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كنـــد بـــه منظـــور معرفـــی پتانســـیل هـــای حقیقـــی  ســـتبران، ارگان ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران، تـــالش مـــی 
ران و شـــركت های مهندســـی  یـــژه در حـــوزه ســـازندگان، پیمانـــکاران، مشـــاو بخـــش خصوصـــی صنعـــت بـــرق، بـــه و
یـــر روشـــنی از توانمنـــدی هـــای ایـــن بخـــش نشـــان دهـــد. بـــه عـــالوه شناســـایی و بررســـی چالش هـــا  بازرگانـــی، تصو
كالن  كـــردن زوایـــای مختلـــف اقتصـــاد  ـــا هـــدف طـــرح دیـــدگاه هـــای مختلـــف و روشـــن  گلوگاه هـــای صنعـــت ب و 

كشـــور هـــم از جملـــه دیگـــر سیاســـت هـــای ایـــن نشـــریه اســـت. و خـــرد 
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عزم اتاق تهران برای حل مشکالت بیمه ای فعاالن صنعت برق
هر قرارداد نیمه تمام  به مثابه جان یک انسان است
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گو گفت و 

46گفت وگوی اجتماعی دولت و بخش خصوصی

یادداشت



ــی  ــی و خارجـ ــرمایه  های داخلـ ــذب سـ ــرای جـ ــازی بـ ــورها، زمینه سـ کشـ ــام  ــعه در تمـ ــای توسـ ــن بنیان هـ ــی از مهمتریـ یکـ
کـــه می توانـــد بسترســـاز  اســـت. در حقیقـــت دولت هـــا تـــاش می کننـــد میـــزان ریســـک اقتصـــادی را بـــرای ســـرمایه هایی 

کاهـــش دهـــد.  پیشـــرفت صنعتـــی و اقتصـــادی آنهـــا باشـــد، 
ــیل های  ــم پتانسـ ــه علیرغـ کـ ــته  ــادی غیرقابـــل پیش بینـــی داشـ ــیر ریســـک های متعـــدد، اقتصـ ــواره در مسـ ــران همـ ــا ایـ امـ
بســـیار به ویـــژه در حـــوزه انـــرژی، پتروشـــیمی، صنایـــع معدنـــی و حتـــی تجدیدپذیرهـــا، نتوانســـته در جـــذب ســـرمایه های 

ـــد.  ـــت یاب ـــی دس ـــل توجه ـــق قاب ـــه توفی ـــی ب خارج
ـــه در  ک ـــار فرصـــت ســـوزی ها بســـیاری  کن ـــه در  ـــه الزامـــات و ضرورت هـــای جـــذب ســـرمایه های خارجـــی البت بی توجهـــی ب
ـــه  ـــران از ریـــل توســـعه نقشـــی بســـزا داشـــته اســـت. نگاهـــی ب ایـــن حـــوزه رخ می دهـــد هـــم در خـــارج شـــدن قطـــار اقتصـــاد ای
گاز و پتروشـــیمی،  کـــه حـــوزه انـــرژی ایـــران عـــاوه بـــر صنایـــع نفـــت و  کشـــورمان نشـــان مـــی دهـــد  فرصـــت هـــای اقتصـــادی در 

در بـــرق هـــم بســـیار مســـتعد جـــذب ســـرمایه گذاری اســـت. 
ـــق  ـــرق ناموف ـــت ب ـــی در صنع ـــی داخل ـــی و حت ـــای خارج ـــرمایه ه ـــذب س ـــا در ج ـــه تنه ـــت ن ـــا دول ـــیل ام ـــن پتانس ـــم ای علیرغ
ـــه  ـــن بودج ـــده در قوانی ـــی ش ـــرمایه های پیش بین ـــن س ـــم از تامی ـــت ه ـــن صنع ـــی ای ـــن متول ـــوان اصلی تری ـــه عن ـــه ب ـــوده، بلک ب
ـــارد  ـــزار میلی ـــر 25 ه ـــغ ب ـــی بال ـــرق رقم ـــت ب ـــروز صنع ـــه ام ک ـــوری  ـــه ط ـــده ب ـــور بازمان کش ـــاله  ـــج س ـــعه پن ـــن توس ـــاالنه و قوانی س

ــرمایه گذاری دارد. کســـری سـ ــان  تومـ
کـــه وزارت نیـــرو بـــرای افزایـــش ظرفیـــت ســـاالنه تولیـــد بـــرق بـــه میـــزان 5 هـــزار  کافـــی اســـت ایـــن مســـاله را مـــد نظـــر قـــرار دهیـــم 
ـــا  کـــه صنعـــت بـــرق ب ـــر ۳ میلیـــارد دالر نیـــاز دارد. ایـــن مســـاله بـــه درســـتی نشـــان مـــی دهـــد  مـــگاوات، بـــه ســـرمایه ای بالـــغ ب
ـــه  ـــذاری فاصل گ ـــرمایه  ـــعه و س ـــوزه توس ـــود در ح ـــی خ ـــگاه حقیق ـــد از جای ـــه ح ـــا چ ـــی اش ت ـــای مثال زدن ـــدی ه ـــود توانمن وج

دارد. 
کمبـــود منابـــع تأمیـــن مالـــی در وزارت نیـــرو و شـــرکت های  کـــه تامیـــن ایـــن میـــزان ســـرمایه بـــا توجـــه بـــه  واقعیـــت ایـــن اســـت 
تابعـــه آن، همچنیـــن عـــدم تمایـــل بخـــش خصوصـــی بـــه ســـرمایه گذاری در ایـــن نـــوع پروژه هـــا و از طـــرف دیگـــر تحریم هـــای 
ــن  ــه ایـ کـ ــرا  ــد. چـ ــر می رسـ ــه نظـ ــیار ســـخت بـ ــی بسـ ــی و بین المللـ ــع مالـــی خارجـ ــه منابـ ــی بـ ــادی و عـــدم دسترسـ اقتصـ

کـــرده اســـت.  کاهنـــده  عوامـــل رونـــد ســـرمایه گذاری در صنعـــت بـــرق را در طـــول ســـال های اخیـــر 
ــی  ــهیات مالـ ــی و تسـ ــد عمومـ ــعاب، درآمـ ــه حق انشـ ــا، ودیعـ ــر و اندوخته هـ ــا، ذخایـ ــا و پیش بینی هـ ــاس برنامه هـ ــر اسـ بـ
کـــه تســـهیات مالـــی  بانکـــی )داخلـــی و خارجـــی( مهم تریـــن منابـــع جریـــان ســـرمایه ای صنعـــت بـــرق محســـوب می شـــوند 
گذشـــته بودجـــه  بانکـــی بـــا ۷۰ درصـــد بیشـــترین ســـهم را در ایـــن جریـــان ایفـــا می کنـــد. بـــا ایـــن حـــال نتایـــج بررســـی ادوار 
ــرمایه ای  ــع سـ ــد از منابـ ــا ۳ درصـ ــه تنهـ کـ ــد  ــان می دهـ ــرمایه ای، نشـ ــع سـ ــری منابـ ــزان تحقق پذیـ ــبه میـ صنعـــت و محاسـ
ــع  کل منابـ ــری  ــزان تحقق پذیـ کان، میـ ــته و در ســـطح  ــری داشـ ــی قابلیـــت تحقق پذیـ ــی و بانکـ ــهیات مالـ ــل تسـ از محـ

ســـرمایه ای برابـــر ۳۳ درصـــد اســـت. 
کـــه تـــا پیـــش از ایـــن  کـــرد. رمزارزهـــا  البتـــه هنـــوز هـــم مـــی تـــوان بـــرای توســـعه صنعـــت بـــرق زمینه هـــای قابـــل توجهـــی را فراهـــم 
یکـــی از آفت هـــای مصرفـــی صنعـــت بـــرق بودنـــد در قالـــب ســـاختار قانونـــی تدویـــن شـــده مـــی تواننـــد بـــه فرصتـــی بـــرای 

گـــذاری و حتـــی افزایـــش تولیـــد بـــرق بـــدل شـــوند. ســـرمایه 
کنـــد، صنعـــت بـــرق حتـــی مـــی توانـــد جایگزینـــی  گـــر دولـــت بـــرای صـــدور بـــرق بـــه وســـیله بخـــش خصوصـــی چـــاره اندیشـــی  ا
کاالی  کشـــورهای منطقـــه بـــه بـــرق و همچنیـــن ارزش افـــزوده بـــاالی ایـــن  گســـترده  گاز را بـــه دلیـــل نیـــاز  صـــدور بـــرق بـــه جـــای 

کلیـــد زده و زمینـــه ایجـــاد فرصت هـــای ســـرمایه گذاری های جدیـــدی را بـــرای ایـــن صنعـــت فراهـــم آورد.  اســـتراتژیک 
ــازی  ــادی دولـــت، بهینه سـ ــی و اقتصـ ــی سیاسـ ــه دیپلماسـ ــکا بـ ــا اتـ ــی بـ ــی و مهندسـ ــات فنـ ــادرات خدمـ ــترش صـ گسـ  
کاهـــش تلفـــات بـــا اتـــکا بـــه توانمندی هـــای بخـــش خصوصـــی و در قالـــب یـــک ســـاختار قانونمـــدار  یـــع و  شـــبکه های توز
کنـــد هـــم مـــی تواننـــد زمینـــه هـــای بســـیار مســـتعدی بـــرای جـــذب  کـــه بازگشـــت ســـرمایه آنهـــا را بـــه درســـتی مشـــخص  مالـــی 

ســـرمایه هـــای بخـــش خصوصـــی باشـــند. 
ـــرای اقتصـــاد  گـــر چـــه می توانـــد روزهـــای دشـــواری را ب کاهـــش چشـــمگیر میـــزان صـــادرات نفـــت ایـــران، ا کنونـــی  در شـــرایط 
کشـــور بـــه ســـمت آزادی از بنـــد درآمدهـــای نفتـــی  کشـــور رقـــم بزنـــد امـــا شـــاید تمریـــن ســـختی هـــم بـــرای ســـوق دادن اقتصـــاد 
کارهـــای بخـــش  کســـب و  گســـترده، تنهـــا  باشـــد. در شـــرایط تحریـــم، دشـــواری مبـــادالت پولـــی بیـــن المللـــی و البتـــه رکـــود 

کننـــد. ▪ کنونـــی خـــارج  کشـــور را از بحـــران  خصوصـــی مـــی تواننـــد اقتصـــاد 

/سپهر برزی مهر /
سردبیر

پشت به فرصت ها، در تقابل با تهدیدها 

4
سرمقاله

گذاری در صنعت برق اوضاع نابسامان سرمایه 
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مواجهه آمار با فرصت ها 
بـــا  بـــی شـــک  بـــرق  گـــذاری در صنعـــت  ســـرمایه 
چالـــش هـــا و مشـــکات عدیـــده و پرشـــماری مواجـــه 
کـــه برآینـــد همـــه آنهـــا در نهایـــت بـــه افـــت  اســـت 
ــا و در نهایـــت تضعیـــف  ــذاری هـ گـ ــرمایه  ــدید سـ شـ
کشـــور منجـــر شـــده  زیرســـاخت هـــای صنعـــت بـــرق 

اســـت. 
ــد ت  ــه در بنـ ــه اینکـ ــه بـ ــا توجـ ــاس و بـ ــن اسـ ــر همیـ بـ
مـــاده 48 پیش بینـــی شـــده اســـت در پایـــان برنامـــه 
25 هـــزار مـــگاوات بـــه ظرفیـــت تولیـــد بـــرق اضافـــه 
کـــه ســـاالنه حـــدود 5 هـــزار مـــگاوات  شـــود، الزم اســـت 
بـــرای  کـــه  بـــرق اضافـــه شـــود. از آنجـــا  بـــه شـــبکه 
ـــرق، بطـــور  ـــع ب ی افزایـــش ظرفیـــت تولیـــد و انتقـــال و توز
کیلـــووات ســـاعت، حداقـــل 1۰۰۰  متوســـط بـــه ازای هـــر 
دالر نیـــاز می باشـــد، بنابرایـــن بـــرای افزایـــش 5۰۰۰ هـــزار 
مـــگاوات بـــرق در ســـال، بـــه 5 میلیـــارد دالر ســـرمایه 
گـــر نـــرخ تســـعیر را حـــدود 8  گـــذاری نیـــاز اســـت و ا
هـــزار تومـــان در نظـــر بگیریـــم، در ســـال بالـــغ بـــر 4۰ هـــزار 
کـــه  میلیـــارد تومـــان نیـــاز اســـت. ایـــن در حالـــی اســـت 
در بودجـــه ســـنواتی دولـــت، در ســـال 1۳98 مجموعـــا 
24 هـــزار میلیـــارد تومـــان بـــرای بخـــش ســـرمایه ای 
رونـــد  ادامـــه  در  کـــه  اســـت  شـــده  بینـــی  پیـــش 

آن  منابـــع  از  بخش عمـــده ای  گذشـــته  ســـال های 
)46 درصـــد( از محـــل فاینانـــس، و تســـهیات بانکـــی 
کثـــر ۳۰  بـــرآورد شـــده اســـت و انتظـــار مـــی رود حدا
درصـــد ایـــن بودجـــه معـــادل 8 هـــزار میلیـــارد تومـــان )1 

میلیـــارد دالر( محقـــق شود)شـــکل 1(. 
ــود،  ــی شـ ــده مـ ــودار شـــکل 2 دیـ ــه در نمـ کـ ــور  همانطـ
بخـــش  در  شـــده  انجـــام  گـــذاری  ســـرمایه  میـــزان 
بـــرق، متوســـط رشـــد ســـاالنه در طـــول برنامـــه پنجـــم 
16 درصـــد بـــوده اســـت و در ســـال 1۳96 بـــه میـــزان 
ــذاری شـــده  گـ ــرمایه  ــان سـ ــارد تومـ ــزار میلیـ ۷62۷ هـ

اســـت.
گـــذاری در صنعـــت  یالـــی ســـرمایه  گـــر چـــه میـــزان ر ا
بـــرق، تـــا حـــدودی رشـــد داشـــته اســـت امـــا عمـــده 
ایـــن رشـــد بـــا در نظـــر داشـــتن جهـــش نـــرخ ارز و تـــورم 
در صنعـــت بـــرق، منجـــر بـــه افزایـــش ظرفیـــت قابـــل 
تـــوان  مـــی  کـــه  نحـــوی  بـــه  اســـت  نشـــده  توجهـــی 
گـــذاری حقیقـــی  در  کـــرد عمـــا ســـرمایه  مشـــاهده 
صنعـــت بـــرق نســـبت بـــه دهـــه 8۰ رونـــد نزولـــی داشـــته 
اســـت و از 6.5 میلیـــارد دالر در ســـال 1۳8۷ بـــه 1.6 
ــت.  ــه اسـ ــش یافتـ کاهـ ــال 1۳96  ــارد دالر در سـ میلیـ
گـــذاری را مـــی تـــوان  کاهـــش در میـــزان ســـرمایه  ایـــن 

کشـــور  هـــای  نیـــروگاه  ظرفیـــت  افزایـــش  میـــزان  در 
ــودار  کـــه در نمـ ــور  ــرد. همانطـ کـ بـــه خوبـــی مشـــاهده  
شـــکل 18 دیـــده مـــی شـــود متوســـط رشـــد ســـاالنه در 
برنامـــه چهـــارم 8.6 درصـــد، در برنامـــه پنجـــم ۳.6 
درصـــد و در ســـال 1۳96 )ســـال اول برنامـــه ششـــم( 
نســـبت بـــه ســـال قبـــل 2۳66 مـــگاوات بـــه ظرفیـــت 
کـــه رشـــدی  کشـــور اضافـــه شـــده اســـت  نیروگاهـــی 
۳.1 درصـــدی داشـــته اســـت. ایـــن در حالـــی اســـت 
بـــرای  انجـــام شـــده،  برنامه ریزی هـــای  کـــه مطابـــق 
پاســـخ بـــه رشـــد تقاضـــای بـــرق، رشـــد 6 درصـــدی 

ــاز اســـت. نیـ
ـــت  ـــور و محدودی کش ـــادی  ـــرایط اقتص ـــه ش ـــه ب ـــا توج ب
گـــذاران خارجـــی بـــرای ورود بـــه ایـــران بـــه  ســـرمایه 
دلیـــل تحریـــم هـــای اقتصـــادی و عـــدم تمایـــل بخـــش 
خصوصـــی بـــرای ســـرمایه گذاری در صنعـــت بـــرق بـــه 
دلیـــل غیراقتصـــادی بـــودن طـــرح هـــای ایـــن صنعـــت، 
گـــذاری در ایـــن صنعـــت عمدتـــا  عمـــا بـــار ســـرمایه 
توســـط شـــرکت های تابعـــه وزارت نیـــرو و از محـــل 
منابـــع داخلـــی )درآمدهـــای حاصـــل از حـــق انشـــعاب 

ــرد.▪ کمـــک هـــای مالـــی دولـــت( صورت پذیـ و 

معاونت پژوهش و برنامه ریزی سندیکای صنعت برق ایران 

سرمایه گذاری در صنعت برق؛
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شکل 1 - روند منابع سرمایه ای به تفکیک منابع )میلیارد ریال(
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میل

تسهیات بانکی و فاینانس خارجی

حق انشعاب

اوراق مشارکت

ذخایر و اندوخته ها
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شکل 2-روند سرمایه گذاری در صنعت برق از سال 1386 تا 1396 
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یار
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د د

یار
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سرمایه گذاری )میلیارد دالر(

سرمایه گذاری )میلیارد ریال(
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کشور - 1384 تا 1396 روند افزایش طرفیت نیروگاه های 

1396139513941393139213911390138913881387138613851384
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کمی برنامه ششم در بخش برق اهداف 

 ماده

۳

۳

۳

شاخص

متوسط رشد ساالنه ارزش افزوده 

متوسط رشد ساالنه اشتغال

متوسط رشد ساالنه سرمایه گذاری 

کل بخش ها

8 )درصد(

۳.9 )درصد(

۳1.5 )درصد(

بخش برق

9 )درصد(

6.6 )درصد(

۳۰.۳ )درصد(

متوسط قیمت برآوردی فروش برق برابر   ۷56 ریال برکیلو وات ساعت
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تحریم و راه دشوار    
 سرمایه گذاری خارجی در ایران 

گـــذاری خارجـــی در اقتصـــاد جهـــان  امـــروزه ســـرمایه 
کـــه عامـــل مهمـــی  اهمیـــت قابـــل توجهـــی دارد چـــرا 
در ایجـــاد تحـــوالت وســـیع اقتصـــادی اســـت و درایـــن 
کشـــورها بـــه  کمکـــی بـــزرگ اســـت بـــرای تمـــام  میـــان 

کشـــورهای در حـــال توســـعه. خصـــوص 
ـــزاری  ـــد عامـــل و اب گـــذاری خارجـــی مـــی توان  ســـرمایه 
کشـــورها، بـــه  بـــرای رشـــد و توســـعه باشـــد و اغلـــب 
کـــه نقدینگـــی  کشـــور هـــای در حـــال توســـعه  ویـــژه 
هـــای  طـــرح  اجـــرای  بـــرای  دارنـــد،  پایین تـــری 
جـــذب  دنبـــال  بـــه  خـــود،  صنعتـــی  و  اقتصـــادی 
ســـرمایه هـــای خارجـــی هســـتند و بـــه ایـــن دلیـــل 
گـــذاری خارجـــی دارای ابعـــاد سیاســـی و  ســـرمایه 

اســـت. وســـیعی  اقتصـــادی 
ــرای محـــدود  ــا بـ گام هـ ــه اولیـــن  کـ از همیـــن روســـت 
کـــردن و تحـــت فشـــار قـــراردادن هرکشـــوری تحریـــم 
کشـــور موردنظـــر  کـــردن  گونـــه بـــا محـــروم  اســـت وایـــن 
و  خدمـــات  و  کاال  جهانـــی  بـــازار  بـــه  دســـتیابی  از 
کشـــور موردنظـــر باعـــث عـــدم  کـــردن  ســـرمایه و منـــزوی 

دســـتیابی بـــه ســـرمایه خارجـــی مـــی شـــوند.
کـــه بـــه نظـــر مـــی رســـد امریـــکا هـــم  چنیـــن اســـت 
گذاشـــته ومـــی خواهـــد برســـرراه  دســـت برهمیـــن نقطـــه 
ــی  ــع تراشـ ــدازد ومانـ ــنگ بیانـ ــعه سـ ــران در راه توسـ ایـ

کنـــد.
گـــذاری  ســـرمایه  جهانـــی  ســـازمان  کـــه  طـــور  آن 
اســـت،  آورده  خـــود  گـــزارش  آخریـــن  در  )آنکتـــاد( 
ـــران در  ـــزان ســـرمایه گذاری مســـتقیم خارجـــی در ای می
ســـال 2۰1۷ بـــه 5 میلیـــارد و 19 میلیـــون دالر رســـیده 
بـــود؛ یعنـــی میـــزان ســـرمایه گذاری خارجـــی در ایـــران 
کاهـــش 69.۳۳ درصـــدی مواجـــه  در ســـال 2۰18 بـــا 

ــده اســـت. شـ
ــی  ــزارش قبلـ گـ ــی از  ــی در بخشـ ــاد بین المللـ ــن نهـ ایـ
ســـرمایه گذاری  جـــذب  میـــزان  بـــود،  آورده  خـــود 
ـــد  ـــه 5۰ درص ـــک ب ـــال 2۰1۷ نزدی ـــران در س ـــی ای خارج
کـــه بـــه علـــت مشـــارکت شـــرکت های  افزایـــش داشـــته 
گاز  خارجـــی در اکتشـــاف و تولیـــد بخـــش نفـــت و 
کـــه  ـــود  والبتـــه تصویـــب برجـــام و شـــرایط مســـاعدی ب

کشـــور ایجـــاد شـــد. در 
امـــا متاســـفانه پـــس از خـــروج ترامـــپ از برجـــام در 
دوم اردیبهشـــت 1۳9۷ )8 مـــی 2۰18( و بازگشـــت 
بـــزرگ  شـــرکت های  ایـــران،  تحریم هـــای  دوبـــاره 
ـــال و خودروســـازان اروپایـــی از  ـــر توت گـــذار نظی ســـرمایه 
ایـــران خـــارج شـــدند و شـــرکت های ماننـــد بوئینـــگ 
ـــد  کردن ـــا ایـــران را فســـخ  و ایربـــاس قراردادهـــای خـــود ب
گـــذاری  کـــه میـــزان ســـرمایه  و همیـــن باعـــث شـــد 

ــد. کنـ ــدا  ــزول پیـ ــران نـ ــی درایـ خارجـ
ایـــران در ســـال 2۰14 بالـــغ بـــر 2 میلیـــارد و 1۰5 میلیـــون 
کـــرده  دالر ســـرمایه گذاری مســـتقیم خارجـــی جـــذب 
کـــه ایـــن رقـــم در ســـال 2۰15 بـــه 2 میلیـــارد و 5۰  بـــود 

ـــود. کاهـــش یافتـــه ب میلیـــون دالر 
میـــزان ســـرمایه مســـتقیم خارجـــی جـــذب شـــده در 
ســـال 2۰1۳ نیـــز ۳ میلیـــارد و 5۰ میلیـــون دالر بـــوده 
اســـت. ایـــن رقـــم در ســـال 2۰12 برابـــر بـــا 4 میلیـــارد و 

ــود. ــده بـ ــرآورد شـ ــون دالر بـ 662 میلیـ

کرین/  روزنامه نگار / پری شا
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پرونده

آفت های
سرمایه گذاری

تابستان   98 پیش شماره دوم119

ســـهم ایـــران از جـــذب ســـرمایه گذاری مســـتقیم 
خارجـــی در جهـــان

ـــزارش آنکتـــاد، در ســـال 2۰18 در جهـــان  گ ـــر اســـاس  ب
129۷ میلیـــارد دالر جـــذب ســـرمایه گذاری مســـتقیم 
ـــن  ـــران از ای ـــهم ای ـــه س ک ـــت  ـــده اس ـــام ش ـــی انج خارج
میـــزان برابـــر بـــا ۰.26 درصـــد اســـت و ایـــران جایـــگاه 
کـــه  کشـــورهای مـــورد بررســـی را دارد  55 در میـــان 
گذشـــته 1۰ پلـــه نـــزول داشـــته  گـــزارش ســـال  نســـبت بـــه 
اســـت. جایـــگاه ایـــران در ســـال 2۰1۷ برابـــر بـــا 45 بـــود.
گـــزارش آمریـــکا بـــا 252 میلیـــارد دالر،  طبـــق همیـــن 
بـــا 116  بـــا 1۳9 میلیـــارد دالر و هنگ کنـــگ  چیـــن 
میلیـــارد دالر به ترتیـــب در رتبه هـــای اول تـــا ســـوم بـــه 
لحـــاظ جـــذب ســـرمایه گذاری مســـتقیم خارجـــی 

قـــرار داشـــته انـــد.
کـــه میـــزان تحریم هـــا  وایـــن هـــا همـــه نشـــان از ایـــن دارد 
گـــذاری  کاهـــش ســـرمایه  تـــا چـــه حـــد در رشـــد یـــا 
کشـــور اســـت. موثراســـت وچـــه راه ســـختی پیـــش پـــای 
کـــه از ســـوی مســـعود ســـعادت  براســـاس پژوهشـــی 
مهـــر اســـتاد دانشـــگاه و بـــا اســـتفاده از داده هـــای ســـری 
گرفتـــه اســـت مشـــخص  زمانـــی 1۳9۳-1۳68 انجـــام 
بـــر  کـــه تحریم هـــا تأثیـــر منفـــی و معنـــاداری  شـــده 
ــران  ــی در ایـ ــتقیم خارجـ ــرمایه گذاری مسـ کاهـــش سـ
ــای  ــته اســـت. براســـاس ایـــن پژوهـــش تحریم هـ  داشـ
کـــه شـــامل تحریم هـــای شـــدید آمریـــکا،  خیلـــی شـــدید 
پـــا و ســـازمان ملـــل اســـت، ســـاالنه ۷16  اتحادیـــه ارو
ایـــران  در  را  خارجـــی  دالر  ســـرمایه گذاری  میلیـــون 
ـــدید  ـــای ش ـــن، تحریم ه ـــت. همچنی ـــش داده اس کاه
ـــای  ـــکا و تحریم ه ـــدید آمری ـــای ش ـــامل تحریم ه ـــه ش ک
ــازمان ملـــل  ــا و سـ پـ ــه ارو  متوســـط و ضعیـــف اتحادیـ
ایـــران  اســـت، ســـاالنه 116 میلیـــون دالر  FDI  را در 
کاهـــش داده انـــد. تحریم هـــای متوســـط  آمریـــکا بـــدون 
ــاالنه  ــز سـ ــازمان ملـــل نیـ ــا و سـ پـ تحریـــم از جانـــب ارو
5/2 میلیـــون دالر ســـرمایه گذاری خارجـــی در ایـــران 
کـــه پژوهـــش هـــا  کاهـــش داده اســـت.  ضمـــن ایـــن  را 
ـــرخ  ـــر تحریم هـــا، متغیرهـــای ن کـــه عـــاوه ب نشـــان داده 
تـــورم و بی ثباتـــی نـــرخ ارز تأثیـــر منفـــی و زیرســـاخت ها 
بـــر جـــذب  ســـرمایه گذاری مســـتقیم  تأثیـــر مثبـــت 

ـــد .  ـــران دارن ـــی در ای خارج
کـــه از نوســـانات نـــرخ ارز،  ایـــن هـــا امـــا درحالـــی اســـت 
رشـــد نقدینگـــی بیـــش از 25 درصـــد، افزایـــش ســـطح 
اجـــرای  عـــدم  منطقـــه ای،  و  داخلـــی  تنش هـــای 
صحیـــح قوانیـــن و...بـــه عنـــوان موانـــع دیگـــر بـــر ســـر راه 

گـــذاری خارجـــی نمـــی تـــوان غافـــل شـــد. ســـرمایه 

آیا فقط تحریم ها مانع هستند؟
اتـــاق  عضـــو  مســـتوفی  فریـــال  خانـــم  کـــه  طـــور  آن 
ــا یـــک  ــا تنهـ ــم هـ ــه اســـت تحریـ گفتـ ــران  ــی ایـ بازرگانـ
ـــن  ـــرمایه پایی ـــت س کفای ـــب  ـــت، ضری ـــه اس ـــد قضی بع
را  بانکـــی  شـــبکه  ریســـک  کـــه  کشـــور  بانک هـــای 
جهانـــی 12  اســـتاندارد  براســـاس  می دهـــد،  نشـــان 
ایـــران ایـــن  درصـــد اســـت حال آنکـــه در 1۰ بانـــک 
کشـــور در شـــرایط  رقـــم 8 درصـــد اســـت. بانک هـــای 

بحـــران قـــرار دارنـــد؛ ایـــن شـــرایط بحرانـــی یکـــی از موانـــع 
بین المللـــی  بانک هـــای  بـــا  ارتبـــاط  عـــدم  اصلـــی 
کـــه عـــدم برگشـــت تســـهیات  دنیاســـت ضمـــن ایـــن 
بـــه بانک هـــا از دیگـــر مشـــکات حائـــز توجـــه در ایـــن 

خصـــوص اســـت.
گفتـــه وی بـــرای آنکـــه یـــک ســـرمایه گذار تصمیـــم  بـــه 
کـــه آیـــا بایـــد در یـــک فعالیـــت خـــاص وارد  بگیـــرد 
قبـــل  از  ســـرمایه گذاری  خصـــوص  در  یـــا  شـــود 
اتخـــاذ  جدیـــدی  تصمیمـــات  چـــه  انجام شـــده 
کنـــد، بایـــد قـــادر باشـــد از عوامـــل مهـــم تأثیرگـــذار بـــر 
کثـــر  کســـب وکار، اطـــاع دقیـــق یـــا اطاعاتـــی بـــا حدا
ــود  ــر موجـــب می شـ ــن امـ ــد. ایـ کنـ کســـب  ــان  اطمینـ
الاقـــل  یـــا  یابـــد  کاهـــش  ســـرمایه گذاری  ریســـک 
قابل کنتـــرل و مدیریـــت باشـــد. اطـــاع در خصـــوص 
روندهـــای آینـــده سیاســـت های پولـــی، مالـــی، ارزی، 
ــر  ــر بـ ــم و مؤثـ ــل مهـ ــه عوامـ ــی ازجملـ ــاری و مالیاتـ تجـ
شـــاخص های  از  و  ســـرمایه گذاران  تصمیم گیـــری 
ـــازار ایـــران  ـــه ب ـــرای ورود ب یابـــی امنیـــت اقتصـــادی ب ارز
ــد  ــادر باشـ ــد قـ ــرمایه گذار بایـ ــردد. سـ ــوب می گـ محسـ
را پیش بینـــی  تـــا چشـــم انداز ســـرمایه گذاری خـــود 

کنـــد. کـــرده و احتمـــاالت الزم را مدیریـــت 

کرد؟ چه باید 
ــور  کشـ ــرایط فعلـــی  ــه شـ ــه بـ ــا توجـ ــد بـ ــر می رسـ ــه نظـ بـ
ــه  ــد بـ ــن تهدیـ ــا از ایـ ــرد تـ کـ ــاذ  ــی اتخـ ــد برنامه هایـ بایـ
کـــه صـــد در صـــد نتوانـــد  فرصـــت رســـید هرچنـــد 
ـــل  ـــی عام ـــاق بازرگان ـــو ات ـــاور عض ـــه ب ـــد. ب ـــواب بده ج
کـــه الزم اســـت تـــا دولـــت در برنامه ریزی هـــای  مهمـــی 
ــزی  ــد، برنامه ریـ ــته باشـ ــه داشـ ــه آن توجـ ــود بـ کان خـ
عـــدم  اســـت.  ســـرمایه گذاری  مشـــوق های  بـــرای 
عامـــل  ایرانـــی  شـــرکت های  صحیـــح  مدیریـــت 
کـــه بایـــد بـــرای بهبـــودی آن توجـــه  دیگـــری اســـت 

ــود. شـ
در  دولـــت  و  خصوصـــی  بخـــش  مؤثـــر  همـــکاری 
نیـــروی  تربیـــت  و  قوانیـــن  اجـــرای  و  قانون گـــذاری 
ــه  ــن زمینـ ــه دولـــت در ایـ کـ ــم اســـت  ــز مهـ ــانی نیـ انسـ

اســـت.  برداشـــته  خوبـــی  قدم هـــای 
اقدامـــات  از  دیگـــر  یکـــی  مســـتوفی  اعتقـــاد  بـــه 
توســـعه ای  برنامه هـــای  در  دولـــت  کـــه  بایســـته ای 
ــح  ــایی صحیـ ــد، شناسـ ــرار دهـ ــر قـ ــد مدنظـ ــود بایـ خـ
پتانســـیل های اســـتانی و اولویت بنـــدی بخش هـــای 

اســـت. اقتصـــادی 
کشـــور  یکـــی دیگـــر از عوامـــل اثرگـــذار در موفقیـــت 
ـــور  کش ـــاری  ـــه اعتب ـــی، رتب ـــع خارج ـــذب مناب ـــرای ج ب
کـــه ایـــن  در مـــراودات بین المللـــی اســـت. هرچنـــد 
کـــرده بـــود بـــه نظـــر می رســـد دوبـــاره  کاهـــش پیدا رقـــم 

کـــرده باشـــد. رشـــد 
کـــردن تعهـــدات بین المللـــی  از طـــرف دیگـــر اجرایـــی 
کنوانســـیون های  بـــه  پیوســـتن  و   FATF ازجملـــه 
بین المللـــی، امنیـــت ســـرمایه گذاری را در شـــرایط 
تحریـــم می توانـــد بهبـــود ببخشـــد و از ایـــن طریـــق بـــه 

کـــرد.▪ کمـــک  جـــذب ســـرمایه گذاری خارجـــی 

اجرایی کردن تعهدات بین المللی 
ازجمله FATF و پیوستن به 

کنوانسیون های بین المللی، می 
تواند در شرایط تحریم، امنیت 

سرمایه گذاری بهبود ببخشد و از 
این طریق به جذب سرمایه گذاری 

خارجی کمک کند
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وقتی موتور اقتصاد  روشن نمی شود

ســـرمایه گذاری مهمتریـــن متغیـــر اقتصـــادی بـــرای 
بـــا هـــر  بـــه رشـــد وتوســـعه هـــر جامعـــه ای  رســـیدن 
گرایـــش سیاســـی اســـت و ســـطح رفـــاه شـــهروندان 
نـــرخ  کاهـــش  بـــرای  ابـــزار  موثرتریـــن  همچنیـــن  و 
ـــان  ـــرمایه گذاری هم ـــد. س ـــاب می آی ـــه حس ـــکاری ب بی
گـــر در جامعـــه ای  موتـــور رشـــد اقتصـــادی اســـت و ا
ایـــن موتـــور روشـــن نشـــود بایـــد انتظـــار همـــه انـــواع 
کاســـتی ها در اقتصـــاد را داشـــت. بـــه همیـــن دالیـــل 
کارآمـــد همـــه راه هـــا  کـــه دولت هـــای مـــدرن و  اســـت 
را بـــرای ســـرمایه گذاری همـــوار می کننـــد و هـــر ســـد و 
راه بندانـــی را از ســـرراه ایـــن متغیـــر اصلـــی در اقتصـــاد 

ملـــی بـــر مـــی دارنـــد. 
ســـرمایه گذاران  کـــه  اســـت  ایـــن  دولت هـــا  تـــاش 
فعلـــی را بـــا اســـتفاده از اهرم هـــای تشـــویقی واقعـــی 
در مســـیر توســـعه واحـــد اقتصـــادی خـــود قـــرار دهنـــد 
و همچنیـــن راه هایـــی را بـــرای ســـرمایه گذاران تـــازه 
و  درون  شـــهروندان  همـــه  نهایـــت  در  و  بازکـــرده 
بیـــرون ســـرزمینی را در مســـیر اقـــدام ســـرمایه گذاری 
قـــرار دهنـــد. امـــا ایـــن آرزوی دولت هـــا در دورانـــی 
کامـــی رو بـــرو  و در ســـرزمین ها و جامعه هایـــی بـــا نا
شـــده و متغیـــر ســـرمایه گذاری در روندکاهنـــده قـــرار 
ــد  ــان مـــی دهـ ــا نشـ ــی آمارهـ ــرد. دقـــت در برخـ می گیـ
موتـــور ســـرمایه گذاری در ایـــران متاســـفانه خامـــوش 
اســـت و بدتـــر از خامـــوش شـــدن ایـــن متغیـــر اصلـــی 
کـــه ایـــن درد در جســـم و جـــان  ــاد ایـــن اســـت  اقتصـ

ایـــران نهادینـــه می شـــود.
آمارهـــای در دســـترس نشـــان می دهـــد از ســـال 1۳92 
تـــا ســـال 1۳98 طـــی 24 فصـــل رشـــد ســـرمایه گذاری 
در 14 فصـــل منفـــی و میانگیـــن رشـــد ســـرمایه گذاری 
ــرد  ــل عملکـ ــوده اســـت. تحلیـ ــد بـ ــی ۳.8 درصـ منفـ
ــت  ــز اهمیـ ــات مختلـــف حائـ ــرمایه گذاری از جهـ سـ
نشـــان دهنده  حـــدی  تـــا  کـــه  آن  جملـــه  از  اســـت 
عملکـــرد تولیـــد در فصل هـــای آینـــده اســـت. در ســـال 
ـــا  ـــد ب ـــش از تولی ـــاد بی ـــرمایه گذاری در اقتص 1۳9۷، س
ـــز  ـــبات مرک ـــاس محاس ـــر اس ـــود. ب ـــده ب ـــه ش ـــود مواج رک
ایـــران، تشـــکیل ســـرمایه ناخالـــص در ســـال  آمـــار 
1۳9۷ رشـــدی برابـــر بـــا منفـــی 5.6 درصـــد داشـــته 
اســـت. در ایـــن بیـــن رشـــد تشـــکیل ســـرمایه ثابـــت 
ناخالـــص در ماشـــین آالت برابـــر بـــا منفـــی 6.9 درصـــد 
و در ســـاختمان برابـــر بـــا منفـــی 4.5 درصـــد بـــوده 

اســـت.
ــین آالت  ــرمایه در ماشـ ــکیل سـ ــذاری تشـ ــزان اثرگـ میـ
بـــر مســـیر رشـــد اقتصـــادی دوره هـــای بعـــد بیـــش از 
بخـــش ســـاختمان اســـت و لـــذا افـــت شـــدید تشـــکیل 
ســـرمایه ماشـــین آالت و رونـــد نزولـــی آن در فصـــل آخـــر 
ســـال، بـــه نوعـــی نشـــان دهنده مســـیر رشـــد اقتصـــادی 

ســـال جـــاری خواهـــد بـــود. رونـــد تغییـــرات تشـــکیل 
گونـــه ای  ســـرمایه ثابـــت ناخالـــص در طـــی ســـال بـــه 
کاســـته  یـــج از میـــزان تشـــکیل ســـرمایه  کـــه بـــه تدر بـــوده 
نـــرخ تغییـــرات تشـــکیل ســـرمایه در  شـــده اســـت. 
فصـــل آخـــر ســـال نســـبت بـــه زمـــان مشـــابه ســـال قبـــل 

برابـــر بـــا منفـــی 1۰.۷ درصـــد بـــوده اســـت. 
فصـــل  در  ماشـــین آالت  در  ســـرمایه گذاری  رکـــود 
ـــید  ـــال رس ـــی س ـــود ط ـــد خ ـــترین ح ـــه بیش ـــال ب ـــر س آخ
ــت در  ــرمایه ثابـ ــکیل سـ ــد تشـ ــرخ رشـ ــه نـ ــه طوری کـ بـ
ماشـــین آالت در فصـــل چهـــارم ســـال برابـــر بـــا منفـــی 
1۷.۳ درصـــد بـــود. افـــت شـــدید ســـرمایه گذاری در 
کاهـــش واردات  ســـال 1۳9۷ ناشـــی از عواملـــی ماننـــد 
ماشـــین آالت،  نااطمینانـــی در اقتصـــاد، نوســـانات 
نـــرخ ارز، تغییـــرات سیاســـت ها و مقـــررات، افزایـــش 
بـــوده  مالـــی  تنگنـــای  و  ســـرمایه گذاری  ریســـک 
کســـی  گویـــی  ک امـــا  اســـت. ایـــن عددهـــای دهشـــتنا

را نمی رنجانـــد و مدیـــران را آزار نمی دهـــد. 
پـــازل  در  را  ناراحت کننـــده  عددهـــای  ایـــن  گـــر  ا
اقتصـــاد ایـــران قـــرار دهیـــم و بـــه طـــور مثـــال بـــه ایـــن 
بیشـــتر  اوضـــاع  وخامـــت  کنیـــم،  توجـــه  اعدادنیـــز 
رشـــد  می دهـــد  نشـــان  آمارهـــا  می شـــود.  نمایـــان 
فصـــل،   24 در   1۳9۷ تـــا   1۳92 ســـال  از  مصـــرف 
در  آن  میانگیـــن  و  بـــوده  مثبـــت  در 9 فصـــل  تنهـــا 
تمـــام فصـــول منفـــی 2.2 درصـــد بـــوده اســـت. آخریـــن 
آمـــار اعام شـــده توســـط مرکـــز آمـــار ایـــران بـــرای ســـال 
ــد  ــد و رشـ ــورم 26.9 درصـ ــرخ تـ ــد نـ ــان  می دهـ 9۷ نشـ
اقتصـــادی منفـــی 4.9 درصـــد بـــوده اســـت. ایـــن رشـــد 
منفـــی بـــه زودی اثـــرات خـــود را در بخش هایـــی ماننـــد 

می ســـازد.  نمایـــان  اشـــتغال 
گذشـــته  کـــه طـــی ســـه ســـال  ایـــن درحالـــی اســـت 
یکـــی  بیـــکاری  نـــرخ  کاهـــش  و  اشـــتغال  موضـــوع 
از اولویت هـــای مهـــم دولـــت بـــوده، ولـــی در عمـــل 
ــر  ــه بـ کـ ــه  فرآیندهـــای اجرایـــی بـــه ســـمتی پیـــش  رفتـ
میـــزان بیـــکاری افـــزوده شـــده اســـت. ایـــن شـــرایط 
اقتصـــادی درحالـــی  انگیـــز در شـــاخص های  غـــم 
کـــه ســـاالنه 8۰۰ هـــزار میلیـــارد تومـــان  رخ می دهـــد 
یارانـــه پنهـــان پرداخـــت می شـــود و در شـــرایطی اتفـــاق 
ــه  ــور بـ کشـ ــاد  کل وابســـتگی اقتصـ ــه  کـ ــه   کـ می افتـــد 

نفـــت حـــدود 2۰۰ هـــزار میلیـــارد تومـــان اســـت.

