی سندیکا
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کارگروه  تخصصی اتوماسیون و دیسپاچینگ توزیع
تشکیل کارگروه  تخصصی اتوماسیون و دیسپاچینگ توزیع 

نخستین جلسه کارگروه تخصصی اتوماسیون و دیسپاچینگ توزیع از کمیته تخصصی اتوماسیون 
و مخابرات سندیکا روز دوشنبه بیست  وپنجم بهمن ماه سال جاری با حضور اعضا برگزار شد.

در این نشست با توجه به حضور تعدادی از شرکت های عضو کمیته در جلسات کارگروه پیمانکاران 
توزیع شرکت توانیر که جهت تهیه و تدوین اسپک نهایی سیستم اتوماسیون توزیع و مخابرات و 
پیرو سمینار سال گذشته پژوهشگاه نیرو برگزار شده بود، به اهمیت فعالیت این کارگروه اشاره و 
براین اساس مقرر شد متن اسپک به دبیرخانه کمیته تحویل و جهت ارسال به اعضا اقدام شود.
بازار هدف شرکت های فعال در سیستم  برای  ایجاد پکیجی  این موضوعاتی چون  بر  عالوه 
نمایندگی  و  یکپارچه ساز  تولیدکننده،  شرکت های  کار  بازار  سازماندهی  توزیع،  اتوماسیون 
بررسی حوزه  کنار  در  از هیات رییسه کمیته  فعالیت کارگروه  تعیین دستورالعمل  و درخواست 

فعالیت های مورد بحث و ... از موارد مطروحه در این جلسه بود.
پیرو نظر اعضای حاضر در این جلسه نام کارگروه به کارگروه تخصصی اتوماسیون و دیسپاچینگ 
توزیع تغییر یافت و مسئولیت هماهنگی کارگروه به اسفندیار بامداد مدیرعامل شرکت باسط پژوه 

تهران محول شد. 

 ICT گزارش کارگروه  تخصصی مخابرات و
ارائه کارگاه هاي فني تجهیزات مخابراتي

اخیر  جلسه  سندیکا طی  مخابرات  و  اتوماسیون  کمیته   ICT و  مخابرات  تخصصی  کارگروه 
از جمله استانداردسازی و  از بحث و تبادل نظر در مورد مشکالت حوزه مخابرات  خود پس 
تعیین مرجعیت فنی و چگونگی مشخصات فنی پروژه ها، در این خصوص، پیشنهاد آماده سازي 
مشخصات برای تجهیزات مخابراتي مطرح و مقرر شد در این کارگروه نسبت به فعالیت در این 

خصوص اقدامات عملي صورت پذیرد.
همچنین پس از طرح پیشنهادی مبنی بر ارائه کارگاه هاي فني جهت تجهیزات مخابراتي، شرکت 
تامین سیستم های کنترل مخابرات ایران آمادگي خود را نسبت به برگزاري این دوره ها اعالم 
داشت. از دیگر موارد مطروحه در این جلسه برگزاري جلسات کارگروه به صورت ماهیانه بود. 
همچنین در خصوص تنظیم آیین نامه هماهنگ با آیین نامه داخلي سندیکا توافق به عمل آمد. 
همچنین پیرو تایید اکثریت اعضای حاضر در جلسه، نام کارگروه به کارگروه تخصصی مخابرات و 
ICT تغییر یافت و با راي اکثریت، مسئولیت ریاست این کارگروه به شهرام میناسرشت از شرکت 

تامین سیستم های کنترل مخابرات ایران واگذار شد. 

گزارش کمیته تخصصی ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه
دیدار با مسئوالن وزارت کار و انتقال مشکالت کمیته

در پی تشکیل و برگزاری جلسات هفتگی کمیته تخصصی ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه 
سندیکا در دو ماه گذشته آیین نامه داخلی کمیته ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه طی جلسات 

مختلف مورد بحث قرار گرفت و سرانجام متن آیین نامه تهیه و تدوین شد. 
طی این جلسات اعضا در خصوص استانداردهای موجود در حوزه ارتینگ به بحث پرداختند 
عنواین  مختلف،  نهاد های  و  سازمان ها  در  موجود  دستورالعمل های  و  مستندات  بررسی  با  و 
استانداردهای معتبر را که نیاز به بومی سازی، ترجمه و بازنگری دارد تجمیع کردند. این موارد 
طی نامه ای به دبیر سندیکا ارسال شد تا اقدامات بعدی از طریق نهاد های متولی استاندارد مانند 

پژوهشگاه نیرو پیگیری شود.
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عالوه بر این ضمن طرح و جمع بندی موانع و مشکالت موجود در حوزه ارتینگ و حفاظت در 
برابر صاعقه، اعضای جلسه لیستی از این مشکالت و پیشنهادات تهیه و جهت بررسی به کمیته 

»راه حل« با حضور معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر ارجاع دادند.
همچنین پیرو ارسال نامه های متعدد جهت تشکیل جلسه با سازمان نظام مهندسی ساختمان، 
مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، با 
پیگیری های انجام شده جلسه ای در وزارت کار با حضور رییس و نایب رییس کمیته تشکیل شد.  
در این نشست ضمن معرفی سندیکای صنعت برق و کمیته ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه، 
عمده مشکالت مرتبط با این وزارت خانه در حوزه ارتینگ و حفاظت طرح شد و مسئوالن قول 
همکاری و رفع مشکالت در آینده نزدیک را دادند. بر این اساس بر ادامه این جلسات و همکاری 

های تنگاتنگ با سندیکا صنعت برق تاکید شد. 