صنعت برق و گرفتاری های بنیادین 
ایـــران  اقتصـــاد  کـــه  شـــرایطی  در  اســـت  بدیهـــی 
قـــرار  ســـرمایه گذاری  نظـــر  از  ســـرازیری  شـــرایط  در 
دارد، بیشـــتر صنایـــع نیـــز در همیـــن وضعیـــت قـــرار 
کاهـــش را تجربـــه می کنـــد.  می گیرنـــد و میـــزان تولیـــد 
کاالیـــی تولیـــد  کلیـــت خـــود  صنعـــت بـــرق ایـــران در 

ـــوان  کـــه مصـــرف آن همگانـــی اســـت و نمی ت می کنـــد 
ــف  ــده متوقـ ــه شـ کـ ــم  ــاه هـ کوتـ ــک دوره  ــرای یـ آن را بـ
دالیـــل  بـــه  محصـــول  ایـــن  دیگـــر  طـــرف  از  کـــرد. 
کاالی حســـاس و اســـتراتژیک تشـــخیص  گـــون  گونا
ــذاری  ــمول قیمت گـ ــد مشـ ــن بایـ ــده و بنابرایـ داده شـ
دولتـــی شـــود و همچنیـــن خریـــدار انحصـــاری یکـــی 
حســـاب  بـــه  صنعـــت  ایـــن  ویژگی هـــای  از  دیگـــر 

می آیـــد. 
ــای  ــه بنگاه هـ کـ ــرایطی  ــه در شـ کـ ــت  ــن اسـ ــوال ایـ سـ
فعـــال و ســـرمایه گذاری در صنعـــت بـــرق در بدتریـــن 
موقعیـــت قـــرار دارنـــد، آیـــا ســـطح و میـــزان تـــاب آوری 
ـــد  ـــی ده ـــازه م ـــرق اج ـــت ب ـــال در صنع ـــای فع بنگاه ه
ــد  ــد بایـ ــر می رسـ ــه نظـ ــد؟ بـ ــه یابـ ایـــن وضعیـــت ادامـ
ــید  ــادی اندیشـ ــورت بنیـ ــه صـ ــن پرســـش بـ ــاره ایـ دربـ
اندازه گیـــری  و  ســـنجید  را  کار  جوانـــب  همـــه  و 
جـــذب  راه هـــای  کـــه  اســـت  ایـــن  واقعیـــت  کـــرد. 
ســـرمایه بـــرای صنعـــت بـــرق و البتـــه بیشـــتر صنایـــع 

اســـت.  شـــده  صعب العبورتـــر 
صنعتـــی  بنگاه هـــای  دسترســـی  راه  طورمثـــال  بـــه 
اختیـــار  در  حـــاال  کـــه  شـــهروندان  پس انـــداز  بـــه 
بانکـــداران اســـت، بـــه دلیـــل سیاســـت های پولـــی 
کارآمـــد مســـدود اســـت و ایـــن راه بـــه نظـــر  و بانکـــی نا
نمی رســـد بـــه زودی بـــاز شـــود. یـــک راه دیگـــر رشـــد 
ــای  ــرای طرح هـ ــرق اجـ ــرمایه گذاری در صنعـــت بـ سـ
کـــه  زیربنایـــی در ایـــن صنعـــت از ســـوی دولـــت اســـت 
ــر اســـاس  ــز چشـــم اندازی روشـــن نـــدارد. بـ ایـــن راه نیـ
ســـال  در  دولـــت  ک  دردنـــا البتـــه  پیش بینی هـــای 
1۳98 بودجـــه عمرانـــی و اجرایـــی در هیـــچ بخـــش 
مهـــم از جملـــه بـــرق نـــدارد و ایـــن راه نیـــز مســـدود 
اســـت. بـــا توجـــه بـــه سیاســـت خارجـــی امـــروز ایـــران 
ــز بـــه  بـــه نظـــر مـــی رســـد جـــذب ســـرمایه از خـــارج نیـ

ایـــن زودی بـــاز نمی شـــود.

کرد؟  چه باید 
کـــه بـــازار داخلـــی ایـــران بـــرای صنعـــت  در حالـــی 
کشـــش الزم را نـــدارد و نمی تـــوان بـــا توجـــه بـــه  بـــرق 
کان سیاســـی و اقتصـــادی بـــه  مجموعـــه شـــرایط 
ــل امیـــدوار  ــرمایه گذاری در داخـ ــت سـ ــود وضعیـ بهبـ
بـــود، بـــه نظـــر می رســـد رویکـــرد بـــه بازارهـــای منطقـــه ای 
بـــرق ایـــران می توانـــد  امیـــد آخـــر اســـت. صنعـــت 
ــد  ــته باشـ ــروش مناســـبی داشـ ــه فـ دربازارهـــای منطقـ
گیـــر صـــادرات برداشـــته  گـــر مقـــررات دســـت و پـــا  و ا
ترســـیم  آینـــده  از  روشـــن  چشـــم اندازی  و  شـــده 
شـــود، مـــی تـــوان بـــه رشـــد ســـرمایه گذاری مشـــترک 
امیـــد  منطقـــه  بـــازار  در  خارجـــی  شـــرکت های  بـــا 

داشـــت.▪

/ محمدصادق جنان صفت/  روزنامه نگار
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کـــه می توانـــد در رشـــد توســـعه و  یکـــی از عواملـــی 
تعییـــن  اثـــری  کشـــور  یـــک  اقتصـــادی  شـــکوفایی 
کننـــده داشـــته باشـــد، ســـرمایه گذاری در بخش هـــای 
کشـــور و بـــه ویـــژه ســـرمایه های  گـــون اقتصـــادی آن  گونا
ــا  ــته یـ کـــه امـــکان جـــذب آن را داشـ خارجـــی اســـت 

کنـــد. می توانـــد آن امـــکان را ایجـــاد 
یکـــی  خارجـــی  ســـرمایه گذاری  مســـاله  امـــروزه 
و  اقتصاددانـــان  میـــان  اساســـی  بحث هـــای  از 
کـــرده اســـت و همـــواره  سیاســـت مداران ایرانـــی را برپـــا 
دربـــاره آثـــار، پیامدهـــا، پیش نیازهـــا و حتـــی بایـــد و 
ـــد آن بحـــث و اختـــاف نظرهـــای اساســـی وجـــود  نبای
دارد. سیاســـت گذاران همـــواره ســـرمایه گذاری های 
از نیازهـــای  را یکـــی  کان در طرح هـــای زیربنایـــی 
کشـــورهای در حـــال توســـعه می داننـــد. امـــا  اساســـی 
دولت هـــا قـــادر نیســـتند بـــه تنهایـــی ســـرمایه الزم 
کننـــد.  بـــرای تامیـــن مالـــی ایـــن پروژه هـــا را تامیـــن 

کنـــون طرح هـــای عمرانـــی،  بـــا توجـــه بـــه اینکـــه هم ا
زیرســـاختی کان بســـیاری بـــر زمیـــن مانـــده و نیازهـــای 
بخش هـــای  در  صنایـــع  گســـترش  بـــرای  شـــدید 
کـــه اجـــرا و بـــه ســـرانجام  گـــون ایجـــاد شـــده اســـت،  گونا
کوچکـــی از آنهـــا نیـــز از تـــوان  رســـاندن حتـــی بخـــش 
دولـــت و ســـرمایه گذاران بومـــی بیـــرون اســـت، نیـــاز 
ـــه شـــدت احســـاس  ـــی ب ـــه یـــک نیـــروی محرکـــه بیرون ب

می شـــود.
ــه  کـ ــای شـــدید و بـــی منطقـــی  ــو تحریم هـ ــر سـ از دیگـ
پـــس از خـــروج ایـــاالت متحـــده از توافـــق برجـــام بـــر 
ـــر  کـــه ب کشـــورمان تحمیـــل شـــد و فشـــار بـــی ســـابقه ای 
پیکـــره اقتصـــاد ایـــران وارد آمـــده اســـت، در کنـــار پرهیـــز 
بســـیاری ســـرمایه گذاران از مشـــارکت در طرح هـــای 
توســـعه ایـــران بـــه دلیـــل هـــراس از تنبیه هـــای شـــدید 
کشـــیدن بســـیاری از شـــرکای  ـــا پـــس  امریـــکا و حتـــی پ
نزدیـــک صنایـــع ایرانـــی، وضعیـــت ســـرمایه  خارجـــی 

و جـــذب آن را بســـیار پیچیده تـــر از پیـــش ســـاخته 
اســـت.

امـــا چگونـــه می تـــوان بـــر ایـــن مشـــکل چیـــره شـــد؟ در 
گـــزارش بـــه بررســـی شـــرایط و امکانـــات ســـرمایه  ایـــن 
خارجـــی بـــرای حضـــور در ایـــران و بـــه ویـــژه در صنعـــت 
ـــار تحریم هـــای وضـــع  کشـــور و همچنیـــن آث ـــرق ایـــن  ب
شـــده علیـــه ایـــران بـــر ایـــن عامـــل مهـــم اقتصـــادی 

خواهیـــم پرداخـــت.

قوانیـــن جـــذب ســـرمایه های داخلـــی و خارجـــی و 
عوامـــل و شـــرایط اثرگـــذار بـــر آن 

گاهـــی بـــه ایـــن  نخســـتین اصـــل در جـــذب ســـرمایه، آ
کـــه ســـرمایه گذاری در یـــک صنعـــت  موضـــوع اســـت، 
کـــه منافـــع مـــورد انتظـــار  تنهـــا زمانـــی انجـــام می پذیـــرد 
کـــم  حاصـــل از ســـرمایه گذاری در آن صنعـــت دســـت 

ـــر بازدهـــی ســـایر فعالیت هـــا باشـــد. براب

چراغ برق، بی پول  روشن نخواهد شد

/ علیرضا حسینی/  روزنامه نگار

درباره ضرورت جذب سرمایه های خارجی و داخلی در صنعت برق:
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افزایـــش رشـــد اقتصـــادی و تولیـــد ســـبب افزایـــش 
کـــه  شـــد،  خواهـــد  ســـرمایه گذاری  جـــذب  نـــرخ 
ــرمایه گذاران، فراهـــم ســـاختن  حمایـــت دولـــت از سـ
ــش  ــه بخـ ــی بـ ــهیات بانکـ ــاخت ها، دادن تسـ زیرسـ
بوروکراســـی اداری و ... مهم تریـــن  کاهـــش  تولیـــد، 

عامل هـــای اثرگـــذار بـــر ایـــن 2 مـــورد هســـتند.
موجـــب  کـــه   - تـــورم  نـــرخ  و  اقتصـــادی  بی ثباتـــی 
کاهـــش  افزایـــش بی اعتمـــادی نســـبت بـــه آینـــده و 
همچنیـــن  و  می شـــود  ســـرمایه گذاران  انگیـــزه 
کـــه فرصـــت برنامه ریـــزی و محاســـبه  نوســـانات ارزی 
کان  را از آنـــان می گیـــرد، از جملـــه دیگـــر مشـــکات 
جـــذب  در  کـــردن  برطـــرف  کـــه  اســـت  اقتصـــادی 
بـــه  داخلـــی  ســـرمایه  تشـــویق  و  خارجـــی  ســـرمایه 

کشـــور اثرگـــذار اســـت. فعالیـــت در 
کـــه یـــک ســـرمایه گذار خارجـــی  بـــرای نمونـــه هنگامـــی 
کار خـــود را آغـــاز  دارایـــی خـــود را بـــه ایـــران آورده و 
می کنـــد، چشـــم اندازی از ســـود و نقطـــه بازگشـــت 
کـــه زمـــان  ســـرمایه خویـــش دارد، لیکـــن پـــس از مدتـــی 
محاســـبه ســـود فـــرا می رســـد چنـــد برابـــر شـــدن نـــرخ 
کـــه ســـود وی نیـــز بـــه نســـبت  ارز موجـــب می شـــود 
کســـری از ســـود پیش بینـــی شـــده  کاهـــش یافتـــه و 
قابـــل  ســـرمایه گذار  بـــرای  رو  هیـــچ  بـــه  کـــه  باشـــد 

پذیـــرش نیســـت.
یـــک  در  اساســـًا  و  اقتصـــادی  ثبـــات  و  امنیـــت 
بســـیار مهمـــی  نیـــز عامـــل  کشـــور  امنیـــت  ســـطح 
»ســـرمایه همیشـــه  آشـــنای  بســـیار  اســـت، جملـــه 
گویـــای اهمیـــت امنیـــت اســـت،  ــان اســـت«،  هراسـ
کشـــور یـــا  کوچکتریـــن تنـــش و نوســـانی درون یـــک 
کـــردن  ــزان  گریـ ــرای  ــورها بـ کشـ ــر  ــا دیگـ در روابـــط آن بـ
احســـاس  میـــان  ایـــن  در  اســـت.  کافـــی  ســـرمایه 
ـــا اینکـــه  امنیـــت از خـــود آن اهمیـــت بیشـــتری دارد، ب
در ایـــران امنیـــت عمومـــی در ســـطح قابـــل قبـــول و 
کشـــورهای مدعـــی در  حتـــی بســـیار فراتـــر از دیگـــر 
ـــت  ـــی اس ـــی عامل ـــاس ناامن ـــا احس ـــت، ام ـــه اس منطق
کـــه می تـــوان همـــه ایـــن دســـت آوردها و امتیـــازات را 

بربـــاد دهـــد.
ــرمایه  ــذب سـ ــرای جـ ــی بـ ــای اساسـ ــر زمینه هـ از دیگـ
گســـترش ســـرمایه داخلـــی یـــا  خارجـــی، تقویـــت و 
بخـــش  گســـترش  از  حمایـــت  ســـاده تر،  بیـــان  بـــه 
ــور اســـت. در صـــورت رشـــد بخـــش   کشـ خصوصـــی 
خصوصـــی و ایجـــاد فرصـــت بـــرای تنفـــس و بالندگـــی 
آن، خـــود ســـرمایه گذاران داخلـــی، همکارانشـــان را از 
ـــه از  ک ـــد آورد  ـــور خواهن کش ـــه  ـــه و ب ـــان یافت ـــر جه سراس
کارآمـــدی  قضـــا چنیـــن ســـرمایه گذارانی هماهنگـــی و 
کـــردن نیازهـــای  بیشـــتری بـــا شـــرایط و بـــرای برطـــرف 
کشـــور دارنـــد، زیـــرا بخـــش خصوصـــی هیـــچ ســـودی 
کارهـــای بیهـــوده و بـــی فرجـــام نخواهـــد  در انجـــام 

داشـــت.
در  کـــه  قانونـــی  محدودیت هـــای  دیگـــر  ســـوی  از 
در  خارجـــی  ســـرمایه گذاران  بـــرای  کنونـــی  شـــرایط 
کشـــورمان وجـــود دارد، حضـــور یـــک شـــریک و همـــکار 
کنـــار آنهـــا ضـــروری می ســـازد، در ایـــن  بومـــی را در 

صـــورت، بی تردیـــد، انـــدازه ســـرمایه وارد شـــده بـــه 
کشـــور وابســـته بـــه تـــوان شـــرکای بومـــی خواهـــد بـــود، 
گنجایـــش باالیـــی بـــرای وارد  گـــر شـــرکای وطنـــی  پـــس ا
کـــردن ســـهم شـــراکت نداشـــته باشـــند، شـــرکت های 
وارد  کان  ســـطوح  در  نمی تواننـــد  نیـــز  خارجـــی 

فعالیـــت شـــوند.
بخـــش  کـــه  اســـت  ضـــرورت  یـــک  ایـــن  بنابرایـــن 
کان  خصوصـــی رشـــد یافتـــه و دارای حجـــم ســـرمایه 
کشـــور پـــرورش یابنـــد تـــا بتواننـــد ســـرمایه گذاران  در 
کشـــورمان جـــذب  بـــزرگ و توانمنـــد جهانـــی را بـــه 

ــد.  کننـ
ـــه میانجـــی دولـــت نیـــز  افزایـــش هزینه هـــای عمومـــی ب
مثبـــت  اثـــری  می توانـــد در جـــذب ســـرمایه گذاری 
در  بیشـــتر  هزینه هـــا  ایـــن  زیـــرا  بگـــذارد،  برجـــای 
کـــه موجـــب  بخـــش زیرســـاخت ها متمرکـــز هســـتند 
بهتـــر و آســـان تر شـــدن شـــرایط بـــرای فعالیت هـــای 
اقتصـــادی خواهـــد شـــد و از ســـوی دیگـــر خـــود ایـــن 
کار  هزینـــه ســـبب بـــاال رفتـــن تقاضـــا بـــرای انجـــام 
کـــه  می شـــود  کانـــی  طرح هـــای  شـــمار  افزایـــش  و 
ــژه خارجـــی جذابیـــت  ــه ویـ ــذاران بـ گـ ــرمایه   ــرای سـ بـ
شـــده  ارائـــه  زیرســـاختی  پروژه هـــای  زیـــرا  دارد، 
کانـــی هســـتند  توســـط دولـــت، بیشـــتر طرح هـــای 
ــت  ــود و بازگشـ ــرای سـ ــی بـ ــیار خوبـ ــن بسـ ــه تضمیـ کـ
ســـرمایه داشـــته و حمایت هـــای دولتـــی را نیـــز بـــه 
کـــه بســـیاری از موانـــع را از میـــان  همـــراه خـــود دارنـــد 

برمـــی دارد.
ــا بـــرای  کـــه یـــک دولـــت، حتمـ پـــس نیـــازی نیســـت 
پولـــی  زیرســـاخت ها  گســـترش  و  ســـرمایه  جـــذب 
کـــه طرح هـــای زیرســـاختی را  کنـــد، همیـــن  هزینـــه 
گزینـــش، ارائـــه داده و اجـــازه  بـــدون محدودیـــت و 
ورود همـــه ســـرمایه گذاران، بـــه ویـــژه خارجـــی را بـــدون 
اســـتثنا بدهـــد و از ســـوی دیگـــر آنـــان را از امنیـــت 
کشـــور آســـوده خاطر ســـازد، ســـرمایه   فعالیـــت در درون 
ـــر  ـــی آن دیگ ـــاخت ها و در پ ـــش زیرس ـــی در بخ خارج
بخش هـــای اقتصـــادی رشـــد چشـــمگیری خواهـــد 

داشـــت.
صاحبـــان  بـــه  مشـــکوک  دیـــد  یـــک  وجـــود  لیکـــن 
بـــه  امنیتـــی  رویکـــرد  وجـــود  و  خارجـــی  ســـرمایه 
گـــذاری طرح هـــای زیرســـاختی بـــه   کـــه وا اقتصـــاد 
شـــرکت های بیگانـــه تهدیدآمیـــز اســـت، موجـــب وارد 

کشـــور خواهـــد شـــد. نشـــدن ســـرمایه بـــه 
ـــه پیشـــواز چنیـــن وضعیتـــی نخواهـــد  هیـــچ شـــرکتی ب
کان و امکانـــات فـــن آوری پیشـــرفته  کـــه پـــول  رفـــت، 
کـــه بـــه آنـــان بدبیـــن  کشـــوری مســـتقر ســـازد  خـــود را در 
بخش هـــای  مســـئوالن  و  سیاســـتمداران  و  اســـت 
گـــون آن، هرلحظـــه علیـــه شـــرکت های خارجـــی  گونا
گفتـــه یـــا ایـــراد و اتهامـــی وارد و ســـنگ از  ســـخنی 
پـــی ســـنگ و چـــوب از پـــی چـــوب بـــه زیـــر پـــا و الی 

چرخشـــان روانـــه می ســـازند.
اصـــاح  اقتصـــادی،  سیاســـت های  بـــر  افـــزون 
اهمیـــت  نیـــز  بازرگانـــی  و  تجـــاری  ســـاختارهای 
ـــد  ـــره پیون ـــه تنهـــا زنجی ک ـــد پذیرفـــت  ـــی دارد، بای فراوان

کشـــور  بـــه جـــز  کشـــوری  بـــا  ســـرما یه های خارجـــی 
آن  اســـت،  ســـود  و  اقتصـــادی  منافـــع  خودشـــان، 
کـــرده و بـــه  کـــه بتواننـــد آن را برداشـــت  هـــم ســـودی، 
کـــه تمایـــل دارنـــد، انتقـــال دهنـــد، بـــر ایـــن  هرجایـــی 
پایـــه بایـــد روندهـــا، ســـاختارها و قوانیـــن تجـــاری، 
گونـــه  بـــه  گمرکـــی و مالیاتـــی  بـــه ویـــژه  بازرگانـــی و 
ــا  ــوارد، نخســـت بـ ــه  در مهم تریـــن مـ کـ ــود  اصـــاح شـ
ــازگار  ــار جهانـــی هماهنـــگ و سـ فرایندهـــای به هنجـ
باشـــند، دوم امـــکان ورود و خـــروج بـــدون دشـــواری 
کشـــور را فراهـــم ســـازند و ســـوم اینکـــه  ســـرمایه و ســـود از 
از تبعیـــض و تفـــاوت میـــان داخلـــی و خارجـــی بـــه دور 

باشـــند.
ــان های  ــری انسـ ــر رهبـ ــوری، زیـ کشـ ــه  کـ ــرایطی  در شـ
زبـــان  تنهـــا  کـــه  از عقانیـــت  دور  بـــه  و  بی منطـــق 
ظالمانـــه  تحریـــم  بـــه  دســـت  می شناســـند،  را  زور 
کنـــش  کمینـــه  کشـــورمان زده اســـت،  و ناعادالنـــه 
از  خـــود  کـــه  باشـــد  ایـــن  بایـــد  کشـــور  ســـردمداران 
ــه  کـ ــم، چرا کنیـ ــودداری  ــورمان خـ کشـ ــردن  کـ ــم  تحریـ
چنیـــن روندهـــا و ســـاختارهای جداکننـــده ای، ماننـــد 
کـــه  گمرکـــی و قوانیـــن مالکیـــت ســـرمایه  تعرفه هـــای 
ــزی  ــم اســـت، چیـ کـ ــان حا ــه جهـ ــبت بـ ــران نسـ در ایـ
ـــدارد. ـــه ن ـــم خودخواســـته و داوطلبان کـــم از یـــک تحری
گـــون بین المللـــی  گونا فعالیـــت و حضـــور در مجامـــع 
شایســـتگی ها  نمایـــش  بـــرای  درخـــور  تبلیغـــات  و 
ایـــران،  در  ســـرمایه گذاری  نـــاب  وفرصت هـــای 
منفـــی  اثـــرات  چشـــمگیری  انـــدازه  تـــا  می توانـــد 
را  کشـــور  علیـــه  غـــرب  تحریم هـــای  و  تبلیغـــات 
کـــه در جریـــان توافـــق برجـــام نیـــز  بکاهـــد. همانگونـــه 
کنش هـــا، اندرکنش هـــا و همکاری هـــای  ـــده شـــد،  دی
ـــا  منطقـــه ای و بین المللـــی مثبـــت ایـــران، توانســـت، ت
پیـــش از انجـــام اقدامـــات بیـــرون از عقانیـــت دولـــت 
ـــا  ـــور برپ کش ـــزایی را در  ـــات بس ـــده، ثب ـــاالت متح ـــو ای ن
کـــه آثـــار ورود و رشـــد تدریجـــی ســـرمایه خارجـــی  ســـازد 

ــود. ــدار شـــدن بـ ــال پدیـ ــز در پـــی آن در حـ نیـ
ســـوی  از  نابخردانـــه  اقـــدام  یـــک  اینکـــه  حـــال 
کشـــورمان  بیگانـــه ای، ســـبب ایجـــاد دشـــواری بـــرای 
ــه  گســـترش ایـــن اندیشـ شـــده اســـت نبایـــد موجـــب 
کنـــش مثبـــت بین المللـــی  کـــه همـــکاری و  شـــود 
بـــا جهـــان  بایـــد  مـــا  نـــدارد و  کشـــور  بـــرای  ســـودی 
پیـــش  در  را  ســـتد  و  داد  بـــدون  و  ســـرد  رابطـــه ای 
بگیریـــم، بلکـــه می بایـــد بـــا فعـــال شـــدن هرچـــه بیشـــتر 
گـــون جهانـــی، همـــراه بـــا دفـــاع  گونا در عرصه هـــای 
از منافـــع ملـــی زمینـــه فشـــار هرچـــه بیشـــتر بـــر منطـــق 

یـــم. کشـــورمان را فراهـــم آور ُسســـت مخالفـــان 
ســـرمایه گذاری  حـــوزه  در  کـــه  مـــواردی  دیگـــر  از 
کار را پیچیـــده می کنـــد، قوانیـــن پرشـــمار  خارجـــی 
کـــه در پیونـــد  و دارای جزییـــات بی پایانـــی اســـت 
همچـــون  قوانینـــی  دارد،  وجـــود  موضـــوع  ایـــن  بـــا 
قانـــون تشـــکیل و اداره شـــرکتها )قانـــون تجـــارت ( 
ــرکت، شـــعب و نمایندگی هـــای خارجـــی،  ثبـــت شـ
مقـــررات صـــادرات و واردات، مالیـــات، حمایـــت 
از مالکیـــت معنـــوی و صنعتـــی، مقـــررات مربـــوط 



1۳
پرونده

آفت های
سرمایه گذاری

تابستان   98 پیش شماره دوم119

کار (،  اقامـــت و پروانـــه  اتبـــاع خارجـــی )ورود،  بـــه 
بانکـــداری و بیمـــه،  مقـــررات مناطـــق آزاد و ویـــژه 
ـــه  کـــه هرکـــدام جزییـــات بســـیار وابســـته ب اقتصـــادی، 
خـــود را دارا هســـتند. امـــا هســـته بنیادیـــن ایـــن قوانیـــن 

چیســـت؟
چارچـــوب قوانیـــن حـــوزه ســـرمایه گذاری خارجـــی 
در ایـــران از ســـال 1۳۳4، »قانـــون جلـــب و حمایـــت 
کـــه ســـرانجام،  ســـرمایه هـــای خارجـــی« بـــوده اســـت 
انجـــام  راســـتای  در  اســـامی  شـــورای  مجلـــس 
کشـــور، طـــرح  اقتصـــادی  اصاحـــات در ســـاختار 
گـــذاری خارجـــی را بـــا عنـــوان  قانـــون جدیـــد ســـرمایه 
گـــذاری خارجـــی«  »قانـــون تشـــویق و حمایـــت ســـرمایه 
تـــا  کـــرد،  تصویـــب   1۳81 ســـال  در  و  پیشـــنهاد 
شـــود.   1۳۳4 ســـال  در  مصـــوب  قانـــون  جانشـــین 
ـــی  هـــدف از ایـــن جایگزینـــی توســـعه چارچـــوب قانون
گـــذاران خارجـــی در ایـــران  و محیـــط فعالیـــت ســـرمایه 

بـــود.
کهنـــه، مـــواردی  ـــون  مهم تریـــن ایـــن دگرگونی هـــا در قان

ـــرد: ـــر می گی ـــر را در ب زی
گـــذاران خارجـــی  گســـترش حـــوزه فعالیـــت ســـرمایه   
ـــه رســـمیت  ـــه بخش هایـــی ماننـــد زیرســـاخت ها و ب ب
گـــذاری افـــزون  شـــناختن روش هـــای جدیـــد ســـرمایه 
کـــه دربـــر دارنـــده مـــواردی  گـــذاری مســـتقیم  بـــر ســـرمایه 
 Buy( چـــون تامیـــن مالـــی پـــروژه ای، بیـــع متقابـــل
Back(  و انـــواع روش هـــای ســـاخت، بهـــره بـــرداری 
گـــذاری )BOT( از جملـــه ویراســـت های مهـــم  و وا

قانـــون نویـــن اســـت.
کـــردن فراینـــد درخواســـت پذیـــرش  کوتـــاه و ســـریع 
بنیـــان  خارجـــی،  گـــذاری  ســـرمایه  وتصویـــب 
تی یگانـــه بـــا نـــام »مرکـــز خدمـــات  نهـــادن تشـــکیا
ســـرمایه گذاری خارجـــی« در ســـازمان ســـرمایه گذاری 
منظـــور  بـــه  ایـــران  فنـــی  و  اقتصـــادی  کمکهـــای  و 
حمایـــت متمرکـــز و مـــــــوثر از ســـرمایه گـــذاران خارجـــی، 
گزینـــه هـــای حقوقـــی جدیـــد ناظـــر بـــر رابطـــه  معرفـــی 
گـــذاران خارجـــی  و همچنیـــن  میـــان دولـــت و ســـرمایه 
بهره بـــرداری  بـــرای  ارزی  ســـازوکارهای  آزادســـازی 
گـــذاران خارجـــی نیـــز از دیگـــر  هرچـــه بیشـــتر ســـرمایه 

ــمار مـــی رود. ــه شـ ــون بـ ــود ایـــن قانـ ــم بهبـ ــوارد مهـ مـ
کـــه بیشـــتر در  لیکـــن دربـــاره بخـــش دوم دگرگونی قانـــون 
پیونـــد بـــا رویه هـــا و دســـتورکارهای پیچیـــده و دســـت 
کـــه عملـــی شـــدن  گفـــت  گیـــر هســـتند، بایـــد  و پا
آنهـــا وابســـته بـــه تدویـــن آیین نامه هـــای اجرایـــی و 
کـــه  اســـت  کمیـــت  اجرایـــی حا بخـــش  خواســـت 
پیـــچ و خـــم بی پایـــان دیوان ســـاالری  می توانـــد در 
ـــه حالـــت  ـــا تهـــی ســـازد و ب ـــون را از معن ـــن قان اداری ای

ــد.   ــود بازگردانـ ــین خـ پیشـ
بـــا  پیونـــد  در  قوانیـــن  مجموعـــه  بـــر  افـــزون 
کـــه بـــا وجـــود ویرایش هـــا  ســـرمایه گذاری خارجـــی 
و  ســـخت  همچنـــان  اخیـــر  کارآمدســـازی های  و 
کـــه در فضـــای  پیچیـــده هســـتند، نـــوع رویکـــردی 
کشـــور نســـبت بـــه بیگانـــگان و ســـرمایه  حکومتـــی 
آنهـــا وجـــود دارد، نیـــز چنـــدان مثبـــت نبـــوده و بـــه 
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کشـــوری در جهـــان  کمتـــر  گفـــت،  جـــرأت می تـــوان 
بـــرای  را  کار  انـــدازه  ایـــن  تـــا  کـــه،  می شـــود  یافـــت 
ســـرمایه گذاران غیربومـــی پیچیـــده و دشـــوار ســـاخته 

باشـــد. 
یـــم قانـــون جدیـــد  گـــر از مـــوارد یـــاد شـــده بگذر امـــا ا
کـــه در صـــورت  کـــرده اســـت  شـــرایط مثبتـــی نیـــز فراهـــم 
برداشـــته شـــدن ســـایر موانـــع از جملـــه تحریم هـــای 
ایجـــاد  و  اقتصـــادی  ثبـــات  مشـــکل  و  ناعادالنـــه 
احســـاس امنیـــت و ... می توانـــد در جـــذب ســـرمایه 

ــد. ــذار باشـ ــیار اثرگـ ــی بسـ خارجـ
کلیـــه حقـــوق و منافـــع  بـــرای نمونـــه در ایـــن قانـــون 
گـــذاران خارجـــی بـــه رســـمیت شـــناخته شـــده  ســـرمایه 
و آن را در برابـــر ریســـک های غیـــر تجـــاری مصـــون 
نمـــوده اســـت و افـــزون بـــر ایـــن، دولـــت ایـــران را نـــه تنهـــا 
بـــرای تســـهیل جریـــان آزادانـــه بازگشـــت ســـرمایه بلکـــه 
ــته  ــه آن دسـ ــل و عادالنـ کامـ ــارت  ــران خسـ ــرای جبـ بـ
کـــه منجـــر بـــه ســـلب مالکیـــت و یـــا  از اعمـــال خـــود 
گـــذار خارجـــی  ایجـــاد وقفـــه در فعالیت هـــای ســـرمایه 

گردنـــد متعهـــد و مســـئول مـــی شناســـد.
گـــذاری خارجـــی  همچنیـــن مرکـــز خدمـــات ســـرمایه 
گـــذاران، در  بـــا پاســـخگویی بـــه نیازهـــای ســـرمایه 
گیـــری و اجـــرای پـــروژه ، از مطالعـــات  مراحـــل تصمیـــم 
گـــرد آوری  اولیـــه درخصـــوص توجیـــه پذیـــری طـــرح، 
ـــای  کاره ـــی و  ـــای قانون ـــاره چارچوب ه ـــات درب اطاع
ـــا  گرفتـــه ت گـــذاری  ـــی دریافـــت مجـــوز ســـرمایه  مقدمات
کـــه ممکـــن اســـت نیـــاز بـــه  مراحـــل عملیاتـــی پـــروژه 
هماهنگـــی  و پیگیری هـــای ویـــژه ای داشـــته باشـــد، 
کـــرد. در زمـــان و انـــرژی آنــــــــــان صرفـــه جویـــی خواهـــد 
ـــی  ـــذاران خارج گ ـــرمایه  ـــون  س ـــن قان ـــر ای ـــوی دیگ از س
گـــذاران داخلـــی  را از رفتـــار مشـــابه و برابـــر بـــا ســـرمایه 
کلیـــه  برخـــوردار می کنـــد و بـــدون هیـــچ تبعیضـــی 
تســـهیات، مزایـــا و معافیت هـــا بـــه صـــورت یکســـان 
تعلـــق  داخلـــی  و  خارجـــی  گـــذاران  ســـرمایه  بـــه 
گرفـــت. از جملـــه مـــوارد برابـــری ایـــن اســـت  خواهـــد 
کلیـــه  در  خارجـــی  مســـتقیم  ســـرمایه گذاری  کـــه 
حوزه هـــای مجـــاز بـــرای بخـــش خصوصـــی ایرانـــی 
گـــذاران  مجـــاز اســـت و درصـــد ســـهم ســـرمایه ســـرمایه 
خارجـــی در اشـــخاص حقوقـــی ایرانـــی نیـــز، بـــر خـــاف 
گـــذاران خارجـــی قـــادر  کـــه ســـرمایه  آنچـــه شـــایع بـــود 
بـــه حفـــظ بیـــش از 49% از ســـهام در ایـــران نیســـتند، 
گذشـــته  در  کـــه  چیـــزی  اســـت.  نشـــده  محـــدود 

ســـخت گیری باالیـــی دربـــاره آن وجـــود داشـــت.
کـــه در پیونـــد مســـتقیم بـــا ســـرمایه گذاری  بـــه جـــز آنچـــه 
در قانـــون وجـــود دارد، مجموعـــه ای از تســـهیات 
نیـــز درحـــوزه صـــدور روادیـــد ورود و خـــروج ، پروانـــه 
گـــذاران، مدیـــران  اقامـــت و اشـــتغال بـــرای ســـرمایه 
کارشناســـان و بســـتگان درجـــه یـــک آنهـــا  و روســـا، 
کـــه بـــه صـــورت بلندمـــدت  پیش بینـــی شـــده اســـت 
ارائـــه داده مـــی شـــوند و بـــا امـــکان پذیـــر ســـاختن 
گـــذاران خارجـــی  حضـــور و نظـــارت پیوســـته ســـرمایه 
بـــر دارایی هایشان،ســـبب آرامـــش و اطمینـــان خاطـــر 

آنـــان می شـــود.
کـــه قوانیـــن یـــاد شـــده بســـیار مثبـــت هســـتند  هرچنـــد 
گفتـــه شـــد، ایـــن قوانیـــن تنهـــا در  کـــه  امـــا همانگونـــه 
بـــودن دیگـــر عوامـــل ضـــروری اســـت  کنـــار فراهـــم 
ــد  ــه هرچنـ ــرای نمونـ ــت، بـ ــد داشـ ــی خواهـ کارایـ ــه  کـ
تضمیـــن پرداخـــت خســـارت در هنـــگام مصـــادره 
ـــا وارد آمـــدن زیان هـــای ناشـــی از تصمیمـــات  امـــوال ی
حکومتـــی بـــرای ســـرمایه گذاران خارجـــی دلگرمـــی 
بـــه شـــمار می آیـــد، لیکـــن ایـــن ضمانـــت بایـــد بـــرای 
اســـتثنائات باشـــد نـــه اینکـــه بـــه قاعـــده بـــدل شـــود. 
گرفتـــن  بـــه بیـــان ســـاده تر ســـرمایه گذاران نـــه بـــرای 
خســـارت، بلکـــه بـــرای بـــه دســـت  آوردن ســـود پـــای بـــه 
ـــه ای باشـــد  گون ـــه  ـــر شـــرایط ب گ گذاشـــتند و ا ـــا  کشـــور م
یانـــی بـــه  کـــه هـــر روز نوســـانی یـــا تصمیـــم و ســـخنی ز
کـــه اصـــا وارد  آنهـــا وارد ســـازد، ترجیـــح می دهنـــد 
ایـــن حـــوزه نشـــوند تـــا اینکـــه بـــه دنبـــال خســـارت 

باشـــند. 
گشاده دســـت تر  ایـــن قانـــون بســـیار  گـــر  ا یـــا اینکـــه 
کمیـــت در مـــورد  از ایـــن نیـــز می بـــود ولـــی بدنـــه حا
ســـرمایه خارجـــی دیدگاهـــی یکســـان نداشـــته باشـــد، 
شـــاهد  بـــود،  نخواهـــد  دلچســـب  چنـــدان  فرجـــام 
کـــه ایـــن قانـــون از ســـال 1۳84  ایـــن مدعـــا آن اســـت 
تصویـــب شـــده اســـت، لیکـــن در ایـــن 14 ســـال آثـــار 
چندانـــی از خـــود بـــه نمایـــش نگذاشـــته اســـت، یکـــی 
کـــه  از مـــوارد بـــارز و روشـــن ایـــن مشـــکل جنجالـــی بـــود 
ـــا  هنـــگام بســـته شـــدن قـــرارداد نفتـــی پـــارس جنوبـــی ب
گـــون  گونا شـــرکت پـــرآوازه توتـــال فرانســـه، در ســـطوح 
کـــه در آن  کمیـــت بـــه راه افتـــاد، بدیهـــی اســـت  حا
یـــخ نیـــز ایـــن قانـــون مصـــوب و موجـــود بـــود، پـــس  تار
ـــی  ـــازده چندان ـــه تنهایـــی ب ـــون ب کـــه قان ـــد پذیرفـــت  بای

نخواهـــد داشـــت.