گزارش کمیته تخصصی انرژی های تجدیدپذیر
تجمیع و ارسال مشکالت اعضای کمیته به وزارت نیرو

در جلسات اخیر کمیته انرژی  های تجدیدپذیر از شرکت هایی که به تازگی به عضویت این کمیته 
در آمده بودند دعوت به عمل آمد. در همین رابطه با دعوت از مدیرعامل گروه صنعتی نیروسابین 
آریا و نیز مدیر عامل شرکت مهندسی برق تهران )برق آرا( و نظرات و پیشنهادات ایشان جهت 
بهبود برنامه ها و عملکرد کمیته دریافت شد. مهم ترین این پیشنهادها شامل نرخ خرید تضمینی 

برق، ثبات در قوانین مرتبط با PPA و تسهیل سرمایه گذاری خارجی بود.
مدیران  پیشنهاد  به همراه  تجدیدپذیر  انرژی های  در حوزه  موجود  و مشکالت  موانع  تجمیع 
شرکت های فعال در این حوزه از دیگر برنامه های کمیته در هفته های اخیر بود که پس از جلسات 
متعدد لیست مربوط به مشکالت و پیشنهادات کامل و به کارگروه مشترک سندیکا و وزارت 

نیرو ارائه شد.
اهم مشکالت و پیشنهادهای ارائه شده پیرامون انتخاب زمین توسط سرمایه گذاران در نصب 
پنل های فتوولتاییک و توربین های بادی، مشکالت مرتبط با اتصال به شبکه نیروگاه های تجدید 
پذیر، مشکالت مربوط به شرکت های مشاور و نقش آنان در این پروژه ها، نحوه قیمت گذاری 
برق تضمینی خریداری شده توسط وزارت نیرو، عدم رتبه بندی مناسب شرکت های داخلی فعال 
در حوزه تجدید پذیر و آسیب پذیر شدن این شرکت ها، ناعادالنه بودن دریافت مالیات در این حوزه 

و مشکالت بخش خصوصی در تضامین پروژه های بزرگ بوده است.
با  اعضای کمیته در خصوص مناقصه احداث خط تولید پنل فتوولتائیک و خریـد تجهیزات 
ظرفیت 250 مگاوات توسط وزارت نیرو به بحث پرداختند و با توجه محدویت های فنی و غیر 
فنی موجود در کشور جهت بومی سازی پنل های خورشیدی، در مورد حسن اجرای این طرح 

نگرانی هایی مطرح شد.
برگزاری جلساتی با شهرداری تهران و کمیته امداد امام خمینی در دستور کار این کمیته قرار 
گرفته است تا مشکالت مرتبط شرکت های عضو کمیته با این سازمان ها به صورت سازمان یافته 

و منسجم حل و فصل شود. 

حضور تجدیدپذیرهای سندیکا در نهمین نمایشگاه
نهمین نمایشگاه بین المللي انرژي هاي نو، تجدیدپذیر بهره وري و صرفه جویي انرژي با حضور 
چندی از شرکت های توانمند داخلي و خارجي طي روزهاي ششم الي نهم اسفند ماه سال جاری 

در محل دائمي نمایشگاه بین المللي تهران برگزار شد. 
این نمایشگاه ششم اسفندماه باحضور مدیرعامل سازمان انرژی های نو ایران )سانا( افتتاح شد. در 
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این دوره از این نمایشگاه 55 شرکت داخلی به همراه 37 شرکت خارجی از 7 کشور جهان شامل 
کشورهای چین، آلمان، اسپانیا، ایتالیا، ترکیه، کره جنوبی و یونان شرکت کردند. این نمایشگاه 
در سالن 38 نمایشگاه بین المللی تهران  و به موازات شانزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط 

زیست برگزار شد.
الزم به ذکر است سندیکای صنعت برق ایران نیز به همراه تعدادی از شرکت های عضو در قالب 
پاویون این تشکل در این دوره از نمایشگاه شرکت کرده و میزبان مراجعین داخلی و خارجی بود. 
در حاشیه این دو نمایشگاه برگزاری 5 پنل و 7 کارگاه در زمینه هایی چون تشکل های مرتبط با 
این حوزه و  مدیریت پسماند و چندین دیدار با نمایندگان حاضر از کشورهای خارجی از جمله 
دیدار با وزیر محیط زیست ایتالیا، افتتاح اجالس مدیریت پسماند ایران و آلمان و ... در دستور 
کار قرار داشته است. همچنین مسئولین عالی رتبه دولت از جمله معصومه ابتکار رییس سازمان 
محیط زیست، حمید چیت چیان مقام عالی وزارت نیرو  و هوشنگ فالحتیان معاون امور برق و 

انرژی وزیر نیرو طی روزهای گذشته از این دو نمایشگاه بازدید داشته اند. 
گفتنی است شماره 105 نشریه ستبران نیز به همین مناسبت با پرونده ای در خصوص انرژی های 
تجدیدپذیر و با همکاری دبیرخانه کمیته چاپ و در غرفه سندیکا در این نمایشگاه انتشار یافت.

گزارش کمیته تخصصی سازندگان تابلوهای برق
درخواست افزایش ردیف تعرفه های تابلویی

کمیته تخصصی سازندگان تابلوهای برق طی جلسات اخیر خود ضمن برگزاری مجمع عمومی، 
انتخاب اعضای دور جدید هیات رییسه و رییس و نایب رییس آن در این دوره،  به بحث و بررسی 

ردیف تعرفه تابلوهای برق و اهداف و برنامه های کمیته پرداخته است.
عالوه براین درخواست نظرات، پیشنهادها و خواسته های شرکت های عضو کمیته تابلوسازان 
از  برنامه های کمیته طی هفته های اخیر  در کنار تقاضا  در راستای تهیه و تدوین اهداف و 
شرکت های عضو این کمیته جهت ارائه مکتوب مشکالت احتمالی آنان در خصوص ارزیابی ها 

طی هفته های گذشته صورت گرفت.  
و  برق  صنایع  دفتر  مدیرکل  از  تابلویی  تعرفه های  ردیف  افزایش  درخواست  اساس  این  بر 
الکترونیک، معاونت امور صنایع و سازمان توسعه تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت طی 

صدور سه فقره نامه صورت گرفت.

گزارش کمیته تخصصی سازندگان دکل های انتقال نیرو
درخواست افزایش تعرفه دکل های وارداتی

کمیته تخصصی سازندگان دکل های انتقال نیرو طی جلسات اخیر خود به بررسی معضالت و 
مشکالت کمیته و اعالم موارد ششگانه شامل درخواست اجرایی شدن قرارداد تیپ، مطالبات، 
قیمت باالی مواد اولیه، اصالح تعرفه ها، پیگیری اجرای قانون رفع موانع تولید و اجرایی شدن 

جایزه صادراتی به دبیرخانه سندیکا پرداخت.
عالوه بر این طرح و بررسی درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص آنالیز فصول 
عملیاتی فهارس بهای خطوط انتقال نیرو، در کنار مکاتبه با مدیرعامل شرکت توانیر در خصوص 

ارزیابی کیفی مناقصه گران از دیگر اقدامات اخیر این کمیته طی دو ماه اخیر بوده است.
همچنین کمیته تخصصی سازندگان دکل های انتقال نیرو جهت بررسی مناقصه شرکت برق 
منطقه ای خراسان در خصوص مناقصه تجمیع نیازهای خطوط انتقال نیروی کشور و درخواست 
نظرات و پیشنهادهای کلیه اعضای کمیته طی برگزاری نشستی اقدام کرد. همچنین مکاتباتی 
توسط دبیرخانه کمیته با کلیه اعضای کمیته به منظور دریافت نظرات و پیشنهادهای آنان در 
خصوص خط مش و برنامه ریزی های سال آتی صورت گرفت. درخواست از  جهت افزایش تعرفه 
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دکل های انتقال نیروی ساخته شده وارداتی نیز دیگر اقدام این کمیته بوده است.
سازندگان  با  مشترک  نشستی  برگزاری  به  اقدام  اخیر  روزهای  کمیته طی  این  است  گفتنی 
تابلوهای برق و  مقره در خصوص اصالح ردیف تعرفه های مربوط به تجهیزات صنعت برق کرده 
است که موارد مطروحه در آن متعاقبا در رسانه های سندیکا مورد اطالع رسانی قرار خواهد گرفت.

 گزارش کمیته تخصصی کاهش تلفات 
تنظیم نهایی قرارداد تیپ پروژه های کاهش تلفات

اقدامات انجام شده و در حال انجام در کمیته تخصصی کاهش تلفات طی هفته های گذشته 
شامل تنظیم مدل نهایی فرمول مالی کاهش تلفات، تهیه و تنظیم نهایی قرارداد تیپ برای 
پروژه   های این حوزه و پیگیری برای برگزاری نشست مشترک با کمیسیون انرژی مجلس بوده 
است. عالوه بر این هماهنگی با معاونت هماهنگی توزیع شرکت توانیر برای حضور نماینده 

سندیکا در کمیته ملی کاهش تلفات در دستور کار این کمیته قرار داشته است.

گزارش کمیته تخصصی  پیمانکاران خطوط انتقال نیرو
تهیه آنالیز بهای پست های انتقال و فوق توزیع

کمیته تخصصی پیمانکاران خطوط انتقال نیرو طی هفته های گذشته ضمن ارسال نامه ای به 
امور نظام فنی و اجرایی برنامه و بودجه کشور، برگزاری جلسه ای مشترک جهت تعامل و آشنایی 
بیشتر با چگونگی یافتن راهکارهای قانونی برای برون رفت از وضعیت فعلی را درخواست کرد.

عالوه براین پیگیری تهیه آنالیز بهای فهارس بهای عملیاتی خطوط انتقال نیرو به  منظور ارسال 
به سازمان برنامه و بودجه کشور و ارسال آنالیز بهای پست های انتقال و فوق توزیع طی نامه 
شماره  1184-95 مورخ 95/10/04 به سازمان برنامه و بودجه کشور از جمله اقدامات این کمیته 

در بازه زمانی مذکور بوده است.

گزارش کمیته تخصصی مهندسی بازرگانی
لزوم تفکیک مالیات بازرگانی و  پیمانکاری 

کمیته تخصصی مهندسی بازرگانی سندیکا طی جلسه اخیر خود پیرو حضور در جلسات کارگروه 
مالیات سندیکا، موضوعات مرتبطی چون نحوه رسیدگی به مالیات در کشور براساس مالیات 

پیمانکاری و لزوم مشخص شدن تفاوت آن با مالیات بازرگانی را مورد اشاره قرار داد.
و  تولیدی  برای شرکت های  استمهال  روند  اعمال  به  اشاره  با  کمیته  رییس  نشست  این  در 
پیمانکاری تصریح کرد: این مورد از نظر کمیته مهندسی بازرگانی صرفا جنبه مکمل داشته 
کلیه  مقرر شد  اساس  براین  نیست.  و 95  مالیاتی سال های 94  معافیت  برای  نظر قطعی  و 
مکاتبات و فعالیت های کارگروه مالیات اعم از روند خروجی و دستاوردهای آن، در اختیار اعضای 
هیات رییسه کمیته مهندسی بازرگانی قرار گیرد تا پس از اجماع نظر نهایی طی هفته آینده پاسخ 
مربوطه به صورت مکتوب ارائه شود.  موضوع ایجاد سایت کمیته مهندسی بازرگانی از دیگر موارد 
مطروحه در این نشست بود که بر اساس آن مقرر شد جهت درج اطالعات و خدمات قابل ارائه 

به اعضای کمیته مهندسی بازرگانی با محوریت سندیکا در سایت فعال سندیکا مذاکره شود.
در بخش دیگری از مصوبات این جلسه مقرر شد حضور مدیرعامل یا سهامدار شرکت عضو 
بازرگانی سندیکا  آیین نامه کمیته تخصصی مهندسی  هیات مدیره کمیته در جلسات در متن 
اصالح شود. عالوه بر این مقرر شد دیگر موارد از جمله سپرده گذاری کلیه شرکت های عضو 
کمیته در بانک های خصوصی ویژه، حضور کارشناس گمرک در سندیکا، دوره های آموزشی 
بیمه و مالیات و تسهیل صدور کارت بازرگانی در جلسه آتی مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد.
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گزارش کمیته تخصصی مهندسی مشاور
تعیین رییس و نایب رییس در دورجدید کمیته مهندسی مشاور 