فرصت های سرمایه گذاری در صنعت برق
کـــه  کشـــور  یکـــی از بخش هـــای زیرســـاختی مهـــم 
اهمیتـــی  آن  روی  بـــر  ســـرمایه گذاری  و  توســـعه 
کـــه بـــرای بخش هـــای  راهبـــردی داشـــته و افـــزون بـــر آن 
دیگـــر اقتصـــادی یـــک پیش نیـــاز رشـــد و شـــکوفایی 
بـــه شـــمار می آیـــد، خـــود نیـــز بـــه صـــورت مســـتقیم در 
بـــازار قابلیـــت داد و ســـتد و ســـودآوری دارد، صنعـــت 
و  انتقـــال  از جملـــه  بـــه آن  بـــرق و صنایـــع وابســـته 
ـــژه  گنجایش هـــای وی ـــه  ـــا توجـــه ب ـــه ب ک ـــرل اســـت،  کنت
کـــه  گفـــت  و یگانـــه ایـــران در ایـــن حـــوزه، می تـــوان 
کشـــور نیـــز ماننـــد نفـــت آن، از شـــرایط و  بـــرق ایـــن 

مزایایـــی بی همتـــا برخـــوردار اســـت.
بـــر  اثرگـــذار  عوامـــل  بـــه  کلـــی  دیـــد  یـــک  از  پـــس 
کشـــور و بررســـی  یـــک  ســـرمایه گذاری خارجـــی در 
بـــرای  حـــوزه  ایـــن  در  موجـــود  قوانیـــن  و  شـــرایط 
کنـــون می تـــوان، نگاهـــی نیـــز بـــه شـــرایط و  ایـــران، ا
بخـــش  صنایـــع  در  ســـرمایه گذاری  فرصت هـــای 
داشـــت. ایـــران  بـــرق  صنعـــت  ویـــژه  بـــه  و  انـــرژی 

ــرای  کلـــی، فرصت هـــای پرشـــماری بـ در یـــک نـــگاه 

ـــود دارد.  ـــران وج ـــرق ای ـــت ب ـــذاری در صنع گ ـــرمایه  س
کارشناســـی در ســـال 1۳9۷ هجـــری  ارزیابی هـــای 
ـــرق  کـــه توســـعه صنعـــت ب خورشـــیدی نشـــان مـــی داد 
کشـــور در ایـــن ســـال بـــه بیـــش از 214هـــزار میلیـــارد 
یـــال منابـــع بـــرای ســـرمایه گذاری نیـــاز دارد و ایـــن  ر
کل منابـــع قابـــل تحقـــق ســـال 9۷  کـــه  در حالـــی بـــود 
ــا  ــت. بـ ــوده اسـ ــم بـ ــن رقـ ــی از ایـ ــر از نیمـ کم تـ ــزی  چیـ
کشـــور  توجـــه بـــه وخامـــت بیشـــتر اوضـــاع اقتصـــادی 
کـــه ایـــن وضعیـــت در  از نظـــر مالـــی بـــه نظـــر می رســـد 

ــد. ــده باشـ ــز شـ ــر نیـ 1۳98 پیچیده تـ
بـــر پایـــه برآوردهـــای وزارت نیـــرو بـــرای هـــر هـــزار مگاواتـــی 
ــود،  ــه می شـ ــور اضافـ کشـ ــه ظرفیـــت نیروگاهـــی  ــه بـ کـ
ـــداث  ـــرای اح ـــان ب ـــارد توم ـــط ۳2۰۰ میلی ـــور متوس به ط
ســـرمایه گذاری  یـــع  توز و  انتقـــال  شـــبکه  و  نیـــروگاه 
نیـــاز اســـت و بـــر ایـــن پایـــه توســـعه صنعـــت بـــرق 
تومـــان  میلیـــارد  هـــزار  نیازمنـــد 8  متوســـط  به طـــور 
کـــه بـــه  ســـرمایه گذاری در ســـال اســـت، در حالـــی 
کـــه نمی تـــوان از دولـــت  روشـــنی قابـــل درک اســـت 
انتظـــاری در ایـــن زمینـــه داشـــت، تنهـــا راه ممکـــن 
ترغیـــب ســـرمایه گذاران و بـــه ویـــژه خارجی هـــا بـــرای 

ــزاردن بـــه ایـــن میـــدان اســـت. گـ پـــای 
افـــزون بـــر ایـــن ســـاخت خطـــوط انتقـــال بـــا ولتـــاژ بـــاال، 
بـــه فنـــاوری نســـل جدیـــد نیروگاه هـــای  دســـتیابی 
بـــازده  دارای  توربین هـــای  ســـاخت  و  خورشـــیدی 
در  ســـرمایه گذاری  فرصت هـــای  مهمتریـــن  از  بـــاال 

ــه شـــمار مـــی رود. ــران بـ ــرق ایـ صنعـــت بـ
ـــر نیـــرو در دولـــت  »هوشـــنگ فاحتیـــان«، معـــاون وزی
هنگامـــی  و  برجـــام  شـــدن  زاده  زمـــان  در  یازدهـــم، 
کـــه امیدهـــای بســـیاری بـــرای آمـــدن ســـرمایه های 
در  و  حوزه هـــا  همـــه  در  کشـــور  بـــه  خارجـــی  کان 
پـــی آن صنعـــت بـــرق ایجـــاد شـــده بـــود، در توضیـــح 
فرصت هـــای ســـرمایه گذاری ایـــن بخـــش از انـــرژی 
ــج  ــه پنـ ــک برنامـ ــرای یـ ــا اجـ ــه بـ کـ ــود  ــه بـ گفتـ ــور،  کشـ
ســـاله بـــه طـــور متوســـط ســـاالنه بایـــد حـــدود پنـــج 
ــران  ــزار مـــگاوات ظرفیـــت جدیـــد نیروگاهـــی در ایـ هـ
ــای  ــرق از انرژی هـ ــد بـ ــهم تولیـ ــه سـ کـ ــود  ــداث شـ احـ
مـــگاوات  هـــزار  پنـــج  حـــدود  ک  پـــا و  تجدیدپذیـــر 
پیش بینـــی شـــده و می توانـــد نقـــش قابـــل توجهـــی 
کاهـــش مصـــرف ســـوخت و انرژی هـــای فســـیلی  در 

داشـــته باشـــد.
 15 احـــداث  پتانســـیل  وجـــود  بـــه  همچنیـــن  وی 
هـــزار   6۰ حـــدود  و  بـــادی  نیـــروگاه  مـــگاوات  هـــزار 
ـــی – خورشـــیدی وهمچنیـــن  مـــگاوات نیـــروگاه حرارت
کشـــور بـــه منظـــور تولیـــد بـــرق  شناســـایی 15 منطقـــه در 
کـــرده و  گرمایـــی نیـــز اشـــاره  بـــا اســـتفاده از انـــرژی زمیـــن 
کـــه یکـــی از مهمتریـــن برنامه هـــای صنعـــت  گفتـــه بـــود 
انرژی هـــای  مصـــرف  بـــه  وابســـتگی  کاهـــش  بـــرق 
ــوره  کـ ــواع ســـوخت مایـــع، نفـــت  ــژه انـ ــه ویـ فســـیلی بـ
ســـوخت  مصـــرف  کاهـــش  و  اســـت  گازوئیـــل  و 
بهینـــه  بهره بـــرداری  بـــر  افـــزون  نیروگاه هـــا  در  مایـــع 
منجـــر  ارزش،  زنجیـــره  در  فســـیلی  انرژی هـــای  از 
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گلخانـــه ای و صیانـــت  گازهـــای  کاهـــش انتشـــار  بـــه 
می شـــود. محیط زیســـت  از  بیشـــتر 

کان دولـــت بـــرای  کـــه تصمیـــم  البتـــه روشـــن اســـت 
ــود،  ــمرده بـ ــان برشـ ــه فاحتیـ کـ ــعه بخش هایـــی  توسـ
کار ســـاده ای نبـــوده و نیســـت، زیـــرا ایـــن شـــاخه از 
صنعـــت بـــرق نیـــاز بـــه فن آوری هـــای پیشـــرفته ای 
کـــه حتـــی در صـــورت دســـت یابی بـــه آنهـــا در  دارد 
بـــرای تجـــاری و  بـــاز هـــم  پژوهشـــگاه های داخلـــی 
ــاز اســـت  کانـــی نیـ ــرمایه   ــه سـ ــا بـ ــاختن آنهـ ــوه سـ انبـ
کـــه تامیـــن آن از تـــوان دولـــت و بخـــش خصوصـــی 

داخلـــی  خـــارج اســـت.
کلـــی و بـــه  همچنیـــن صنعـــت بـــرق، بـــه صـــورت 
جـــز بخـــش انرژی هـــای نـــو نیـــز، در زمینـــه ســـرمایه  بـــا 
گریبـــان اســـت. بـــه بـــاور  بحـــران منابـــع دســـت بـــه 
کارشناســـان، بـــا توجـــه بـــه میانگیـــن6 درصـــدی رشـــد 
کشـــور بـــه بیـــش  گذشـــته،  ســـالیانه  پیـــک بـــار در دهـــه 
هـــر  در  ســـرمایه گذاری  تومـــان  میلیـــارد  16هـــزار  از 
کـــه در تامیـــن ایـــن میـــزان ســـرمایه بـــا  ســـال نیـــاز دارد 

چالش هـــای بســـیاری روبـــرو اســـت. 
یکـــی از راه حل هـــای دولـــت بـــرای ایـــن مشـــکل، ایـــن 
کـــه ســـرمایه گذاری مـــورد نیـــاز بـــرای توســـعه  اســـت 
ظرفیـــت نیروگاهـــی، توســـط بخش خصوصـــی انجـــام 
بســـیار  بخش خصوصـــی  مشـــارکت  لیکـــن  شـــود، 
انـــدک بـــوده و در صـــورت ادامـــه ایـــن رونـــد، تامیـــن 
بـــرق مشـــترکان بـــا دشـــواری های جـــدی روبـــرو خواهـــد 
بـــا  سیل آســـا  بارندگی هـــای  کـــه  گرازامســـال  ا بـــود، 
ــی  ــای برق آبـ ــزرگ، توربین هـ ــدهای بـ ــردن سـ کـ ــز  لبریـ
کشـــور از خاموشـــی رهایـــی  را بـــه چرخـــش درآورد تـــا 
یـــم، بـــی تردیـــد در ســـال آینـــده آش همـــان  یابـــد، بگذر
کاســـه، زیـــرا هـــر ســـال  کاســـه همـــان  آش خواهـــد بـــود و 
چنیـــن بارندگی هایـــی رخ نخواهـــد داد، و همیـــن نیـــز 
کشـــورمان  گـــزاف ویرانـــی چنـــد اســـتان  تنهـــا بـــه بهـــای 
ـــرمایه  ـــذب س ـــه ج ـــاز ب ـــس نی ـــت. پ ـــده اس ـــف آم ک ـــه  ب

خارجـــی بـــه شـــدت احســـاس می شـــود.
ترغیـــب  بـــرای  کـــه  اینجاســـت  پرســـش  امـــا 
کـــرد و چـــه محدودیت  هـــا  ســـرمایه  گذاران چـــه بایـــد 
و مزیـــت  هایـــی بـــرای ســـرمایه گذاری وجـــود دارد؟
پروژه هـــای  در  معمـــول  روش هـــای  از  یکـــی 
مشـــترک  ســـرمایه گذاری  روش   زیرســـاختی، 
عمومی-خصوصـــی یـــا دولـــت و بخـــش خصوصـــی 
اســـت. ایـــن نـــوع قراردادهـــا میـــان بخش خصوصـــی 
ـــی  ـــا تامیـــن مال داخلـــی و خارجـــی و دولـــت بســـته و ب
بخـــش خصوصـــی و تضمیـــن بازگشـــت اصـــل و فـــرع 
ـــن  ـــود و از همی ـــرا می ش ـــا اج ـــوی دولت ه ـــرمایه از س س

کمـــی دارد. رو معمـــوال ریســـک تجـــاری 
ــز  ــزارش نیـ گـ ــه در بخـــش نخســـت  کـ ــه  ــا همانگونـ امـ
اشـــاره شـــد تنهـــا تضمیـــن بازگشـــت ســـرمایه نمی توانـــد 
آن را بـــه فعالیـــت وادارد. ریســـک های غیرتجـــاری 
در تصمیم گیـــری ســـرمایه بـــه ویـــژه خارجـــی بـــرای 
مشـــارکت عمیقـــَا تاثیرگذارســـت. ایـــن مخاطـــرات 
عمومـــَا ناشـــی از عـــدم ثبـــات سیاســـت های دولـــت 
کـــم بـــر ایـــن نـــوع  و دگرگونی هـــای آنـــی در مقـــررات حا

کـــه در ایـــران پیشـــینه ای  قراردادهـــا اســـت. موضوعـــی 
بلنـــد و ناخوشـــایند دارد.

کشـــور میزبـــان،  کـــم بـــر   در واقـــع فضـــای سیاســـی حا
ـــر توجیه پذیـــری  کلیـــدی تاثیرگـــذار ب از جملـــه عوامـــل 
مشـــارکت ســـرمایه در یـــک پـــروژه زیرســـاختی ماننـــد 
ـــه آن  ـــبت ب ـــرمایه گذاران نس ـــت و س ـــرق اس ـــت ب صنع
حســـاس بـــوده و در تجزیـــه و تحلیـــل شـــرایط سیاســـی 
کشـــور، امنیـــت سیاســـی و درجـــه دخالـــت دولـــت 
و  خصوصی ســـازی  سیاســـت های  و  اقتصـــاد  در 
در نهایـــت قوانیـــن و مقـــررات عمومـــی و تخصصـــی 
قـــرار  یابـــی  ارز و  توجـــه  مـــورد  را  ایـــران  در  موجـــود 

می دهنـــد.
در  کـــه  رقابتـــی  بـــه  باتوجـــه  دیگـــر  یـــه  زاو یـــک  از 
بازارهـــای مالـــی بـــرای جـــذب ســـرمایه گذاران وجـــود 
بخش خصوصـــی  ســـرمایه گذاری  جـــذب  دارد، 
و  دولـــت  حمایت هـــای  بـــا  جـــز  زیرســـاخت ها  در 
اطمینان هـــای  و  مشـــوق ها  تســـهیات،  برقـــراری 
تســـهیات  »برقـــراری  و  نمی یابـــد  توســـعه  الزم 
»ثبـــات  یالـــی«،  ر و  ارزی  از  اعـــم  الزم  اعتبـــاری 
اقتصادی-اجتماعـــی«، »تضمیـــن خریـــد«، »ایجـــاد 
بـــرای ســـرمایه گذار« و »کمک هـــای  ســـود مناســـب 
نکاتـــی  مهم تریـــن  جملـــه  از  دولتـــی«  و  باعـــوض 
کـــه بـــرای جـــذب ســـرمایه بـــه ویـــژه در صنعـــت  اســـت 

بـــرق بایـــد بـــه آن توجـــه داشـــت.
کان در ایـــن زمینـــه  کلـــی و  یکـــی از دیدگاه هـــای 
اظهـــارات »بهمـــن مســـعودی«، قائـــم مقـــام مدیرعامـــل 
کـــه در  دومیـــن  گســـتر« اســـت  شـــرکت »ماهتـــاب 
»کنگـــره راهبـــردی نفـــت و نیـــرو«، پیرامـــون ویژگی هـــا 
وشـــرایط صنعـــت بـــرق ایـــران بـــرای ســـرمایه گذاری 
و  صنعـــت  ایـــن  ریســـک  کـــه  کـــرد  خاطرنشـــان 
اســـت  پاییـــن  ایـــران  مخاطـــره فناوری هـــای آن در 
ــرمایه گذاری در  ــت سـ ــر امنیـ ــوع بیانگـ ــن موضـ ــه ایـ کـ
ــر آن صنعـــت  صنعـــت بـــرق ایـــران اســـت و افـــزون بـ
ـــی رود  ـــمار م ـــه ش ـــردی ب ـــی راهب ـــران صنعت ـــرق، در ای ب
گاز طبیعـــی در  کـــه منابـــع انـــرژی اولیـــه آن ماننـــد 

دســـترس اســـت.
کـــه  اظهـــارات وی،  مهـــم در  و  نکتـــه جالـــب  امـــا 
ـــرق  کننـــده در سرنوشـــت صنعـــت ب اهمیتـــی تعییـــن 
ایـــران دارد، اشـــاره مســـعودی بـــه محدودیت هـــای 
کشـــور اســـت، وی  انـــرژی  ایـــن بخـــش از صنایـــع 
کـــه در ایـــران نـــگاه بـــه بـــرق هنـــوز  اظهـــار می کنـــد 
کاالی اقتصـــادی  ابـــزاری اســـت و بـــه عنـــوان یـــک 
بـــه آن نـــگاه نمـــی شـــود و ایـــن نـــوع نگـــرش نیازمنـــد 

اصـــاح اســـت.
گانـــه وزارت نیـــرو را نیـــز از دیگـــر  مســـعودی نقـــش دو 
دانســـت  زمینـــه  ایـــن  در  موجـــود  محدودیت هـــای 
کـــه  کـــه اشـــکال ایـــن وزارتخانـــه آن اســـت  وگفـــت 
ـــم  ـــرده و ه ک ـــل  ـــی عم کمیت ـــش حا ـــوان بخ ـــه عن ـــم ب ه

ــت. ــول اسـ ــن محصـ ــازار ایـ ــی بـ ــر اصلـ بازیگـ
البتـــه ایـــن فعـــال حـــوزه انـــرژی نیـــز ماننـــد دیگـــران 
کشـــور و بـــه  بـــه آثـــار منفـــی تحریم هـــا بـــر اقتصـــاد 
ـــرداری  کـــرد و بهره ب پیـــروی از آن صنعـــت بـــرق اشـــاره 

بـــرای  صنعـــت  ایـــن  مزایـــای  و  گنجایش هـــا  از 
ســـرمایه گذاری را وابســـته بـــه حـــل مشـــکات ناشـــی 

دانســـت. تحریم هـــا  از 
بـــرای  شـــده  یـــاد  مزایـــای  دربـــاره  کـــه  گفـــت  بایـــد 
هیـــچ  بـــاال  اظهـــارات  در  ایـــران  بـــرق  صنعـــت 
گفتـــه  کـــه  امـــا همانگونـــه  نـــدارد،  تردیـــدی وجـــود 
بســـیار مهم تـــر  اشـــاره  مـــورد  شـــد محدودیت هـــای 
در  بـــرق  بـــه  کاالیـــی  نـــگاه  یـــک  نبـــود  هســـتند، 
مشـــکات  از  بســـیاری  ریشـــه  و  بنیـــان  کشـــورمان 
کشـــور  کارخانه هـــا و صنایـــع  اســـت، اینکـــه چـــرا همـــه 
کنونـــی اقتصـــادی، امـــکان افزایـــش قیمـــت  در شـــرایط 
ــن فرصـــت  ــا ایـ ــته اند، امـ ــود را داشـ ــای خـ ــرآورده هـ فـ
چنـــدان بـــرای صنعـــت بـــرق بـــه وجـــود نیامـــده اســـت، 
خـــود دلیلـــی بـــر نـــگاه دولـــت ایـــران بـــه بـــرق اســـت. 
کنترلـــی  کـــه بـــرق بـــه عنـــوان یـــک ابـــزار  تـــا هنگامـــی 
سیاســـی و بـــا اثـــرات سیاســـی شـــناخته می شـــود، 
جـــذب ســـرمایه گذاری بـــه ویـــژه خارجـــی در ایـــن 
کـــه  چرا داشـــت،  نخواهـــد  توفیـــق  چنـــدان  حـــوزه 
هیـــچ ســـرمایه گذار بیگانـــه ای حاضـــر بـــه ریختـــن 
ــرل و  کنتـ ــار  ــه اختیـ کـ ــه پـــای چیـــزی  ــود بـ دارایـــی خـ
فـــروش آزادانـــه محصـــول آن را نـــدارد، نخواهـــد شـــد. 
ترتیـــب حضـــور خارجی هـــا در صنایـــع  ایـــن  بـــه  و 
بـــرق ایـــران تنهـــا بـــه فـــروش جزیـــره ای تجهیـــزات و 
کامـــا  ـــه صـــورت  ـــا دانـــش فنـــی آن هـــم ب خدمـــات و ی
کران منـــد خواهـــد شـــد. البتـــه ایـــن  کنتـــرل شـــده، 
تنهـــا یکـــی از پیامدهـــای منفـــی ایـــن نـــگاه اســـت و 
ـــن  ـــه دیگـــر ســـویه های آن در چارچـــوب ای پرداختـــن ب

گـــزارش نیســـت.
و  نیـــرو  وزارت  بـــه  کـــه  دوم  مانـــع  و  محدودیـــت 
از  نوعـــی  بـــه  نیـــز  بازمی گـــردد  آن  دوگانـــه  عملکـــرد 
ــرا  ــرد، زیـ ــمه می گیـ ــکل نخســـت سرچشـ ــان مشـ همـ
کـــه بـــه مثابـــه  کاال  دولـــت بـــه بـــرق نـــه بـــه عنـــوان 
کمیتـــی می نگـــرد و از همیـــن رو حضـــور  ابـــزاری حا
یـــع بـــرق را نیـــز وظیفـــه  وزارت در حـــوزه تولیـــد و توز

می کنـــد. قلمـــداد  خـــود 
کـــه  ـــه ایـــن نکتـــه توجـــه داشـــت  ـــد ب روی هـــم رفتـــه بای
کشـــوری بـــه صـــورت روشـــن و رســـمی  کـــه  هنگامـــی 
خاصـــی،  شـــاخه  در  را  خـــود  رویکـــرد  و  سیاســـت 
بـــه  واقـــع  در  می کنـــد،  اعـــام  کامـــل  خودکفایـــی 
فعـــاالن شـــاغل در آن شـــاخه از اقتصـــاد یـــا صنایـــع، 
کـــه هیـــچ  پیـــام رقابـــت می دهـــد و بدیهـــی اســـت 
ـــا رقیـــب خـــود همـــکاری ســـودمندی نخواهـــد  کـــس ب

داشـــت. 
و  راهکارهـــا  و  شـــد  گفتـــه  هرآنچـــه  بـــه  توجـــه  بـــا 
ـــه  ـــورت ب ـــر ص ـــه ه ـــد ب ـــده، بای ـــاد ش ـــای ی محدودیت ه
ـــرق، الزم  ـــرای توســـعه در صنعـــت ب ـــه ب ک ـــاد داشـــت  ی
اســـت از ابزارهـــای نویـــن تامیـــن مالـــی، از بـــازار ســـرمایه 
ـــا مشـــوق ها و ضمانت هـــای دولتـــی اســـتفاده شـــود.  ب
ــت  ــای صنعـ ــی پروژه هـ ــن مالـ ــدل تامیـ ــک مـ ــه یـ ارائـ
راهبـــردی  موضوعـــات  مهم تریـــن  از  یکـــی  بـــرق 
مالـــی  مـــدل  و  ابـــزار  طراحـــی  نیازمنـــد  کـــه  اســـت 
متناســـب بـــا شـــرایط اقتصـــادی و فنـــی صنعـــت 
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بـــرق باشـــد. از ســـوی دیگـــر، صنعـــت بـــرق نیازمنـــد 
افزایـــش ســـرمایه گذاری مســـتقیم خارجـــی بـــا هـــدف 
انتقـــال فنـــاوری و تامیـــن مالـــی مـــورد نیـــاز توســـعه 
واقـــع  در  اســـت.  صنعـــت  ایـــن  کســـب وکارهای 
بـــا  کـــه  ایـــن ظرفیـــت را دارد  ایـــران  بـــرق  صنعـــت 
جـــذب ســـرمایه گذاری مســـتقیم خارجـــی انتقـــال 
فناوری هـــای ســـاخت تجهیـــزات برقـــی در بازارهـــای 
کنـــد و  منطقـــه و آســـیا در صنعـــت بـــرق حضـــور پیـــدا 
ـــه اعتقـــاد  صـــادرات ایـــن صنعـــت را افزایـــش دهـــد. ب
ایـــن صنعـــت، اجـــرای تدابیـــری  سیاســـت گذاران 
بـــرای جـــذب ســـرمایه گذار مســـتقیم خارجـــی یکـــی 
ظرفیـــت  بـــردن  بـــاال  بـــرای  اصلـــی  راهبردهـــای  از 
رقابت پذیـــری صنعـــت بـــرق در بلندمـــدت اســـت.

تاثیر تحریم ها بر میزان سرمایه گذاری خارجی
بـــر پایـــه آمارهـــای موجـــود ســـرمایه گذاری مســـتقیم 
خارجـــی در ســـال 1۳6۷ هجـــری خورشـــیدی مبلـــغ 
کـــه ایـــن رقـــم تـــا  61 میلیـــون دالر آمریـــکا بـــوده اســـت 
کـــه تقریبـــا آخریـــن ســـال پیـــش از پدیـــدار  ســـال 1۳91 
شـــدن آثـــار دور نخســـت تحریم هـــای بین المللـــی 
بـــود،  بـــه 4 هـــزار و 8۷۰ میلیـــون دالر رســـیده  بـــود 
لیکـــن بـــا آغـــاز شـــدن اثـــر تحریم هـــا در ســـال پـــس از 
آن، میـــزان ســـرمایه گذاری خارجـــی بـــه ۳ هـــزار 5۰ 
میلیـــون دالر در ســـال1۳92 و ســـپس بـــه 2 هـــزار 1۰5 

کاهـــش یافـــت. میلیـــون دالر در ســـال 9۳ 
کـــه میـــزان  در ایـــن بـــاره نخســـت روشـــن می شـــود، 
صـــورت  بـــه  ایـــران  در  خارجـــی  ســـرمایه گذاری 
کل تولیـــد  کـــه نســـبت بـــه  کلـــی مبلغـــی ناچیـــز بـــوده 
کوچکـــی بـــه شـــمار  ناخالـــص ملـــی عـــدد بســـیار 

یـــد. می آ
امـــا نکتـــه دوم آثـــار تحریم هـــای جهانـــی علیـــه ایـــران 
کشـــور  ایـــن  بـــر میـــزان ســـرمایه گذاری خارجـــی در 

کاهـــش نزدیـــک بـــه 6۰ درصـــدی ایـــن  کـــه  اســـت، 
ســـرمایه ها در یـــک بـــازه زمانـــی دو ســـاله، ژرفـــای اثـــر 
آن را بـــه خوبـــی نشـــان می دهـــد. ایـــن رقـــم پـــس از 
برقـــراری توافـــق هســـته ای میـــان ایـــران و شـــش قـــدرت 
گذاشـــته بـــود  جهانـــی بـــار دیگـــر رو بـــه رشـــدی آهســـته 
کـــه بـــا خـــروج ایـــاالت متحـــده از برجـــام و برقـــراری 

مـــوج دوم تحریم هـــا متوقـــف شـــد.
بـــا توجـــه بـــه آنچـــه از کنـــار یکدیگـــر گذاشـــتن ایـــن ارقام 
ــه دســـت   ــا بـ ــا برداشـــتن تحریم هـ ــراری یـ یـــخ برقـ و تار
ســـرمایه گذاری  نـــرخ  کـــه  گفـــت  می آیـــد، می تـــوان 
خارجـــی بـــا تحریم هـــای بین المللـــی رابطـــه نزدیـــک 

داشـــته و بـــه شـــدت از آن اثـــر می پذیـــرد.
کـــه ایـــاالت متحـــده  افـــزون بـــر تنبیه هـــای ســـنگینی 
بـــر  کـــه  ســـرمایه گذاران خاطـــی  و  شـــرکت ها  بـــرای 
کـــرده  و بـــا ایـــران  کشـــور عمـــل  خـــاف خواســـت  آن 
گرفتـــه و موجـــب  وارد داد و ســـتد شـــده اند، در نظـــر 
هـــراس ایـــن بنگاه هـــای اقتصـــادی از ارتبـــاط بـــا ایـــران 
می شـــود. دســـته ای دیگـــر از عوامـــل نیـــز در ایـــن حـــوزه 

ـــد. ـــر دارن اث
ـــرمایه و  ـــال س ـــودن انتق ـــوار ب ـــل دش ـــن عوام ـــه ای از جمل
دیگـــر امکانـــات و تجهیـــزات بـــه درون ایـــران و در پـــی 
ـــه دســـت  آمـــده از  ـــا ســـود ب ـــردن ســـرمایه و ی آن بیـــرون ب
ســـرمایه گذاری، پـــس از پایـــان مـــدت ســـرمایه گذاری 
گـــذار  گرایـــش ســـرمایه  کـــه،  یـــا تعهـــدات توافـــق اســـت 
ــرا  ــی آورد. زیـ ــن مـ ــیار پاییـ ــران را بسـ ــور در ایـ ــه حضـ بـ
چنیـــن محدودیتـــی نخســـتین و مهم تریـــن انگیـــزه 
کـــه همانـــا حفـــظ ســـرمایه و بـــه  یـــک ســـرمایه گذار 
دســـت آوردن ســـود اســـت را در شـــرایطی مبهـــم و 

پرریســـک قـــرار می دهـــد.
بـــی تردیـــد دســـتیابی بـــه رشـــد بلنـــد مـــدت و مـــداوم 
ــع  ــه منابـ ــز بهینـ ــا تجهیـ ــوری بـ کشـ ــر  ــادی در هـ اقتصـ
دســـت  بـــه  کشـــور  آن  اقتصـــاد  در  ســـرمایه گذاری 

خواهـــد آمـــد و یکـــی از راهکارهـــای تجهیـــز منابـــع 
و  اســـت  خارجـــی  ســـرمایه گذاری  از  اســـتفاده  نیـــز 
می تـــوان بـــا یـــك برنامـــه درســـت و اصولـــی در اســـتفاده 
از ایـــن منابـــع، بـــه رشـــد و توســـعه اقتصـــادی رســـید 
کـــه در شـــرایط تحریـــم وضعـــف  و بدیهـــی اســـت 
کشـــور بـــا مشـــکات فراونـــی دســـت  ســـرمایه گذاری، 

گریبـــان خواهـــد بـــود. بـــه 

اقتصـــاد ایـــران بـــدون درآمدهـــای نفتـــی در شـــرایط 
تحریـــم

یکـــی از مولفـــه هـــای اصلـــی اســـتقال اقتصـــادی در 
مـــورد اقتصـــاد ایـــران ، مســـئله وابســـتگی بـــه نفـــت 
یـــادی  کـــه ســـالیان ز و درآمـــد هـــای نفتـــی اســـت 
کـــرده اســـت، لیکـــن  کشـــور ایجـــاد  تی بـــرای  مشـــکا
کـــه تحریـــم بـــر  تی  کـــه مشـــکا برخـــی بـــر ایـــن باورنـــد 
کـــرده و موجـــب  ســـر راه صـــادرات نفـــت ایـــران ایجـــاد 
می توانـــد  اســـت،  شـــده  آن  چشـــم گیر  کاهـــش 
فرصتـــی بـــرای تقویـــت دیگـــر بخش  هـــای اقتصـــادی 
کشـــور بـــه ویـــژه تولیـــدات غیـــر نفتـــی و صـــادرات آن 
ـــه نفـــت  کشـــور ب کاهـــش وابســـتگی  ـــا  کـــرده و ب ایجـــاد 
راه را بـــرای رســـیدن بـــه یـــک اقتصـــاد بـــدون نفـــت 

ــازد. ــوار سـ همـ
و  انـــرژی  ماننـــد  بخش هایـــی  بـــر  تمرکـــز  رو  ایـــن  از 
در  می توانـــد  نیـــز  بـــرق  صـــادرات  و  تولیـــد  افزایـــش 
ــه  کـ ــد  ــرد، هرچنـ گیـ ــرار  ــه قـ ــورد توجـ ــتا مـ ــن راسـ همیـ
ـــه ســـرمایه گذاری خارجـــی  خـــود ایـــن حـــوزه نیـــز نیـــاز ب
اســـت،  دشـــوار  آن  توســـعه  شـــرایط  ایـــن  در  و  دارد 
ــه  ــن زمینـ ــی و  تـــاش در ایـ ــوان داخلـ ــر تـ ــه بـ ــا تکیـ امـ

باشـــد. می توانـــد مفیـــد 
کل وابســـتگی بیـــش از حـــد اقتصـــاد ایـــران بـــه  در 
کشـــور  درآمدهـــای نفتـــی منجـــر بـــه ضعـــف اقتصـــاد 
کـــه راه خـــروج از ایـــن بحـــران اداره  گردیـــده اســـت 
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کـــه خـــود  کشـــور بـــا اقتصـــاد دانـــش بنیـــان اســـت 
کیـــد بـــر  مســـیر رســـیدن بـــه اقتصـــاد مقاومتـــی و تا
خوداتکایـــی مـــی باشـــد و منجـــر بـــه کاهـــش وابســـتگی 
کاهـــش تاثیـــرات  کشـــورهای بیگانـــه و در نتیجـــه  بـــه 
رکـــود  از  جلوگیـــری  و  هـــا  تحریـــم  از  ناشـــی  منفـــی 
کـــه بایـــد روی  گـــردد. امـــا مســـاله ای  اقتصـــادی مـــی 
کـــه  کیـــد شـــود ایـــن موضـــوع اســـت  آن بیـــش از ایـــن تا
کشـــور بـــه ایـــن ســـطح از بالندگـــی رســـیده  آیـــا اقتصـــاد 
اســـت کـــه بتوانـــد در مقابـــل تحریـــم هـــا ایســـتادگی کند 
یـــا خیـــر. پیشـــنهاد مـــی شـــود جهـــت شناســـایی نقـــاط 
ـــه  کشـــور تمـــام صنعت هـــا ب ضعـــف و قـــوت اقتصـــاد 
گیرنـــد و میـــزان اتـــکا بـــر هـــر  تفکیـــك مـــورد بررســـی قـــرار 

گانـــه بررســـی شـــود. یـــك بـــه طـــور جدا
گفـــت  می تـــوان  هرچنـــد  نیـــز  انـــرژی  بخـــش  در 
ســـرمایه گذاری  خـــوب  فرصت هـــای  از  یکـــی  کـــه 
ــا  ــت، امـ ــه آن اسـ ــته بـ ــع وابسـ ــرق و صنایـ ــت بـ صنعـ
کار در ایـــن  کـــرد تحریم هـــای موجـــود  نمی تـــوان انـــکار 
کـــرده اســـت، لـــذا شـــاید یکـــی از  حـــوزه را نیـــز دشـــوار 
کـــه نخســـت ســـرمایه گذاران  راهکارهـــا ایـــن باشـــد 
ـــوند  ـــویق ش ـــه تش ـــن عرص ـــور در ای ـــرای حض ـــی ب داخل
ــز بـــه خـــارج  گام هـــای آینـــده بتـــوان نگاهـــی نیـ تـــا در 

داشـــت. 

ارزهـــای  توســـط  شـــده  ایجـــاد  فرصت هـــای 
خارجـــی ســـرمایه گذاری  بـــرای  دیجیتـــال 

کـــه ایـــن روزهـــا بحـــث بـــر ســـر آن  از دیگـــر مســـایلی 
گرفتـــه و بـــه عنـــوان یکـــی از تجارت هـــای  شـــدت 
کـــه از قضـــا، ظاهـــرًا امـــکان دور زدن تحریم هـــای  ـــا  نوپ
ســـاخته  فراهـــم  کشـــورمان  بـــرای  نیـــز  را  ناعادالنـــه 
کـــه  بـــوده  دیجیتـــال  ارزهـــای  اســـتخراج  اســـت، 

کویـــن اســـت. مشـــهورترین آنهـــا بیـــت 
در هفته هـــای اخیـــر نیـــز پـــس از بحث هـــای فـــراوان 

ســـرانجام دولـــت نیـــز فعالیـــت شـــرکت ها در ایـــن 
ــناخت. ــمیت شـ ــه رسـ ــوزه را بـ حـ

دلیـــل  بـــه  دیجیتـــال  ارزهـــای  کـــه  می شـــود  گفتـــه 
نامشـــخص بـــودن مبـــداء و مقصـــد انتقـــال وجـــوه، 
می توانـــد  نتیجـــه  در  و  نداشـــته  ردیابـــی  امـــکان 
کمندهـــای تحریـــم مالـــی امریـــکا علیـــه  گریـــز از  در 

باشـــد. راهگشـــا  کشـــورمان 
ارزهـــای  ایـــن  اســـتخراج  اینکـــه  دیگـــر  نکتـــه 
و  نیـــاز دارد  بـــرق  بـــه  هـــر چیـــز  از  بیـــش  دیجیتـــال 
دســـتگاه های اســـتخراج آن بـــرق باالیـــی مصـــرف 
شـــدن  رســـمی  از  پیـــش  رو  ایـــن  از  می کننـــد، 
فعالیـــت اســـتخراج کنندگان بیت کویـــن، بســـیاری 
کـــه اســـتخراج بیت کویـــن بـــا بـــرق  ادعـــا داشـــتند 
کشـــاورزی  مســـکونی،  یارانـــه ای  و  قیمـــت  ارزان 
از  شـــماری  حتـــی  و  نبـــوده  عادالنـــه  صنعتـــی  یـــا 
گـــردن  منقـــدان خاموشـــی های تابســـتان را نیـــز بـــه 

می انداختنـــد. بیت کویـــن  معدن چیـــان 
امـــا واقعیـــت چیســـت؟ چنـــد نکتـــه دربـــاره ارزهـــای 
هرچنـــد  اینکـــه  نخســـت  دارد،  وجـــود  دیجیتـــال 
مبـــادالت ایـــن ارزهـــا قابـــل ردیابـــی نخواهـــد بـــود، 
کســـانی  کـــه هنـــوز درصـــد  امـــا مســـاله اینجاســـت 
کـــه حاضـــر بـــه مبادلـــه بـــا ایـــن ارزهـــا هســـتند ناچیـــز   
بـــرای  یـــادی  ز امـــکان  اســـاس  همیـــن  بـــر  و  بـــوده 
تبـــادل بـــا آنهـــا وجـــود نـــدارد. بـــه دیگـــر ســـخن هنـــوز 
ــر شـــدن ایـــن ســـکه های  گیـ ــا همـــه  راهـــی طوالنـــی تـ
ـــم  ـــر بپذیری گ دیجیتـــال در پیـــش اســـت. پـــس حتـــی ا
ــا را  ــکان دور زدن تحریم هـ ــال امـ ــای دیجیتـ ــه ارزهـ کـ
ـــاه مـــدت دردی از مشـــکل  کوت کـــم در  ـــد، دســـت  دارن

نمی کننـــد. دوا  کشـــورمان  تحریـــم 
دیجیتـــال  ارزهـــای  کـــه  اســـت  ایـــن  دیکـــر  نکتـــه 
اســـتخراج شـــده در جهـــان چنـــدان رقـــم بزرگـــی را 
کل اقتصـــاد جهـــان در اختیـــار نـــدارد و  نســـبت بـــه 

در واقـــع نزدیـــک بـــه هیـــچ اســـت، پـــس مبـــادالت 
بـــا آن آنجـــام داد. چنـــدان بزرگـــی نیـــز نمی تـــوان 

کننده هـــای  اســـتخراج  بزرگتریـــن  اینکـــه  ســـوم  و 
ارزهـــای دیجیتـــال در کشـــورهای روســـیه و چیـــن و کره 
شـــمالی هســـتند؛ ایـــن در حالـــی اســـت که کشـــورهای 
غربـــی و بـــه ویـــژه امریـــکا بـــه عنـــوان بنیان گـــذاران ایـــن 

ـــد. ـــتخراج ندارن ـــی در اس ـــهم چندان ـــز ارز، س رم
بـــه دور از هرگونـــه توهـــم توطئـــه و پافشـــاری بـــر وجـــود 
ـــه  ک ـــود  ـــنهاد می ش ـــت، پیش ـــن واقعی ـــز و رازی در ای رم
دربـــاره ایـــن حقیقـــت تحقیقـــات بیشـــتری صـــورت 
کشـــورهای  بگیـــرد، تـــا دلیـــل ایـــن عـــدم اســـتقبال 

غربـــی از رمـــز ارزهـــا روشـــن شـــود.
ــزان  ــه میـ کـ ــد  ــان می دهـ ــه تحقیقـــات نشـ کـ ــد  هرچنـ
بـــرق مصرفـــی بـــرای اســـتخراج رمـــز ارزهـــا نـــه در سراســـر 
کمـــی  ایـــران، بلکـــه در همـــه جهـــان نیـــز، درصـــد 
از ظرفیـــت تولیـــد بـــرق ایـــران را تشـــکیل می دهـــد، 
کویـــن و دیگـــر رمـــز ارزهـــا  لیکـــن حـــال ماینرهـــای بیـــت 
بـــه رســـمیت شـــناخته شـــده و تعرفـــه بـــرق مصرفـــی 
آنهـــا نیـــز مشـــخص شـــده اســـت، بـــرای صنعـــت 
کـــه مشـــتریان تـــازه ای بیابـــد بـــه ویـــژه  بـــرق بـــد نیســـت 
اینکـــه معدن چیـــان در فصـــول ســـرد ســـال و یـــا در 
کـــم بـــاری می تواننـــد بـــرق شـــبکه را مصـــرف  ســـاعات 
کننـــد، تـــا منبـــع  کـــرده و از هـــدر رفـــت آن جلوگیـــری 
درآمـــدی تـــازه نیـــز بـــرای تولیدکننـــدگان بـــرق ایجـــاد 

شـــود.      
درکل اســـتخراج رمـــز ارز بـــه شـــرط زیرزمینـــی نبـــودن 
و  نداشـــته  یانـــی  ز کشـــور  بـــرای  کنونـــی  در شـــرایط 
حتـــی در پـــاره ای از مـــوارد ســـودمند نیـــز هســـت، امـــا 
ــه انـــدازه می توانـــد مشـــکات  ــا چـ ــه در آینـــده تـ اینکـ
ــد،  کنـ ــل  ــا را حـ ــا تحریم هـ ــتانمان بـ ــورمان و داسـ کشـ
چنـــدان روشـــن نیســـت و نبایـــد دربـــاره توانایی هـــای 

ــرد. ▪ کـ ــه  آن مبالغـ
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کـــه خـــروج آمریـــکا از برجـــام و  چنـــد وقتـــی هســـت 
ـــد نفـــت  کشـــور از خری ـــد معافیت هـــای 8  عـــدم تمدی
ـــه  گزین ـــن  ـــران نگرانی هایـــی را دامـــن زده اســـت و ای ای
کـــه  کـــرده اســـت  را در مجامـــع اقتصـــادی مطـــرح 
شـــرایط ســـخت و پیچیـــده ای در انتظـــار اقتصـــاد 
مطـــرح  ســـؤال  ایـــن  میـــان  ودرایـــن  اســـت  ایـــران 
کـــه آیـــا اقتصـــاد ایـــران در شـــرایط تحریمـــی  می شـــود 
شانســـی بـــرای حیـــات بـــدون نفـــت دارد ؟  و ایـــن 
کـــه 66ســـال اســـت در ایـــران مطـــرح بـــوده حـــاال  ســـؤال 

دارد رنـــگ و بـــوی واقعـــی بـــه خـــودش می گیـــرد. 
کـــه صاحب نظـــران می گوینـــد بودجـــه ایـــران  آن طـــور 
درآمـــد  بـــه  به شـــدت  به طورکلـــی  ایـــران  اقتصـــاد  و 
نفـــت بســـتگی دارنـــد. قطـــع درآمـــد نفـــت از یک ســـو 
از  و  می دهـــد  کاهـــش  به شـــدت  را  دولـــت  درآمـــد 
کنـــون دچـــار  کـــه هم ا ایـــران  ســـوی دیگـــر اقتصـــاد 
بـــر  دیـــد.  خواهـــد  بســـیار  آســـیب  اســـت،  بحـــران 
اســـاس قانـــون بودجـــه ســـال 98، 148 هـــزار میلیـــارد 
تومـــان از درآمـــد دولـــت از محـــل صـــادرات و فـــروش 
کاهـــش  گـــر ایـــن درآمـــد قطـــع شـــود یـــا  نفـــت اســـت. ا
یابـــد دولـــت در تأمیـــن هزینه هـــای خـــود می مانـــد. از 
طـــرف دیگـــر مالیات هـــا در ایـــران بـــه حـــدی نیســـت 
گـــران دولـــت را بدهـــد. از طرفـــی  کـــه پاســـخ خـــرج 
کـــه بســـیاری از نهادهـــا و تولیدکننـــدگان از  می دانیـــم 
پرداخـــت مالیـــات معافنـــد. نـــرخ بیـــکاری باالســـت 

حقوق بگیـــران  از  می تـــوان  میـــزان  چـــه  تـــا  مگـــر  و 
کاهـــش درآمـــد ارزی  ـــر ایـــن  ـــزون ب گرفـــت. اف مالیـــات 
کاهـــش  گمـــرک را  نفـــت، واردات و درنتیجـــه درآمـــد 
کســـری شـــدید  می دهـــد. در ایـــن حالـــت دولـــت بـــا 

بودجـــه مواجـــه می شـــود. 
ـــم نفتـــی و همـــان  کـــه تحری ـــه نظـــر می رســـد  بنابرایـــن ب
اقتصـــاد بـــدون نفـــت شـــرایط نامســـاعدتری را در پـــی 

خواهـــد داشـــت .
کارشناســـان،  در همیـــن حـــال امـــا بـــه بـــاور بســـیاری از 
بی شـــماری  ظرفیت هـــای  دارای  ایـــران  اقتصـــاد 
و  دقیـــق  برنامه ریـــزی  یـــک  بـــا  یقینـــًا  کـــه  اســـت 
کارآمـــد می تـــوان شـــرایط اقتصـــادی را  درعین حـــال 
گام بعـــدی  کاهـــش و در  کـــه بـــه  بـــه نقطـــه ای رســـاند 
عـــدم وابســـتگی بـــه صنعـــت نفـــت را منجـــر شـــود و 
ایـــن تصمیـــم ایاالت متحـــده آمریـــکا می توانـــد یـــک 
ـــرار دهـــد  فرصـــت بســـیار مغتنـــم را در اختیـــار ایـــران ق
ــت  ــروش نفـ ــه فـ ــتگی بـ ــدی از وابسـ ــورت جـ ــا به صـ تـ
گـــر ایـــران بـــه ایـــن نقطـــه برســـد،  کنـــد. ا رهایـــی پیـــدا 
کشـــورها دیگـــر نمی تواننـــد مســـئله  آمریـــکا و دیگـــر 

ــد. کار برنـ ــه  ــار بـ ــرم فشـ ــوان اهـ ــت را به عنـ ــروش نفـ فـ
ــدت  کوتاه مـ ــه در  ــه چگونـ کـ ــت  ــه اینجاسـ ــی نکتـ ولـ
کاهـــش داد و  می تـــوان وابســـتگی بـــه فـــروش نفـــت را 
ـــیاری از  ـــاد بس ـــه اعتق گرفت؟ب ـــده  ـــی آن را نادی ـــا حت ی
کاهـــش وابســـتگی سال هاســـت  صاحب نظـــران ایـــن 

کـــه  به طـــور نامحسوســـی صـــورت پذیرفتـــه اســـت چرا
ـــر اســـاس آمـــار موجـــود در ســـال های قبـــل از انقـــاب  ب
کـــه جمعیـــت ایـــران بـــه ۳6 میلیـــون  در شـــرایطی 
نفـــر می رســـید میـــزان صـــادرات نفتـــی ایـــران حـــدود 
ــال   ــزان در سـ ــن میـ ــود و ایـ ــکه نفـــت بـ ــون بشـ 4 میلیـ
1۳9۷ بـــا جمعیتـــی نزدیـــک 82 میلیـــون نفـــر تنهـــا 
ـــیده  ـــت رس ـــکه نف ـــون بش ـــم میلی ـــک و نی ـــا ی ـــک ت ـــه ی ب
کاهـــش فـــروش  کارشناســـان  اســـت. بنابرایـــن بـــه بـــاور 
کـــه جمعیـــت  ۳ میلیـــون بشـــکه، آن هـــم در شـــرایطی 
ایـــن  برابـــر شـــده در طـــول  از دو  بیـــش  هـــم  کشـــور 

ــه اســـت. گرفتـ ــود  ــه خـ ــال ها روی واقعیـــت بـ سـ
از دیگـــر ســـو امـــا بســـیاری معتقدنـــد ضربـــه ســـختی 
ــوان  ــادگی ها نمی تـ ــن سـ ــه ایـ ــورده و بـ ــاد خـ ــه اقتصـ بـ
دادخـــواه،  کامـــران  قبـــل  شـــد.چندی  خـــاص 
گفتـــه  اقتصـــاددان  در ایـــن زمینـــه بـــه تجـــارت فـــردا 
دولـــت،  نفتـــی  درآمـــد  و  صـــادرات  بود:»افـــت 
ـــر محـــور  کـــه اقتصـــاد ایـــران ب ام المصائـــب اســـت. چرا
گـــر نفـــت نباشـــد هـــم بودجـــه بـــا  نفـــت می گـــردد و ا
هـــم درآمدهـــای  مواجـــه می شـــود،  کســـری شـــدید 

هـــم  و  می شـــود  محـــدود  ارزی 
گفتـــه  ســـرمایه گذاری اقتصـــادی.« بـــه 
کـــه مالیات هـــا  ایـــن اقتصـــاددان ازآنجا
گـــران  خـــرج  نمی توانـــد  ایـــران  در 
دولـــت را بپـــردازد، دولـــت در تأمیـــن 

شانس اقتصاد ایران 
بدون نفت چقدراست ؟

/ نفیسه زارع کهن/  روزنامه نگار
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هزینه هـــای خـــود بـــا مشـــکل مواجـــه می شـــود و تنهـــا 
چـــاره پیـــش رو را در انتشـــار اســـکناس و چـــاپ پـــول 
می بینـــد. چنیـــن اقدامـــی نه تنهـــا مشـــکل را حـــل 
گرفتـــار  نمی کنـــد، بلکـــه می توانـــد اقتصـــاد ایـــران را 

کنـــد. ابرتـــورم 
یـــادی  ز همبســـتگی  اقتصـــاددان  ایـــن  گفتـــه  بـــه 
کاهـــش رشـــد اقتصـــادی در ایـــران  میـــان تحریم هـــا و 
کاهـــش ســـه درصدی رشـــد  وجـــود دارد. او می گویـــد 
می توانـــد 5۰ هـــزار میلیـــارد تومـــان از ســـطح درآمـــد 
کـــه  کنـــد و معنـــی اش ایـــن اســـت  کـــم  ـــران  اقتصـــاد ای
کاســـته  هرمـــاه 5۰ هـــزار تومـــان از درآمـــد هـــر ایرانـــی 
تحریم هـــا  اصلـــی  متضـــرر  شـــرایط  ایـــن  در  شـــود. 
کـــه  جامعه انـــد  کم درآمـــد  مـــردم  کـــه  دولـــت  نـــه 
از ســـوی دیگـــر  و  تـــورم می شـــوند  اســـیر  از یک ســـو 
کاهـــش ســـطح درآمـــد اقتصـــاد ملـــی قـــرار  تحـــت تأثیـــر 

گرفـــت.  خواهنـــد 

دولت چه باید بکند؟
گـــر  ا می گوینـــد  خوش بیـــن  اقتصاددانـــان  برخـــی 
ـــت  ـــوزه حمای ـــه ح ـــادی و ن ـــوزه ارش ـــط در ح ـــت فق دول
تولیـــد  خصـــوص  در  جـــدی  برنامه هـــای  یالـــی  ر
یافـــت  کنـــد می تـــوان تنهـــا بـــا در صنعتـــی اجرایـــی 
گـــروه صنعتـــی و تولیـــدی خـــأ درآمـــد  مالیـــات از 
گـــر مـــا بتوانیـــم  کرد.ا حاصـــل از فـــروش نفـــت را پـــر 
خصوصـــی  بخـــش  کنیـــم  فعـــال  را  زیرســـاخت ها 
گشـــایش اقتصـــادی  خواهـــد توانســـت شـــرایط را بـــرای 
کافـــی  شـــکل دهـــد و تنهـــا تغییـــر در نـــگاه دولـــت 
ـــا بـــا حمایـــت جـــدی از ایـــن ظرفیـــت نهفتـــه،  اســـت ت

کـــرد. مســـئله رونـــق تولیـــد را محقـــق 
:»مـــا  اقتصـــاد  اســـتاد  کهنـــدل  مهـــدی  گفتـــه  بـــه 
کـــه دولـــت بـــه ســـمت تبدیـــل  کاری بکنیـــم  بایـــد 
ــرود.  ــی بـ یالـ ــای ر ــه درآمدهـ ــود بـ ــای ارزی خـ درآمدهـ
را  بـــا دالر  بـــازی دولـــت  نبایـــد  البتـــه در مقاطعـــی 
ــش  ــد بخـ ــا بایـ ــر مـ ــرف دیگـ ــرد. از طـ کـ ــوش  ــم فرامـ هـ
نفـــت  فـــروش  را در خصـــوص مســـئله  خصوصـــی 
کشـــور  بـــر  شـــرایطی  کنـــون  ا یعنـــی  کنیـــم.  دخیـــل 
گـــر حتـــی به طـــور ذره ای بخـــش  کـــه ا کـــم اســـت  حا
خصوصـــی بتوانـــد پتانســـیل صـــادرات و فـــروش نفـــت 

کـــرد.  داشـــته باشـــد بایـــد از آن اســـتفاده 
پیشنهاد های مرکز پژوهش های مجلس 

بـــازوی پژوهشـــی مجلـــس یعنـــی مرکـــز پژوهش هـــای 
مجلـــس معتقـــد اســـت خلـــع ســـاح تحریـــم کننـــدگان 
ایـــران از بـــازی تســـلیحاتی ســـازی نفـــت علیـــه ایـــران، 
کـــه  اســـت  تحریمـــی  درنبـــرد  پیـــروزی  اصلـــی  راه 
می توانـــد بـــه فرصتـــی بـــزرگ بـــرای اصـــاح ســـاختاری 
گزارشـــی  اقتصـــادی منجـــر شـــود.به بـــاور ایـــن مرکـــز در 
کـــه همیـــن یـــک مـــاه قبـــل تهیـــه و منتشرشـــده بـــا توجـــه 
کســـری بودجـــه بـــدون نفـــت انتظـــار  بـــه محتمـــل بـــودن 
رفـــع ریشـــه مشـــکات تنهـــا از طریـــق خلـــع ســـاح 
ــز بـــه  کـــه ایـــن مهـــم نیـ طـــرف مقابـــل میســـر می شـــود 
کـــردن درآمدهـــای  معنـــای بـــه صفـــر رســـاندن خـــرج 
ــرای  ــه الزم بـ ــد برنامـ ــه بایـ ــن این کـ ــی اســـت ضمـ نفتـ

کـــردن طـــرف مقابـــل تنظیـــم شـــود. خنثـــی 
کـــردن فعاالنـــه  گـــزارش برنامـــه عملیاتـــی صفـــر  در ایـــن 
کـــه البتـــه بـــه معنـــای  و ارادی منابـــع نفـــت در بودجـــه 
ــادرات نیســـت، باهـــدف  ــردن صـ کـ ــر  کاهـــش و صفـ
کـــردن اســـتفاده از نفـــت به عنـــوان اهـــرم تهدیـــد  خنثـــی 
ــات  ــه عملیـ ــده اســـت. برنامـ ــور بررسی شـ کشـ ــه  علیـ
گـــزارش باماحظـــه  پیشنهادشـــده در ایـــن بخـــش 
ــه ای،  ــات بودجـ ــاظ عملیـ کار ازلحـ ــودن  ــرا بـ قابل اجـ
کار  بـــودن  قابل اجـــرا  اجـــرا،  زمـــان  کـــردن  حداقـــل 
کمتریـــن  ازلحـــاظ ماحظـــات اجتماعـــی و سیاســـی، 
کان  تاطـــم غیرقابل اجتنـــاب در محیـــط اقتصـــاد 
اقشـــار  از  حمایـــت  بیشـــترین  و  فشـــار  کمتریـــن  و 
آســـیب پذیر تدوین شـــده اســـت. بـــه صفـــر رســـاندن 
نفـــت در بودجـــه از لحظـــه شـــروع برنامـــه پیشـــنهادی 
کـــه  اعمال شـــده و در جریـــان پیاده ســـازی برنامـــه 
انتظـــار  و  اســـت حفظ شـــده  آن یـــک ســـال  مـــدت 
مـــی رود در پایـــان مـــدت یـــک ســـال پیاده ســـازی آن 
بودجـــه در مقابـــل تهدیـــد نفـــت مســـتحکم شـــود. 
آتـــی،  بودجه هـــای  جریـــان  در  و  مـــدت  پس ازایـــن 
بـــرای  میـــزان  هـــر  در  حصـــول  قابـــل  نفتـــی  منابـــع 
کشـــور  کـــردن اقتصـــاد  توســـعه غیـــر بودجـــه ای و متنـــوع 

ــود. ــتفاده شـ اسـ
بـــر همیـــن اســـاس هـــم درنهایـــت مرکـــز پژوهش هـــای 
بـــرای جبـــران  کـــه  مجلـــس 1۰ مرحلـــه درآمدزایـــی 

کـــه  کـــرده  کســـری بودجـــه بـــدون نفـــت پیشـــنهاد 
ماننـــد  اســـت.مواردی  مالیاتـــی  حـــوزه  در  اغلـــب 
صـــادرات  حـــوزه  در  مالیاتـــی  معافیـــت  کاهـــش 
مـــواد خـــام و ارزش افـــزوده پاییـــن، حـــذف برخـــی از 
معافیت هـــا در ســـایر بخش هـــا، جلوگیـــری از فـــرار 
مالیاتـــی، افزایـــش نـــرخ برخـــی از پایه هـــای مالیاتـــی و 
از ســـوی دیگـــر حـــذف ســـاالنه یـــک دهـــک از یارانـــه 
بگیـــران تـــا ســـال 14۰۰، فـــروش بخشـــی از ســـهام و 
قیمـــت  حداقلـــی  اصـــاح  دولتـــی،  دارایی هـــای 
حامل هـــای انـــرژی و صـــادرات فرآورده هـــا. عـــاوه بـــر 
ـــد و مولدســـازی  ـــی جدی ـــی پایه هـــای مالیات ایـــن معرف
آن هـــا  از  بخشـــی  فـــروش  یـــا  دولـــت  دارایی هـــای 
ـــت. ـــنهاد داده اس ـــز پیش ـــن مرک ـــه ای ک ـــت  ـــواردی اس م
گفته شـــده بســـته بـــه ظرفیـــت اجرایـــی  هم چنیـــن 
ک ســـازی اقتصـــادی ۳۰ تـــا 4۰ هـــزار  برنامه هـــای پا
ک ســـازی اقتصـــاد از نفـــت  میلیـــارد تومـــان اوراق پا
منتشـــر و در ســـال های 1۳99 و 14۰۰ از محـــل اجـــرای 
ــد  ــن اوراق می توانـ ــد. ایـ ــد شـ ــویه خواهـ ــا تسـ برنامه هـ

ــا خریـــداری شـــود. ــا بانک هـ توســـط مـــردم و یـ
سالم ســـازی  1۰گانـــه  برنامـــه  در  اســـت  قابل ذکـــر 
اقتصـــاد به هیچ وجـــه صـــادرات نفـــت متوقـــف یـــا 
کـــه  کاهـــش نخواهـــد یافـــت، بلکـــه هـــدف ایـــن اســـت 
کاهـــش یابـــد و منابـــع  میـــزان اتـــکای بودجـــه بـــه نفـــت 
کشـــور  ـــرای اســـتفاده نســـل های آتـــی و توســـعه  نفتـــی ب

در صنـــدوق توســـعه ملـــی حفـــظ شـــود.
داده  مجلـــس  پژوهش هـــای  مرکـــز  آنچـــه  اگرچـــه 
کشـــور نیســـت امـــا  حـــذف نفـــت از چرخـــه اقتصـــادی 
گامـــی مؤثـــر دررســـیدن بـــه رویـــای 66  خـــوب می توانـــد 

ســـاله ایرانیـــان باشـــد.
کاهـــش اتـــکا بـــه درآمدهـــای نفتـــی می توانـــد بـــرای 
کنـــد و دولـــت نبایـــد  اقتصـــاد ایـــران فرصـــت ایجـــاد 
فرصـــت اصاحـــات اقتصـــادی را از دســـت بدهـــد. 
بـــرای تصمیمـــات بـــزرگ هیـــچ زمانـــی بهتـــر از روزهـــای 
کـــه اقتصـــاد ایـــران تحریـــم  ســـخت نیســـت. حـــاال 
کـــه دولـــت دســـت بـــه  شـــده بهتریـــن زمـــان اســـت 
اصاحـــات واقعـــی بزنـــد و اقتصـــاد را از تلـــه مشـــکات 
ـــی  ـــاد نفت ـــن اقتص ـــد همی ـــن مانن ـــای مزم گرفتاری ه و 

رهایـــی بخشـــد.▪
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ارزهـــای دیجیتـــال یـــا ارز رمزهـــا، ایـــن روزهـــا یکـــی از 
ـــج تریـــن مباحـــث مطـــرح شـــده در رسانه هاســـت.  رای
بیـــت  ماینرهـــای  یـــا همـــان  اســـتفاده معدنـــکاران 
بـــدون  هـــم  آن  یارانـــه ای  و  ارزان  بـــرق  از  کویـــن 
بـــدل  یـــک دغدغـــه اساســـی  بـــه  مجوزهـــای الزم، 

شـــده اســـت. 
کـــه  کـــرد  پیـــش از هـــر چیـــز بایـــد بـــه ایـــن نکتـــه توجـــه 
قیمـــت یارانـــه ای بـــرق تنهـــا منافـــع ماینرهـــا را تامیـــن 
نمی کنـــد، بلکـــه صنایـــع بـــزرگ انرژی بـــر متعـــددی 
را از محـــل یارانـــه قابـــل توجـــه قیمـــت بـــرق منتفـــع 

می کنـــد.
ارزهـــای  تولیـــد  بـــرای  بـــرق  مصـــرف  امـــروز  اینکـــه 
ـــت  ـــی قیم ـــه ارزان ـــور را ب کش ـــگاه  ـــه و ن ـــال، توج دیجیت
کـــرده، رخـــداد مثبتـــی اســـت امـــا مهمتـــر  بـــرق جلـــب 
کـــه تعـــدد صنایـــع بهره بـــردار  کـــه بپذیریـــم  آن اســـت 
از بـــرق ارزان قیمـــت بســـیار بیشـــتر از تولیدکننـــدگان 
علیرغـــم  کـــه  صنایعـــی  اســـت.  دیجیتـــال  ارز 
بهره گیـــری از یارانـــه انـــرژی، محصـــوالت خـــود را بـــا 
بهـــای بین المللـــی بـــه فعـــاالن صنایـــع پایین دســـتی 
ــزان  ــه میـ ــه بـ ــذا توجـ ــند. لـ ــور می فروشـ کشـ در داخـــل 
مصـــرف بـــرق یارانـــه ای نـــه تنهـــا در ارزهـــای دیجیتـــال 
نیازمنـــد  و  الزامـــی  امـــری  صنایـــع  همـــه  در  بلکـــه 
تعرفه هـــای  تدویـــن  و  جـــدی  ساختارســـازی های 

منطقـــی و عقانـــی اســـت.  
ایـــران ســـاالنه رقمـــی بالـــغ بـــر 9۰۰ هـــزار میلیـــارد تومـــان 
گاز، بنزیـــن، بـــرق  یارانـــه پنهـــان انـــرژی ـ شـــامل نفـــت، 
کـــه ســـهم صنایـــع  و آب ـ بـــه مشـــترکینش مـــی دهـــد 
ـــر از ایـــن یارانـــه غیرقابـــل چشـــم پوشـــی اســـت.  انرژی ب
ـــرژی  ـــه نظـــر می رســـد تعییـــن تکلیـــف قیمـــت ان ـــذا ب ل
ــک  ــش، یـ ــن بخـ ــه ایـ ــازماندهی یارانـ ــا سـ ــذف یـ و حـ
ــور  کشـ ــادی  ــرایط اقتصـ ــود شـ ــرای بهبـ ــزام جـــدی بـ الـ

اســـت. 
در خصـــوص ارزهـــای دیجیتـــال هـــم بایـــد بپذیریـــم که 
کنـــون از نـــرخ بـــرق  ماینرهـــای بیت کویـــن در ایـــران تا
ــزی  کـ گاهـــی از مرا ــرده و حتـــی  کـ ــتفاده  ــه ای اسـ یارانـ
اســـتفاده  ســـوء  برخوردارنـــد،  رایـــگان  بـــرق  از  کـــه 
در  ســـودآوری  میـــزان  آنقـــدر  ارزان  بـــرق  می کننـــد. 
کـــه ســـرمایه گذاران  ارزهـــای دیجیتـــال را افزایـــش داده 
ـــدازی  کویـــن راه ان ـــران مـــزارع بیـــت  خارجـــی نیـــز در ای

کرده انـــد. 
کـــه علیرغـــم همـــه ایـــن چالش هـــا  نکتـــه اینجاســـت 
نبایـــد بـــه ارزهـــای دیجیتـــال بـــه عنـــوان یـــک آســـیب 

کشـــوری  نگریســـت. بـــدون تردیـــد ارز دیجیتـــال بـــرای 
فشـــار  تحـــت  طـــرف  همـــه  از  کـــه  ایـــران  ماننـــد 
تحریم هـــای بین المللـــی اســـت و مبادلـــه پـــول بـــرای 
ـــدل  ـــدی ب ـــش ج ـــک چال ـــه ی ـــادی اش ب ـــاالن اقتص فع
شـــده، می توانـــد فرصتـــی بـــرای دور زدن تحریم هـــا 
و  قانونـــی  ظرفیت هـــای  ایجـــاد  همچنیـــن  باشـــد. 
شـــفاف در ایـــن زمینـــه می توانـــد بـــه یـــک راهـــکار 
همـــه  در  ســـرمایه گذاری  افزایـــش  بـــرای  کلیـــدی 
کـــه پیـــش نیـــاز اصلـــی  صنایـــع بـــه ویـــژه صنعـــت بـــرق 
شـــود.  تبدیـــل  اســـت،  دیجیتـــال  ارزهـــای  تولیـــد 
گـــذاران بـــزرگ  کـــه حتـــی ســـرمایه  فرامـــوش نکنیـــم 
دنیـــا بـــه بـــه ســـوگیری ســـرمایه گذاری ها بـــه ســـمت 
کیـــد و  ارز دیجیتـــال در طـــول ســـال هـــای آینـــده تا

ــد.  ــاور دارنـ بـ
کـــه میـــزان مصـــرف بـــرق  کـــی از آن اســـت  برآوردهـــا حا
کشـــور بیـــن 5۰۰  بـــرای تولیـــد ارزهـــای دیجیتـــال در 
ــازماندهی ایـــن ســـطح  ــزار مـــگاوات اســـت. سـ ــا هـ تـ
کـــه در مقایســـه بـــا ظرفیـــت تولیـــد بـــرق  از مصـــرف 
ــا پیـــک مصـــرف عـــدد قابـــل توجهـــی  و فاصلـــه آن بـ
قانونـــی  ســـاختار  یـــک  تعریـــف  نیازمنـــد  نیســـت، 

ــت.  اسـ
لـــذا تســـهیل مقـــررات ســـرمایه گذاری در شـــرایطی 
کاهشـــی  رونـــد  و  رکـــود  بـــا  بـــرق  صنعـــت  کـــه 
ســـرمایه گذاری مواجـــه اســـت و تحـــت فشـــار ناشـــی 
کار نامســـاعدی دارد،  کســـب و  از تحریم هـــا، شـــرایط 
کشـــور اســـت.  ـــرای  فرصتـــی ارزشـــمند و قابـــل توجـــه ب
ایـــران بـــا تدویـــن یـــک ســـاختار مشـــخص مـــی توانـــد 
بـــرای تامیـــن ســـرمایه گذاری  از ارزهـــای دیجیتـــال 
ــرمایه گذاران  ــذب سـ ــی جـ ــا حتـ ــاختی یـ ــای زیرسـ هـ
ظرفیت هـــای  ایجـــاد  کنـــد.  اســـتفاده  خارجـــی 
اشـــتغال زایی بـــرای راه انـــدازی و تعمیـــر و نگهـــداری 
تاثیـــر  دیجیتـــال،  ارزهـــای  اســـتخراج  تجهیـــزات 
بـــر رونـــق بخشـــی زنجیـــره تامیـــن و حتـــی امـــکان 
دیگـــر  از  صنعـــت  ایـــن  تجهیـــزات  بومی ســـازی 
ـــد در شـــرایط  کـــه بای فرصت هـــای ارزشـــمندی اســـت 

گیـــرد.  کشـــور مـــورد توجـــه قـــرار  کنونـــی اقتصـــاد 
ــا و تعییـــن  ــه ماینرهـ ــوز بـ ــه مجـ ــتلزم ارائـ ــر مسـ ایـــن امـ
تعرفـــه بـــرق بـــا نـــرخ واقعـــی و حاشـــیه ســـود مناســـب 
فعالیـــت  اســـت.  ســـرمایه گذاران  بـــرای  منطقـــی  و 
ماینرهـــا در اقتصـــاد ایـــران و در قالـــب یـــک چارچـــوب 
ــل  ــایش های قابـ گشـ ــد  ــد می توانـ ــل رصـ ــی و قابـ قانونـ
کنـــد.  ایجـــاد  صنعتـــی  فعـــاالن  بـــرای  را  توجهـــی 

کـــه تولیـــد  لـــذا تعریـــف تعرفه هـــای بـــرق بـــه شـــکلی 
ـــدون آســـیب رســـاندن  کشـــور ب ارزهـــای دیجیتـــال در 
بـــه زیرســـاخت های صنعـــت بـــرق و بهره منـــدی از 
یارانـــه پنهـــان، همچنـــان دارای مزیـــت اقتصـــادی 
باشـــد، از اهمیـــت ویـــژه ای برخـــوردار اســـت. شـــاید 
تعرفه گـــذاری بـــرق مـــورد اســـتفاده توســـط ماینرهـــا 
کـــه  مصـــرف  پیـــک  در  متفـــاوت  قیمت هـــای  بـــا 
ماه هـــای  ســـایر  بـــا  می افتـــد  اتفـــاق  تابســـتان  در 
ظرفیـــت  درصـــد   ۳5 حـــدود  کـــه  مصرف تـــر  کـــم 
ــد،  ــی می مانـ ــتفاده باقـ ــدون اسـ ــور بـ کشـ ــرق  ــد بـ تولیـ

راهـــکاری اجرایـــی و قابـــل پیگیـــری باشـــد. 
کـــردن شـــرایط قانونـــی بـــرای بهره منـــدی  بـــا فراهـــم 
بـــی  کشـــور،  بـــرق  خالـــی  ظرفیـــت  از  ماینرهـــا 
صنعـــت  یـــک  عنـــوان  بـــه  بـــرق  صنعـــت  شـــک 
کاهـــش رونـــد  کـــه سالهاســـت بـــه دلیـــل  زیرســـاختی 

ســـرمایه گذاری بـــا چالش هـــای جـــدی مواجـــه شـــده 
یـــادی از طرح هـــای توســـعه ای خـــود در  و بخـــش ز
یـــع را بـــه اجـــرا درنیامـــده  بخـــش تولیـــد، انتقـــال و توز
از  بخشـــی  و  می گیـــرد  دوبـــاره ای  جـــان  اســـت 
کمبودهـــای دسترســـی بـــه بـــرق بـــرای رشـــد صنعـــت 

می شـــود.  برطـــرف  کشـــور  اقتصـــاد  و 
و  اســـت  پیشـــرفت  حـــال  در  دیجیتـــال  ارزهـــای 
کامـــا قابـــل پیش بینـــی اســـت،  گیرتـــر شـــدن آن  فرا
کـــه تاثیـــر  کـــه فرصـــت بهره منـــدی از آنهـــا  الزم اســـت 
بســـزایی در جـــذب ســـرمایه گذار داخلـــی و خارجـــی 
خواهـــد داشـــت را بـــا هـــدر دادن وقـــت از دســـت 

ندهیـــم. ▪

تهدیدها و فرصت های 
رمز ارزها برای صنعت برق

/ سپهر برزی مهر/  دبیر سندیکای صنعت برق ایران

تسهیل مقررات سرمایه گذاری در شرایطی 
که صنعت برق با رکود و روند کاهشی 

سرمایه گذاری مواجه است و تحت فشار 
ناشی از تحریم ها، شرایط کسب و کار  

نامساعدی دارد، فرصتی ارزشمند و قابل 
توجه برای کشور است. ایران با تدوین 

یک ساختار مشخص می تواند از ارزهای 
دیجیتال برای تامین سرمایه گذاری های  

زیرساختی یا حتی جذب سرمایه گذاران 
خارجی استفاده کند
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قوانیـــن ســـرمایه گذاری بـــرای ســـرمایه گذاران داخلـــی 
تی  و خارجـــی در ایـــران یکســـان نیســـت، امـــا مشـــکا
کـــه در اثـــر تحریم هـــا به وجـــود آمـــده اســـت ســـبب 
شـــده مشـــکات پیـــش روی ســـرمایه گذاران، مجـــال 
در  ســـرمایه گذاری  نـــوع  دو  هـــر  نکنـــد.  پیـــدا  بـــروز 
نیســـتند.  برخـــوردار  فرآینـــد شـــفاف  یـــك  از  ایـــران 
کـــه  برخـــی مواقـــع ســـرمایه گذاران داخلـــی می گوینـــد 
شـــرایط بـــرای ســـرمایه گذاری خارجـــی مهیاتـــر اســـت 
ــاور  ــن بـ ــه ایـ ــی بـ ــرمایه گذاران خارجـ ــم سـ ــی هـ گاهـ و 
وطنـــی  ســـرمایه گذار  بـــرای  شـــرایط  کـــه  می رســـند 
کـــه رقابـــت  بهتـــر اســـت؛ امـــا واقعیـــت ایـــن اســـت 
ـــوان  ـــه بت ک ـــدارد  ـــود ن ـــروه وج گ ـــن دو  ـــن ای ـــرده ای بی فش
کـــدام یـــك نســـبت بـــه دیگـــری  ســـنجید شـــرایط بـــرای 
گـــروه ســـرمایه گذار  مطلوب تـــر اســـت. بـــرای هـــر دو 
بایـــد مســـیر حرکـــت شـــفاف شـــود، از ســـوی دیگـــر بایـــد 
شـــرکت های داخلـــی توانمنـــد شـــوند و پروژه هـــای 
تعریـــف شـــده در ایـــران بـــرای جـــذب ســـرمایه گذار 

خارجـــی، قابلیـــت بانکـــی شـــدن داشـــته باشـــند. 
ـــرای جـــذب ســـرمایه گذار  متاســـفانه مـــا آمادگـــی الزم ب
کشـــور  یـــم. مقـــررات مربـــوط بـــه رونـــق تولیـــد در  را ندار
کـــه سال هاســـت بـــه تصویـــب رســـیده اســـت،  مـــا 
هنـــوز نتوانســـته بـــه صـــورت روشـــنی جـــای خـــود را 
کـــه حـــدود پنـــج ســـال از  کنـــد. قانـــون رقابـــت  بـــاز 
کـــه اتـــاق  تصویـــب آن می گـــذرد بـــر اســـاس آمـــاری 
ــاورزی  کشـ ــارت و  بازرگانـــی، صنعـــت، معـــدن، تجـ
کمتـــر از ۳۰  ارائـــه می کنـــد، اجرایـــی نشـــده و شـــاید 

ــد.  ــون اجرایـــی شـــده باشـ ــد ایـــن قانـ درصـ
ایـــن مســـائل در واقـــع همـــان زیـــر ســـاخت هایی اســـت 
کشـــور را روان می کنـــد، امـــا ایـــن  کـــه ســـرمایه گذاری در 
زیرســـاخت ها فراهـــم نشـــده اســـت. بایـــد اصاحاتـــی 
در مســـیر تعریـــف شـــده بـــرای ســـرمایه گذاری ایجـــاد 
کـــه آیـــا شـــفافیت الزم بـــرای  کنیـــم. بایـــد بررســـی شـــود 
ســـرمایه گذاری وجـــود دارد، پروژه هـــا و طرح هـــا بـــه 
و موسســـات  بانك هـــا  بـــرای  قبـــول  قابـــل  صـــورت 
مقـــررات  تنظیـــم  روابـــط  اســـاس  بـــر  و  بین المللـــی 
تعریـــف شـــده اند؟ بعـــد از تعریـــف چارچوب هـــای 
ســـرمایه گذار  جلـــب  دنبـــال  بـــه  می تـــوان  الزم، 

خارجـــی رفـــت. 
کـــه نمی گذارد مشـــکات  البتـــه تحریـــم عاملـــی اســـت 
کشـــور  مربـــوط بـــه قوانیـــن و مقـــررات ســـرمایه گذاری در 
خـــود را نشـــان دهـــد. بـــه قـــدری حجـــم و ســـایه تحریـــم 

کـــه امـــکان شناســـایی نقایـــص قوانیـــن  بـــزرگ اســـت 
حـــال  در  اســـت.  داده  کاهـــش  را  ســـرمایه گذاری 
خارجـــی  ســـرمایه گذاری  اصلـــی  مشـــکل  حاضـــر 
قوانیـــن  و  مقـــررات  داخلـــی  ســـرمایه گذار  حتـــی  و 

نیســـت. 
ــم،  کنیـ ــگاه  ــئله نـ ــن مسـ ــه ایـ ــق بـ ــم دقیـ ــر بخواهیـ گـ ا
کـــردن  بـــرای ســـرمایه گذاری خارجـــی نیـــاز بـــه فراهـــم 
معمـــول  زیـــرا  یـــم،  دار توانمنـــد  داخلـــی  ظرفیـــت 
کشـــورهایی مثـــل  نیســـت یـــك شـــرکت خارجـــی در 
مـــا بـــه صـــورت یکپارچـــه ســـرمایه گذاری انجـــام دهـــد 
بلکـــه بایـــد شـــرکت های خصوصـــی توانمنـــدی در 
کـــه بتواننـــد بـــا بخـــش  کشـــور داشـــته باشـــیم  داخـــل 
امـــر  در  و  کننـــد  مشـــارکت  خارجـــی  خصوصـــی 
ســـرمایه گذاری وارد شـــوند، امـــا متاســـفانه در ایـــن 
یـــم. شـــرکت های خصوصـــی  کمبـــود دار زمینـــه بســـیار 
کـــه توانمنـــد شـــده و ظرفیت هـــای خوبـــی داشـــته 
باشـــند همچنیـــن توانایی هـــای فنـــی و مبـــادالت 
یـــم. کـــم دار بین المللـــی را بشناســـند، در ایـــران بســـیار 
خارجـــی  ســـرمایه گذار  مشـــکات  از  بخشـــی 
قوانیـــن  و  مقـــررات  بـــه  آشـــنایی  عـــدم  از  ناشـــی 
اســـت.  ایـــران  کارفرمایـــی  دســـتگاه های  توســـط 
بـــرای  الزم  شـــرایط  مـــا  کارفرمایـــی  دســـتگاه های 
بـــزرگ  ســـرمایه گذاری  بـــا  پـــروژه  یـــك  مدیریـــت 
کـــم دارنـــد بـــه همیـــن دلیـــل  بین المللـــی را خیلـــی 
ســـرمایه گذار  جـــذب  زمینـــه  در  آنهـــا  از  بســـیاری 
کـــه تحریـــم بـــه شـــدت ایـــن روزهـــا نبـــود،  حتـــی زمانـــی 
ــرایط  ــا شـ ــتند بـ ــی نمی توانسـ ــد و خیلـ ــق نبوده انـ موفـ

شـــوند.  ظاهـــر  مطلـــوب 
بـــرای ســـرمایه گذاری و عـــدم  فرآیندهـــای طوالنـــی 
شـــفافیت در روش هـــای تصمیم گیـــری همچنیـــن 
تی  مشـــکا افـــراد،  بـــه  تصمیمـــات  شـــدن  موکـــول 
در  ســـرمایه گذاری  جـــذب  فرآینـــد  در  کـــه  اســـت 
آثـــار  هیـــچ گاه  مشـــکات  ایـــن  دارد.  وجـــود  ایـــران 
ــد.  ــان نمی دهنـ ــم نشـ ــزرگ تحریـ ــایه بـ ــر سـ ــود را زیـ خـ
دنیـــا  کشـــورهای  از  بســـیاری  در  ســـرمایه گذاری 
انجـــام می شـــود. در  کوتاهـــی  بســـیار  یـــك دوره  در 
وجـــود  واحـــدی  پنجره هـــای  کشـــورها  از  بســـیاری 
ــرف دو  ــرمایه گذار ظـ ــه سـ کـ ــده اند  ــاد شـ ــد و ایجـ دارنـ
کنـــد، ســـرمایه  هفتـــه می توانـــد یـــك شـــرکت را ثبـــت 

کنـــد و اقدامـــات اولیـــه  خـــود را در یـــك بانـــك متمرکـــز 
کنـــد.  کار را آغـــاز  بـــرای انجـــام 

در  پذیـــرش  قابـــل  کـــه  طرح هایـــی  دیگـــر  ســـوی  از 
بانك هـــا هســـتند در قالـــب یـــك فهرســـت منســـجم 
ســـرمایه گذار  می  شـــوند.  معرفـــی  ســـرمایه گذار  بـــه 
دوره  کنـــد.  انتخـــاب  را  طرح هـــا  ایـــن  می توانـــد 
برگشـــت ســـرمایه در ایـــن طرح هـــا روشـــن اســـت و 
ــار  ــه در اختیـ کـ ــی  ــه اطاعاتـ ــه بـ ــا توجـ ــرمایه گذار بـ سـ
دارد، می توانـــد تصمیـــم الزم را بگیـــرد امـــا در ایـــران 
کـــه بـــرای  یـــم. همیـــن رونـــدی  ایـــن شـــرایط را ندار
دو  گرجســـتان  مثـــل  کشـــوری  در  ســـرمایه گذاری 
هفتـــه بـــه طـــول می انجامـــد در ایـــران، یـــك مســـیر 
گـــذار  ســـرمایه  مواقـــع  برخـــی  کـــه  اســـت  طوالنـــی 

می کنـــد.  خســـته  را  خارجـــی 
کشـــور  مـــا هنـــوز طرح هـــای خـــود را بـــه زبـــان ملـــی 
دنیـــا  در  حالی کـــه  در  می کنیـــم،  معرفـــی  خـــود 
بـــرای  کـــه می خواهیـــد  این گونـــه نیســـت. طرحـــی 
ضوابـــط  از  بایـــد  کنیـــد،  معرفـــی  ســـرمایه گذاری 
بانك هـــای  قبـــول  مـــورد  و  کنـــد  پیـــروی  دیگـــری 
را  طرح هایـــی  چنیـــن  متاســـفانه  باشـــد.  خارجـــی 
کـــه  می شـــود  تصـــور  اگرچـــه  یـــم.  ندار اختیـــار  در 
نظـــر  در  خارجـــی  ســـرمایه گذاران  بـــرای  مزایایـــی 
کـــه رقابـــت فشـــرده ای  گرفتـــه شـــده اســـت امـــا از آنجـــا 
بیـــن ســـرمایه گذار داخلـــی و خارجـــی وجـــود نـــدارد، 
از  داخلـــی  خصوصـــی  بخـــش  گفـــت  نمی تـــوان 

اســـت.  مانـــده  جـــا  خارجـــی  ســـرمایه گذاران 
بـــرای  یـــادی  ز عرصه هـــای  ایـــران  داخـــل  در 
بیـــن ســـرمایه گذار  رقابتـــی  و  یـــم  ســـرمایه گذاری دار
داخلـــی و خارجـــی وجـــود نـــدارد، امـــا ایـــن روزهـــا 
بـــر روی ســـرمایه گذاران  و ســـایه تحریم هـــا،  اثـــرات 
بـــر روی  تاثیـــر تحریم هـــا  خارجـــی دیـــده می شـــود. 
باالیـــی  رقـــم  می توانـــد  خارجـــی  ســـرمایه گذاران 
باشـــد. ســـرمایه گذاران خارجـــی تحـــت تاثیـــر مقرراتـــی 
ـــورهای  کش ـــران و  ـــرای ای ـــده ب ـــاالت متح ـــر روز ای ـــه ه ک
کشـــور  گـــذاری در  کـــه راغـــب بـــه ســـرمایه  دیگـــری 

گرفته انـــد.  قـــرار  می کنـــد،  اعمـــال  هســـتند، 
کـــرده اســـت  کنـــد  تحریم هـــا فرآینـــد ســـرمایه گذاری را 

افت سرمایه گذاری در صنعت برق 
زیر سایه سنگین تحریم ها 

/ علیرضا دائمی/  معاون سابق برنامه ریزی و اقتصادی وزارت نیرو
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کشـــوری در  کـــه هیـــچ  ــا نیســـت  ــا ایـــن بـــدان معنـ امـ
صـــورت  هـــر  بـــه  نمی کنـــد.  ســـرمایه گذاری  ایـــران 
ســـرمایه گذاری در بســـیاری از صنایـــع ایـــران از جملـــه 
گاز، نفـــت و غیـــره  صنعـــت بـــرق و بخـــش انر ـــژی مثـــل 
گذاری هـــا هـــم بـــرای  انجـــام می شـــود امـــا ایـــن ســـرمایه 
گـــران تمـــام می شـــود  ایـــران بـــه دلیـــل شـــرایط تحریـــم 
کـــه می خواهـــد ســـرمایه گذاری  و هـــم بـــرای طرفـــی 
انجـــام  بین المللـــی  حمایـــت  بـــا  خیلـــی  کنـــد، 
نمی شـــود. مشـــکات بانکـــی وجـــود خواهـــد داشـــت 
و انتقـــال منابـــع مالـــی، بیمـــه و تامیـــن ســـرمایه بـــه 

قـــوت خـــود باقـــی خواهـــد مانـــد. 
بهتریـــن  ســـرمایه گذاری،  موانـــع  رفـــع  صـــورت  در 
بـــرق  بخـــش  در  ســـرمایه گذاری  بـــرای  فرصت هـــا 
کشـــور وجـــود دارد. در بخـــش انرژی هـــای تجدیدپذیـــر 
گـــذاری  میـــدان عظیمـــی از فرصت هـــای ســـرمایه 
کشـــور در مـــورد اســـتفاده از انـــرژی  وجـــود دارد. شـــرایط 
کـــه در  خورشـــید و بـــاد، مطلـــوب اســـت و امنیتـــی 
ـــرای  ـــی ب ـــای خوب ـــکان و زمینه ه ـــود دارد، ام ـــران وج ای
ســـرمایه گذاری خارجـــی در نیروگاه هـــای تجدیدپذیـــر 
ـــد  ـــر اســـاس برنامه هـــای موجـــود، بای ایجـــاد می کنـــد. ب
پنـــج هـــزار مـــگاوات در بخـــش نیـــروگاه تجدیدپذیـــر 
ـــد  کنیـــم. در افـــق 14۰5، نیـــروگاه جدی ســـرمایه گذاری 
ســـازی  بهنـــگام  و  شـــود  مـــدار  وارد  بایـــد  حرارتـــی 
نیروگاه هـــای قدیمـــی عملیاتـــی شـــود. چیـــزی حـــدود 
2۰ هـــزار مـــگاوات ظرفیـــت در ایـــن بخـــش وجـــود 
دارد. ایـــن رقـــم جـــدای از 8۰ هـــزار مـــگاوات نیـــروگاه 
ـــی  ـــای قدیم ـــت. نیروگاه ه ـــور اس کش ـــده در  ـــب ش نص
کـــه طـــول عمـــر  مثـــل ری و نیروگاه هـــای خوزســـتان 
ـــد بهنـــگام ســـازی شـــوند  ـــد، بای بیـــش از 5۰ ســـال دارن
و ایـــن مســـئله ظرفیـــت جدیـــد بـــرای ســـرمایه گذاری 

ــد. ــاد می کنـ ــی ایجـ ــروگاه حرارتـ در بخـــش نیـ
بخـــش  در  می توانـــد  همچنیـــن  بـــرق  صنعـــت 
کنـــد. در  ایفـــا  نقـــش مهـــی  نفتـــی  صـــادرات غیـــر 
اســـاس  بـــر  بـــرق  صنعـــت   ،96 و   95 ســـال های 
آمارهـــای منتشـــر شـــده از ســـوی وزارت صنعـــت، 
معـــدن و تجـــارت رتبـــه اول صـــدور خدمـــات فنـــی 

اســـت.  بـــه خـــود اختصـــاص داده  را  و مهندســـی 
نیروگاهـــی،  واحدهـــای  صـــدور  در  بـــرق  صنعـــت 
ــران و احـــداث خطـــوط  ــارج از ایـ احـــداث پســـت خـ
ـــووات  کیل ـــط 4۰۰  ـــت. خ ـــوده اس ـــق ب ـــرق موف ـــال ب انتق
کـــه توســـط  ارمنســـتان طـــرح بســـیار عظیمـــی اســـت 
ـــا در ســـریانکا  ایـــران اجـــرا شـــد. طـــرح نیـــروگاه اومائوی
از دیگـــر طرح هـــای عظیـــم اجـــرا شـــده توســـط ایـــران 
اســـت. شـــرکت های داخلـــی ترانس هـــا و پســـت های 
ـــه ایـــن  ـــد و ب کردن ـــه خـــارج صـــادر  ســـاخت داخـــل را ب
ترتیـــب ظرفیـــت بزرگـــی در زمینـــه صـــدور خدمـــات 

فنـــی و مهندســـی بـــرای ایـــران ایجـــاد شـــد.
خـــود انـــرژی بـــرق هـــم یـــك مزیـــت منطقـــه ای اســـت 
ـــت  ـــران، قابلی ـــی ای ـــرایط جغرافیای ـــه ش ـــه ب ـــا توج ـــه ب ک
جنوبـــش  و  شـــمال  کـــه  کشـــوری  دارد.  صـــادرات 
کامـــا متفاوتـــی دارنـــد، می توانـــد از ایـــن  وضعیـــت 
کـــه مـــا در  کنـــد. درســـت زمانـــی  پتانســـیل اســـتفاده 
ـــه شـــدت  کشـــور ب ـــی  تابســـتان در قســـمت های جنوب
ـــه  ـــازی ب ـــا نی ـــم، همســـایگان شـــمالی م ی ـــاز دار ـــرق نی ب
بـــرق ندارنـــد. برعکـــس ایـــن کشـــورها در زمســـتان بـــرای 

سیســـتم های حرارتـــی خـــود نیـــاز بـــه بـــرق دارنـــد. 
شـــرق و غـــرب ایـــران هـــم اختـــاف ســـاعت دارد. 
و  باشـــیم  بـــرق  صـــادرات  هـــاب  می توانیـــم  مـــا 
کشـــورهای  بـــا  مـــا  کنیـــم.  بررســـی  را  مزیـــت  ایـــن 
و  عـــراق  کســـتان،  پا افغانســـتان،  مثـــل  همســـایه 
باشـــیم.  داشـــته  بـــرق  تبـــادل  می توانیـــم  ترکیـــه 
مـــا  بـــرق  خـــوب  خریـــداران  شـــمالی  همســـایگان 
ــتان،  ــا ترکمنسـ ــرق بـ ــادالت بـ ــند. مبـ ــد باشـ می تواننـ
کشـــورهای  ارمنســـتان، آذربایجـــان، حتـــی روســـیه و 
ــبی  ــای مناسـ ــارس زمینه هـ ــج فـ ــی خلیـ ــوزه جنوبـ حـ
ـــد ایـــن مســـئله  ـــا نبای ـــداوم همـــکاری اســـت ام ـــرای ت ب
کـــه یـــك بحـــث چالـــش برانگیـــز بـــر ســـر  ســـبب شـــود 
ــاد  ــور ایجـ کشـ گاز در  ــا  ــرق بـ ــادرات بـ ــی صـ جایگزینـ

شـــود. بایـــد بـــازار بین المللـــی بـــر اســـاس مولفه هـــای 
کـــه  کنـــد. هیـــچ جـــای دنیـــا نمی گوینـــد  بـــازار عمـــل 
فقـــط یـــك محصـــول صـــادر می کنـــم. نبایـــد متمرکـــز 

گاز شـــویم.  بـــر صـــادرات بـــرق یـــا 
کننـــده خـــوب اصـــا بـــه ایـــن مســـئله فکـــر  یـــك صـــادر 
ـــود،  ـــنهاد می ش ـــك پیش ـــه ی ـــرد اینک ـــه مج ـــد. ب نمی کن
یابـــی می کنـــد. طبعـــا صـــادرات بـــرق  پیشـــنهاد را ارز
گاز بـــه جـــای بـــرق در آن پیشـــنهاد  گاز یـــا  بـــه جـــای 
در  گلخانـــه ای  گازهـــای  انتشـــار  می شـــود.  دیـــده 
و  انتقـــال  دیـــده می شـــود. ظرفیت هـــای  پیشـــنهاد 
بحـــث امنیـــت خطـــوط انتقـــال هـــم دیـــده می شـــود. 
گـــر  کنیـــم. ا در تجـــارت جهانـــی خیلـــی بایـــد بـــاز عمـــل 
کننـــده خیلـــی  یـــك روز بگوینـــد مـــا می توانیـــم صـــادر 
خـــوب تجهیـــزات دفتـــری باشـــیم، نبایـــد ایـــن مزیـــت 
کنیـــم و الزامـــات  را از دســـت بدهیـــم. بایـــد بـــه آن فکـــر 

کنیـــم.  آن را ایجـــاد 
نحـــوی  بـــه  را  برانگیـــز  چالـــش  فرمـــول  ایـــن  بایـــد 
ــزی  ــه چیـ کســـی، چـ ــه  ــم چـ ــد ببینیـ ــم. بایـ کنیـ حـــل 
چیســـت.  مـــا  زیرســـاختی  ظرفیـــت  و  می خواهـــد 
گاز می خواهـــم، بایـــد ببینـــم  گرجســـتان بگویـــد  گـــر  ا
کوهســـتانی  گاز بـــه دلیـــل شـــرایط  هزینـــه حمـــل بـــرای 
منطقـــه، چقـــدر می شـــود و هزینـــه انتقـــال بـــرق چقـــدر 
کشـــور ارائـــه  اســـت بعـــد پیشـــنهادات ایـــران بـــه ایـــن 
کـــه همـــه جانبـــه بـــه  شـــود. منافـــع ملـــی حکـــم می کنـــد 
مســـایل نـــگاه شـــود. وزارتخانه هـــای نیـــرو و نفـــت بایـــد 
کننـــد.  در تصمیم گیری هـــا بـــه منافـــع ملـــی توجـــه 
ایـــن دو وزارتخانـــه رقیـــب هـــم نیســـتند بلکـــه همـــراه 
کـــه منجـــر  یکدیگـــر هســـتند و بایـــد تصمیمـــی بگیرنـــد 

کشـــور شـــود.▪ بـــه ایجـــاد اشـــتغال بیشـــتر بـــرای 

منافع ملی حکم می کند که همه 
جانبه به مسایل نگاه شود. 