هیات رییسه کمیته تخصصی مهندسی مشاور سندیکا  طی آخرین نشست خود  با حضور اعضا 
جهت تعیین رییس و نایب رییس کمیته و برنامه ریزی دور جدید  فعالیت های کمیته  تشکیل 

اقدام کردند.
در ایـن راسـتا بـا رای اکثریت، محسـن پوررفیع عربانـی به عنوان رییـس و  علی اصغر امجدی 
در مقـام نایب رییـس کمیتـه برگزیـده شـدند. در ادامـه تعیین اهـداف و خط مشـی دوره جدید 
فعالیت هـای این کمیته صورت گرفت. همچنین بررسـی مسـائل و مشـکالت در کنار موضوع 
ایجـاد بـازار کسـب وکار بـرای شـرکت های عضو کمیتـه تخصصی مهندسـی مشـاور از موارد 

مطروحـه این جلسـه بود. 
عالوه براین به استناد مصوبه هیات مدیره سندیکا، ارائه نظرات کارشناسی و پیشنهاد عملیاتی 
مبانی فنی به اتاق بازرگانی و شورای اقتصاد در خصوص خرید تجهیزات خط و پست برای 
مناقصه 312 پست برق منطقه ای تهران و وزارت نیرو، از وظایف کمیته تخصصی مهندسی 

مشاور برشمرده شد و در دستور کمیته قرار گرفت. 

گزارش کمیته تخصصی سازندگان یراق آالت توزیع نیرو
پیگیری مساله نگهداری ضمانت نامه در توزیع اردبیل

کمیته تخصصی سازندگان یراق آالت توزیع نیرو در سه ماهه منتهی به اسفند ماه سال به اقدامات 
زیر مبادرت ورزیده است. 

ایـن کمیتـه ضمـن درخواسـت از معـاون هماهنگی توزیع شـرکت توانیر در خصـوص مناقصه 
95/106 شـرکت توزیـع نیـروی خراسـان در جهـت اصالح شـرایط این مناقصه، درخواسـت و 
پیگیـری مطالبـات اعضـا از مدیـرکل دفتـر تلفیق و اطالعـات مالی شـرکت توانیـر را در کنار 
درخواسـت اصـالح شـرایط مناقصـه 95/32 از شـرکت توزیـع نیروی برق اسـتان لرسـتان  در 

دسـتور کار قرار داد.
این کمیته طی نشستی به اعالم مشکالت اعضا در شش مورد شامل درخواست اجرایی شدن 
قرارداد تیپ، مطالبات، قیمت باالی مواد اولیه، تعرفه و اجرایی شدن قانون رفع موانع تولید و 
جایزه صادراتی پرداخت و ضمن درخواست از اعضا جهت تکمیل فرم پرسشنامه موثر بر فضای 

سرمایه گذاری، اخذ نتیجه از این امر را پیگیری می کند. 
اخذ قیمت از اعضا جهت قیمت گذاری فهارس بهای تاسیسات برقی سازمان برنامه و بودجه 
کشور و پیگیری مطالبات اعضا از مدیرعامل شرکت توانیر، در کنار درخواست تفکیک مناقصه 
خرید مقره و یراق آالت از شرکت برق منطقه ای هرمزگان از دیگر اقدامات کمیته در این مدت 

بوده است. 
 ایـن کمیتـه به منظـور تهیه پاسـخ شـرکت های توزیع نیروی برق خراسـان و اسـتان لرسـتان 
و پیگیـری تهیـه و تدوین مشـخصات فنـی محصوالت تولیدی طی جلسـاتی اقـدام کرد و به 
مکاتبـه بـا مدیـر عامل شـرکت توانیـر در خصـوص مطالبات اعضـای کمیته طی نامه شـماره 

پرداخت.  95-1419
عالوه بر این بررسی مناقصه شرکت توزیع نیروی برق اردبیل از جهت دارا بودن گواهی تایید 
صالحیت برنده یا برندگان مناقصه و بررسی موضوع نگهداری ضمانت نامه حسن انجام تعهدات 
توسط برخی از شرکت های توزیع نیروی برق به عنوان تضمین گارانتی در جلسه اخیر این کمیته 

صورت گرفت.
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گزارش نشست سازندگان کلید مینیاتوری 
لزوم افزایش اختالف تعرفه گمرکی مواد اولیه و قطعات 

سازندگان کلید طی تشکیل جلسه ای به بحث و تبادل نظر در خصوص مشکالت و پیشنهادات 
اعضای فعال در این حوزه پرداختند.

در این نشست ضمن ذکر نکات مهمی که تا حصول نتیجه قابل قبول نیاز به پیگیری جدی دارد، 
در مورد  مسائل زیر تجمیع شد. بر این اساس با تاکید بر فرهنگ سازی برای مصرف انواع کلیدهای 
با کیفیت این موضوع در راستای حفظ سرمایه های مردم و کاهش موارد برق گرفتگی و آتش سوزی 