وزارتخانه های نیرو و نفت باید 
در تصمیم گیری ها به منافع ملی 

توجه کنند. این دو وزارتخانه 
رقیب هم نیستند بلکه همراه 

یکدیگر هستند و باید تصمیمی 
بگیرند که منجر به ایجاد اشتغال 

بیشتر برای کشور شود
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جـــذب ســـرمایه گذار داخلـــی و خارجـــی در ایـــران 
انجـــام  کشـــور  قوانیـــن  مجموعـــه  چارچـــوب  در 
عـــاوه  می کنـــم  تـــاش  نوشـــتار  ایـــن  در  می شـــود. 
بـــر بررســـی وضعیـــت ایـــن قوانیـــن بـــه فرصت هـــای 
ــر  ــم. از نظـ کنـ ــاره  ــرژی اشـ ــوزه انـ ــرمایه گذاری در حـ سـ
ـــرای جلـــب حمایـــت  کـــه ب کلـــی قوانینـــی  مـــن به طـــور 
مشـــکل  دارد،  وجـــود  خارجـــی  گـــذاری  ســـرمایه 
گفـــت قوانیـــن  خاصـــی ندارنـــد. در واقـــع می تـــوان 
کـــه  موجـــود در ایـــن حـــوزه ضعـــف مهمـــی ندارنـــد 
مانـــع جـــذب ســـرمایه گذار شـــود و حتـــی ایـــن قوانیـــن، 
نقـــاط قوتـــی هـــم دارنـــد. مثـــا تضمیـــن خوبـــی بـــه 
ســـرمایه گذار خارجـــی می دهنـــد. بـــه عنـــوان مثـــال 
کـــرد  گـــر سیاســـت های دولـــت بـــه نحـــوی تغییـــر  ا
کـــه برگشـــت ســـرمایه بـــه یکـــی از ابزارهـــای جـــذب 
ســـرمایه گذار خارجـــی، تبدیـــل شـــد، ایـــن قوانیـــن مـــی 
کننـــد.  ـــرات ایـــن تغییـــر سیاســـت را تعدیـــل  تواننـــد اث
البتـــه ریســـك های تجـــاری به طـــور طبیعـــی جـــزء 
طبیعـــت یـــك ســـرمایه گذاری اســـت و بـــر اســـاس 
گـــذار باقـــی می ماننـــد، امـــا  قوانیـــن، بـــه عهـــده ســـرمایه 

ــا  ــی یـ ــن اســـت سیاسـ ــه ممکـ کـ ــام ریســـك هایی  تمـ
ـــا دولـــت ایـــران باشـــد، طبـــق قوانیـــن جـــذب  مرتبـــط ب
ـــد  ـــرار می گیرن ســـرمایه گذار خارجـــی تحـــت پوشـــش ق
تـــا بـــه ســـرمایه گذار خارجـــی لطمـــه ای وارد نشـــود. 
هـــم  داخلـــی  ســـرمایه گذاران  جـــذب  بـــرای  البتـــه 
قوانیـــن و مقرراتـــی وجـــود دارد، امـــا بـــه نظـــر می رســـد 
بـــه دلیـــل دائمـــی نبـــودن ایـــن قوانیـــن، مشـــکات 

گســـترده ای بـــرای ســـرمایه گذار ایجـــاد مـــی شـــود. 
گاهـــی در قوانیـــن بودجـــه ســـنواتی، برخـــی تســـهیات 
و  موقـــت  آن  زمـــان  کـــه  می شـــود  ایجـــاد  قانونـــی 
ســـاله  پنـــج  برنامه هـــای  در  یـــا  اســـت.  یکســـاله 
گـــذاری در  ــر ســـرمایه  تی را بـــرای امـ توســـعه، تســـهیا
صنعـــت بـــرق در نظـــر می گیرنـــد، امـــا ایـــن قوانیـــن 
گرفتـــن یـــک بـــازه زمانـــی خـــاص  بـــه دلیـــل در نظـــر 
و دائمـــی نبـــودن، در معـــرض تغییـــرات مکـــرر قـــرار 
دارنـــد. حتـــی بندهـــای قانـــون برنامه هـــای پنجســـاله 
بـــه  توجـــه  بـــا  و  نیســـت  ثبـــات  توســـعه هـــم دارای 
قوانیـــن بودجـــه ســـنواتی و بعضـــا مصوبـــات مجلـــس، 
در طـــول اجـــرای برنامـــه دســـتخوش تغییـــر می شـــوند. 

بیت کوین غیر رانتی، 
فرصتی برای جذب سرمایه

/ احمد داوودی/ نایب رئیس شورای رقابت
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 بنابرایـــن از ایـــن حیـــث تضمیـــن و شـــفافیت الزم 
بـــرای ســـرمایه گذار داخلـــی در درازمـــدت تـــا حـــدودی 
مخـــدوش می شـــود. بـــه ایـــن ترتیـــب در مقـــام مقایســـه 
ـــی  ـــرمایه گذار خارج ـــذب س ـــرای ج ـــود ب ـــررات موج مق
نســـبت بـــه ســـرمایه گذار داخلـــی، متفـــاوت اســـت 
بـــرای  کـــه شـــرایط  گفـــت  تـــوان  مـــی  بـــه جـــرات  و 
نیســـت.  مطلـــوب  چنـــدان  داخلـــی  ســـرمایه گذار 
زیـــرا مقـــررات موجـــود اطمینـــان بیشـــتری را بـــرای 

می کنـــد.  ایجـــاد  خارجـــی  ســـرمایه گذار 
بـــرای  شـــرایط  تســـهیل  دربـــاره  یـــادی  ز مثال هـــای 
ایـــن  از  یکـــی  دارد.  وجـــود  خارجـــی  ســـرمایه گذار 
ـــار  ـــایش اعتب گش ـــت.  ـــارات اس ـــایش اعتب گش ـــوارد،  م
یالـــی خیلـــی  ر گشـــایش اعتبـــار  بـــه  ارزی نســـبت 
بازگشـــت  تضمیـــن  و  می شـــود  انجـــام  راحت تـــر 
خارجـــی  ســـرمایه گذار  بـــرای  قوانیـــن  در  ســـرمایه 
حتـــی  اســـت.  شـــده  پیش بینـــی  بـــرق  صنعـــت 
بازگشـــت ســـرمایه بـــرای یـــك خارجـــی بـــه صـــورت 
ارزی انجـــام می شـــود امـــا بازگشـــت ســـرمایه بـــرای 
یالـــی و از  ســـرمایه گذار داخلـــی بایـــد بـــه صـــورت ر
ـــول  ـــه موک ـــود و البت ـــام ش ـــرمایه انج ـــدوق س ـــیر صن مس
بـــه فـــروش بـــرق اســـت و عمدتـــا وزارت نیـــرو بایـــد ایـــن 
کـــرده  بازدهـــی ســـرمایه را از محـــل فـــروش بـــرق، تامیـــن 

گـــذار بازگردانـــد.  و بـــه ســـرمایه 
ایـــن مســـئله بـــه دلیـــل مشـــکات مالـــی وزارت نیـــرو 
همـــواره بـــا چالـــش مواجـــه اســـت و انجـــام تعهـــدات 
مـــوارد،  از  بســـیاری  در  کنـــد.  مـــی  دار  خدشـــه  را 
کـــه بـــه  فـــروش انـــرژی تبدیـــل بـــه مطالبـــات می شـــود 
ــن  ــرو در پرداخـــت ایـ ــی وزارت نیـ ــدم توانایـ ــل عـ دلیـ
مطالبـــات، وضعیـــت ســـرمایه گذار داخلـــی نســـبت 
ــرمایه گذار خارجـــی نامناســـب تر خواهـــد  ــه یـــك سـ بـ

شـــد.
کـــه بســـیار حائـــز اهمیـــت بـــه نظـــر  نکتـــه دیگـــری 
کـــه اگرچـــه ســـرمایه گذاران  مـــی رســـد، ایـــن اســـت 
خارجـــی امتیـــازات مناســـب تری نســـبت بـــه یـــك 
ســـرمایه گذار داخلـــی دارنـــد، امـــا تحریم هـــا عامـــل 
کاهـــش جـــذب آنهـــا در اقتصـــاد ایـــران  موثـــری بـــر 
تحریم هـــا  وقـــوع  می دهـــم  احتمـــال  اســـت.  بـــوده 
حداقـــل بیـــن ۳۰ تـــا 4۰ درصـــد در جـــذب ســـرمایه 
خارجـــی در صنعـــت بـــرق ایـــران تاثیرگذاشـــته باشـــد. 
ســـرمایه های  کـــه  اســـت  شـــده  ســـبب  تحریم هـــا 
جدیـــد خارجـــی جـــذب نشـــود. بـــروز ایـــن مشـــکل 
از ســـمت  کـــه  اســـت  از محدودیت هایـــی  ناشـــی 

می شـــود.  ایجـــاد  تحریم کننـــدگان 
شـــرایطی  چنیـــن  در  بحـــران،  ایـــن  از  گـــذر  بـــرای 
تی  بایـــد انعطاف هایـــی داشـــته باشـــیم تـــا مشـــکا
ایجـــاد  ایـــران  بـــرای ســـرمایه گذاری در  کـــه تحریـــم 
تـــاش  بایـــد  یعنـــی  برســـد.  حداقـــل  بـــه  می کنـــد 
کـــرده یـــا  کـــه مقـــداری از مشـــکات را جبـــران  کنیـــم 
پوشـــش دهیـــم تـــا همچنـــان جریـــان ســـرمایه گذاری 
کمتـــر لطمـــه بخـــورد.  در ایـــران ادامـــه داشـــته باشـــد یـــا 
کاهـــش  یـــم، بایـــد میـــزان افـــت و  کـــه دار بـــا تدابیـــری 
ســـرمایه گذاری خارجـــی را بـــه حداقـــل برســـانیم و بـــه 
پتانســـیل های داخلـــی هـــم توجـــه داشـــته باشـــیم. 

از  مســـتغنی  را  خـــود  نمی توانـــد  کشـــوری  هیـــچ 
در  کشـــوری  هـــر  بدانـــد.  خارجـــی  ســـرمایه گذار 
البتـــه  و  داخلـــی  ســـرمایه  معینـــی  انـــدازه  و  حـــد 
گـــر  محدودیت هـــای خـــاص خـــود را دارد. بنابرایـــن ا
کنـــد،  صرفـــا بـــه ســـرمایه های داخلـــی خـــود اکتفـــا 
کشـــور را از افزایـــش ســـرمایه و توســـعه بیشـــتر محـــروم 
ــا بایـــد بـــه مســـئله  ــر مـ کـــرده اســـت. بـــه همیـــن خاطـ
ــد  ــم و نبایـ کنیـ ــه  ــی توجـ ــرمایه گذار خارجـ جـــذب سـ
کـــه می تـــوان ســـرمایه  گذار  گونـــه تصـــور شـــود  ایـــن 
کامـــل جایگزیـــن ســـرمایه گذاران  داخلـــی را به طـــور 

کـــرد. خارجـــی 
پـــس از ارائـــه تدابیـــر الزم بـــرای جـــذب ســـرمایه گذار، 
مناســـب  ســـرمایه گذاری  فرصت هـــای  بایـــد 
صنعـــت  کـــرد.  معرفـــی  ســـرمایه گذاران  بـــه  را 
کـــه یکـــی از آنهـــا  انـــرژی دو بخـــش مختلـــف دارد 
زیرســـاخت های صنعـــت انـــرژی اســـت و بـــه اســـتناد 
ــن بخـــش در  ــور، ایـ کشـ ــه  ــررات موضوعـ ــن و مقـ قوانیـ
انحصـــار دولـــت اســـت و بـــه صـــورت انحصـــاری هـــم 
باقـــی می مانـــد و دولـــت بایـــد بحـــث ســـرمایه گذاری 

کنـــد.  در ایـــن حـــوزه را دنبـــال 
بخـــش دیگـــر قابلیـــت انجـــام ســـرمایه گذاری توســـط 
بخـــش خصوصـــی را دارد. لـــذا بایـــد شـــرایطی فراهـــم 
کمـــك فعـــاالن صنعتـــی و اقتصـــادی  کـــه بـــا  شـــود 
ـــود  ـــا وج ـــه ب ـــود. البت ـــام ش ـــا انج ـــرمایه گذاری ه ـــن س ای
ایـــن تفکیـــك، در بخش هایـــی از زیرســـاخت های 
یـــع  صنعـــت انـــرژی مثـــل شـــبکه های انتقـــال و توز
ـــم  ـــت ه ـــه دول ـــاد آن وظیف ـــه ایج ک ـــرژی  ـــای ان حامل ه
نظـــر ســـرمایه گذاری وجـــود  از  تی  هســـت، مشـــکا
کمبودهایـــی  دارد و ممکـــن اســـت در ایـــن بخـــش بـــه 
یـــم. در بخـــش شـــبکه های اصلـــی انتقـــال  بـــر بخور
گاز همچنیـــن  نیـــرو یـــا شـــبکه های اصلـــی انتقـــال 
صـــادرات  و  واردات  بـــرای  الزم  زیرســـاخت های 
کـــه تامیـــن آنهـــا وظیفـــه  ـــرژی زا  فرآورده هـــای نفتـــی و ان
دولـــت، قـــوه مجریـــه بایـــد بـــا روش هـــای مختلـــف چـــه 
ــرای احـــداث  ــع بـ ــایر منابـ ــه از سـ ــود و چـ ــع خـ از منابـ
کنـــد. در ایـــن  ایـــن زیرســـاخت ها تامیـــن ســـرمایه 
در  آنچـــه  ماننـــد  کـــه  کـــرد  مراقبـــت  بایـــد  حوزه هـــا 
گذشـــته در زمینـــه شـــبکه های انتقـــال نیـــرو پیـــش 

ــد.  ــودی رخ ندهـ کمبـ ــد؛  آمـ
کـــه بخـــش خصوصـــی می توانـــد  بخش هـــای دیگـــری 
کنـــد شـــامل احـــداث نیـــروگاه هـــای  در آن فعالیـــت 
بـــرق اســـت. در ایـــن حـــوزه زمینـــه بســـیار مســـاعدی 
می توانـــد  گـــذاری  ســـرمایه  هـــر  کـــه  دارد  وجـــود 
کنـــد و بـــا تضامیـــن و  روی آن فکـــر و برنامـــه ریـــزی 
ســـرمایه  بـــه  می توانـــد  دولـــت  کـــه  اطمینان هایـــی 
تولیـــد  وارد صنعـــت  را  بدهـــد، ســـرمایه گذار  گـــذار 
کویـــن می توانـــد بـــا  کنـــد. همچنیـــن بیـــت  انـــرژی 
گـــذاری در صنعـــت  شـــرایطی عامـــل جـــذب ســـرمایه 

ــد.  ــرق باشـ بـ
کـــه تولیـــد  ـــرق ایـــن اســـت  ویژگـــی طبیعـــی صنعـــت ب
کاال باالجبـــار بایـــد بـــا مصـــرف آن متناســـب  ایـــن 
ـــران  ـــرق در ای ـــرف ب ـــات مص ـــیاری از اوق ـــد. در بس باش
بـــه انـــدازه میـــزان تولیـــد نیســـت. در آن اوقـــات از ســـال 

گـــر بتوانیـــم تولیـــد بیـــت کویـــن را جایگزین کنیـــم و آن  ا
یـــم، ایـــن مســـئله بـــه ضریـــب  را در مـــدار مصـــرف بیاور
ـــب  ـــن ضری ـــرده و ای ک ـــك  کم ـــا  ـــروگاه ه ـــرداری نی بهره ب

ــد.  را افزایـــش می دهـ
کویـــن می توانـــد اقتصـــاد  ـــه ایـــن ترتیـــب تولیـــد بیـــت  ب
کاال را بهبـــود داد. در  بـــرق و تولیـــد ایـــن  صنعـــت 
تولیـــد،  انـــدازه  بـــه  کـــه  از ســـال  فصـــول مختلـــف 
فعـــال  کویـــن  بیـــت  مـــزارع  گـــر  ا یـــم،  ندار مصـــرف 
کننـــد، از ایـــن حیـــث بـــه  باشـــند و خـــا مصـــرف را پـــر 
کرده انـــد ولـــی مشـــروط بـــه  کمـــك  اقتصـــاد تولیـــد بـــرق 
اینکـــه تولیـــد رمزارزهـــا در ایـــران ضابطه منـــد باشـــند 
و در فرآینـــدی شـــفاف انجـــام شـــود. تولیدکننـــدگان 
رمزارزهـــا از تعرفه هـــای غیـــر رســـمی اســـتفاده نکننـــد 
و بـــرای آنهـــا تعرفـــه رســـمی و منطقـــی در نظـــر بگیریـــم. 
ایـــن تعرفـــه رســـمی و منطقـــی بایـــد بـــا تعرفه هـــای 
گـــر در ســـایر  کشـــورها قابـــل رقابـــت باشـــد. ا بـــرق ســـایر 
ــرق  ــد بـ ــا 15 ســـنت می تواننـ ــم بـ کنیـ ــورها فـــرض  کشـ
ــران  کننـــد، در ایـ کویـــن  ــرده و تولیـــد بیـــت  کـ تامیـــن 
ــا قیمـــت یـــك ســـنت تولیـــد  کویـــن را بـ نبایـــد بیـــت 
ــتفاده  ــد آن اسـ ــرای تولیـ ــاورزی بـ کشـ ــرق  ــا از بـ ــرد یـ کـ
کویـــن ضابطه منـــد نباشـــد،  گـــر تولیـــد بیـــت  کـــرد. ا
تهدیـــد  بـــه  پدیـــده  ایـــن  از  حاصـــل  فرصت هـــای 
کـــه  گـــر در ســـاعات پیـــك  تبدیـــل می شـــود زیـــرا ا
کویـــن  اوج مصـــرف اســـت، تولیدکننـــدگان بیـــت 
ـــه  ـــد، فاجع کنن ـــه  ـــرف اضاف ـــم مص ـــه حج ـــد ب بخواهن

می شـــود.  ایجـــاد 
نداشـــته  شـــفاف  تعرفـــه  کویـــن  بیـــت  تولیـــد  گـــر  ا
باشـــند و از برق هـــای ارزان و انشـــعابات غیـــر قانونـــی 
کشـــور  یـــه بـــدی در  اســـتفاده شـــود، می توانـــد بـــه رو
کویـــن فرصـــت خوبـــی  منجـــر شـــود. تولیـــد بیـــت 
ـــچ  ـــدگان آن از هی ـــه تولیدکنن ـــه اینک ـــروط ب ـــت مش اس
گونـــه رانتـــی اســـتفاده نکنـــد. تولیـــد رمزارزهـــا مشـــابه 
بـــه  کشـــور  بـــرای  صنعتـــی،  تولیـــد  فعالیت هـــای 
کـــه دولـــت بـــه عنـــوان  لحـــاظ اجتماعـــی مزیتـــی نـــدارد 
کنـــد. در ایـــران یارانـــه  یکـــی از اولویت هـــا بـــه آن توجـــه 
ــه  ــای جامعـ ــه از اولویت هـ کـ ــد  ــه فعالیتـــی می دهنـ بـ
کویـــن  بیـــت  باشـــد.  مفیـــد  کشـــور  بـــرای  و  باشـــد 
کـــه می توانـــد جـــذاب و درآمـــدزا  صنعتـــی اســـت 
باشـــد و بـــه همـــان نســـبت بـــدون هیـــچ یارانـــه ای 

قابلیـــت تولیـــد داشـــته باشـــد.▪

ع بیت کوین فعال  گر مزار ا
باشند و خال مصرف را پر کنند، 

از این حیث به اقتصاد تولید 
برق کمك کرده اند ولی مشروط 
به اینکه تولید رمزارزها در ایران 
ضابطه مند باشد و در فرآیندی 

شفاف انجام شود
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ـــور  کش ـــادی در  ـــاالن اقتص ـــش فع ـــی نق ـــرایط فعل در ش
یـــک نقـــش ویـــژه اســـت و همـــه مســـئوالن بایـــد از 
گـــذاران در حوزه هـــای مختلـــف  کارآفرینـــان و ســـرمایه 
تی حمایـــت  اعـــم از حقوقـــی، قانونـــی، مالـــی و تســـهیا
کننـــد؛ ایـــن ســـخن بخشـــی از اظهـــارات رئیـــس قـــوه 
قضاییـــه در دیـــدار بـــا جمعـــی از فعـــاالن اقتصـــادی 
در 29 اردیبهشـــت مـــاه ســـال جـــاری بـــود. ابراهیـــم 
رئیســـی در آن نشســـت حمایـــت حقوقـــی و قضایـــی 
گـــذاران و فعـــاالن اقتصـــادی  از صنعـــت، ســـرمایه 
را  بـــه عنـــوان ضرورتـــی اقتصـــادی و سیاســـی مـــورد 

کیـــد قـــرار داد . تا
اجـــرای  پیگیـــری  دســـتورالعمل  ابـــاغ  بـــا 
کلـــی اقتصـــاد مقاومتـــی در 22 مـــاده  سیاســـت های 
و ۷ تبصـــره در مهرمـــاه ســـال 96 توســـط رئیـــس وقـــت 
قـــوه قضاییـــه پیگیـــری ایـــن سیاســـت در جهـــت 
گـــذاران و فعـــاالن اقتصـــادی در  حمایـــت از ســـرمایه 
کاری روســـای دادگســـتری ها و دادســـتان ها  برنامـــه 

گرفـــت. قـــرار 
کـــه  در مـــاده یـــک ایـــن دســـتورالعمل اشـــاره شـــده 

قـــوه  ظرفیت هـــای  از  بهینـــه  اســـتفاده  منظـــور  بـــه 
قضاییـــه جهـــت اجـــرای ابعـــاد حقوقـــی و قضایـــی 
در  مقاومتـــی  اقتصـــاد  کلـــی  سیاســـت های 
چارچـــوب مقـــررات و بـــا لحـــاظ وظایـــف و اختیـــارات 
و صاحیت هـــای قانونـــی »ســـتاد مرکـــزی پیگیـــری 
کلـــی اقتصـــاد مقاومتـــی در  اجـــرای سیاســـت های 

قـــوه قضاییـــه« تشـــکیل شـــود.
اتخـــاذ تدابیـــر الزم بـــه منظـــور تســـریع در رســـیدگی 
سرمایـــــه گذاران،  بــــــه  مربـــــوط  امـــور  و  دعـــاوی  بـــه 
و  دادســـراها  در  اقتصـــادی  مهـــم  پرونده هـــای 
کـــم، جلوگیـــری از اطالـــه دادرســـی، ســـاماندهی  محا
برگـــزاری  اقتصـــادی،  امـــور  تخصصـــی  شـــعب 
خصـــوص  در  قضـــات  بـــرای  آموزشـــی  دوره هـــای 
ـــه  ـــز تولیـــدی ب ک ـــده مرا ـــه پرون ـــم اقتصـــادی و احال جرائ
کیـــد اســـت. داوری در ایـــن دســـتورالعمل مـــورد تا
بدهی هـــای بانکـــی، پلمـــب و توقـــف ماشـــین آالت، 
تســـهیات  اعطـــای  اســـتمهال،  ورشکســـتگی، 
اجـــرای  بانکـــی،  حســـاب  مســـدودی  بانکـــی، 
واحد هـــای  ســـاماندهی  مطالعاتـــی،  طرح هـــای 

و...   مجـــدد  انـــدازی  راه  تولیـــدی،  و  صنعتـــی 
فعـــاالن  هـــای  دغدغـــه  و  مشـــکات  جملـــه  از 
کـــه رایزنـــی بـــرای حـــل و فصـــل ایـــن  اقتصـــادی اســـت 
مســـائل اهمیـــت حمایـــت حقوقـــی از صنعتگـــران را 

می کنـــد. دوچنـــدان 
گزارش هـــای هشـــداری بهنـــگام  ـــا ارائـــه  دادســـتان ها ب
ــوارد  ــا مـ ــتگاه های دولتـــی مرتبـــط بـ ــان دسـ ــه متولیـ بـ
و  ســـرمایه گذاران  امنیـــت  در  اخـــال  مصادیـــق  و 
ـــر دســـتگاه های  کل ب گســـترش چتـــر نظارتـــی بازرســـی 
کمیســـیون  اجرایـــی از طریـــق حضـــور بازرســـان در 
معامـــات دســـتگاه ها و نظـــارت بـــر رونـــد برگـــزاری 
انعقـــاد  و  تشـــریفات  تـــرک  مزایـــده،  و  مناقصـــه 
قـــرارداد و اجـــرای پروژه هـــا در خـــط مقـــدم اجـــرای 
کلـــی  دســـتورالعمل پیگیـــری اجـــرای سیاســـت های 
کـــه  بـــه طـــوری  گرفتنـــد  اقتصـــاد مقاومتـــی جـــای 
گرفتـــه نمـــود عملیاتـــی یافـــت و  اقدامـــات صـــورت 
کارخانـــه بـــا رایزنـــی و ورود  از ورشکســـتگی چندیـــن 

دســـتگاه قضایـــی جلوگیـــری بـــه عمـــل آمـــد.
کـــف ســـرام تبریـــز  کارخانـــه   در یـــک نمونـــه می تـــوان بـــه 
کـــه بعلـــت ورشکســـتگی  کـــرد  کـــف(  اشـــاره  )تبریـــز 
مالـــکان آن دچـــار رکـــود  شـــده و بـــه تعطیلـــی انجامیده 
ــی  ــس از طـ ــی پـ ــئوالن قضایـ ــی مسـ ــا رایزنـ ــه بـ کـ ــود  بـ
مراحـــل قانونـــی ســـرانجام حکـــم ورشکســـتگی آن 
صـــادر و بـــا مدیریـــت بهینـــه دایـــره امـــور ورشکســـتگی 
کل اســـتان آذربایجـــان شـــرقی توانســـت  دادگســـتری 
گرفتـــه و مجـــددا احیـــاء شـــود  روح و جـــان تـــازه ای 
و پـــس از طـــی مراحـــل قانونـــی و از طریـــق مزایـــده بـــه 

گـــذار شـــود. بخـــش خصوصـــی جدیـــد وا
کـــه  گنبـــدکاووس  کارخانـــه آجـــر ســـفال  همچنیـــن 
از ســـال 1۳9۰ بـــا فـــراز و فرود هایـــی در مســـیر تولیـــد 
آن  تولیـــد  پیـــش،  نهایـــت ســـه ســـال  و در  مواجـــه 
کـــه  متوقـــف شـــد بـــا پیگیری هـــا و نشســـت هایی 
در ســـتاد دبیرخانـــه ســـتاد اقتصـــاد مقاومتـــی قـــوه 
گرفتـــه شـــد. قضاییـــه برگـــزار شـــد، تولیـــد آن از ســـر 
از  حمایـــت  در  قضایـــی  دســـتگاه  اهتمـــام 
ســـرمایه گذاری و فعـــاالن اقتصـــادی در ســـال های 
گذشـــته ملمـــوس بـــود، امـــا اهمیـــت ایـــن موضـــوع در 
کشـــور باعـــث شـــد بســـیاری  دو ســـال اخیـــر در سراســـر 
تـــاش  بـــا  کارخانه هـــای نیمـــه تعطیـــل  کـــز و  از مرا
مســـئوالن قضایـــی و مدعـــی العمـــوم دوبـــاره فعالیـــت 
ـــزوده  ـــی اف ـــد مل ـــه تولی ـــه چرخ ـــه و ب گرفت ـــر  ـــود را از س خ

ــوند. شـ
ـــه اقتصـــاد  در همیـــن راســـتا یکـــی از وظایـــف دبیرخان
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بـــا  مســـتمر  ارتبـــاط  قضاییـــه  قـــوه  در  مقاومتـــی 
فعـــاالن بخـــش خصوصـــی و مطلـــع بـــودن از موانـــع و 
تشـــان تعریـــف شـــد و در ایـــن رابطـــه ســـامانه ای  مشکا
بـــرای فعـــاالن اقتصـــادی طراحـــی و راه انـــدازی شـــد.
محمدباقـــر الفـــت معـــاون اجتماعـــی و پیشـــگیری 
از وقـــوع جـــرم قـــوه قضاییـــه در نوزدهـــم خـــرداد مـــاه 
گفـــت: ســـامانه  ســـال جـــاری  پیرامـــون ایـــن مطلـــب 
ـــذاری  گ ـــرمایه  ـــی س ـــی قضای ـــت حقوق ـــی )حمای حام
 www.hami.adliran.ir مشـــروع( بـــا آدرس اینترنتـــی
طراحـــی و راه انـــدازی شـــد تـــا فعـــاالن اقتصـــادی هـــر 
گونـــه مشـــکات و مســـائل حقوقـــی و قضایـــی خـــود را 

کننـــد. در ایـــن ســـامانه بارگـــذاری 
الفـــت در تشـــریح فراینـــد ایـــن ســـامانه مـــی افزایـــد: 
کـــد ملـــی وارد  شـــخص فعـــال اقتصـــادی بـــا ارائـــه 
کاربـــری بـــه  ســـامانه می شـــود و ســـپس یـــک صفحـــه 
ــه  ــز ورود وارد صفحـ ــا رمـ ــد. او بـ او اختصـــاص می یابـ
ــون  ــات بعـــدی همچـ ــده و اطاعـ ــود شـ ــردی خـ کاربـ
ــادی، تعـــداد  ــد اقتصـ کـ ــرکت،  ــوع شـ ــرکت، نـ ــام شـ نـ
کارگـــران، میـــزان تســـهیات دریافتـــی یـــا میـــزان بدهـــی 
کنـــد و پـــس از انجـــام مراحـــل ذکـــر  و ... را وارد مـــی 
شـــده، درخواســـت خـــود را ثبـــت می کنـــد؛ از آنجـــا 
بـــا دســـتگاه های  بـــه صـــورت آنایـــن  کـــه ســـامانه 
گمـــرک، ثبـــت اســـناد،  مربوطـــه ماننـــد بانـــک، بیمـــه، 
کـــز  مرا ایـــن  از  دارد،  ارتبـــاط   ... و  بازرگانـــی  اتـــاق 
کـــه در خواســـت  کـــه آیـــا مـــواردی  اســـتعام می شـــود 
کـــرده اســـت صحـــت دارد یـــا خیـــر. پـــس از دریافـــت 
اقتصـــادی،  فعـــال  درخواســـت  تاییـــد  و  اســـتعام 
قضایـــی  حقوقـــی  موضوعـــات  و  بررســـی  مـــوارد 

می شـــود. کارشناســـی 
راه انـــدازی ایـــن ســـامانه اقـــدام مهمـــی در جهـــت 
کارآفرینـــان اســـت،  حمایـــت از صنعـــت؛ تولیـــد و 
ـــی  ـــکل حقوق ـــا مش ـــادی ب ـــاالن اقتص ـــن فع ـــش از ای پی
صـــورت  بـــه  کشـــور  مختلـــف  نقـــاط  از  قضایـــی 
کـــه ایـــن  حضـــوری بـــه دبیرخانـــه مراجعـــه می کردنـــد 
کار عـــاوه بـــر تحمیـــل هزینـــه مالـــی،  منجـــر بـــه صـــرف 

یـــادی می شـــد.  وقـــت ز
ممنوعیـــت توقیـــف واحد هـــای تولیـــدی، راه انـــدازی 
شـــعب ویـــژه رســـیدگی بـــه پرونده هـــای واحد هـــای 
کـــم  تولیـــدی در دادســـرا ها، دادگاه هـــای بـــدوی و محا
تجدیـــد نظـــر و برگـــزاری دوره هـــای آشـــنایی قضـــات 
کار از جملـــه اقدامـــات دســـتگاه  کســـب و  بـــا محیـــط 
قضایـــی بـــرای رفـــع مشـــکات پیـــش روی فعـــاالن 

اقتصـــادی اســـت.
انجـــام  بـــا  اخیـــر  ســـال  دو  در  قضایـــی  مســـئوالن 
بازدیدهـــای دوره ای و مســـتمراز واحد هـــای تولیـــدی 
مدیـــران،  ســـخنان  شـــنیدن  باهـــدف  صنعتـــی  و 
کنـــار  بررســـی مشـــکات، شـــناخت موانـــع تولیـــد در 
ارائـــه مشـــاوره های حقوقـــی بـــه صنعتگـــران نقـــش 

مهمـــی در ایـــن فراینـــد حمایتـــی داشـــته انـــد.
گفتـــه  کل دادگســـتری قزویـــن در ایـــن زمینـــه  رئیـــس 
اســـت: دســـتگاه قضایـــی اســـتان بـــه صـــورت مســـتمر 
مشـــکات حـــوزه صنعـــت و تولیـــد را در جلســـات 
و  دنبـــال  دادگســـتری  مقاومتـــی  اقتصـــاد  ســـتاد 
پیگیـــری می کنـــد  و بـــه محـــض تشـــکیل پرونـــده در 
کـــز تولیـــدی و صنعتـــی مراتـــب بـــه حـــوزه  خصـــوص مرا

ـــه ســـتاد اقتصـــاد مقاومتـــی اعـــام  ریاســـت و دبیرخان
بـــه  می شـــود و قبـــل از ارجـــاع پرونده هـــای مذکـــور 
کـــم در راســـتای حـــل و فصـــل از طریـــق ســـازش و  محا
ــرر  ــرد، مقـ ــورت می پذیـ ــای الزم صـ ــا داوری تاش هـ یـ
شـــده در صـــورت تشـــکیل پرونـــده و صـــدور حکـــم 
مربـــوط بـــه بنگاه هـــای تولیـــدی، اجـــرای حکـــم بـــه 
کارگـــران  هیـــچ وجـــه بـــه تعطیلـــی واحـــد و بیکارشـــدن 

منجـــر نشـــود.
کل  رئیـــس  اســـماعیلی  غامحســـین  همچنیـــن 
گفتـــه  زمینـــه  ایـــن  در  تهـــران  اســـتان  دادگســـتری 
اســـت: در راســـتای سیاســـت های اقتصـــاد مقاومتـــی 
کمیـــت و بـــه عنـــوان تکلیـــف  بـــه عنـــوان بخشـــی از حا
شـــرعی در اجـــرای رهنمودهـــای مقـــام معظـــم رهبـــری 
کـــه بیـــش از پیـــش در حـــوزه  وظیفـــه خـــود می دانیـــم 

صنعـــت و تولیـــد نقـــش حمایتـــی داشـــته باشـــیم.
از  بازدیـــد  در  گذشـــته  ســـال  همچنیـــن  وی 
شـــهرک های صنعتـــی بـــا حضـــور در شـــهرک صنعتـــی 
کـــرد  کریســـتال بازدیـــد  کارخانـــه تولیـــد  شـــمس آبـــاد از 
و هـــدف از ایـــن بازدیـــد را شـــناخت چالش هـــا در 
ـــا  ـــت ب ـــرد و در نشس ک ـــوان  ـــتغال عن ـــد و اش ـــوزه تولی ح
مدیـــران، فعـــاالن و صنعتگـــران ایـــن شـــهرک صنعتـــی 
بـــه اســـتماع مشـــکات صنعتگـــران مبنـــی بـــر قطـــع 
بـــی  کمبـــودآب،  واحدهـــا،  بـــه  خســـارت  و  بـــرق 
ـــل  ـــی بدلی ـــای صنعت ـــب واحده ـــغلی و پلم ـــی ش ثبات
بانـــک هـــا و .... پرداخـــت و از صاحبـــان  بدهـــی 
و  رابـــط  عنـــوان  بـــه  را  نفـــر  یـــک  صنایـــع خواســـت 
ــه دادگســـتری اســـتان  ــی انتخـــاب و بـ مشـــاور حقوقـ
کـــه مشـــکات حقوقـــی و قضایـــی ایـــن  کننـــد  معرفـــی 

مجموعـــه را دادگســـتری ارائـــه دهنـــد.
ــا  ــه بـ کـ ــتان هایی اســـت  ــر اسـ ــزی از دیگـ ــتان مرکـ اسـ
کمیتـــه حـــل مشـــکات مالیاتـــی واحد هـــای  تشـــکیل 
تولیـــدی، در زمینـــه حمایـــت از واحد هـــای تولیـــدی 
فعـــال اســـت و در ســـفر اخیـــر رئیـــس قـــوه قضاییـــه 
کـــه در نوزدهـــم تیرمـــاه ســـال جـــاری انجـــام شـــد، 
رئیســـی در خصـــوص مســـائل قضایـــی شـــرکت های 
صنعتـــی اســـتان، تیمـــی را مامـــور بررســـی پرونده هـــا و 

کـــرد. رونـــد خصوصی ســـازی ها 
همچنیـــن در جهـــت جلوگیـــری از اختـــال در رونـــد 
صـــدور  از  پیشـــگیری  اقتصـــادی،  فعالیت هـــای 
قرار هـــای ممنـــوع  و  تامینـــی  قرار هـــای  نامتناســـب 
گـــذاران و توقیـــف  کارآفرینـــان و ســـرمایه  الخروجـــی 
از  اولیـــه و جلوگیـــری  ابـــزار تولیـــد و مـــواد  مـــکان و 
فعالیـــت بخش هـــای خدماتـــی یـــا تولیـــدی، بـــه  رؤســـا 
ــد و  ــادر شـ ــی صـ ــتورالعمل جامعـ ــتان ها دسـ و دادسـ

کار قرارگرفـــت. نظـــارت بـــر اجـــرای آن در دســـتور 
در بخشـــی از اظهـــارات ابراهیـــم رئیســـی در نشســـت 
ـــا فعـــاالن اقتصـــادی آمـــده اســـت : دفتـــر حمایـــت از  ب
کل  کار آفرینی در ســـازمان بازرســـی  گذاری و  ســـرمایه 
کـــه موظـــف اســـت  کشـــوریک بخـــش نظارتـــی اســـت  
فقـــط از تولیدکننـــدگان و ســـرمایه گذاران حمایـــت 
ـــا دســـتگاه های اداری  کـــه آی کنـــد  کنـــد. مثـــًا بررســـی 
کار ســـرمایه گذار و تولیدکننـــده  کشـــور حقیقتـــًا پیگیـــر 
هســـتند و راه را برایشـــان همـــوار می ســـازند؟ ســـازمان 
کرده ایـــم تـــا موانـــع پیـــش راه  کشـــور را مأمـــور  بازرســـی 
کنـــد و  ـــال  ـــان را واقعـــًا دنب کارآفرین ـــن و  تولیـــد و مولدی

ـــر ســـر ایـــن راه را  ـــع تراشـــی ب ـــا مان ـــودن ی ـــی ب میـــزان قانون
کنـــد و ایـــن یکـــی از وظایـــف مهـــم ســـازمان  مشـــخص 

کشـــور اســـت. بازرســـی 
گفـــت: مـــا معتقدیـــم  رئیـــس قـــوه قضاییـــه در ادامـــه 
ــود؛  ــاد شـ ــد ایجـ ــد نبایـ ــر تولیـ ــه در امـ ــه وقفـ گونـ هیـــچ 
کیـــد  در همیـــن رابطـــه بـــه دوســـتان و همکارانمـــان تا
یـــا  کارخانـــه  متوجـــه  اتهامـــی  گـــر  ا کـــه  ایـــم  کـــرده 
کارگاهـــی شـــد نبایـــد بـــه هیـــچ وجـــه بـــه واســـطه ایـــن 
ــط  ــود و فقـ ــل شـ کارگاه تعطیـ ــا  ــه یـ کارخانـ کل  ــام  اتهـ
بایـــد از شـــخص مـــورد اتهـــام ســـئوال و تحقیـــق شـــود، 
ــه  ــچ وجـ ــه هیـ ــه بـ کـ ــن اســـت  ــا ایـ ــد مـ کیـ ــن تا بنابرایـ
ــاد  ــه ایجـ کـ ــرا  ــد چـ ــد رخ ندهـ ــام تولیـ ــه ای در نظـ وقفـ
کارخانـــه بـــه  کارگاه یـــا  وقفـــه در تولیـــد و تعطیلـــی یـــک 

ــران اســـت. کارگـ ــدن  ــکار شـ ــای بیـ معنـ
البتـــه بـــا همـــه ایـــن تفاســـیر وقتـــی از حمایـــت حقوقـــی 
کارآمـــد  ســـخن می گوییـــم نیازمنـــد اصـــاح قوانیـــن نا
در ایـــن حـــوزه هســـتیم؛ در مـــاده 8  دســـتورالعمل 
اقتصـــاد  کلـــی  سیاســـت های  اجـــرای  پیگیـــری 
مقاومتـــی، پژوهشـــگاه قـــوه قضاییـــه مامـــور مطالعـــات 
بـــا  رابطـــه  در  تطبیقـــی  و  میدانـــی  هـــای  بررســـی  و 
شناســـایی آســـیب هـــا و موانـــع حقوقـــی و قضایـــی 
راهکارهـــای  و  کشـــور  داخـــل  در  گـــذاری  ســـرمایه 
گـــذاری  ارتقـــاء امنیـــت قضایـــی و حمایـــت از ســـرمایه 
کـــه فعـــاالن  تی  مولـــد اســـت؛ متاســـفانه عمـــده مشـــکا
اقتصـــادی بـــا آن مواجـــه هســـتند بـــه دلیـــل مشـــکات 
کهنـــه بـــودن قوانیـــن تجـــارت  و خا هـــای قانونـــی و 
ـــی را  ـــتگاه قضای ـــت دس ـــم دس ـــر ه ـــن ام ـــت و همی اس

ــته اســـت. ــرای حمایـــت از تولیدکننـــدگان بسـ بـ
ــارزه  ــادرات، واردات و مبـ بخش هایـــی از قوانیـــن صـ
کاال و ارز نیازمنـــد بازنگـــری و بـــه روز شـــدن  بـــا قاچـــاق 
ــه  ــادی جامعـ ــرایط اقتصـ ــه شـ ــه بـ ــا توجـ ــه بـ کـ اســـت 
نماینـــدگان مجلـــس بایـــد بحـــث و بررســـی و تصویـــب 
کارآمـــد در حـــوزه اقتصـــاد را در اولویـــت قـــرار  قوانیـــن 

ـــد. دهن
ایـــن  در  گلســـتان  اســـتان  دادگســـتری  کل  رئیـــس 
کـــه فعـــاالن  کنونـــی  گویـــد: در شـــرایط  زمینـــه مـــی 
بایـــد  اقتصـــادی نیازمنـــد حمایـــت ویـــژه هســـتند 
ــا  ــارت را بـ ــن تجـ ــی و اصـــاح قوانیـ ــدگان بررسـ نماینـ

کار خـــود قراردهنـــد. اولویـــت در دســـتور 
هاشـــمیان مـــی افزایـــد: قوانیـــن مـــا در زمینه هایـــی 
ـــادرات  ـــت از ص ـــارت و حمای ـــات، تج ـــون مالی همچ
از  یـــادی  ز حجـــم  و  دارد  جـــدی  مشـــکات 
ـــاع  ـــتری ها ارج ـــه دادگس ـــه ب ک ـــادی  ـــای اقتص پرونده ه

اســـت. مشـــکات  همیـــن  از  ناشـــی  می شـــود 
درمـــاده 6 دســـتورالعمل صـــادره  تکلیفـــی بـــر عهـــده 
معاونـــت حقوقـــی قـــوه قضاییـــه، در اجـــرای قانـــون 
ـــون  ـــون اساســـی و قان کلـــی اصـــل 44 قان سیاســـتهای 
ـــی  ـــام مال ـــای نظ ـــر و ارتق ـــت پذی ـــد رقاب ـــع تولی ـــع موان رف
کشـــور نهـــاده شـــده اســـت؛ امیـــد اســـت ایـــن معاونـــت 
در جهـــت تســـریع در فراینـــد تصویـــب لوایـــح مرتبـــط 
بـــا امـــور اقتصـــادی اقدامـــات الزم را بـــرای تســـهیل 
کار و حمایـــت حقوقـــی ـ قضایـــی از  کســـب و  شـــرایط 

گـــذاری و تولیـــد بـــه انجـــام برســـاند.▪ ســـرمایه 
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ـــد  کشـــور بای ـــرژی در  ـــاه از وضعیـــت ان کوت ـــا تحلیلـــی  ب
گفـــت ایـــران بـــا داشـــتن ۳۳.۷ تریلیـــون مترمکعـــب 
اثبـــات شـــده  از ذخایـــر  و ســـهم 1۷.2 درصـــد  گاز 
ــوخت  ــن سـ ــر ایـ ــه نخســـت ذخایـ ــان، دارای رتبـ جهـ
ــد  ــا یـــک درصـ ــود تنهـ ــن وجـ ــا ایـ ــان اســـت؛ بـ در جهـ
گاز جهـــان را بـــه خـــود اختصـــاص داده  از تجـــارت 

اســـت.
همین طـــور ایـــران بـــا داشـــتن 21.6 هـــزار میلیـــون تـــن 
ــن  ــر ایـ ــهم 9.۳ درصـــدی از ذخایـ ــر نفـــت و سـ ذخایـ
ســـوخت در جهـــان، رتبـــه پنجـــم را داراســـت. ایـــن 
ــه از یـــک  کـ ــم آورده  ــی را فراهـ ــار موقعیتـ ــع سرشـ منابـ
بـــا انجـــام ســـرمایه گذاری های الزم از  ســـو می تـــوان 
ـــرای  ایـــن ظرفیـــت بالقـــوه خـــدادادی نهایـــت بهـــره را ب
توســـعه زیرســـاخت ها و حفـــظ ســـایر منابـــع بـــرد و از 
طرفـــی جریـــان مصـــرف را براســـاس اســـتانداردهای 
منابـــع  ایـــن  میـــل  و  حیـــف  از  و  کنتـــرل  جهانـــی 

ــرد.  کـ ــری  ــمند جلوگیـ ارزشـ
ـــرژی را به طـــور ســـاده نســـبت تقاضـــای  کارآیـــی ان گـــر  ا
کنیـــم؛ متوســـط  نهایـــی بـــه عرضـــه اولیـــه تعریـــف 
کشـــور را می تـــوان حـــدود 4۰ درصـــد  کارآیـــی انـــرژی 
مراقبـــت  بـــا  صـــورت  ایـــن  در  گرفـــت.  نظـــر  در 
به ســـمت  حرکـــت  نیـــز  و  ملـــی  ســـرمایه های  از 
می تـــوان  افـــزوده  ارزش  بـــا  ســـرمایه گذاری های 
کشـــور  ضمـــن تقویـــت بنیادهـــای اقتصـــاد درون زای 
منابـــع  صـــادرات  بـــرای  رو  پیـــش  فرصت هـــای  از 

کـــرد. انـــرژی اســـتفاده 
کمیســـیون انـــرژی اتـــاق بازرگانـــی  مطالعـــات تـــازه 
کـــه تحریم هـــا از دو منظـــر  کـــی از آن اســـت  تهـــران حا
بـــه بخـــش انـــرژی مـــا آســـیب زده اســـت؛ نخســـت از 
منظـــر ورود ســـرمایه گذاری مســـتقیم و فناوری هـــای 
گاز و دوم در زمینه فروش  جدید در استخراج نفت و 
ــوان  ــار می تـ گفتـ ــریح ایـــن  ــواد حیاتـــی. در تشـ ایـــن مـ
گفـــت عـــراق بـــا اســـتفاده از فناوری هـــای جدیـــد و نیـــز 
جلـــب ســـرمایه گذاری در میدان هـــای مشـــترک عـــراق 
و ایـــران توانســـته در ســـال های اخیـــر رتبـــه دوم جهانـــی 
کـــه مـــا به دلیـــل  تولیـــد نفـــت را از مـــا بگیـــرد، در حالـــی 

تـــداوم تحریم هـــا و ســـایر عارضه هـــای جهانـــی و نیـــز 
ـــه رتبـــه پنجـــم در بیـــن  منطقـــه ای در شـــرف رســـیدن ب
کشـــورهای عضـــو اوپـــک هســـتیم. واقعیـــت آن اســـت 
کـــه ایـــران در حـــوزه اســـتخراج قـــادر بـــه اســـتفاده از 
فناوری هـــای پیشـــرفته اســـتخراج افقـــی و همچنیـــن 
گاز در طـــول عمـــر  افزایـــش ضریـــب بازیافـــت مخـــازن 

ـــت.  ـــزن نیس ـــت از مخ برداش
 ۳ انحصـــار  در  درحال حاضـــر  فناوری هـــا  ایـــن 
کشـــور آمریـــکا، نـــروژ و فرانســـه اســـت و قـــرار بـــود در 
ـــه IPC در جریـــان  قراردادهـــای جدیـــد نفتـــی موســـوم ب
ـــای  ـــزرگ دارای فناوری ه ـــرکت های ب ـــا ش ـــکاری ب هم

اســـتفاده  فناوری هـــا  ایـــن  از  توتـــال  ماننـــد  جدیـــد 
سیاســـی،  تاطم هـــای  به دلیـــل  متاســـفانه  شـــود. 
بـــا ایـــن شـــرکت منتفـــی شـــد و برخـــی  همـــکاری 
شـــرکت های بـــزرگ بین المللـــی از ادامـــه همـــکاری 
بـــا ایـــران ســـر بـــاز زدنـــد. در ایـــن شـــرایط اســـتفاده 
و  خصوصـــی  بخـــش  در  داخلـــی  ظرفیت هـــای  از 
ـــرای ورود  ـــی ب ـــارکت خارج ـــا مش ـــا ب ـــن طرح ه ـــه ای ادام
فنـــاوری جدیـــد در اســـتخراج نفـــت و گاز در آب هـــای 

ــی دارد. ــزم ملـ ــه عـ ــاز بـ ــان نیـ ــزر و عمـ ــق خـ پرعمـ
کشـــورهای جهـــان به ویـــژه   ازســـوی دیگـــر نیـــاز مبـــرم 
کســـتان،  کشـــورهای منطقـــه ماننـــد هندوســـتان، پا
افغانســـتان و بخش هـــای بزرگـــی از ســـرزمین چیـــن 
بـــه  آســـیا  شـــرق  جنـــوب  کشـــورهای  همچنیـــن  و 

کـــه  آورده  فراهـــم  را  موقعیتـــی  طبیعـــی،  مایـــع  گاز 
همســـایه  به عنـــوان  قطـــر  همـــکاری  بـــا  می تـــوان 
ــرزمینی خلیج فـــارس، نســـبت  جنوبـــی آب هـــای سـ
کشـــور اقـــدام و زمینـــه  بـــه انتقـــال فنـــاوری الزم بـــه 
کـــرد. بـــا  افزایـــش بهـــره وری تقاضـــای انـــرژی را فراهـــم 
ایـــن همـــه توســـعه حـــوزه انـــرژی و صـــادرات آن در 
گزینـــه اقتصـــادی به ویـــژه  شـــرایط تحریمـــی بهتریـــن 
کـــه  کشـــورهای همســـایه اســـت چرا بـــه  صـــادرات 
رشـــد  روبـــه  کشـــورهای همســـایه  انـــرژی  تقاضـــای 
کشـــورهایی  بـــرای  امـــکان می توانـــد  ایـــن  و  اســـت 
و  افغانســـتان  کســـتان،  پا عـــراق،  ترکیـــه،  ماننـــد 
بـــرای  ایـــران  تجـــاری  شـــریکان  به عنـــوان  عمـــان 
ــز فراهـــم شـــود. ازســـوی  ــرژی نیـ خریـــد حامل هـــای انـ
کمک هـــای  ایـــران نیـــز می توانـــد از فرصـــت  دیگـــر 
انرژی هـــای  از  بـــرای توســـعه اســـتفاده  بین المللـــی 
کنـــد و در تولیـــد و اســـتفاده  تجدیدپذیـــر اســـتفاده 
جدی تـــری  اقدام هـــای  تجدیدپذیـــر  انرژی هـــای  از 

انجـــام دهـــد.
کرمـــان مطالعاتـــی را در زمینـــه   دانشـــگاه شـــهید باهنـــر 
ــو و  ــای نـ ــرمایه گذاری در بخـــش انرژی هـ ــرورت سـ ضـ
کـــه براســـاس نتایـــج آن ایـــران  تجدیدپذیـــر انجـــام داده 
کیلومتـــر ســـاحل آبـــی دارای  بـــا داشـــتن حـــدود 14۰۰ 
ظرفیـــت باالیـــی در تولیـــد انـــرژی امـــواج و جـــذر و مـــد 

اســـت. 
انرژی هـــای  در  ســـرمایه گذاری  بـــا  کلـــی  به طـــور 
را  انرژی هـــا  ایـــن  می تـــوان  به راحتـــی  تجدیدپذیـــر 
به دلیـــل  و  کـــرد  صادراتـــی  خـــام  نفـــت  جایگزیـــن 
طریـــق  از  انرژی هـــا  ایـــن  فنـــاوری  بـــاالی  ســـطح 
ســـرمایه گذاری در ایـــن حـــوزه فرصت هـــای اشـــتغال 
دانشـــگاه های  فارغ التحصیـــان  بـــرای  جدیـــدی 
آورد. ســـرمایه های ســـرگردان بخـــش  فراهـــم  کشـــور 
خصوصـــی بـــا حمایـــت و درایـــت حرفـــه ای دولـــت و 
ـــادی  ـــت اقتص ـــبد مدیری ـــازی آن در س ـــپس روان س س
در  عاقه منـــد  افـــراد  نقش پذیـــری  می توانـــد  کشـــور 
کشـــور تثبیـــت  حـــوزه انـــرژی را در داخـــل و خـــارج از 

کنـــد. ▪

بسترهای آماده سرمایه گذاری 
در بخش انرژی

/ رضا پدیدار/ رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران 

با سرمایه گذاری در انرژی های 
تجدیدپذیر به راحتی می توان 
این انرژی ها را جایگزین نفت 

خام صادراتی کرد و فرصت های 
اشتغال جدیدی برای 

فارغ التحصیالن دانشگاه های 
کشور فراهم آورد
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بی برنامگی دولت و مجلس 
در جذب سرمایه 

/ گفت وگو با هدایت اهلل خادمی/  عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی 

کشـــور و تحریم هـــا جـــذب  شـــرایط اقتصـــادی امـــروز 
بـــه  اســـت  کـــرده  مواجـــه  مشـــکل  بـــا  را  ســـرمایه 
مختلـــف  حوزه هـــای  ســـرمایه گذاران  کـــه  طـــوری 
کـــه تـــداوم ایـــن رونـــد  کـــردن ندارنـــد  جـــرات ریســـک 
کشـــور را تهدیـــد می کنـــد لـــذا بایـــد بـــا اتخـــاذ  توســـعه 
ـــت اهلل  ـــا هدای ـــرد. ب ک ـــل  ـــئله را ح ـــن مس ـــژه ای ـــر وی تدابی
خادمـــی، عضـــو کمیســـیون انـــرژی مجلـــس بـــه گفتگـــو 
ــا در مجلـــس اراده ای بـــرای  ــا ببینیـــم آیـ نشســـته ایم تـ
ــود  ــرمایه وجـ ــل مشـــکات پیـــش روی جـــذب سـ حـ

دارد. 

کمبـــود نقدینگـــی آیـــا  بـــا توجـــه بـــه تحریم هـــا و 
بـــرای  برنامـــه ای  انـــرژی  کمیســـیون  و  مجلـــس 
دارنـــد؟  بخـــش خصوصـــی  در  جـــذب ســـرمایه  
کـــه دولـــت و مجلـــس برنامـــه ای   واقعیـــت آن اســـت 
بـــرای چنیـــن موضوعـــی ندارنـــد، مـــا صرفـــا دنبـــال 
یـــم و ببینیـــم  کـــه بـــه ســـمت جلـــو برو آن هســـتیم 
ــا  ــود تحریم هـ ــا وجـ ــا بـ ــاد. مـ ــد افتـ ــی خواهـ ــه اتفاقـ چـ
کنیـــم،  کاالهـــای مـــورد نیـــاز خـــود را تامیـــن  ـــم  ی مجبور
در زمـــان جنـــگ هـــم چنیـــن شـــرایطی داشـــتیم و بـــه 
کاالهـــا توانســـتیم آنهـــا  دلیـــل نیـــاز شـــدید بـــه برخـــی 
کـــرده و خودکفـــا شـــویم.   کشـــور تولیـــد  را در داخـــل 
کـــه توانســـته ایم نفـــت خـــود  امـــا متاســـفانه هـــر زمـــان 
کردیـــم. بعـــد در یـــک  کاالهـــا را هـــم وارد  را بفروشـــیم، 
مقطعـــی چـــون در بحـــث فـــروش نفـــت دچـــار مشـــکل 
شـــده ایم بـــه ســـراغ تولیـــد، ســـاخت، ســـرمایه گذاری 
ســـپس  و  رفته ایـــم  خصوصـــی  بخـــش  و  داخلـــی 
را  ایـــن موضـــوع  ایجـــاد شـــرایط جدیـــد  بـــا  دوبـــاره 

کردیـــم.  فرامـــوش 
بحـــث  در  مـــن  کـــه  اســـت  ســـال   ۳۰ حداقـــل 
کمـــک بـــه آن و تشـــویق  ســـاخت داخـــل، تولیـــد، 

ــته ام،  ــردان بحـــث داشـ ــا دولتمـ ــرمایه گذاری بـ ــه سـ بـ
چندیـــن بـــار هـــم مدیـــر نمونـــه در بخـــش پشـــتیبانی 
ســـاخت شـــده ام و از برخـــی روســـای جمهـــور هـــم 
ولـــی  کـــرده ام  یافـــت  تقدیـــر در لـــوح  مـــورد  ایـــن  در 
متاســـفانه هیـــچ پیشـــرفتی در زمینـــه ســـرمایه گذاری 

نداشـــته ایم. تولیـــد  رونـــق  و  خصوصـــی  بخـــش 
ـــرای ورود بخـــش خصوصـــی  دولت هـــا بایـــد زمینـــه را ب
ســـرمایه گذاری  بـــرای  را  کار  روش  و  کـــرده  فراهـــم 
کـــه می خواهـــد  کننـــد. بخـــش خصوصـــی  تســـهیل 
کاری وارد  یـــک  بـــه  منابـــع مالـــی و درآمـــد خـــود را 
کنـــد در مرحلـــه اول در معـــرض رقابـــت بـــا بخـــش 
یـــادی مجـــوز از  ــرار می گیـــرد و بایـــد تعـــداد ز دولتـــی قـ
کنـــد.  ســـازمان ها و ارگان هـــای مـــورد نظـــر دریافـــت 
ایـــن ســـازمان ها در ابتـــدا بـــه افـــراد ســـرمایه گذار بـــه 
کـــه  چشـــم دزد نـــگاه می کننـــد و برایشـــان ســـوال اســـت 
کجـــا آورده و چـــرا بـــه او وام داده انـــد  ایـــن فـــرد پـــول را از 
تـــاش  ایرانـــی  هـــر شـــخص  فرهنگـــی  نظـــر  از  لـــذا 
کـــه  کاری بخوبـــی انجـــام نشـــود. شـــاهدیم  می کنـــد تـــا 
کجـــا بـــود و اکنـــون کجاســـت؟ مســـئوالن  کـــره جنوبـــی 
کشـــور ســـال ها پیـــش بـــه ایـــران آمدنـــد و قـــرارداد  ایـــن 
کننـــد امـــا  کار  کارگرانشـــان در اینجـــا  کـــه تنهـــا  بســـتند 
اکنـــون آنهـــا بـــه دلیـــل اتخـــاذ تصمیـــم و داشـــتن اراده 

ــد. کننـ ــرفت  ــته اند پیشـ ــی توانسـ کافـ
موانـــع  از  دیگـــر  یکـــی  رانـــت  و  فســـاد  وجـــود 
البتـــه  اســـت.  خصوصـــی  بخـــش  ســـرمایه گذاری 
کنـــون حجت االســـام رئیســـی، رئیـــس قـــوه قضاییـــه  ا
بـــا فســـاد  تـــا حـــدودی در بحـــث مبـــارزه  توانســـته  
یـــم ایـــن  کـــه امیدوار کنـــد  اقتصـــادی موفـــق عمـــل 
کشـــوری  گـــر قـــوه قضاییـــه  کنـــد زیـــرا ا رونـــد ادامـــه پیـــدا 
کشـــور مســـلما توســـعه  مســـتقل و ســـالم باشـــد، آن 
ــه فقـــط در  ــه دلیـــل آنکـ ــون بـ کنـ ــرد. ا کـ پیـــدا خواهـــد 

کســـی  ســـطح مبـــارزه بـــا مفاســـد اقتصـــادی هســـتیم 
ســـال  چنـــد  ایـــن  در  چـــرا  نمی پرســـد  مســـئولی  از 
کاری انجـــام  کـــه ِســـمتی را عهـــده دار بـــودی هیـــچ 
کـــه سالم ســـازی ها انجـــام شـــد  نـــداده ای امـــا وقتـــی 
مـــا بـــه ســـطح دیگـــری وارد می شـــویم و از مدیـــران 
برنامه هـــای  ســـرانجام  می پرســـیم  مســـئوالن  و 

کجـــا رســـیده اســـت.  کاری تـــان بـــه 

می تـــوان  گســـترده  تحریم هـــای  وجـــود  بـــا  آیـــا 
کاهـــش  وابســـتگی بودجـــه را بـــه درآمدهـــای نفتـــی 
داد؟ نقـــش ارزهـــای دیجیتـــال در تامیـــن ســـرمایه 

ــدر جـــدی اســـت؟  چقـ
مـــا می توانســـتیم بـــا یـــک روشـــی از 2۰ ســـال پیـــش 
کشـــور از نفـــت  شـــروع بـــه قطـــع وابســـتگی بودجـــه 
کـــرده و بـــا قطـــع خام فروشـــی، نفـــت را تبدیـــل بـــه 
ارزآوری  برایمـــان  کـــه  کنیـــم  دیگـــری  فراورده هـــای 
کـــه  کشـــورهای دیگـــر بـــاور دارنـــد  بیشـــتری داشـــت. 
کل مـــردم آن ســـرزمین اســـت و پـــول  نفـــت ســـرمایه 
حاصـــل از فـــروش نفـــت را صـــرف ســـرمایه گذاری 
کشـــور مـــا  کـــه در  و ســـوددهی می کننـــد در صورتـــی 
دولـــت بـــا فـــروش آن تنهـــا هزینه هـــای خـــود را تامیـــن 
گـــر بخواهیـــم بگوییـــم طـــی دو ســـال آینـــده  می کنـــد، ا
جـــای  از  را  خـــود  منابـــع  و  نفروشـــیم  را  نفت مـــان 
کنیـــم چنیـــن چیـــزی امکان پذیـــر  دیگـــری تامیـــن 
کســـری بودجـــه مواجـــه می شـــویم. در  نیســـت و بـــا 
کـــه  گفـــت  رابطـــه بـــا ارزهـــای دیجیتـــال نیـــز بایـــد 
کـــه  ـــدازه و حجمـــی نیســـتند  ارزهـــای دیجیتـــال در ان
کننـــد و جایگزیـــن  کشـــور را حـــل  بتواننـــد مشـــکلی از 
مبـــادالت بانکـــی شـــوند، بلکـــه فعـــا درصـــد بســـیار 
کوچکـــی انجـــام  کمـــی باعنـــوان خریدهـــای خانگـــی و 

▪ می شـــود. 
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کمبـــود  آیـــا مجلـــس بـــا توجـــه بـــه تحریم هـــا  و 
نقدینگـــی برنامـــه ای بـــرای جـــذب ســـرمایه گذاران 

و ترغیـــب بخـــش خصوصـــی دارد؟ 
نیـــرو  و  نفـــت  وزارتخانه هـــای  در  ســـرمایه گذاری ها 
کان انجـــام می شـــود و رقم هـــا بســـیار  بـــه صـــورت 
باالســـت، یـــک پاالیشـــگاه حـــدود 4 میلیـــارد دالر 
یـــا 4۰ هـــزار میلیـــارد تومـــان نیـــاز بـــه ســـرمایه گذاری 
یالـــی داخلـــی در  دارد. ســـرمایه گذاری ها بـــا میـــزان ر
کوچـــک می توانـــد موفـــق باشـــد، البتـــه  اشـــل های 
درصـــورت فعـــال شـــدن بـــورس و پذیـــرش مـــردم بـــا 
و  نمـــی رود  هـــدر  آن هـــا  ســـرمایه های  اینکـــه  بـــاور 
ســـودی فراتـــر از بانک هـــا برایشـــان وجـــود دارد تـــا در 
کار  نهایـــت یـــک پاالیشـــگاه ایجـــاد شـــود، امـــا ایـــن 
آســـانی نیســـت و نمی تـــوان بـــا ســـرمایه های خـــرد ایـــن 

کار هـــای بـــزرگ را انجـــام داد.
موافقتنامه هـــا از ســـوی دو وزارتخانـــه نیـــرو و نفـــت 
بـــه  وابســـته  و  خصولتـــی  شـــرکت های  بـــا  بیشـــتر 
کـــه  دولـــت انجـــام می شـــود، مـــردم مثـــا در زمانـــی 
بـــرای  را  خـــود  ســـهام  بازنشســـتگی  صندوق هـــای 
برخـــی  دلیـــل  بـــه  شـــاید  می کننـــد  عرضـــه  فـــروش 
ــر  گـ ــد. ا کننـ ــاد  ــهام اعتمـ ــن سـ ــه ایـ ــر بـ کمتـ ــائل،  مسـ
یـــک بخـــش خصوصـــی بتوانـــد پنجـــاه درصـــد ســـهام 
از طریـــق فاینانـــس خارجـــی و 5۰ درصـــد  را  خـــود 
کنـــار  کنـــد و در  یـــال داخلـــی تامیـــن  دیگـــر را بوســـیله ر
آن صـــدا و ســـیما، وزارتخانه هـــای نیـــرو و نفـــت هـــم 
کنـــار آن آنهـــا بتواننـــد منابعـــی را  کننـــد و در  همـــکاری 
کـــرده و در الگو هـــای  از صنـــدوق ملـــی توســـعه تامیـــن 
هـــزار   5 خریـــد  و  صـــادرات  کمتـــر  و  کوچک تـــر 

بشـــکه  ای نفـــت را بـــه دلیـــل نیـــاز بـــه ســـرمایه گذاری 
کمتـــردر برنامـــه خـــود قـــرار دهنـــد، بســـیار زودتـــر بـــه 
ســـوددهی می رســـند و اینگونـــه ســـرمایه گذاری بـــرای 
بخـــش خصوصـــی و مـــردم ملموس ترخواهـــد بـــود.

زمینـــه  بـــه دشـــواری های موجـــود در  بـــا توجـــه 
مبـــادالت بانکـــی آیـــا مجلـــس ســـاماندهی ارز هـــای 
دیجیتـــال را بـــه منظـــور راهـــکاری بـــرای ترغیـــب 
بخـــش خصوصـــی بـــه ســـرمایه گذاری در برنامـــه 

خـــود دارد؟
دولـــت هنـــوز معامـــات و مبـــادالت پولـــی خـــود را 
برمبنـــای ارز هـــای دیجیتـــال قـــرار نـــداده اســـت، البتـــه 
یـــک آیین نامـــه ای را دولـــت وضـــع و مجوزهایـــی داده 
کنـــون دولـــت یـــا مجلـــس  اســـت، ولـــی بعیـــد می دانـــم ا
کنـــد و  بخواهـــد بـــه بحـــث ارز هـــای دیجیتـــال ورود 
ـــد. ارز هـــای دیجیتـــال  ـــه چنیـــن ریســـکی بزن دســـت ب
کار جدیـــدی اســـت و شـــاهد بودیـــم بـــه یـــک بـــاره  یـــک 
ــک  ــه یـ ــد بـ ــید و بعـ ــزار دالر رسـ ــه 18 هـ ــزار دالر بـ از هـ
کـــرد لـــذا نمی تـــوان ارز هـــای  بـــاره قیمـــت آن فروکـــش 
ــه  ــرار داد. البتـ ــرمایه گذاری قـ ــای سـ ــال را مبنـ دیجیتـ
یکـــی دیگـــر از معضـــات ارز هـــای دیجیتـــال ایـــن 
کـــه امنیـــت بســـیار باالیـــی در فضـــای مجـــازی  اســـت 
زده  دســـتبرد  راحتـــی  بـــه  گاهـــی  و  نـــدارد  وجـــود 

می شـــود.

علیـــه  گســـترده  تحریم هـــای  بـــه  توجـــه  بـــا 
ـــع  ـــه و مناب ـــد بودج ـــس می توان ـــا مجل ـــورمان آی کش

کنـــد؟  قطـــع  نفـــت  از  را  درآمـــدی 

درآمـــدی  منابـــع  می توانیـــم  صورتـــی  در  مـــا 
بـــا  کـــه  کنیـــم  قطـــع  نفـــت  از  را  کشـــور  بودجـــه 
ـــق الزم  ســـرمایه گذاری های الزم در بخـــش تولیـــد، رون
ــترده ای  گسـ ــادرات  ــار آن صـ کنـ ــرده و در  کـ ــاد  را ایجـ
داشـــته باشـــیم. مـــا بـــرای برخـــی ســـرمایه گذاری ها 
کاال هـــا واســـطه ای  نیازمنـــد ارز هســـتیم، زیـــرا برخـــی 
اســـت. ارز مـــورد نیـــاز را از طریـــق صـــادرات می تـــوان 
کـــه شـــرکت یـــا بخـــش  کـــرد البتـــه بـــه شـــرطی  تامیـــن 
خصوصـــی مذکـــور مایـــل بـــه بازگردانـــدن آن ارز بـــه 
ــی  ــک زمانـ ــگاه ها یـ ــی پاالیشـ ــرا برخـ ــد زیـ ــور باشـ کشـ
بعـــد از صـــادرات ارز خـــود را تحویـــل نمی دادنـــد.
کـــه ظرفیـــت داخلـــی  صـــادرات نبایـــد بـــه نحـــوی باشـــد 
کـــه یـــک زمانـــی ســـیب  آســـیب ببینـــد، همانطـــور 
کشـــور چندیـــن برابـــر شـــد لـــذا اصـــل  زمینـــی یـــا پیـــاز در 
ــا نبایـــد در داخـــل  ــیارخوب اســـت، امـ ــادرات بسـ صـ
ــزان  ــر میـ ــزون بـ ــد افـ ــد بایـ ــویم و تولیـ ــود شـ کمبـ ــار  دچـ
ـــم  ـــگری ه گردش ـــق  ـــه رون ـــد. البت ـــی باش ـــرف داخل مص
کشـــور بـــه نفـــت موثـــر  می توانـــد در قطـــع وابســـتگی 
کشـــور  کـــه جـــزو 1۰  باشـــد، مـــا دائمـــا اعـــام می کنیـــم 
گردشـــگری هســـتیم، ماننـــد  برتـــر در حـــوزه جاذبه هـــای 
توریســـم تاریخـــی، توریســـم ســـامت و ...، ولـــی یـــک 
گردشـــکری وجـــود دارد. مـــا  ســـری موانـــع بـــرای رونـــق در 
کار هـــای الزم را در نظـــر بگیریـــم  بایـــد یکســـری ســـاز و 
ــظ  ــا حفـ ــم و بـ یـ ــاز دار ــم نیـ ــه توریسـ ــم بـ کنیـ ــا حـــس  تـ
هنجار هـــای حداقلـــی امکانـــات خدماتـــی و رفاهـــی 
کنیـــم مثـــا قوانیـــن بـــا ثباتـــی را بـــرای رونـــق  را تامیـــن 
کمیـــت مواضـــع خـــود  گردشـــگری تصویـــب کنیـــم و حا

کنـــد.▪ را شـــفاف در ایـــن زمینـــه مشـــخص 

بورس؛ 
شاه راه سرمایه گذاری

/ گفت وگو با اسداهلل قره خانی/ عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی

کـــه  بـــرق  صنعـــت  خصـــوص  بـــه  کشـــور  صنایـــع 
تامیـــن بـــرق مصرفـــی خانگـــی و صنایـــع را بـــه عهـــده 
دارد، بـــرای زنـــده مانـــدن نیـــاز بـــه جـــذب ســـرمایه 
شـــرایط  بـــا  متاســـفانه  کـــه  دارد  تـــازه  نفس هـــای  و 
نامطلـــوب اقتصـــادی و تحریم هـــای آمریـــکا علیـــه 
کاهـــش پیـــدا  ایـــران، رونـــد ســـرمایه گذاری مختـــل و 
ـــا اســـداهلل قره خانـــی، عضـــو کمیســـیون  کـــرده اســـت. ب
کرده ایـــم  گفتگـــو  انـــرژی مجلـــس شـــورای اســـالمی 
کاهـــش ســـرمایه گذاری و زمینه هـــای الزم  تـــا چرایـــی 
کنیـــم. مشـــروح  بـــرای جـــذب بیشـــتر ســـرمایه را بررســـی 

ــر اســـت:  یـ ــرح ز ــه شـ ــو بـ گفتگـ
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اعمـــال  و  جامعـــه  اقتصـــادی  شـــرایط  علیرغـــم 
ــل  ــت قابـ ــوز فرصـ ــا هنـ ــران، آیـ ــه ایـ ــا علیـ تحریم هـ
توجهـــی بـــرای جـــذب ســـرمایه هـــای داخلـــی و 

کشـــور وجـــود دارد یـــا خیـــر؟ خارجـــی  در 
گـــذاری بـــا  گذشـــته نـــرخ ســـرمایه  ظـــرف چنـــد ســـال 
کـــه نبـــود امنیـــت  کاهـــش یافتـــه اســـت  شـــیب تنـــدی 
تاثیرگـــذار اســـت. هرچنـــد  ایـــن حـــوزه عاملـــی  در 
نمی تـــوان تحریـــم را تنهـــا علـــت در عـــدم جـــذب 
کـــرد امـــا شـــرکت های خارجـــی  ســـرمایه گذاری عنـــوان 
کـــه آمریـــکا بـــرای آنهـــا  در دنیـــا بـــه دلیـــل جریمه هایـــی 
کشـــورمان  در  ســـرمایه گذاری  از  می کنـــد  اعمـــال 
کســـی بخواهـــد در ایـــران  گـــر  اســـتقبال نمی کننـــد و ا
کنـــد چگونـــه می توانـــد ســـرمایه خـــود  ســـرمایه گذاری 
کـــه سیســـتم بانکـــی مـــا  کشـــور بیـــاورد در حالـــی  ـــه  را ب

بـــا سیســـتم بانکـــی دنیـــا هماهنـــگ نیســـت.
توســـط  بانکـــی  تســـهیات  و  وام  یافـــت   در بـــا 
در  پولـــی  حاضـــر  حـــال  در  بـــزرگ  شـــرکت های 
بانکهـــا  کـــه  وام هایـــی  و  نـــدارد  وجـــود  بانک هـــا 
داده انـــد قابـــل برگشـــت نیســـت، ایـــن در حالـــی اســـت 
کشـــورهای دنیـــا شـــرکت های بـــزرگ،  کـــه در تمـــام 
ـــازار ســـرمایه فراهـــم می کننـــد  تامیـــن مالـــی خـــود را از ب
شـــرکت های  بـــرای  معمـــوال  بانکـــی  تســـهیات  و 
یـــک  تحریـــم  مســـاله  اســـت.  متوســـط  و  کوچـــک 
گذشـــته  کـــه در دو ســـال  مســـاله خارجـــی اســـت 
در  بایـــد  را  مطلـــب  اصـــل  اســـت.  یافتـــه  تشـــدید 
کـــرد، متاســـفانه  تحریم هـــای داخلـــی جســـت و جـــو 
ظرفیت هـــای  و  پتانســـیل ها  از  نتوانســـته ایم  مـــا 
کشـــور همچـــون منابـــع طبیعی)معـــادن،  موجـــود در 
دسترســـی بـــه آب هـــای آزاد و...( و نیـــروی انســـانی، 
ــاید در  کـــه بایـــد و شـ ــور  کـــرده آنطـ جـــوان و تحصیـــل 

کنیـــم. اســـتفاده  ســـرمایه گذاری  جـــذب 
کشـــور  بســـترهای مناســـب بـــرای ســـرمایه گذاری در 
کشـــوری  کـــه در هـــر  وجـــود نـــدارد ایـــن در حالـــی اســـت 
بایـــد نقطـــه افزایـــش ســـرمایه گذاری فراهـــم و شـــناخته 
و  نامشـــخص  ارز  نـــرخ  بـــاال،  تـــورم  باشـــد،  شـــده 
از  بهره گیـــری  امـــکان  ارز،  گهانـــی  نا جهش هـــای 
کشـــور را بـــا مشـــکل رو بـــه رو  ظرفیت هـــای داخلـــی 

می کنـــد. 
قوانیـــن،  خـــاء  حمایتـــی،  مشـــکات  وجـــود 
و  شـــفافیت  عـــدم  نامناســـب،  زیرســـاخت های 
کـــه منجـــر  اطاع رســـانی و فســـاد از عواملـــی اســـت 

ــرای  ــی بـ ــرمایه گذاران و مانعـ ــان سـ ــلب اطمینـ ــه سـ بـ
گـــذاری می شـــود. وجـــود امنیـــت  جـــذب ســـرمایه 
ســـرمایه گذاری و ایجـــاد اطمینـــان در ایـــن حـــوزه بـــرای 
جـــذب نقدینگـــی ســـرگردان مـــردم دارای اهمیـــت 
مضاعفـــی اســـت لـــذا نخســـت بایـــد زیرســـاخت ها 
ـــا شـــفافیت، شناســـاندن  ـــل آن ب ـــا در ذی ـــاده شـــود ت آم
فســـاد  بـــا  مبـــارزه  و  ســـرمایه گذاری  موقعیت هـــای 
کـــه  زمینـــه جـــذب ســـرمایه گذاری فراهـــم شـــود، چـــرا 
در غیـــر اینصـــورت و بـــه دلیـــل عـــدم اطمینـــان بـــه 
ســـرمایه گذاران، افـــراد ســـرمایه خـــود را در بانک هـــا 
پس انـــداز و بـــدون پرداخـــت مالیـــات ســـودهای 18 
تـــا 2۰ درصـــد می گیرنـــد و ریســـک ســـرمایه گذاری را 

بـــه جـــان نمی خرنـــد. 

آیـــا ارزهـــای دیجیتـــال در قالـــب یـــک چارچـــوب 
گســـترش  بـــرای  اثرگـــذاری  روش  قانونـــی، 

اســـت؟  انـــرژی  صنعـــت  در  ســـرمایه گذاری 
دیجیتـــال  ارز  از  مختلفـــی  اســـتفاده های  کشـــورها 
کـــه اطاعـــات  می کننـــد، بـــه نظـــر می رســـد از آنجایـــی 
فرســـتنده و مســـیر انتقـــال پـــول در اســـتفاده از ایـــن 
ارزهـــا مشـــخص نیســـت، ایـــن موضـــوع می توانـــد بـــه 
ـــم و در زمینـــه  ـــرای شـــرایط تحری عنـــوان یـــک راهـــکار ب
صنعـــت بـــرق مفیـــد باشـــد امـــا نبایـــد احتیـــاط و اتخـــاذ 
سیاســـت درســـت را در اســـتفاده از ارزهـــای دیجیتـــال 
کشـــور مـــا  از نظـــر دور داشـــت.کمبود نقدینگـــی در 
بـــه دلیـــل  از شـــرکت ها  غوغـــا می کنـــد و بســـیاری 
گرودنـــه خـــارج شـــده اند و  مشـــکات نقدینگـــی از 
ـــا ظرفیـــت ۳۰  ـــد ب کـــه باقـــی مانده ان شـــرکت هایی هـــم 
ــی از  ــه یکـ کـ ــد  ــد فعالیـــت می کننـ ــد و 5۰ درصـ درصـ

کمبـــود نقدینگـــی اســـت . مشـــکات اساســـی آنهـــا 

کمبود نقدینگی چگونه باید جبران شود؟
 در حـــال حاضـــر دولـــت نیـــز بـــا ایـــن موضـــوع دســـت 
کـــه در ســـال  کـــه بـــا بودجـــه ای  گریبـــان اســـت چـــرا  بـــه 
گذشـــته تصویـــب شـــد میانگیـــن صـــادرات نفـــت 
ـــا قیمـــت 54 دالر  یـــک میلیـــون و نیـــم بشـــکه در روز ب
کـــه بـــا وضعیـــت تحریم هـــای پیـــش رو؛  نهایـــی شـــد 
ـــی  ـــی نخواهـــد شـــد، ایـــن در حال ـــن بودجـــه عملیات ای
کـــه وضعیـــت بـــازار ســـرمایه و بانک هـــا نیـــز  اســـت 

مطلـــوب نیســـت.