ناشی از مصرف کلیدهای تقلبی و بی کیفیت مد نظر قرار گرفت.
در بند دیگری از این مسائل ضمن طرح بحث کیفیت و استاندارد، روش های فعلی تایید کیفیت 
توسط مراجع مرتبط به شدت توسط حضار مورد نقد قرار گرفت. در این رابطه تبعیض ها و رویه های 
سلیقه ای در نمونه برداری از محصوالت تولید داخلی و عدم نمونه برداری از کلیدهای وارداتی مطرح 
شد. عالوه بر این مشکالتی در روش  خرید کلید مینیاتوری مورد اشاره قرار گرفت که حاکی از 
 Sample Test تناقض هایی در محصوالت تاییدشده در مقایسه با حصوالت ارائه شده و نیز فرایند
در خط تولید در قیاس با فرایند نمونه برداری از محل مصرف و مشکالت بسیاری دیگری است 
که توسط حضار جهت پیگیری با همت و تالش جمعی مطرح شد. در ادامه با اشاره به ضرورت 
تعریف مکانیزمی برای پرهیز از رقابت مخرب بین سازندگان کلید مینیاتوری، تصریح شد موضوع 
قیمت دهی متفاوت برای کلیدهای موجود در بازار با بحث کیفیت و استاندارد ارتباط بسیار باالیی 
دارد. به طوری که قدرت قطع اتصال کوتاه نقشی تعیین کننده در قیمت کلیدهای مینیاتوری دارد، 
اما متاسفانه در حال حاضر ارتباط قیمت کلیدها با قدرت تحمل جریان اتصال کوتاه در نظر گرفته 

نمی شود و این امر نیازمند کار جمعی است. 
حاضرین این نشست در ادامه با اشاره به اختالف اندک تعرفه گمرکی بین مواد اولیه، اجزا و قطعات 
کلید مینیاتوری با محصول ساخته شده )حدود 10 درصد(، این عامل را مانعی برای ایجاد انگیزه 
سرمایه  گذاری و افزایش عمق ساخت توصیف کردند. در این راستا بر ضرورت افزایش اختالف بین 
تعرفه گمرکی محصول ساخته شده با تعرفه مواد اولیه، اجزا و قطعات تاکید شد تا به این طریق از 
مسائلی چون تامین 70 در صد محصوالت از چین جلوگیری شود. عالوه بر این با طرح موضوع 
وندورلیست های شرکت های توزیع که از نظر اعضای حاضر در این جلسه اغلب سلیقه ای تعیین 
می شوند، بر ضرورت وجود متولی برای تایید وندورلیست ها در شرکت توانیر تاکید شد. در این راستا 
مقرر شد به منظور افزایش کیفیت کلیدهای مورد نیاز شرکت های توزیع، اصالح ضریب I به میزان 
حداقل 60 درصد در اسناد ارزیابی فنی و بازرگانی، این موضوع با همایون حائری مدیرعامل شرکت 
مدیریت شبکه برق مکاتبه شود. همچنین در خصوص واردات کلید مینیاتوری، لزوم تعریف و 

بازنگری در کف قیمت وارداتی کلید مینیاتوری در گمرک های کشور پیشنهاد شد. 
 در پایان این این جلسه مقرر شد جهت پیگیری مستمر مطالبات مطروحه، برگزاری جلسات 
سازندگان کلید مینیاتوری  به صورت ماهیانه در دستور کار قرار گیرد. به همین منظور مقرر شد 
تشکیل گروه تلگرامی سازندگان کلید مینیاتوری برای همفکری و تبادل نظر و انتقال دیدگاه ها 

توسط سندیکا صورت پذیرد. 

گزارش دوره های آموزشی
از هوشمندسازی ساختمان تا ارزیابی نیروگاه های خورشیدی 

معاونت آموزش و پژوهش سندیکا طی هفته های گذشته اقدام به برگزاری دو دوره و سمینار 
آموزشی با عناوین»هوشمندسازی ساختمان« و »ارزیابی نیروگاه های خورشیدی و بررسی طرح 

توجیه اقتصادی« کرد.
 سمینار یک روزه آموزشی »هوشمندسازی ساختمان« در راستای برنامه های آموزشی سندیکای 
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صنعت برق ایران با تدریس سیدمحمد  تقی بطحائی دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی 
خواجه نصیرالدین طوسی در حالی بود که انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران- شاخه 
تهران و موسسه آگاهان نیرو در این خصوص با واحد آموزش و پژوهش سندیکا همکاری داشتند. 
دوره آموزشی »ارزیابی نیروگاه های خورشیدی و بررسی طرح توجیه اقتصادی« نیز با تدریس 
پروژه های  ناظر  و  مجری  طراح،  تجدیدپذیر،  انرژی های  ارشد  کارشناس  محمدی،  محمد 
نیروگاه های خورشیدی، مولف کتاب آشنایی با مبانی و اصول طراحی سیستم های برق خورشیدی 

و با حضور جمعی از نمایندگان شرکت های عضو برگزار شد.
شایان ذکر است مواردی چون  معرفی انواع نیروگاه های خورشیدی، بررسی معایب و مزایای انواع 
نیروگاه های خورشیدی، معرفی اجزای نیروگاه های فتوولتاییک متصل به شبکه، همچنین الزامات 
فنی نیروگاه فتوولتاییک، قوانین و مقررات مربوط به نیروگاه های خورشیدی، در کنار ارزیابی فنی 
و اقتصادی نیروگاه فتوولتاییک با استفاده از نرم افزار Retscreen و بررسی و تحلیل چند نیروگاه 

فتوولتاییک به عنوان سرفصل های دوره آموزش ارائه داده شد.

حضور فعال شعبه اصفهان در اتاق بازرگانی استان
شعبه اصفهان سندیکا در ماه های گذشته ضمن تشکیل جلسات هیات مدیره به صورت ماهیانه، 

عالوه بر هیات مدیره شعبه از اعضا نیز جهت افزایش مشارکت دعوت می کرد.
عالوه براین حضور به عنوان نمایندگان سندیکا در جلسات کمیسیون های اتاق بازرگانی، جلسات 
ماهیانه کمیسیون صنایع اتاق، کمیته خدمات فنی مهندسی و پیمانکاری اتاق، حضور در جلسات 
و  فناوری  توسعه  دفتر   ITPO جلسات  اصفهان،  فرعی  پیمانکاری  مبادالت  مرکز   ESPX

سرمایه گذاری اصفهان و ITDO از جمله اقدامات شعبه اصفان در این بازه زمانی بوده است.
احیای مجدد سه کمیته توزیع،کسب و کار و  به تشکیل و  همچنین شعبه اصفهان سندیکا 
سازندگان  مبادرت ورزید که این مهم به منظور افزایش مشارکت اعضا و بر اساس نیازها و 

پتانسیل های استان انجام پذیرفت. 
گفتنی است در استان اصفهان نزدیک به 400 شرکت ثبت شده در حوزه توزیع فعال هستند که 
تا به حال امکان جذب آن ها فراهم نشده و امید است با تشکیل کمیته توزیع فضا برای جذب آنان 
فراهم شود.  در این شعبه طی هفته های گذشته کمیته کسب و کار و پایش قوانین و مقررات با 
هدف ایجاد کار برای اعضا ایجاد شد و کمیته سازندگان نیز با هدف حمایت از ساخت داخل و 

هماهنگی بیشتر تولیدکنندگان و سازندگان تشکیل شده است.
برگزاری نشست مشترک با شعب خراسان و فارس با هدف فعال سازی شعب به ویژه در بخش 
عضوگیری و الگو گیری از فعالیت های یکدیگر طی این مدت در شعبه اصفهان سندیکا صورت 
گرفت. همچنین نشست مشترکی با کمیته های اتاق بازرگانی اصفهان درباره تامین اجتماعی و 
قوانین کار برگزار شد که طی آن بر  مشکالت  ناشی از حسابرسی های تامین اجتماعی برای 
اعضا و نیز حقوق و دستمزد دستوری برای بخش خصوصی که در شرایط رکودی به نوعی بر 

بیکاری و تعدیل نیروها دامن خواهد زد، تاکید شد.

با پیگیری شعبه خراسان سندیکا صورت گرفت
اولین گام های کمیته انرژی در اتاق خراسان رضوی

اتاق  تخصصی صنعت  کمیسیون  ذیل  انرژی ،  کمیته  تشکیل  مقدماتی جهت  نشست  اولین 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی روز سه شنبه دوازدهم بهمن ماه سال جاری 

اخبار شعب

اخبار
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در محل دفتر شعبه خراسان سندیکا برگزار شد. 
این نشست پیروی جلسه حضوری با غالمحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 

کشاورزی ایران و بنا به درخواست و پیشنهاد شعبه خراسان سندیکا تشکیل شد.
بررسی  و  برنامه ریزی  به منظور تشکیل شورای سیاست گذاری،  براین نشست حاضر،  عالوه 
اهداف و ماموریت های کمیته مذکور با حضور رییس، اعضای هیات مدیره و دبیر شعبه خراسان 
و همچنین  امیرمهدی مرادی دبیر کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی تشکیل و 
پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد هماهنگی های الزم جهت اقدامات بعدی توسط سندیکا و 

کمیسیون صنعت صورت پذیرد.

با حضور وزیر صنعت ،معدن و تجارت صورت گرفت
افتتاح نخستین مزرعه فتوولتاییک بخش خصوصی توسط گام اراک
نخستین نیروگاه خورشیدی 100 کیلوواتی شرکت صنعتی گام اراک روز پنجشنبه بیست ویکم 
بهمن ماه با توان تزریق سالیانه 180 مگاوات ساعت انرژی برق به شبکه توزیع برق منطقه، با 

حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت کشور در محل کارخانه گام افتتاح شد.
طی این مراسم که با حضور محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، محمود زمانی 
قمی استاندار استان مرکزی و جمعي از مسئوالن و مقامات شهر اراک به بهره برداری رسید. به 
گزارش روابط عمومي شرکت گام اراک،  این نیروگاه نخستین مزرعه خورشیدي فتوولتاییک 
بخش خصوصي با این ظرفیت خواهد بود. نصراله رهنما، مدیرعامل شرکت گام در مورد این 
پروژه توضیح داد: امروز فعالیت این مزرعه خورشیدی100 کیلوواتي به صورت آزمایشی آغاز شده 
و این شرکت، احداث یک نیروگاه پنج تا 10 مگاواتی را نیز در دستور کار خود دارد. وي افزود: 
کار طراحی، تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی این نیروگاه خورشیدي ظرف 6 ماه و با اعتباري 
معادل پنج میلیارد ریال توسط شرکت گام انجام شده و با اجراي این پروژه ظرف 20 سال آینده، 

حدود 2000 تن گاز CO2 کمتر تولید و در فضا متصاعد مي شود. 
شایان ذکر است این شرکت عضو سندیکای صنعت برق ایران با بیش از 25 سال سابقه در 
طراحي و تولید سازه های فوالدی، برج های انتقال نیرو و مخابراتی و اجراي طرح های کلید در 
دسِت انتقال و فوق توزیع برق فشار قوی همچنین گالوانیزاسیون سازه های فوالدی در شهرک 

صنعتی حاجی آباد اراک واقع است و تعداد 330 نفر در آن مشغول به کارند.

همکاری کیان ترانسفو در احداث بزرگترین آزمایشگاه شرق کشور
شرکت صنایع کیان ترانسفو در عملیات احداث بزرگترین آزمایشگاه استاندارد مرجع صنعت برق 

در شرق کشور همکاری خواهد کرد.  
مراسم کلنگ زنی عملیات اجرایی این پروژه روز چهارشنبه بیستم بهمن ماه در مشهد با حضور 
معاون  احمدی  وحید    کنار  در  کیان ترانسفو   شرکت  هیات مدیره  رییس  محمدباقر سوزنچی 
پژوهش و فناوري وزیر علوم، علیرضا رشیدیان استاندار خراسان رضوی، علی سعیدی مدیرعامل 
شرکت توزیع نیروي برق شهرستان مشهد، سیدحسن علم الهدایي رییس پارک علم و فناوري 

خراسان و جمعي از مدیران پارک هاي علم و فناوري سراسر کشور آغاز شد. 
در این اقدام به جز این شرکت عضو سندیکای صنعت برق ایران، شرکت برق منطقه اي خراسان 
و پارک علم و فناوری خراسان همکاری خواهند داشت و بنا است طی دوسال در محل پارک 

اخبار شرکت های عضو

اخبار
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علم و فناوري خراسان رضوي ساخته شود.  امید می رود با احداث این آزمایشگاه نیاز شرکت هاي 
داخلي در زمینه تست هاي فشار قوي تجهیزات ساخته شده برطرف خواهد شد.