گســـترده علیرغـــم هزینه هایـــی  آیـــا تحریم هـــای 
کشـــور تحمیـــل می کنـــد، می توانـــد بودجـــه  کـــه بـــر 
کشـــور را بـــه ســـمت قطـــع وابســـتگی از درآمدهـــای 

کنـــد؟  نفتـــی هدایـــت 
انجـــام  بـــرای  تدابیـــری  نیازمنـــد  زمینـــه  ایـــن  در 
وضعیتـــی  مـــا  اقتصـــاد  هســـتیم؛  اصاحـــات 
ــن  ــود ایـ ــر نمی شـ ــال حاضـ ــه در حـ کـ ــه دارد  بیمارگونـ
کـــه بـــه عنـــوان مثـــال در CCU  بســـتری اســـت  بیمـــار را 
مســـیر  در  حرکـــت  بـــرای  یـــم؛  بیاور بیـــرون  یکبـــاره 
یـــم لـــذا  تـــک محصولـــی نیـــاز بـــه عمـــل جراحـــی دار
ـــژه در سیســـتم اقتصـــادی و برنامه ریـــزی  اقدامـــات وی
گریزناپذیـــر اســـت. حـــذف  بـــرای انجـــام اصاحـــات 
چهـــار صفـــر از پـــول ملـــی هرچنـــد اقدامـــی مثبـــت 
یابـــی می شـــود  امـــا در حـــال حاضـــر نیـــازی بـــه  ارز
کار نیســـت و در وهلـــه نخســـت بایـــد ثبـــات  ایـــن 
اینـــکار  بـــرای  و  ایجـــاد شـــود  کشـــور  اقتصـــادی در 
از  می خواهیـــم  مـــا  گیـــرد؛  صـــورت  برنامه ریـــزی 
کـــه ایـــن  آخریـــن زنجیـــره بـــه ابتـــدای زنجیـــره برســـیم 
نخواهـــد  موفقیت آمیـــز  و  نیســـت  امکان پذیـــر  کار 

بـــود. ▪

فساد، سدی در مقابل 
سرمایه گذاری

گو با فریال مستوفی/ رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق تهران / گفت و 

از جملـــه مهم تریـــن   کار  و  کســـب  و  ســـرمایه گذاری 
عوامـــل در رشـــد اقتصـــادی کشـــورها و به ویژه کشـــورهای 
گـــر در جامعـــه ای  در حـــال توســـعه محســـوب می شـــود. ا
ــرد،  ــورت نگیـ ــدازه الزم صـ ــد و انـ ــرمایه گذاری در حـ سـ
کنـــد یـــا متوقـــف خواهـــد شـــد. شـــبکه  رشـــد اقتصـــادی 
ـــه  ک ـــد  ـــود دارن ـــذار وج ـــل اثر گ ـــده ای از عوام ـــیار پیچی بس
بـــرای جـــذب ســـرمایه گذاری خارجـــی  را  بســـتر الزم 
ایجـــاد  داخلـــی  ســـرمایه های  فـــرار  از  جلوگیـــری  و 
می کننـــد. بـــا فریـــال مســـتوفی، رئیـــس کمیســـیون پـــول 
و ســـرمایه اتـــاق بازرگانـــی تهـــران بـــه گفتگـــو نشســـته ایم 
را  تحریـــم  شـــرایط  در  ســـرمایه گذاری  وضعیـــت  تـــا 
یـــر اســـت:  گفتگـــو بـــه شـــرح ز کنیـــم. مشـــروح  بررســـی 
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ـــودن، یکـــی از مهمتریـــن آنهاســـت. اینکـــه ســـاختار دولتـــی اقتصـــاد  کـــه دولتـــی ب ـــران عارضه هـــای بســـیاری دارد   اقتصـــاد ای
کنـــدی رونـــد توســـعه و ناپایـــداری رشـــد آن در مقاطـــع مختلـــف اثرگـــذار بـــوده، قطعـــا موضـــوع قابـــل  ایـــران، تـــا چـــه حـــد بـــر 
کـــه در  کمونیســـتی در اواخـــر دهـــه پنجـــاه  کمیـــت نـــگاه سوسیالیســـتی ـ  کـــه حا بحثـــی اســـت امـــا در نهایـــت بایـــد پذیرفـــت 
کـــه در نهایـــت بـــه  کشـــور منجـــر شـــد، ابتـــدای راهـــی بـــود  اوایـــل انقـــاب بـــه مصـــادره و ملی ســـازی بســـیاری از صنایـــع پیشـــرو 

ـــد.  ـــر ش ـــودن منج ـــی ب ـــا خصولت ـــی ی ـــی، خصوص ـــرزخ دولت ـــران در ب ـــاد ای ـــی اقتص تکلیف ـــاری و با گرفت
ـــرای حمایـــت از ایـــن بخـــش  گذشـــته عمـــده عوامـــل اقتصـــادی، علیرغـــم برنامه هـــای پرطمطـــراق ب در طـــول تمـــام ســـال های 
ـــی  ـــام بانک ـــت. نظ ـــده اس ـــازی ش ـــن و پیاده س ـــا تدوی ـــه آنه ـــر علی ـــواره ب ـــب وکارـ هم کس ـــی  ـــاالن واقع ـــه فع ـــاد ب ـــذاری اقتص گ و وا
گرفتـــه بودنـــد، پـــس از مدتـــی بـــه مهمتریـــن دغدغـــه و  کشـــور، در اختیـــار دولـــت قـــرار  کـــه در ســـونامی دولتی ســـازی اقتصـــاد 

چالـــش فعـــاالن بخـــش خصوصـــی تبدیـــل شـــدند. 
بـــه ایـــن ترتیـــب نـــرخ بـــاالی بهـــره بانکـــی و بـــه بیـــان ســـاده تـــر نـــرخ بـــاالی تامیـــن منابـــع مالـــی، بـــه اولیـــن بن بســـت بـــرای توســـعه 
فعالیت هـــای بخـــش خصوصـــی بـــدل شـــد. بعدهـــا بـــا ابـــاغ اصـــل 44 قانـــون اساســـی از ســـوی مقـــام معظـــم رهبـــری، اگرچـــه 
کـــه مـــورد  گرفـــت؛ امـــا آنچـــه  ـــرار  کار همـــه نهادهـــا ق ـــه عنـــوان یـــک راهبـــرد اساســـی در دســـتور  گـــذاری شـــرکت های دولتـــی ب وا

انتظـــار بـــود، هرگـــز تحقـــق نیافـــت. 
کـــه تضعیـــف  ـــود  یکـــی از مهمتریـــن دالیـــل شکســـت نســـبی خصوصی ســـازی در ایـــران، نحیـــف بـــودن بخـــش خصوصـــی ب
ـــه بســـیاری از  ـــا ســـلطه دولـــت ب ـــه دیدگاه هـــای ضـــد ســـرمایه داری آغـــاز شـــده و در نهایـــت ب ـــکا ب ـــا ات آن از اواخـــر دهـــه پنجـــاه ب

ـــت.  ـــه داش ـــی قارچ گون گسترش ـــی  ـــتم بانک ـــی سیس ـــر و حت ـــودآور و موث ـــرکت های س ش
گـــذار شـــده از  بـــه ایـــن ترتیـــب بخـــش خصوصـــی واقعـــی در عمـــده مـــوارد تـــوان و پتانســـیل الزم بـــرای خریـــد شـــرکت های وا
ســـوی دولـــت را نداشـــت. بـــه عـــاوه دولـــت هـــم علیرغـــم اینکـــه در دوره هایـــی بـــه ویـــژه دولت هـــای نهـــم و دهـــم از منابـــع 

بخش خصوصی واقعی؛ 
کارآمد اصلی ترین قربانی اقتصاد نا

/علیرضا کالهی/ نایب رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران
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گاهـــا ارتباطـــات را  مالـــی سرشـــار حاصـــل از فـــروش نفـــت برخـــوردار بـــود، امـــا بـــه جـــای اهلیـــت خریـــدار، قیمـــت و 
پایـــه واگذاری هـــا قـــرار داد و البتـــه در برخـــی مـــوارد بـــا منطـــق رد دیـــون، پروســـه خصوصی ســـازی را بـــه شـــکل جـــدی 

کـــرد.  خدشـــه دار 
ـــت  ـــی دول ـــی در ازای بده ـــای غیردولت ـــه نهاده ـــا ب ـــی از نیروگاه ه ـــذاری برخ گ ـــوه وا ـــی نح ـــدود بررس ـــیار مح ـــاد بس در ابع
کنتـــور در  کـــه زمانـــی بزرگ تریـــن شـــرکت ســـازنده  کنتورســـازی ایـــران  بـــه آنهـــا و یـــا خصوصی ســـازی شـــرکتی ماننـــد 

کـــه معیارهـــای نادرســـت در واگذاری هـــا، تـــا چـــه حـــد مخـــرب بـــوده اســـت.   خاورمیانـــه بـــود، نشـــان می دهـــد 
ــا ماهیتـــی  ــی، اساسـ ــای عمومـ ــه نهادهـ ــذاری بـ گـ ــل وا ــه دلیـ ــه بـ کـ ــی  ــاد بخشـ ــل در ایجـ ــن عامـ در حقیقـــت مهمتریـ
کشـــور بـــدل شـــوند همیـــن  کـــرده و غالبـــا نتوانســـته بـــه بخشـــی موفـــق و اثرگـــذار در سیســـتم اقتصـــادی  نامعلـــوم پیـــدا 

رویکـــرد نادرســـت دولـــت در خصوصی ســـازی بـــوده اســـت. 
ــا در یـــک  ــی، تنهـ ــی واقعـ ــعه بخـــش خصوصـ ــه توسـ کـ ــن اســـت  ــده انگاشـــت ایـ ــد آن را نادیـ ــه نبایـ کـ ــری  ــه دیگـ نکتـ
ـــازار  ـــب در ب کار مناس ـــاز و  ـــود س ـــل نب ـــه دلی ـــواره ب ـــران هم ـــا در ای ـــت. ام ـــر اس ـــفاف امکان پذی ـــت و ش ـــدون ران ـــاختار ب س
ســـرمایه و همچنیـــن چالش هـــای جـــدی در تامیـــن مـــواد اولیـــه، توســـعه بخـــش خصوصـــی در مســـیری ناهمـــوار و حتـــی 

صعب العبـــور ادامـــه یافتـــه اســـت. 
کنـــار نبـــود نظارت هـــای الزم بـــر علمکـــرد نظـــام بانکـــی  بـــه عـــاوه نبـــود شـــرکت های ســـرمایه گذاری حرفـــه ای و ســـالم در 
ــر  ــانده و همیـــن امـ ــه بن بســـت رسـ ــم بـ ــادار، عمـــا شـــکل گیری بازارهـــای مالـــی را هـ ــازمان بـــورس و اوراق بهـ ــز سـ و نیـ
ســـبب شـــده تـــا بخـــش خصوصـــی ابـــزار و روش قابل اتکایـــی بـــرای جـــذب ســـرمایه و افزایـــش منابـــع مالـــی و در نهایـــت 
کســـب وکار بـــه عنـــوان بازیگـــران واقعـــی اقتصـــاد آزاد،  رشـــد و توســـعه پایـــدار نداشـــته باشـــد. بـــه همیـــن دلیـــل صاحبـــان 
گســـترش داده و بـــر نفـــوذ بخـــش خصوصـــی  گـــذار شـــده، حـــوزه فعالیـــت خـــود را  نتوانســـتند بـــا خریـــد شـــرکت های وا

کشـــور بیفزاینـــد.  در 
کشـــور را در اختیـــار  کـــه بخشـــی از اقتصـــاد  در ایـــن میـــان بزرگتریـــن خریـــداران شـــرکت ها، یعنـــی نهادهـــای غیردولتـــی 
ـــق  ـــود را از طری ـــرمایه خ ـــتند س ـــب ، نتوانس ـــای مناس ـــود راهکاره ـــی و نب ـــای مال ـــازار ه ـــوغ ب ـــدم بل ـــل ع ـــه دلی ـــم ب ـــد ه دارن
کـــه بایـــد بـــه ماموریتشـــان  کـــرده و منابـــع مالـــی  بـــورس و یـــا همـــکاری بـــا صنـــدوق هـــای ســـرمایه گذاری تبدیـــل بـــه درآمـــد 

گســـترش دهـــد.  ـــا حمایـــت از اقشـــار مختلـــف ـ تخصیـــص می یافـــت،  ـ عمدت
ـــی  ـــاد نوع ـــه ایج ـــر ب ـــن ام ـــا در ای ـــص آنه ـــدم تخص ـــد و ع ـــگاه داری روی آوردن ـــه بن ـــه عرص ـــا ب ـــن نهاده ـــب ای ـــن ترتی ـــه ای ب
مدیریـــت سیاســـت زده و رانتـــی در ایـــن شـــرکت ها منجـــر شـــد. تحـــت چنیـــن شـــکل مدیریتـــی، بـــازده شـــرکت های 

کـــرد.  یـــان ده بـــدل  کاهـــش یافـــت و در نهایـــت آنهـــا را بـــه شـــرکت هایـــی ز گـــذار شـــده  وا
کنـــار  ـــی ثبـــات و پرریســـک در  کارآمـــد، ب کشـــور در ســـاختاری نا ـــد و صنعتـــی در   تضعیـــف مســـتمر فعالیت هـــای مول
کـــرده اســـت.  بـــاال بـــودن نـــرخ تامیـــن مالـــی تنهـــا صنایـــع رانتـــی و وابســـته بـــه مـــواد اولیـــه را حائـــز توجیـــه اقتصـــادی 
صنایعـــی نظیـــر پتروشـــیمی، فـــوالد، مـــس و آلومینیـــوم از انـــواع یارانه هـــای انـــرژی، آب و منابـــع طبیعـــی بهـــره می گیرنـــد، 
یالـــی تولیـــد می کننـــد و بـــر مبنـــای قیمـــت جهانـــی می فروشـــند، پـــس قطعـــا مزیـــت اقتصـــادی و رقابتـــی  بـــا هزینه هـــای ر

ـــد.  دارن
کـــه هیـــچ فعـــال اقتصـــادی عاقلـــی حاضـــر نیســـت بـــه فعالیـــت صنعتـــی  کار را بـــه جایـــی رســـانده  مجمـــوع ایـــن عوامـــل، 
کـــه نـــرخ بازدهـــی آن نســـبت بـــه عوامـــل اقتصـــادی نظیـــر تـــورم، هزینـــه تامیـــن مـــواد اولیـــه و نـــرخ  کنـــد، چـــرا  واقعـــی ورود 

کـــه عمـــا هیـــچ مزیتـــی باقـــی نمی گـــذارد.  تســـهیات بانکـــی آنقـــدر پاییـــن اســـت 
ورود بخـــش خصوصـــی بـــه بـــورس بـــا هـــدف افزایـــش میـــزان ســـرمایه هـــم دقیقـــا بـــه خاطـــر ارتبـــاط قیمت گـــذاری 
ـــا بســـیاری از ســـفته بـــازی  ـــازده پاییـــن فعالیـــت هـــای اقتصـــادی مولـــد در مقایســـه  ب ـــا نـــرخ بهـــره بانکـــی و ب شـــرکت ها ب
ـــعه یافته  ـــورهای توس کش ـــه در  ک ـــت  ـــن در حالیس ـــدارد. ای ـــادی ن ـــه اقتص ـــا توجی ـــورمان عم کش ـــاد  ـــج در اقتص ـــای رای ه
کســـب وکار و دســـتیابی بـــه  کـــه پـــس از ایجـــاد  یکـــی از راه هـــای تامیـــن ســـرمایه بـــرای توســـعه شـــرکت ها ایـــن اســـت 
کار بـــه شـــرکت هـــای ســـرمایه گذاری خطرپذیـــر رجـــوع می کننـــد و از طریـــق جـــذب ســـرمایه  رشـــد اولیـــه، بـــرای ادامـــه 
از ایـــن شـــرکت ها، هزینـــه مـــورد نیـــاز بـــرای توســـعه خـــود را فراهـــم می کننـــد و ســـپس در مراحـــل بعـــدی رشـــد حتـــی 
قبـــل از رســـیدن بـــه ســـوددهی بـــا عرضـــه عمومـــی ســـهام مســـیر خـــود را ادامـــه می دهنـــد. بـــه عنـــوان مثـــال شـــرکت اوبـــر، 
ـــورس  ـــارد دالر وارد ب ـــا ارزش5۰ میلی ـــت ب ـــال فعالی ـــس از ١٠ س ـــان، پ ـــیرانی جه کس ـــات تا ـــده خدم کنن ـــن  ـــن تامی بزرگتری

کنـــد.  شـــد و توانســـت بـــا جـــذب رقمـــی بالـــغ بـــر 1۰ میلیـــارد دالر ســـرمایه، فـــاز بعـــدی توســـعه خـــود را برنامه ریـــزی 
ـــی و همچنیـــن ســـودهای بانکـــی  ـــورس، رانت هـــای اطاعات ـــه دلیـــل ســـاختار ب ـــد ب ـــا پیـــاده ســـازی ایـــن رون ـــران ام در ای

ـــر نیســـت.  ـــد، امـــکان پذی کـــرده ان ـــد مزیـــت اقتصـــادی  کـــه عمـــا فعالیت هـــای صنعتـــی را فاق
کـــه مهمتریـــن  کاف ســـردرگمی شـــده  کـــه اقتصـــاد ایـــران بـــدل بـــه  کـــرد  امـــروز قطعـــا نمی تـــوان ایـــن مســـاله را انـــکار 
خروجی هـــای آن بـــازده پاییـــن عوامـــل اقتصـــادی از جملـــه ســـرمایه و نیـــروی انســـانی اســـت. بـــا اتـــکا بـــه همیـــن 
ــون دالر  ــر ۳۰ تریلیـ ــزون بـ گاز، افـ ــع نفـــت و  ــون دالر منابـ ــر ٣5 تریلیـ ــم تملـــک بـ ــران علیرغـ ــد، ایـ کارآمـ ــای نا خروجی هـ
ـــت  ـــوده و سال هاس ـــق نب ـــاال موف ـــادی ب ـــد اقتص ـــه رش ـــتیابی ب ـــرده، در دس ـــوان تحصیل ک ـــت ج ـــی و جمعی ـــع معدن مناب

ــار ســـیکل های متنـــاوب رکـــود تورمـــی و رشـــد اقتصـــادی پاییـــن اســـت.  گرفتـ
ایـــن اقتصـــاد فرســـوده بـــا بهـــره وری پاییـــن و رشـــدهای مقطعـــی ناپایـــدار بـــرای توســـعه نیازمنـــد سیاســـت هایـــی اســـت 
کـــرده و البتـــه الزمـــه ایـــن توســـعه نظـــارت  کـــه زمینـــه را بـــرای حضـــور، فعالیـــت و توســـعه بخـــش خصوصـــی واقعـــی فراهـــم 

مســـتمر، دقیـــق و غیررانتـــی دولـــت اســـت. ▪

هیچ فعال اقتصادی عاقلی حاضر 
نیست به فعالیت صنعتی واقعی 
ورود کند، چرا که نرخ بازدهی آن 

نسبت به عوامل اقتصادی نظیر 
تورم، هزینه تامین مواد اولیه و 

نرخ تسهیالت بانکی آنقدر پایین 
است که عمال هیچ مزیتی باقی 

نمی گذارد
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شـــما بـــه عنـــوان یکـــی از فعـــاالن بخـــش خصوصـــی 
کـــه هـــر روز بـــا مســـائل ایـــن صنعـــت  صنعـــت بـــرق 
درگیـــر هســـتید، وضعیـــت صنعـــت بـــرق را در شـــرایط 

ـــه ارزیابـــی می کنیـــد؟  تحریمـــی چگون
صنعـــت بـــرق صنعتـــی زیرســـاختی اســـت، بـــرق 
ــر داشـــتن نقشـــی پررنـــگ در زندگـــی مـــردم،  عـــاوه بـ
کشـــور نیـــز حائـــز اهمیـــت باالســـت و  در همـــه صنایـــع 
ـــان  ـــه تعبیـــری دیگـــر بـــرق در زندگـــی امـــروز حتـــی از ن ب
گنـــدم هـــم مهمتـــر شـــده اســـت. فعالیـــت و توســـعه  و 
همـــه صنایـــع اعـــم از صنعـــت پتروشـــیمی، ســـیمان، 
ـــه ایـــن صنعـــت وابســـته اســـت  فـــوالد، راه آهـــن و ... ب
ــر  کاری امکانپذیـ ــا انجـــام هیـــچ  و بـــدون بـــرق تقریبـ
ـــت دارد  ـــدری اهمی ـــه ق ـــرق ب ـــه ب ـــی ب ـــت. دسترس نیس
رتبه بنـــدی  بین المللـــی  شـــاخص  ده  از  یکـــی  کـــه 

کســـب وکار اســـت.  فضـــای 
قبـــل از انقـــاب اســـامی صنعـــت بـــرق مـــا بـــرای 
ــود  ــته بـ ــارج وابسـ ــه خـ ــم بـ ــرق هـ ــت بـ ــه یـــک پسـ تهیـ
وجـــود  ایـــران  نـــام  بـــه  برقـــی  صنعـــت  واقـــع  در  و 
اســـامی  انقـــاب  از  بعـــد  دهه هـــای  در  نداشـــت. 
کشـــور، بخـــش خصوصـــی  و خـــروج خارجی هـــا از 
کمابیـــش در ایـــن صنعـــت فعالیـــت می کـــرد،  کـــه 
حمایـــت شـــد و در مناقصـــات شـــرکت داده شـــد. 
گذشـــت زمـــان و حرکـــت رو بـــه پیشـــرفت بخـــش  بـــا 
و  پیمانـــکاران  ســـازندگان،  دارای  مـــا  خصوصـــی 
کـــه  ـــه طـــوری  مشـــاوران خوبـــی در ایـــن حـــوزه شـــدیم ب
ـــه طـــور محکـــم اعـــام می کنیـــم  ـــا قطعیـــت و ب امـــروز ب
ـــرق خودکفـــا شـــده ایم  ـــع و انتقـــال ب ی کـــه در تولیـــد، توز

کـــه حتـــی در  یـــم، صنعـــت برقـــی  و صنعـــت بـــرق دار
شـــرایط تحریم هـــا و ســـختی روی پـــای خـــود ایســـتاده 
کـــه می تـــوان  اســـت. البتـــه ایـــن بـــه ایـــن معنـــا نیســـت 
در حالـــت انـــزوا ادامـــه داد و ارتباطـــی بـــا دنیـــا نداشـــت 
بلکـــه ایـــن صنعـــت بـــه ســـبب هایتـــک بـــودن بـــرای 
ســـرمایه گذاری، بـــروز شـــدن و درآمدزایـــی و ارزآوری، 

نیازمنـــد داشـــتن رابطـــه بـــا دنیاســـت. 
بکارگیـــری  بـــا  انقـــاب،  از  بعـــد  دهه هـــای  در 
ـــت  ـــرق و حمای ـــت ب ـــت در صنع ـــتراتژی های درس اس
گـــر  ـــرق جایگزیـــن واردات شـــد. ا دولتمـــردان، تولیـــد ب
نبـــود   ۷۰ و   6۰ دهه هـــای  در  دولتمـــردان  حمایـــت 
مـــا صاحـــب صنعـــت نمی شـــدیم. ایـــن صنعـــت 
باعـــث رشـــد مـــا در صنایـــع دیگـــر نیـــز شـــده اســـت. 
منطقـــه  بـــرق  تولیـــد  قدرت هـــای  از  یکـــی  ایـــران 
اســـت، صنعـــت بـــرق ایـــران امـــروز ظرفیـــت تولیـــد 8۰ 
کـــه ایـــن میـــزان بـــه نســـبت  هزارمـــگاوات بـــرق را دارد 
خوبـــی  شـــاخص  کشـــور،  میلیونـــی   8۰ جمعیـــت 
کســـتان بـــا 2۰۰  کشـــوری مثـــل پا اســـت. در مقایســـه بـــا 
کـــه تنهـــا ۳۳ هـــزار مـــگاوات  میلیـــون نفـــر جمعیـــت 
ظرفیـــت  دارد،  شـــده  نصـــب  نیروگاهـــی  ظرفیـــت 
ـــتر  ـــت بیش ـــران از جمعی ـــده ای ـــب ش ـــای نص نیروگاه ه
اســـت و ایـــن نشـــان دهنده جایـــگاه برتـــر مـــا در ایـــن 
ــرای  ــم و بـ ــدر آن را بدانیـ ــد قـ ــه بایـ کـ صنعـــت اســـت 
ــکل  ــاد مشـ ــه ایجـ کـ ــادی آن  ــازوکار اقتصـ ــاح سـ اصـ

ــم.  کنیـ ــرده اســـت، تـــاش  کـ
ـــد در  کـــه بتوان ـــرق طـــوری نیســـت  ســـازوکار صنعـــت ب
شـــرایط پیـــش رو دوام بیـــاورد. شـــاید زمانـــی می شـــد 

برق؛ واجب تر از نان 
/ گفت وگو با حمیدرضا صالحی/ عضو هیات مدیره سندیکا و رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران

بیشـــتر فعالیت هـــای اقتصـــادی و صنعتـــی کشـــور 
علیـــه  آمریـــکا  یکجانبـــه  تحریم هـــای  اعمـــال  از 
ایـــران متاثـــر شـــدند و آســـیب دیدنـــد. صنعـــت بـــرق 
نیـــز بـــه عنـــوان زیرســـاختی ترین صنعـــت کشـــور از 
تبعـــات تحریـــم در امـــان نبـــوده اســـت. یکـــی از آثـــار  
ــرد  کـ ــرمایه گذاری نمـــود پیـــدا  ــا در حـــوزه سـ تحریم هـ
کشـــورهای دیگـــر امـــکان و انگیـــزه  کـــه  بـــه طـــوری 
مشـــکالت  خاطـــر  بـــه  را  ایـــران  در  ســـرمایه گذاری 
ـــه ایـــن صنعـــت  ک ـــی  ـــد در حال بانکـــی از دســـت دادن
گرفتـــن نیـــاز بـــه ســـرمایه گذاری های  بـــرای قـــدرت 
مســـائل  بررســـی  بـــرای  دارد.  خارجـــی  و  داخلـــی 
و  بـــرق  صنعـــت  در  ســـرمایه گذاری  بـــه  مربـــوط 
راه هـــای تامیـــن مالـــی در شـــرایط بی ثبـــات اقتصـــاد 
بـــا »حمیدرضـــا صالحـــی« عضـــو هیـــات  امـــروز، 
گفتگـــو  ایـــران  بـــرق  صنعـــت  ســـندیکای  مدیـــره 

یـــر اســـت: گفتگـــو بـــه شـــرح ز کرده ایـــم. مشـــروح 
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اقتصـــاد  ســـازوکار  نفتـــی،  دالرهـــای  بـــه  اتـــکا  بـــا 
یارانـــه ای را در صنعـــت بـــرق پیـــش بـــرد امـــا ایـــن 
ــاد  ــه نهـ ــاز بـ ــا نیـ ــو نیســـت و مـ ــر جوابگـ ــتم دیگـ سیسـ
یـــم تـــا بـــا اقتصـــاد آزاد  رگوالتـــوری در صنعـــت بـــرق دار
کـــرده و در شـــرایط رقابت پذیـــری و شـــفافیت  حرکـــت 
عرضـــه و تقاضـــا بـــه قیمـــت واقعـــی خـــود برســـد. 
کـــه مـــا از بخـــش خصوصـــی  ایـــن درســـت نیســـت 
کنـــد  ســـرمایه گذاری  بـــرق  صنعـــت  در  بخواهیـــم 
امـــا در قیمت گـــذاری آن نقـــش نداشـــته باشـــد. در 
تولیدکننـــدگان  بـــرای  نهـــادی  واقـــع وجـــود چنیـــن 
کـــه عمدتـــا  تجهیـــزات و خدمـــات ایـــن صنعـــت 
ـــی  ـــدی و مخرب ـــای ج ـــا چالش ه ـــوده و ب ـــی ب خصوص
در حـــوزه تامیـــن مـــواد اولیـــه مواجهنـــد، بـــه ایـــن دلیـــل 
کـــه  از اهمیـــت و ضـــرورت حیاتـــی برخـــوردار اســـت 
رقابت پذیـــری  قـــدرت  حفـــظ  متضمـــن  می توانـــد 

آن هـــا در بازارهـــای داخلـــی و منطقـــه ای باشـــد.

ســـرمایه گذاری های  جـــذب  در  بـــرق  صنعـــت 
محدودیت هایـــی  چـــه  بـــا  خارجـــی  و  داخلـــی 
مواجـــه اســـت؟ تحریم هـــا چـــه تاثیـــری بـــر رونـــد 
ســـرمایه گذاری در ایـــن صنعـــت داشـــته اســـت؟ 
کشـــور مـــا امـــروز از لحـــاظ ســـرمایه گذاری در شـــرایط 
ـــر نیـــز صنعـــت  ـــی نیســـت، در چنـــد ســـال اخی مطلوب
بـــرق یکـــی از طلبـــکاران بـــزرگ بـــوده اســـت، البتـــه 
امـــروز هـــم طلبـــکار اســـت، علـــت ایـــن امـــر عـــدم 
تطابـــق دخـــل و خـــرج ایـــن صنعـــت اســـت. امـــروز 
اقتصـــاد  و  یارانـــه ای  اقتصـــاد  بیـــن  بـــرق  صنعـــت 
آزاد، دوران بـــرزخ را طـــی می کنـــد. در ایـــن دوران هـــم 
ــار دولـــت بـــود و زمانـــی  کمـــک یـ بخـــش خصوصـــی 
کـــه دولـــت امـــکان جـــذب منابـــع نداشـــت و بانک هـــا 
ایـــن  نمی کردنـــد،  بـــاز  ســـی  ال  نیـــرو  وزارت  بـــرای 
کـــه بـــا تزریـــق منبـــع و دریافـــت  بخـــش خصوصـــی بـــود 
و  انداخـــت  راه  را  پروژه هـــا  بانک هـــا  از  تســـهیات 
اجرایـــی شـــدن پروژه هـــا ماحصـــل حضـــور بخـــش 
ــی  ــا بخـــش خصوصـ ــع عمـ ــود، در واقـ ــی بـ خصوصـ
کـــه دولـــت را فاینانـــس می کـــرد. امـــروز بخـــش  بـــود 
خصوصـــی بـــه بانک هـــا بدهـــکار اســـت امـــا دولـــت 
در بازپرداخـــت پـــول بـــه ایـــن بخـــش، تـــورم و شـــرایط 
کـــه بخـــش  کشـــور را در نظـــر نگرفتـــه و بـــه مبلغـــی 
خصوصـــی در آن ســـال ها فاینانـــس اجرایـــی پروژه هـــا 
لـــذا  می دهـــد  انجـــام  پرداخـــت  کـــرده،  تامیـــن  را 
ـــال  کان ـــد از  ـــش بای ـــن بخ ـــاالن ای ـــرد فع ـــارت دیرک خس

ــود.  ــری شـ ــه و پیگیـ ــی مطالبـ ــاق بازرگانـ اتـ
کـــرد  ـــرق  بخـــش خصوصـــی خـــود را فـــدای صنعـــت ب
امـــا خـــود الغـــر و رنجـــور شـــد لـــذا دولـــت و وزارت نیـــرو 
ـــد ایثـــار بخـــش خصوصـــی و اعضـــای ســـندیکای  بای
کننـــد و بـــا لحـــاظ اعتبـــار  صنعـــت بـــرق را جبـــران 
الزم بـــرای بازپرداخـــت دیرکـــرد در بودجـــه، بخـــش 
خصوصـــی را تنومنـــد و قدرتمنـــد ســـازند تـــا بتوانـــد 
کـــه مـــا در آینـــده صنعـــت  روی پـــای خـــود بایســـتد چـــرا 
یـــم. دولت هـــا  بـــرق بـــه بخـــش خصوصـــی نیـــاز دار
و  هدایـــت  بلکـــه  نیســـتند  مســـئول  تصدی گـــری 
ـــرق در  ـــت ب ـــذا صنع ـــد ل ـــده دارن ـــه عه ـــازی را ب بسترس

کامـــا خصوصـــی خواهـــد شـــد و در  ایـــران نیـــز روزی 
یـــم.  آن روز مـــا بـــه بخـــش خصوصـــی نیـــاز جـــدی دار
کاهـــش درآمدهـــای نفتـــی  در دولت هـــای جدیـــد و بـــا 
کـــه فراهـــم شـــده اســـت، حتمـــا  و توفیـــق اجبـــاری 
نقـــش ایـــن بخـــش بیشـــتر و پررنـــگ تـــر خواهـــد بـــود. 
ــا موجـــب  ــدید تحریم هـ ــور و تشـ کشـ کنونـــی  ــای  فضـ
کـــه  باشـــد  کشـــور منفـــی  شـــده ســـرمایه گذاری در 
ایـــن تنـــزل در حـــوزه انـــرژی نیـــز خـــود را نشـــان داده 
کـــه  اســـت. جـــز ســـاختار نامناســـب اقتصـــاد بـــرق 
خـــود چالـــش بزرگـــی بـــرای ســـرمایه گذرای در ایـــن 
ــن  ــر ایـ ــم بـ ــا هـ ــی رود، تحریم هـ ــمار مـ ــه شـ ــت بـ صنعـ
موضـــوع ســـایه افکنـــده اســـت لـــذا بایـــد از ایـــن دو 
ـــرق و ایجـــاد  کنیـــم. اصـــاح ســـاختار ب چالـــش عبـــور 
کـــه بایـــد  نهـــاد رگوالتـــوری دو راهـــکار اصلـــی اســـت 
ـــرو  ـــر نی ـــرد. وزی ـــورت بگی ـــدی ص ـــدام ج ـــا اق ـــاره آنه درب
کـــه در زمینـــه  کار بـــه مجلـــس قـــول دادنـــد  در ابتـــدای 
کننـــد ولـــی هنـــوز  تشـــکیل نهـــاد رگوالتـــوری اقـــدام 
حرکتـــی در ایـــن مســـیر ندیده ایـــم. آقـــای اردکانیـــان 
گـــر  کننـــد. ا بایـــد پـــر قـــدرت بـــه ایـــن وعـــده خـــود عمـــل 
ایـــن نهـــاد ایجـــاد شـــود بـــه ســـمت آزادســـازی اقتصـــاد 
کـــرد و ایـــن مـــا را بـــه آینـــده  بـــرق حرکـــت خواهیـــم 

کـــرد.  صنعـــت بـــرق امیـــدوار خواهـــد 
ایـــران بـــه دلیـــل ظرفیـــت بـــزرگ تولیـــد شـــده بـــرق، 
کشـــورهای همســـایه بـــه بـــرق  گاز ارزان و نیـــاز  بـــرق و 
ایـــران، قابلیـــت باالیـــی بـــرای تبدیـــل شـــدن بـــه هـــاب 
ـــم  ـــرایط تحری ـــت در ش ـــن قابلی ـــه دارد. ای ـــرژی منطق ان
هـــم قابـــل پیگیـــری اســـت و منتفنـــی نشـــده اســـت. 
ــه شـــکل  ــوده و بـ ــع بـ ــا قطـ ــد روابـــط بانکـــی مـ ــر چنـ هـ
بایـــد  مویرگـــی و محـــدود در حـــال انجـــام اســـت، 
ــتند  ــرژی »Bankable« هسـ ــای انـ ــه پروژه هـ کـ ــم  بدانیـ

ــرد.  کـ ــا حســـاب  و بایـــد روی آنهـ
ـــه همیـــن منـــوال جلـــو رفتـــه و حرکتـــی  گـــر بخواهیـــم ب ا
بـــرای اصـــاح ایـــن صنعـــت انجـــام ندهیـــم، مشـــکلی 
ـــه  ـــط ب ـــه فق ـــد. اینک ـــد ش ـــل نخواه ـــت ح ـــن صنع از ای
فکـــر مصـــرف بـــرق باشـــیم، رویکـــرد درســـتی نیســـت.
امـــروز میـــزان هزینـــه پرداخـــت شـــده از ســـوی خانوارهـــا 
ـــت.  ـــم نیس ـــک ه ـــول پف ـــدازه پ ـــی، ان ـــرق مصرف ـــرای ب ب
متاســـفانه نـــگاه بـــه بـــرق همیشـــه خدمـــات بـــوده نـــه 
ـــد  ـــت آن بای ـــت و قیم کاالس ـــرق  ـــه ب ک ـــی  کاال، در حال
توســـط نهـــاد رگوالتـــوری و میـــزان عرضـــه و تقاضـــا 
تعییـــن شـــود نـــه توســـط دولـــت. بـــا انجـــام اصاحـــات 
کـــه می تـــوان دارایـــی و ســـرمایه های صنعـــت  اســـت 
کشـــور  کـــرد. عـــدد بزرگـــی از دارایی هـــای  بـــرق را حفـــظ 
ـــادرات  ـــد ص ـــه می توان ک ـــت  ـــت اس ـــن صنع ـــت ای دس
کنـــد  کمـــک  بیشـــتر داشـــته باشـــد و بـــه اشـــتغال زایـــی 
ـــده  ـــث ش ـــب باع ـــازوکارهای نامناس ـــفانه س ـــا متاس ام
از پتانســـیل های بالقـــوه ایـــن صنعـــت جـــا بمانیـــم و 
درســـت اســـتفاده نکنیـــم. قیمـــت واقعـــی بـــرق و عـــدم 
گنجانـــدن آن در الیحـــه بودجـــه یکـــی از چالش هـــای 
اصلـــی صنعـــت بـــرق اســـت، براســـاس قانـــون دولـــت 
کـــه مابه التفـــاوت قیمـــت تمـــام شـــده  مکلـــف بـــوده 
ــا  ــد، بـ کنـ ــه درج  ــی را در بودجـ ــت تکلیفـ ــرق و قیمـ بـ
گام بزرگـــی در آزادســـازی اقتصـــاد انـــرژی  کار  ایـــن 

امروز میزان هزینه پرداخت شده از 
سوی خانوارها برای برق مصرفی، اندازه 
پول پفک هم نیست. متاسفانه نگاه به 

برق همیشه خدمات بوده نه کاال، در 
حالی که برق کاالست و قیمت آن باید 
توسط نهاد رگوالتوری و میزان عرضه و 

تقاضا تعیین شود نه توسط دولت
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انجـــام می شـــد، امـــا متاســـفانه وزارت نیـــرو و ســـازمان 
برنامـــه در ایـــن مـــورد جـــدی نبوده انـــد. راهـــکار حـــل 
کـــه  اســـت  رگوالتـــوری  نهـــاد  ایجـــاد  چالـــش  ایـــن 
تجربـــه موفـــق ایـــن موضـــوع را در مخابـــرات شـــاهد 

هســـتیم. 

ـــا چـــه حـــد  ـــرق ت ـــر صـــادرات ب ـــز ب ـــه نظـــر شـــما تمرک ب
کمـــک  می توانـــد بـــه افزایـــش منابـــع صنعـــت بـــرق 
ــه  ــران چگونـ ــرق در ایـ ــادرات بـ ــد؟ وضعیـــت صـ کنـ

اســـت؟ 
صنعـــت  بـــرای  خوبـــی  فرصـــت  بـــرق  صـــادرات 
کـــه همســـایگان بـــه بـــرق مـــا نیـــاز  بـــرق اســـت چـــرا 
ـــه یـــک انحصـــار  ـــد، ولـــی دولـــت ایـــن فرصـــت را ب دارن
نمی بـــرد.  آن  از  خوبـــی  اســـتفاده  و  کـــرده  تبدیـــل 
ـــدازه  ـــه ان ـــیر، ب ـــن مس ـــت از ای ـــرو و دول ـــد وزارت نی درآم
کـــه بخـــش خصوصـــی می توانـــد از  درآمـــدی نیســـت 
آن بدســـت بیـــاورد. بـــه نظـــر مـــن مـــا حتـــی می توانیـــم 
تمامـــی  باشـــیم.  داشـــته  صـــادرات  هـــم  پـــا  ارو بـــه 
پروژه هـــای انـــرژی توجیـــه اقتصـــادی دارنـــد، مهـــم 
کســـی باشـــد  کـــه ایـــن پـــروژه دســـت چـــه  ایـــن اســـت 
کار را درســـت انجـــام  کســـی می توانـــد ایـــن  و چـــه 
ـــار ایـــن موضـــوع  دهـــد؟ بخـــش خصوصـــی چندیـــن ب
کـــرده و بـــه دنبـــال تبدیـــل ایـــران بـــه هـــاب  را مطـــرح 
کـــه  ــا ایـــن اســـت  انـــرژی منطقـــه اســـت. خواســـته مـ
پایلـــوت  صـــورت  بـــه  را  موضـــوع  ایـــن  نیـــرو  وزارت 
در اختیـــار بخـــش خصوصـــی بگـــذارد، البتـــه الزم 
کامـــل بـــرق در اختیـــار بخـــش  نیســـت خریـــد و فـــروش 
خصوصـــی باشـــد بلکـــه می تـــوان در ابتـــدا بـــا ایجـــاد 
کار را انجـــام داد. ایـــن امـــر بایـــد طـــوری  کارگـــزاری ایـــن 
نکنـــد  ایجـــاد  مخـــرب  رقابـــت  کـــه  بیفتـــد  اتفـــاق 
گـــوش برســـد. درآمـــد  و صـــدای واحـــدی از آن بـــه 
حاصـــل از صـــادرات بـــرق می توانـــد در زمینـــه توســـعه 
ـــول  ـــه جـــای پ ـــا واردات تجهیـــزات ب ایـــن صنعـــت و ی

ــود.  ــتفاده شـ ــرق، اسـ بـ

کمیســـیون انـــرژی اتـــاق بازرگانـــی تهـــران چـــه  در 
بـــرق  بـــرای حـــل مشـــکالت صنعـــت  اقداماتـــی 
کشـــور انجـــام شـــده اســـت؟ شـــما بـــه عنـــوان نایـــب 
کـــه از فعـــاالن صنعـــت بـــرق  کمیســـیون  رئیـــس ایـــن 
چطـــور  را  اتـــاق  فعالیت هـــای  هســـتید،  کشـــور 

می کنیـــد؟  ارزیابـــی 
جایـــگاه  در  نیـــز  تهـــران  اتـــاق  انـــرژی  کمیســـیون 
خصـــوص  بـــه  صنایـــع  همـــه  مهـــم  مســـائل  خـــود 
صنعـــت بـــرق را پیگیـــری و بـــرای انعـــکاس آن بـــه 
کار  دســـتگاه های ذیربـــط تمـــام تـــاش خـــود را بـــه 
گرفتـــه اســـت. اخیـــرا نیـــز جلســـه ای بـــا موضـــوع بررســـی 
چالش هـــای ســـاخت داخـــل تجهیـــزات صنعـــت 
کمیســـیون برگـــزار شـــد.  نفـــت و صنعـــت بـــرق در ایـــن 
کمیســـیون  کـــه بـــا حضـــور اعضـــای  در ایـــن جلســـه 
انـــرژی اتـــاق و نماینـــدگان وزارت صمـــت و وزارت 
ـــدگان  ـــد، نماین ـــزار ش ـــط برگ ـــکل های مرتب ـــت و تش نف
تولیـــدی  واحدهـــای  چالش هـــای  اهـــم  ســـندیکا 
کـــه بـــا  صنعـــت بـــرق و راهکارهـــای پیشـــنهادی را 

کمیتـــه حمایـــت از ســـاخت داخـــل ســـندیکا  کمـــک 
کردنـــد.  ــه  ــود، ارائـ تهیـــه شـــده بـ

ســـفارش  ثبـــت  اولیـــه،  مـــواد  تامیـــن  چالش هـــای 
مشـــکات  ارز،  انتقـــال  و  نقـــل  ارز،  تخصیـــص  و 
اجرایـــی  یوزانـــس،  و  ریفاینانـــس  اســـنادی  اعتبـــار 
متناســـب  یالـــی،  ر اســـنادی  اعتبـــارات  نشـــدن 
دارای  کاالی  واردات  گمرکـــی ،  تعرفه هـــای  نبـــودن 
مشـــابه ســـاخت داخـــل، ممنوعیـــت واردات برخـــی 
بـــودن  غیرواقعـــی  تولیـــدی،  واحدهـــای  مواداولیـــه 
قیمت پایـــه صادراتـــی برخـــی تجهیـــزات صنعـــت 
گواهی نامه هـــای  یافـــت  در امـــکان  عـــدم  بـــرق، 
تســـت تجهیـــزات بـــه علـــت تحریـــم، عـــدم همـــکاری 
شـــرکت ها،  مطالبـــات  تهاتـــر  بـــا  صندوق هـــا 
توجیه ناپذیـــر بـــودن ســـقف تســـهیات ســـرمایه در 
کارفرمایـــان دولتـــی و  گـــردش، مطالبـــات معـــوق از 
موضـــوع بیمـــه و مالیـــات، اصلی تریـــن چالش هایـــی 
کـــه توســـط نایـــب رئیـــس و دبیـــر ســـندیکا  بودنـــد 
کـــه ایـــن موضوعـــات  مطـــرح شـــد.  از اینـــرو مقـــرر شـــد 
از ســـوی اتـــاق بازرگانـــی تهـــران بـــه دولـــت منعکـــس 
یـــت  محور بـــا  و  تهـــران  اتـــاق  همـــت  بـــه  و  شـــود 
ســـندیکای صنعـــت بـــرق، همایشـــی تحـــت عنـــوان 
برگـــزار  بـــرق  صنعـــت  تجهیـــزات  داخـــل  ســـاخت 

شـــود.