مطالبه سندیکا در خصوص بحران مس به جریان افتاد
 رسیدگی به وضعیت بحرانی مس در وزارت صنایع

پیرو ارسال نامه شماره 1468-95  سندیکا مورخ 95/11/19 خطاب به وزیر صنعت، معدن و 
تجارت در خصوص وضعیت بحرانی در واحدهای تولیدی مصرف کننده مس، از سوی مدیرکل 
دفتر امور صنایع معدنی این وزارتخانه به شرکت ملی صنایع مس ایران جهت بررسی و اقدام 

الزم در این خصوص ابالغ شد.
گفتنی است نامه ارسالی سندیکا به دنبال عدم عرضه این فلز طی هفته های گذشته از سوي 

شرکت ملي مس ایران صورت گرفته است. 

از سوی مدیریت عامل سازمان تامین اجتماعی صورت گرفت
تاکید بر اقالم غیر مشمول کسر حق بیمه

در  سازمان  این  موسسه حسابرسی  به  نامه  ای  اجتماعی طی  تامین  سازمان  عامل  مدیریت 
خصوص اجرای مفاد بخشنامه شماره 11/3 و 14/9 جدید درآمد به ذکر  و تاکید بر اقالم مشمول 

و غیر مشمول کسر حق بیمه پرداخت.
در ایـن نامه آمده اسـت: بازرسـان هنگام بازرسـی دفاتر قانونی می بایسـت ضمـن اخذ مدارک 
کامـل، این گونـه اقـالم را از اقـالم غیـر مشـمول تلقی کـرده و در گـزارش بازرسـی در ردیف 
غیـر مشـمول درج نماینـد. اقـالم نامبـرده در ایـن نامه به عنوان اقالم غیرمشـمول کسـر حق 
بیمـه، اسـنادی اسـت که صرفـا خرید قطعات )بـدون ایجـاد ارزش افزوده خدمـات و انجام کار 
اضافـه(، خریـد خارجـی، خرید لـوازم، مصالـح، تجهیـزات و ابـزارآالت، خرید تابلو بـرق، خرید 
ماشـین آالت، خریـد نرم افـزار، پکیـج نرم افـزار آمـاده، پرداخت در وجه رسـتوران و نیـز خرید و 

اجـاره پهنای باند را شـامل می شـود. 
این نامه در پی اقداماتی از سوی بازرسان دفاتر قانونی صادر شده است که به هنگام بازرسی 
دفاتر اشخاص حقوقی علی رغم ارائه مدارک و مستندات از سوی کارفرما موارد مذکور را مشمول 
کسر حق بیمه تلقی کرده و این موضوع مشکالتی را طی فرایند مطالبات حق بیمه ایجاد می کند. 

حمایت از سرمایه گذاری خارجی در دستور کار بانک های کشور
بانک مرکزی جمهوری اسالمی طی ارسال بخشنامه ای خطاب به مدیران عامل  کلیه بانک های 
دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری در راستای حمایت از سرمایه گذاری خارجی اقدام کرده است.
در ایـن بخشـنامه کـه اواخر دی ماه سـال جاری صادر شـده، بانک مرکزی مقرر داشـته اسـت 
کلیـه شـرکت هایی کـه بـا مشـارکت ایرانی- خارجـی و بـا حداقـل 50 درصد سـرمایه گذاری 
طـرف خارجـی در کشـور ایجـاد می شـوند، بـرای حداکثـر سـه سـال به عنـوان یـک ذی نفع 
واحـد مسـتقل قلمداد شـوند که خود مشـمول مفـاد مقـررات و آیین نامه  تسـهیالت و تعهدات 

کالن می شـود. 
گفتنی است در متن بخشنامه آمده این مشمولیت مشروط بر آن است که نسبت سرما یه گذاری 

طرف خارجی ظرف مدت مذکور از 50 درصد کمتر نشود. 

اخبار رویدادها

اخبار رویدادها
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ابالغ دستورات اداره کل مالیات عراق
ستاد عراق وزارت امور خارجه ایران در خصوص دستورات ادراه کل مالیات کشور عراق طی 

ارسال نامه ای اطالع رسانی کرد.  
در این نامه اعالم شده است با توجه به پایان سال مالی 2016 و اتمام مهلت ارسال نامه های 
عدم اعتراض از سوی شرکت ها، کارخانجات و پیمانکارانی که قراردادهایی با سازمان های دولتی، 
دیپلماتیک و ائتالف بین المللی منعقد کرده اند، مشمول دستوراتی از سوی اداره کل مالیات عراق 

خواهند بود. 
ترخیص کاال  برای  به شرکت هایی که    تاریخ 2017/1/15  تا  استمهال  اساس ضمن  براین 
تاریخ  تا  که  است شرکت هایی  اعالم شده  نکرده اند،  اقدام  تاریخ 2016/12/31  تا  از گمرک 
2017/1/15 نیز موفق به اخذ مجوز نشده اند باید تعهد بدهند که تا 2017/1/30 نسبت به دریافت 

مجوز اقدام کنند و بعد از این تاریخ امکان صدور مجوز جدید وجود نخواهد داشت. 
همچنین صراحتا در متن این نامه آمده  است: شرکت هایی که قبال تعهدنامه ارسال کرده اند اما 
هنوز اظهارنامه ای ارائه نداده اند فرصت دیگری داده نخواهد شد و مشمول تسهیالتی در این 

خصوص نمی شوند، مگر اینکه تعهدنامه سابق خود را ارائه دهند.

پنجمین کنفرانس نانو، اردیبهشت 1396
پنجمین کنفرانس تخصصی فناوری نانو در صنعت برق و انرژی 26 تا 28 اردیبهشت ماه 1396 

در پژوهشگاه نیرو برگزار خواهد شد. 
عالقمندان می توانند با ارائه نتایج پژوهش ها و دستاوردهای علمی خود در قالب مقاله، کارگاه 

آموزشی و سخنرانی در این کنفرانس مشارکت کنند.
شایان ذکر است مهلت ارسال مقاالت تا 20 اسفند 1395 خواهد بود.

 www.nanoconference.ir جهت اطالعات بیشتر وبسایت کنفرانس به آدرس الکترونیکی
در دسترس مراجعین است.

بخشنامه ریاست جمهوری بر نظارت مستمر در واحدهای تولیدی
موضوع نظارت مستمر و موثر بر اجرای پروژه های بزرگ عمرانی و مدیریت واحدهای تولیدی 
طی ارسال بخشنامه  صادره ریاست جمهوری به کلیه تشکل های زیرمجموعه وزارت صنعت، 

معدن و تجارت ابالغ شده است.
این بخشنامه که به منظور افزایش سرعت هماهنگی در مدیریت بحران حوادث و نیز جلوگیری 
از تداخل مسئولیت ها و افزایش ایمنی واحدهای تولیدی تنظیم شده است، در 7 بند به تبیین 

اقدامات الزم در این جهت می پردازد. 
در بندهای مختلف این بخشنامه ضمن تاکید بر حضور تمام وقت مدیران واحدهای تولیدی، 
بهره برداری و رده های بعدی در محل خدمت، همچنین عدم انجام اقدامات مخاطره آمیز اجرایی 
یا تعمیراتی در روزهای تعطیل، تشریح شده است کلیه دستگاه های اجرایی از جمله وزارت نیرو و 
صنعت، معدن و تجارت، موظفند مشخصات واحدهای تولیدی مشمول، سطوح و گستره اقدامات 
خطر پذیر واحدهای عملیاتی و تعمیراتی و نحوه برخورد با واحدهای مختلف را تعیین و ظرف یک 

ماه از تاریخ صدر این بخشنامه ابالغ کنند.
عالوه بر این تعیین تکلیف مدیران غیر مستمر و پروازی تا پایان سال جاری و ارتقای سطح 
ایمنی اجرای فعالیت ها از طریق اقدامات نامبرده در متن این بخشنامه، بر عهده واحدهای تولیدی 

مشمول قرار داده شده است. 

اخبار رویدادها



شرکت محترم کیان ترانسفو
آزمایشگاه استاندارد مرجع  ایران آغاز به کار احداث بزرگترین  سندیکای صنعت برق 
مهندس  آقای  جناب  آن شرکت، خدمت  با همکاری  را  کشور  در شرق  برق  صنعت 
واحد صنعتی  آن  و کارکنان محترم  رییس محترم هیات مدیره  محمدباقر سوزنچی، 
تبریک عرض نموده، برای ایشان در انجام این مسئولیت توفیق روزافزون آرزومند است.

شرکت محترم گام اراک
سندیکای صنعت برق ایران راه اندازی نخستین مزرعه فتوولتاییک 100 کیلوواتی بخش 
خصوصی را توسط آن شرکت، خدمت جناب آقای مهندس نصراله رهنما، مدیرعامل 

محترم شرکت گام اراک و کارکنان محترم آن واحد صنعتی تبریک عرض می نماید.

تبریک

تسلیت
جناب آقای مهندس قربانی

ریاست محترم پدافند غیرعامل پژوهشگاه نیرو
با کمال تاسف و تاثر مصیبت وارده را خدمت جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض 

نموده، برای آن مرحومه علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومندیم.

جناب آقای مهندس حسن پور
مدیر فروش محترم شرکت پشتیبانی صنایع

برای  نموده،  تسلیت عرض  جنابعالی  را خدمت  وارده  تاثر مصیبت  و  تاسف  کمال  با 
بازماندگان صبر و بردباری و برای درگذشتگان از درگاه پروردگار متعال رحمت و مغفرت 

مسالت می کنیم.

روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران

تبریک و تسلیت
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خیر مقدم به اعضای جدید
به گزارش کمیته عضویت سندیکای صنعت برق ایران، در دوره 

گذشته 5 شرکت جدید به عضویت این سندیکا پیوسته اند. 
بر پایه این گزارش، اعضای جدید به شرح زیر معرفی می شوند:

سندیکای صنعت برق ایران، مقدم اعضای جدید را گرامی می دارد.

1. شرکت سدید سازه پرشیا
به مدیریت: جناب آقای علیرضا قاسمی ساوجی

زمینه فعالیت: تولید کننده انواع قطعات ترانسفورماتورهای توزیع و قدرت
 تلفن: 021-36426566-7
 نمابر: 021-36427651

2. شرکت یراق آوران نیرو دی
به مدیریت: جناب آقای سعید دارا

زمینه فعالیت: تولید و توزیع یراق آالت توزیع نیروی برق، کابلشوهای 
مسی، آلومینیوم و بی متال
تلفن: 021-88537807-8
 نمابر: 021-88738904

3. شرکت تاسیساتی و مهندسی دانیال برق
به مدیریت: جناب آقای حسین ایوز محمدی

زمینه فعالیت: پیمانکاری برق
تلفن: 021-88829203
 نمابر: 021-88305780

4. شرکت دنا فوز
به مدیریت: جناب آقای سیامک معظمی
زمینه فعالیت: بازرگانی قطعات آسانسور

تلفن:  021-26201143
 نمابر: 021-22653991

5. شرکت صنعت سازان انرژی پاسارگاد
به مدیریت: جناب آقای مجیدرضا سلطانی

زمینه فعالیت: پیمانکار خطوط انتقال نیروی برق
تلفن: 021-88051810
 نمابر: 021-88214429
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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.
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