کـــه  بـــه نظـــر شـــما اســـتخراج ارزهـــای دیجیتـــال 
چـــه  دارد،  بـــرق  مصـــرف  بـــا  مســـتقیمی  ارتبـــاط 
فرصت هایـــی بـــرای صنعـــت بـــرق ایجـــاد خواهـــد 

ــرد؟ کـ
کویـــن حرفـــه و  مســـئله ارزهـــای دیجیتـــال و بیـــت 
کـــه بـــرای اســـتفاده درســـت  بیزینـــس جدیـــدی اســـت 
کـــرد. هیـــات  ـــد ســـازوکار مشـــخصی تعریـــف  از آن بای
وزیـــران در جلســـات اخیـــر خـــود بـــا اســـتخراج ارزهـــای 
دیجیتـــال بـــه عنـــوان یـــک فعالیـــت صنعتـــی و بـــا اخـــذ 
مجـــوز از وزارت صنعـــت، معـــدن و تجـــارت موافقـــت 
کـــرده اســـت. بـــه موجـــب ایـــن تصمیـــم، اســـتفاده 
مســـئولیت  قبـــول  بـــا  صرفـــًا  دیجیتـــال  ارزهـــای  از 
ریســـک از ســـوی متعامـــان بـــوده و مشـــمول حمایـــت 
نمی شـــود  بانکـــی  سیســـتم  و  دولـــت  ضمانـــت  و 
کشـــور نیـــز  و بهره گیـــری از آن در مبـــادالت داخـــل 
ـــورد اشـــاره  ـــر ایـــن، فعالیـــت م ـــزون ب مجـــاز نیســـت. اف
همچـــون ســـایر فعالیت هـــای صنعتـــی، مشـــمول 
ـــود و شـــمول معافیـــت از مالیـــات،  مالیـــات خواهـــد ب
ارز  بازگردانـــدن  و  دیجیتـــال  ارز  صـــدور  بـــه  منـــوط 

کشـــور اســـت.  حاصلـــه بـــه چرخـــه اقتصـــادی 
گـــذاری درســـت می تـــوان  ـــا هـــدف  ـــا ایـــن مصوبـــه و ب ب
از ایـــن حرفـــه جدیـــد منابـــع درآمـــدی خوبـــی ســـاخت. 
صادراتـــی  نـــرخ  نیـــز  ماینرهـــا  مصرفـــی  بـــرق  بـــرای 
یـــال  کـــه بایـــد بـــه ر ۷ ســـنت تعییـــن شـــده اســـت 
کشـــور چیـــن هدف گـــذاری خـــود  پرداخـــت شـــود. 
ـــز  ـــا نی ـــت، م ـــرده اس ک ـــن  ـــد تعیی ـــازار 2 درص ـــن ب را از ای
ـــود،  ـــای موج ـــازوکارها و ظرفیت ه ـــر س ـــه ب ـــا تکی ـــد ب بای
کنیـــم.▪ هـــدف و ســـهم خـــود را از ایـــن بـــازار مشـــخص 

صادرات برق فرصت خوبی برای 
صنعت برق است چرا که همسایگان 

به برق ما نیاز دارند، ولی دولت این 
فرصت را به یک انحصار تبدیل کرده 

و استفاده خوبی از آن نمی برد
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امنیت؛ آهن ربای جذب 
سرمایه گذاری در صنعت برق 

/ گفت وگو با علیرضا وفایی/  عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران

بـــا توجـــه بـــه بی ثباتـــی قیمت هـــا، نـــرخ ارز، تـــورم 
فرصتـــی  آیـــا  تحریم هـــا،  از  ناشـــی  مشـــکالت  و 
بـــرای جـــذب ســـرمایه های داخلـــی و خارجـــی در 
کشـــور بـــه خصـــوص در حـــوزه بـــرق وجـــود  صنعـــت 

دارد؟
اولیـــن مقولـــه الزم در مســـیر ســـرمایه گذاری داشـــتن 
ـــر  ـــا تکیـــه ب کـــه ســـرمایه گذار ب امنیـــت اســـت، امنیتـــی 
آن آســـوده خاطـــر آغـــاز بـــه ســـرمایه گذاری و فعالیـــت 
و  مناســـب  کار  نیـــروی  کـــرد.  خواهـــد  اقتصـــادی 
کشـــور،  انـــرژی ارزان ایـــران و جایـــگاه منطقـــه ای ایـــن 

خوبـــی  ســـرمایه گذاری  مزیت هـــای  و  فرصت هـــا 
ــورت تامیـــن امنیـــت  ــه در صـ کـ ــرده اســـت  کـ ــاد  ایجـ
ظرفیت هـــا  ایـــن  تمامـــی  از  می تـــوان  اقتصـــادی، 
جـــذب  بـــرای  بـــرق،  صنعـــت  قطعـــا  بـــرد.  بهـــره 
ســـرمایه گذاری های خارجـــی زمینه هـــای الزم را دارد 
امـــا متاســـفانه مشـــکات بانکـــی ناشـــی از تحریم هـــا 
کار را ســـخت و در برخـــی مـــوارد غیرممکـــن ســـاخته 
هـــم  اروپایـــی  کشـــورهای  کـــه  طـــوری  بـــه  اســـت 
آمادگـــی خـــود را بـــرای ســـرمایه گذاری در صنعـــت 
کرده انـــد امـــا بـــه دلیـــل مشـــکات بانکـــی،  بـــرق اعـــام 

ـــی  ـــه اجرای ـــه مرحل ـــرده و ب ک ـــی  ـــیر را ط ـــد مس نمی توانن
نتیجـــه مانـــدن  بـــی  امـــر  ایـــن  برســـانند. مصـــداق 
رایزنـــی دو ســـاله شـــرکت تولیـــدی رعـــد بـــرای امضـــای 
گـــر  تفاهمنامـــه همـــکاری بـــا شـــرکت زیمنـــس اســـت. ا
کـــرده و در  ایـــن شـــرکت احســـاس امنیـــت و ثبـــات 
ــرمایه گذاری می کـــرد، می توانســـت  صنعـــت بـــرق سـ
یـــادی اشـــتغال، صـــادرات  بـــا احتســـاب تعـــداد ز

کنـــد. قابـــل ماحظـــه ای هـــم ایجـــاد 
از طـــرف دیگـــر و در ُبعـــد داخلـــی بایـــد بـــه نقـــش قوانیـــن 
و مقـــررات تســـهیل کننده هـــم توجـــه داشـــته باشـــیم. 

ـــه  ـــده علی ـــال ش ـــای ِاعم ـــی و ارزی و تحریم ه ـــت های پول ـــروز، سیاس ـــادِی ام ـــوب اقتص ـــدان مطل ـــه چن در روزگار ن
کـــرده اســـت بـــه طـــوری  کشـــورمان، بخش هـــای فعـــال در حوزه هـــای اقتصـــادی و صنعتـــی را دچـــار مشـــکل 
کـــه ســـرمایه گذاری در صنعـــت کشـــور هـــم از ُبعـــد داخلـــی و هـــم از ُبعـــد خارجـــی ریســـک بـــه شـــمار مـــی رود و 
کـــه بـــا  آینـــده ای مبهـــم دارد. در ایـــن میـــان، ســـرمایه گذاری در صنعـــت بـــرق بـــه عنـــوان زیرســـاختی ترین صنعـــت 
یـــادی  زندگـــی مـــردم و حیـــات تمامـــی صنایـــع در هـــم تنیـــده و زندگـــی بـــدون آن قابـــل تصـــور نیســـت، از اهمیـــت ز
کـــه  برخـــوردار اســـت و بـــرای جـــذب ســـرمایه گذاری در ایـــن حـــوزه بایـــد تدابیـــر ویـــژه ای اندیشـــیده شـــود. تدابیـــری 
ـــرای بررســـی وضعیـــت  ـــرار بگیـــرد. ب ـــد در اولویـــت ق ـــه درآمدهـــای نقتـــی، بای ـــکا ب کاهـــش ات ـــه ضـــرورت  ـــا توجـــه ب ب
ســـرمایه گذاری در صنعـــت بـــرق و موانـــع ایـــن امـــر بـــا »علیرضـــا وفایـــی« عضـــو هیـــات مدیـــره و رئیـــس کمیتـــه 

ـــت:  ـــر اس ی ـــرح ز ـــه ش ـــو ب گفتگ ـــروح  ـــته ایم. مش ـــو نشس ـــه گفتگ ـــران ب ـــرق ای ـــت ب ـــندیکای صنع ـــی س ـــن مال تامی
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تدویـــن  طـــوری  بـــه  بایـــد  مقـــررات  و  قوانیـــن  ایـــن 
ســـرمایه گذاران  و   اقتصـــادی  فعـــاالن  کـــه  شـــوند 
ــته  ــی داشـ کافـ ــزه  ــن بخـــش انگیـ ــور در ایـ ــرای حضـ بـ
باشـــند. متأســـفانه در شـــرایط موجـــود به رغـــم اینکـــه 
تولیـــد  در  انکارناپذیـــر  نقشـــی  خصوصـــی  بخـــش 
و  تصمیم گیری هـــا  در  دارد،  آن  تجهیـــزات  و  بـــرق 
کمتریـــن نقـــش  تهیـــه و تدویـــن قوانیـــن و مقـــررات، 
ــی و  ــری تشـــکل های صنعتـ ــًا از همفکـ را دارد و غالبـ
گرفتـــه  اقتصـــادی فعـــال در صنعـــت بـــرق بهـــره الزم 

نمی شـــود. 

خصوصـــی  بخـــش  تـــوان  اینکـــه  بـــه  توجـــه  بـــا 
بـــرای ســـرمایه گذاری بـــه تحلیـــل رفتـــه، چگونـــه 
ســـرمایه های  تحریـــم  شـــرایط  در  می تـــوان 
کـــرد؟  هدایـــت  تولیـــد  ســـمت  بـــه  را  ســـرگردان 
تحریم هـــا در دو حـــوزه تامیـــن مـــواد اولیـــه و روابـــط 
کرد ه انـــد  ایجـــاد  بیشـــتری  مشـــکات  بانکـــی 
یـــا  کـــه امـــروز هیـــچ شـــخص حقوقـــی  بـــه طـــوری 
حقیقـــی ایرانـــی نمی توانـــد حســـاب بانکـــی در ســـایر 
ــیر بنـــده  ــا همـــه ایـــن تفاسـ کشـــورها داشـــته باشـــد. بـ
سیاســـت های بانکـــی و ارزی رئیـــس بانـــک مرکـــزی 
گـــر بـــا اعمـــال ایـــن سیاســـت ها ارز  را قبـــول دارم و ا
تـــک نرخـــی شـــود، وضعیـــت بهتـــر خواهـــد شـــد. 
کـــه بـــا افزایـــش نـــرخ ارز  البتـــه بایـــد توجـــه داشـــته باشـــم 
گرفتـــه و افزایـــش صـــادرات  صـــادرات قـــوت بیشـــتری 
در  کـــه می تـــوان  اســـت  داشـــته  بیشـــتری  آوری  ارز 
کار  حـــوزه صـــادرات بـــرق سیاســـت هایی درســـت بـــه 
گرفـــت و بهتریـــن بهـــره را بـــرد. امـــروز صـــادرات بـــرق در 
انحصـــار دولـــت بـــوده و بخـــش خصوصـــی اختیـــاری 
در ایـــن حـــوزه نـــدارد و بـــرق تولیـــدی توســـط ایـــن 
گـــر ایـــن  کـــه ا بخـــش از طریـــق دولـــت صـــادر می شـــود 
ـــرای بخـــش  ـــی ب ـــرود، اتفاقـــات خوب انحصـــار از بیـــن ب
خصوصـــی صنعـــت بـــرق و رونـــق ســـرمایه گذاری در 

ایـــن صنعـــت خواهـــد افتـــاد. 
بخـــش خصوصـــی صنعـــت بـــرق ایـــران قـــادر اســـت 
شـــرکت های  بـــا  زمینه هـــا  درصـــد   9۰ از  بیـــش  در 
کـــه مـــا قابلیت هـــای قابـــل  کنـــد. چـــرا  خارجـــی رقابـــت 
یـــم و همیـــن قابلیت هـــا  توجهـــی در ایـــن صنعـــت دار

کشـــور را در طـــول ســـال های تحریـــم و  صنعـــت بـــرق 
رکـــود و علیرغـــم بحـــران نقدینگـــی، ســـرپا نگـــه داشـــته 
اســـت. ســـازندگان، تولیدکننـــدگان و پیمانـــکاران 
صنعـــت بـــرق هـــر چنـــد بـــا ســـختی های فـــراوان، 
خـــود را بـــا شـــرایط پســـاتحریم وفـــق دادنـــد و توانســـتند 
کننـــد، پتانســـیل و توانمنـــدی هـــای بســـیاری  ثابـــت 

در ایـــن صنعـــت دارنـــد.
کشـــور وجـــود  کـــه در  امـــروز ســـرمایه های ســـرگردانی 
روانـــه   ... و  مســـکن  ارز،  طـــا،  ســـمت  بـــه  دارد 
شـــده اســـت، ایـــن ســـرمایه ها می توانـــد بـــا اتخـــاذ 
و  امنیـــت  ایجـــاد حـــس  و  سیاســـت های درســـت 
کنـــد. بـــر ایـــن اســـاس  ثبـــات بـــه ســـمت تولیـــد حرکـــت 
ــی  ــذاری باالیـ ــی تاثیرگـ اصـــاح سیاســـت های بانکـ
در هدایـــت ســـرمایه های ســـرگردان بـــه ســـمت رونـــق 
تولیـــد و توســـعه صنعـــت دارد. ســـود ســـپرده های 
کـــه مـــردم بـــه  بانکـــی بایـــد طـــوری محاســـبه شـــود 
جـــای ســـپرده گذاری در بانک هـــا، بـــه ســـمت تولیـــد 
کننـــد و از ســـود حاصـــل از آن اطمینـــان  ســـوق پیـــدا 
ــه امنیـــت  کـ ــم  کنـ ــد  کیـ ــد تا ــد، پـــس بایـ ــته باشـ داشـ
نقشـــی فوق العـــاده در جـــذب ســـرمایه گذاری های 

داخلـــی و خارجـــی دارد. 

بنیان هـــای  نقدینگـــی  کمبـــود  کـــه  شـــرایطی  در 
کـــرده اســـت، از دیـــدگاه  کشـــور را متزلـــزل  اقتصـــاد 
شـــما در شـــرایط تحریـــم دولـــت چـــه راهکارهایـــی 

ــور پیـــش رو دارد؟ کشـ ــی  ــن نقدینگـ ــرای تامیـ بـ
ــی از  ــرق یکـ ــادی صنعـــت بـ ــاختار اقتصـ اصـــاح سـ
کـــه دولـــت بایـــد آن را در  مهمتریـــن اقداماتـــی اســـت 
کـــه ایـــن ســـاختار  اولویـــت رســـیدگی قـــرار دهـــد چـــرا 
بـــرق  صنعـــت  بـــرای  یـــادی  ز مشـــکات  معیـــوب 
بـــه بـــار آورده اســـت و تـــا اصـــاح شـــود ایـــن رونـــد 
معیـــوب تـــداوم خواهـــد داشـــت. عـــدم تـــوازن مالـــی 
ـــف  ـــی ضع ـــت تکلیف ـــده و قیم ـــام ش ـــت تم ـــن قیم بی
ــًا  ســـاختار اقتصـــادی ایـــن صنعـــت اســـت. مطمئنـ
ادامـــه رونـــد جـــاری قیمت گـــذاری بـــرق امکان پذیـــر 
نخواهـــد بـــود و آثـــار اقتصـــادی بســـیار نامطلوبـــی، 
کلیـــه  در  بـــرق  از  غیربهینـــه  اســـتفاده  همچـــون 
بخش هـــای مصـــرف و در نتیجـــه اتـــاف ســـرمایه 
ملـــی دارد. به رغـــم تکلیـــف مقـــرر در بنـــد »ج« مـــاده 
ـــر افزایـــش  ـــون هدفمندســـازی یارانه هـــا مبنـــی ب »1« قان
کـــردن آن بـــا  تدریجـــی متوســـط قیمـــت بـــرق بـــرای برابـــر 
ـــان برنامـــه پنجســـاله پنجـــم  ـــا پای قیمـــت تمـــام شـــده ت
گذشـــت حـــدودا یـــک دهـــه  توســـعه، هنـــوز هـــم پـــس از 
یـــادی بیـــن ایـــن  از تصویـــب قانـــون مذکـــور، اختـــاف ز
دو وجـــود دارد. قیمـــت بـــرق بایـــد بـــه ســـمت واقعـــی 
کنـــد تـــا مشـــکات ایـــن صنعـــت  شـــدن حرکـــت 
را حـــل و بـــا ارائـــه الگـــوی درســـت، از ایـــن انـــرژی 

ــردد.  گـ ــتفاده  اسـ
ـــرق، فراهم ســـازی  ـــذا اصـــاح نظـــام قیمت گـــذاری ب ل

ســـرمایه گذاری  جـــذب  منظـــور  بـــه  زیرســـاخت ها 
رویکـــرد  بـــرق،  صنعـــت  توســـعه ای  پروژه هـــای  در 
جنـــگ  فضـــای  بـــا  متناســـب  و  تســـهیل گرایانه 
اقتصـــادی بـــرای بخش خصوصـــی، اصـــاح ســـاختار 
ـــا چشـــم انداز توســـعه  صنعـــت آب و بـــرق متناســـب ب
بـــه موقـــع  کشـــور و اجبارهـــای جهانـــی، پرداخـــت 
از  و...  بخش خصوصـــی  شـــرکت های  مطالبـــات 
کـــه دولـــت در وضعیـــت  مهم تریـــن مـــواردی هســـتند 

فعلـــی بایـــد بـــه آنهـــا توجـــه جـــدی داشـــته باشـــد.

گســـترده علیرغـــم هزینه هایـــی  آیـــا تحریم هـــای 
کشـــور تحمیـــل می کننـــد می تواننـــد بودجـــه  ـــر  ـــه ب ک
کشـــور را بـــه ســـمت قطـــع وابســـتگی از درآمدهـــای 

ـــد؟  کنن ـــت  ـــی هدای نفت
کـــردم، ایـــران بـــا نیـــروی  کیـــد  کـــه قبـــا نیـــز تا همانطـــور 
کار مناســـب و انـــرژی ارزان بهتریـــن جایـــگاه را بـــرای 
تنش هـــای  کـــه  شـــرطی  بـــه  دارد  ســـرمایه گذاری 
تامیـــن  را  ســـرمایه گذاران  امنیـــت  و  رفـــع  موجـــود 
کنیـــم. در مـــورد درآمدهـــای نفتـــی نیـــز بـــه جـــای اینکـــه 
ـــه  ایـــن درآمدهـــا  تـــاش داشـــته باشـــیم اتـــکای خـــود ب
برنامه ریـــزی  بـــا  بتوانیـــم  بایـــد  دهیـــم،  کاهـــش  را 
صنعـــت  توســـعه  بـــرای  درآمدهـــا  ایـــن  از  درســـت 
کـــرده و زمینه هـــای وابســـتگی بـــه آن را از  اســـتفاده 
بیـــن ببریـــم. ایـــران یـــک منبـــع غنـــی از انـــرژی اســـت 
گرفتـــه  کار  کـــه بایـــد   مدیریـــت درســـت در اقتصـــاد بـــه 
کـــرده  شـــود و بخـــش یارانـــه را از صنعـــت بـــرق جـــدا 
ــه  ــی بـ ــه شـــکل مقتضـ ــه را بـ و دولـــت پرداخـــت یارانـ

اقشـــار ضعیـــف جامعـــه پرداخـــت نمایـــد.

کمیتـــه تامیـــن مالـــی ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران 
و  ســـرمایه ها  جـــذب  زمینـــه  در  اقداماتـــی  چـــه 
انجـــام  بـــرق  صنعـــت  حـــوزه  در  ســـرمایه گذاران 

اســـت؟  داده 
ــاتحریم شـــرکت های بخـــش خصوصـــی  در دوره پسـ
بخشـــی از تامیـــن تجهیـــزات و اجـــرای پروژه هـــای 
صنعـــت بـــرق را عهـــده دار شـــدند لـــذا ســـندیکای 
صنعـــت بـــرق ایـــران بـــه عنـــوان نماینـــده بیـــش از 55۰ 
برنامه ریزی هـــا  بـــرق،  صنعـــت  در  فعـــال  شـــرکت 
آماده ســـازی  بـــرای  دقیقـــی  هدفگذاری هـــای  و 
ــا را  اعضـــای خـــود داشـــته اســـت و مشـــکات اعضـ
از مجـــرای اتـــاق بازرگانـــی و مجلـــس شـــورای اســـامی 
کمیتـــه تامیـــن مالـــی نیـــز در  کـــرده اســـت.  پیگیـــری 
دوران تحریم هـــا بنـــا بـــه نامشـــخص بـــودن وضعیـــت 
نداشـــته  چندانـــی  فعالیـــت  شـــرکت ها،  فعالیـــت 
کمیتـــه فعالیـــت خـــود را از ســـر خواهـــد  اســـت امـــا ایـــن 
ـــاش  ـــت ت ـــا نهای ـــکات اعض ـــع مش ـــرای رف ـــت و ب گرف

کـــرد. ▪ خـــود را خواهـــد 

ایران یک منبع غنی از انرژی است که 
باید با مدیریت درست در صنعت به کار 

گرفته شود و بخش یارانه را از صنعت 
برق جدا کرده و دولت پرداخت یارانه 

را به شکل مقتضی به اقشار ضعیف 
جامعه پرداخت نماید
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توسعه و سرمایه گذاری 
در بخش انرژی

ـــا توجـــه بـــه پیشـــرفت هـــا و رونـــد توســـعه ای  اندونـــزی ب
گرفتـــه نیازمنـــد  کـــه در ســـال هـــای اخیـــر در پیـــش 
کـــه  بـــوده  انـــرژی مـــورد نیـــاز صنایـــع خـــود  تامیـــن 
بخشـــی از ایـــن انـــرژی )نفـــت وگاز( وابســـته بـــه واردات 
ـــزی  کســـری تجـــاری اندون ـــر خـــود را در  اســـت. ایـــن ام
اســـت،  داده  نشـــان  موثـــر  طـــور  بـــه   2۰18 درســـال 
کســـری بـــه 8 میلیـــارد و 6۰۰  کـــه میـــزان  بـــه طـــوری 
میلیـــون دالر رســـید. لـــذا در چنیـــن وضعیتـــی توجـــه 
ــده و در تـــاش  ــز شـ ــرژی متمرکـ ــه بخـــش انـ دولـــت بـ
گذاری هـــای داخلـــی و  اســـت بـــا جـــذب ســـرمایه 
خارجـــی ضمـــن حرکـــت بـــه ســـمت افزایـــش تولیـــد 
ـــرژی از جملـــه  ـــع تولیـــد ان داخلـــی از ســـوی دیگـــر مناب
انرژی هـــای تجدیدپذیـــر )بـــاد، خورشـــیدی، زمیـــن 

ــد. ــی( را افزایـــش دهـ ــرق آبـ ــی و بـ گرمایـ
انـــرژی در اندونـــزی عامـــل بســـیار مهمـــی در ســـرعت 
کشـــور اســـت. بـــه  بخشـــیدن بـــه رشـــد اقتصـــادی 
طـــوری کـــه طـــی یـــک دهـــه گذشـــته خصوصـــا در زمـــان 
ریاســـت جمهـــوری »آقـــای جوکـــووی« توجـــه ویـــژه  ای 
بـــه توســـعه منابـــع تامیـــن انـــرژی شـــده و همـــواره در 
اولویـــت سیاســـت  هـــای راهبـــردی اقتصـــادی دولـــت 
بـــوده اســـت. در همیـــن رابطـــه هـــدف  دولـــت بـــرای 
گـــذاری در ایـــن حـــوزه در ســـال 2۰18 برابـــر  ســـرمایه 
کـــه از ایـــن مقـــدار ۳۷.2  بـــا 5۰.9 میلیـــارد دالر بـــود 
میلیـــارد دالر، یعنـــی 86% آن محقـــق شـــد. ضمـــن 
کـــه از ایـــن رقـــم نیـــز بـــه میـــزان ۳2 میلیـــارد دالر  ایـــن 

گـــذاری بـــوده اســـت.  جـــذب ســـرمایه  
البتـــه بـــرای بخـــش  هـــای مربـــوط بـــه زغـــال ســـنگ و 
گرفتـــه شـــده  معـــدن رقـــم 6.2  میلیـــارد دالر در نظـــر 
کـــه از آن فراتـــر رفـــت و بـــه عـــدد 6.8 میلیـــارد  بـــود 
هـــای  انـــرژی   بخـــش    2۰18 درســـال  رســـید.  دالر 
گاز بـــه ترتیـــب بـــا 4۰۰  تجدیدپذیـــر، بـــرق، نفـــت و 
میلیـــون، 9۰۰ میلیـــون و 4.5 میلیـــارد دالر، نســـبت بـــه 
گذاری هـــای  گرفتـــه شـــده در هـــدف   مقـــدار در نظـــر 

کمتـــری بـــوده انـــد. اولیـــه شـــاهد ارقـــام 
گزارشـــی  موسســـه  »اصـــاح خدمـــات ضـــروری »طـــی 
بخـــش  در  کاهـــش ســـرمایه-گذاری  در خصـــوص 
کـــه عبارتنـــد از:  کـــرده اســـت  انـــرژی 6  علـــت را ذکـــر 
کمیـــت دولتـــی، سیاســـت  هـــای غلـــط بـــرای  حا
در  تردیـــد  قانونـــی،  مشـــکات  گـــذاران،  ســـرمایه  
 ،)PLN دولتـــی  بـــرق  شـــرکت  قاطـــع  تصمیمـــات 
عوامـــل  و  اقتصـــادی  و  سیاســـی  هـــای  ریســـک  

اقتصـــادی محلـــی و جهانـــی.
کارشناســـان متخصـــص معتقدنـــد دولـــت موظـــف 
گـــذاران بـــه  اســـت سیاســـت  هـــای خـــود را بـــه ســـرمایه 
کنـــد و تصمیم گیرنـــدگان  طـــور روشـــن و شـــفاف اعـــام 
ــار نزدیـــک  ــع و تجـ ــان صنایـ ــه صاحبـ ــود را بـ ــد خـ بایـ
نمـــوده و در اتخـــاذ تصمیمـــات بـــا آن هـــا هماهنـــگ 
باشـــند. تغییـــر در تولیـــد محصـــوالت مشـــترک در 
کاهـــش هزینه هـــا،  گاز، بـــه منظـــور  بخـــش نفـــت و 
گـــذاری در ایـــن  کاهـــش ســـرمایه   یکـــی از دالیـــل 

ــوده اســـت.  ــال 2۰18 بـ بخـــش در سـ
کار  کســـب و  ــازار  یابـــی فعـــاالن بـ ــورد ارز در همیـــن مـ
ســـرمایه گذاری،  از  قبـــل  کـــه  اســـت  آن  از  کـــی  حا
تاثیـــر  و  ســـود  میـــزان  خصـــوص  در  ســـرمایه گذاران 
کننـــد.  آن بـــر افزایـــش درآمدهـــای خـــود  فکـــر مـــی  
کارشناســـان، دولـــت قوانیـــن  بـــا ایـــن حـــال از نظـــر 
هـــای  بخـــش  در  ســـرمایه گذاری  رونـــق  بـــرای  را 
گرچـــه هنـــوز  کـــرده،  باالدســـتی حـــوزه انـــرژی تســـهیل 
کـــه مانـــع جـــذب بیشـــتر  گیـــر  قوانیـــن دســـت و پا
ســـرمایه گذاری در بخـــش انـــرژی مـــی شـــود، وجـــود 
ــواره  ــاری همـ ــازار تجـ ــاالن بـ ــر ایـــن اســـاس فعـ دارد. بـ
ـــرای  ـــرآورد هزینه هـــا، خصوصـــا ب در حـــال مطالعـــه و ب

هســـتند. اکتشـــافی  فعالیت هـــای 
معتقـــد  ضـــروری  خدمـــات  اصاحـــات  موسســـه 
کـــم، نتیجـــه تعلیـــق  گـــذاری  کـــه ســـرمایه  اســـت 
فعالیـــت تعـــدادی از نیـــروگاه  هـــای بـــرق بـــوده اســـت. 
همچنیـــن بـــر اســـاس قانـــون شـــماره 5۰.2۰1۷ وزارت 
ــع  ــتفاده از منابـ ــورد اسـ ــی در مـ ــع معدنـ ــرژی و منابـ انـ
انـــرژی  هـــای تجدیدپذیـــر بـــا موانـــع قانونـــی مواجـــه 
کـــه در نتیجـــه آن بســـیاری ازطـــرح  هـــای تولیـــد  اســـت 
اجرایـــی شـــدن،  بـــرای  هـــای تجدیدپذیـــر  انـــرژی  

ــتند. ــرش هسـ ــل پذیـ غیرقابـ
کشـــور اندونـــزی دربخـــش نفـــت  ســـال 2۰18 بـــرای 
اخبـــار  براســـاس  خـــورد،  رقـــم  خوبـــی  ســـال  گاز  و 
گاز  ـــع جدیـــدی از نفـــت و  منتشـــره در ایـــن ســـال مناب
کشـــف شـــد و میـــزان  کشـــور  در مناطـــق مختلـــف 
افزایـــش ذخایـــر اندونـــزی بـــه بیـــش از 1۰5% نســـبت بـــه 
گـــذاری  کـــه 5% بیشـــتر از هـــدف  ســـال 2۰1۷ رســـید 

پیـــش  بینـــی شـــده، بـــود. 
در ایـــن خصـــوص مدیـــرکل انـــرژی و منابـــع معدنـــی 
ایـــن     Djoko Siswanto آقـــای گاز  و  نفـــت  وزارت 
ـــرای 5  دســـتاورد را حاصـــل تصویـــب برنامـــه توســـعه ب

گاز در ناحیـــه  ای از شـــمال غربـــی  منطقـــه نفـــت و 
کـــه چهـــار مـــورد از ایـــن مناطـــق  کینانـــگا دانســـت 
ـــت.  ـــوده اس ـــا ب ـــی هزینه ه یاب ـــتای باز ـــه در راس پنج گان
کشـــفیات جدیـــد  بـــر اســـاس اعـــام مقـــام مذکـــور 
 555 و  خـــام  نفـــت  بشـــکه  میلیـــون   542 شـــامل 

گاز طبیعـــی اســـت. میلیـــارد فـــوت مکعـــب 
همچنیـــن طبـــق داده  هـــای موسســـه تنظیـــم صنایـــع 
ــر 2۰18 از 289  ــاه نوامبـ ــا مـ گاز، تـ ــت و  ــتی نفـ باالدسـ
 251 تعـــداد  نواحـــی  ایـــن  در  اکتشـــافی  فعالیـــت 
مـــورد بـــه نتیجـــه رســـیده و موفقیـــت آمیـــز بـــوده  انـــد. 
بـــه غیـــر از ایـــن پـــروژه  هـــا در ســـال 2۰18 تعـــداد 6 
پـــروژه باالدســـتی مراحـــل تکمیـــل نهایـــی خـــود را 
گـــذاری در آن  هـــا  کـــه میـــزان ســـرمایه   گذرانده  انـــد 
۳46 میلیـــون دالر بـــوده و ۳4۰۰۰ بشـــکه نفـــت خـــام 

ــزوده اســـت. ــزی افـ ــدات اندونـ ــر تولیـ بـ
بخـــش دیگـــری از منابـــع تامیـــن انـــرژی اندونـــزی، 
کشـــور  ایـــن  اســـت.  تجدیدپذیـــر  هـــای  انـــرژی  
و  هـــا  انـــرژی   نـــوع  ایـــن  بـــه  دســـتیابی  بـــرای 
بـــه  نیـــاز  تجدیدپذیـــر  بـــرق  نیروگاه هـــای  ســـاخت 
بـــا  کـــه  دارد  دالری  میلیـــارد   1۰۷ ســـرمایه گذاری 
از  کشـــور  بـــرق  تولیـــد  درصـــد   2۳ تامیـــن  هـــدف 
ک اســـت. هـــر چنـــد از نظـــر دولتمـــردان  انرژی هـــای پـــا
کانـــی بســـیار ســـخت بـــوده و  جـــذب چنیـــن ســـرمایه 
بایـــد فضـــای جـــذاب و مناســـبی در ایـــن خصـــوص 

شـــود. ایجـــاد 
ــات  ــزی عملیـ ــل دولـــت اندونـ ــال قبـ ــدود دو سـ از حـ
اجرایـــی ســـاخت دو نیـــروگاه تولیـــد بـــرق از انـــرژی 
کـــرده اســـت.  گرمایـــی )Geothermal( را آغـــاز  زمیـــن 
کمربنـــد  گرفتـــن در مـــدار  کشـــور بـــه علـــت قـــرار  ایـــن 
ـــوس آرام و وجـــود مناطـــق  آتشفشـــانی در منطقـــه اقیان
ــورهای  کشـ ــزرگ تریـــن  ــره بـ ــیار، در زمـ ــانی بسـ آتشفشـ

گرمایـــی در جهـــان اســـت. دارنـــده منابـــع زمیـــن 
مصـــرف بـــرق در اندونـــزی ســـاالنه بیـــش از 1۰درصـــد 
ــاز  ــال نیـ ــر سـ ــاس هـ ــن اسـ ــر ایـ ــد و بـ ــی  یابـ ــش مـ افزایـ
ـــرق اســـت.  گیـــگاوات ســـاعت ب ـــه افزایـــش تولیـــد 6  ب
کاهـــش منابـــع ســـوخت فســـیلی  بنابرایـــن بـــا توجـــه بـــه 
ــر بیـــش از  ــای تجدیدپذیـ ــرژی  هـ ــه انـ ــور بـ کشـ ــه  توجـ

پیـــش شـــده اســـت.▪

راهبرد اندونزی برای جهش اقتصادی؛

برگرفته از سایت معاونت دیپلماسی 
اقتصادی وزارت امور خارجه
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بـــه نظـــر شـــما مهمتریـــن چالـــش فعـــاالن بخـــش 
خصوصـــی چیســـت؟ در اتـــاق بازرگانـــی تهـــران 
مشـــکالت  ایـــن  حـــل  بـــرای  قدم هایـــی  چـــه 

برداشـــته شـــده اســـت؟ 
تامیـــن  ســـازمان  در  کاری  تجربـــه  بـــه  توجـــه  بـــا 
تشـــخیص  هیات هـــای  در  حضـــور  و  اجتماعـــی 
کارفرمایـــان و پیمانـــکاران  مطالبـــات، از چالش هـــای 
کـــه از  گاهـــی داشـــتم لـــذا تصمیـــم بـــر ایـــن شـــد  آ
کارفرمایـــی و انجمن هـــا بـــرای طـــرح و  تشـــکل های 
ــر  ــم. بـ یـ ــل آور ــه عمـ ــوت بـ ــان دعـ تشـ ــاء مشکا احصـ
یـــخ  ایـــن اســـاس اولیـــن جلســـه بـــا تشـــکل ها در تار
2 بهمـــن 9۷ برگـــزار و مشـــکات و مســـائل موجـــود 
مطـــرح شـــد. بـــا جمع بنـــدی مشـــکات و مســـائل 
مدیـــران  بـــه  را  آنهـــا  خصوصـــی،  بخـــش  فعـــاالن 
کـــرده  ســـتادی ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی منعکـــس 

و خواســـتار ارائـــه راهـــکار شـــدیم. 
یـــادی از تصویـــب قانـــون تامیـــن اجتماعـــی  زمـــان ز
کامـــا  شـــرایط  امـــروز  می گـــذرد،   1۳54 ســـال  در 
کـــه فعالیت هـــای  بـــه طـــوری  کـــرده اســـت  تغییـــر 
گســـترده و برون ســـپاری ها بیشـــتر شـــده  اقتصـــادی 
بخشـــنامه ها  قوانیـــن،  اصاحیه هـــای  کـــه  اســـت 
گـــر  ا نیســـت.  پاســـخگو  صـــادره  آیین نامه هـــای  و 
کنیـــم الزم  را ریشـــه ای حـــل  بخواهیـــم مشـــکات 
بازنگـــری  جـــدی  صـــورت  بـــه  قوانیـــن  کـــه  اســـت 
ــران تمامـــی  ــاق تهـ ــده اتـ ــوان نماینـ ــه عنـ ــا بـ ــوند. مـ شـ

ـــا مرکـــز پژوهش هـــای مجلـــس مطـــرح  ایـــن مســـائل را ب
کردیـــم، آنهـــا نیـــز در موضـــوع ضـــرورت تغییـــر قوانیـــن 
باالدســـتی در حـــوزه تامیـــن اجتماعـــی بـــا مـــا هـــم 
کـــه در شـــرایط فعلـــی  نظـــر هســـتند امـــا معتقدنـــد 
کشـــور  و بـــا توجـــه بـــه اینکـــه 52 درصـــد از جمعیـــت 
تحـــت پوشـــش ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی هســـتند 
نمی تـــوان بـــدون اجمـــاع و جلـــب نظـــر نماینـــدگان 
ـــاد  ـــن ایج ـــری در قوانی ـــامی تغیی ـــورای اس ـــس ش مجل
مهیـــا  قانـــون  تغییـــر  بـــرای  شـــرایط  فعـــا  لـــذا  کـــرد 

نیســـت.
کـــه هزینه هـــای تحمیلـــی  بنـــده شـــخصا اعتقـــاد دارم 
کنتـــرل  ـــد مقـــداری  ـــه ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی بای ب
گـــر بخواهیـــم بـــا مســـائل ریشـــه ای برخـــورد  شـــود، ا
کارفرمایـــان اســـت،  کـــه بـــر دوش  کنیـــم و بـــار مالـــی را 
کنیـــم، بایـــد در ابتـــدا تعهـــدات و هزینه هـــای  کـــم 
کـــه ایـــن هزینه هـــا هـــم  کاهـــش دهیـــم  ســـازمان را 
شـــامل هزینه هـــای اداری و هـــم شـــامل هزینه هایـــی 
کـــه از بابـــت قوانیـــن تعهـــدآور بـــه ایـــن ســـازمان  اســـت 
ایـــن هزینه هایـــی  از  تحمیـــل شـــده اســـت. یکـــی 
کنتـــرل آن اندیشـــیده  کـــه حتمـــا بایـــد تدابیـــری بـــرای 
شـــود، بازنشســـتگی پیـــش از موعـــد در ایـــن ســـازمان 
اســـت. چـــرا بازنشســـتگی پیـــش از موعـــد در ســـازمان 
از  درصـــد   46 باشـــد؟  گســـتردگی  ایـــن  بـــه  بایـــد 
بازنشســـتگان ایـــن ســـازمان پیـــش از موعـــد هســـتند و 
یـــادی بـــه آن تحمیـــل می کننـــد. ایـــن ســـازمان  هزینـــه ز

ـــه تنهـــا هیـــچ جایگاهـــی در بودجـــه عمومـــی دولـــت  ن
ـــه  ـــت. در هم ـــز هس ـــکار نی ـــت طلب ـــه از دول ـــدارد بلک ن
جـــای دنیـــا ســـن بازنشســـتگی 65 ســـال اســـت در 
ـــاده  ـــق م ـــت و طب ـــن نیس ـــن چنی ـــران ای ـــه در ای حالیک
کار 2۰ ســـال و یـــا ۳۰ ســـال،  ۷6 بـــا توجـــه بـــه ســـابقه 
بازنشســـتگی در 6۰ یـــا 5۰ ســـالگی اتفـــاق می افتـــد 
و خانم هـــای شـــاغل بـــا همیـــن ســـابقه در 55 یـــا 45 
ســـالگی بازنشســـته می شـــوند لـــذا در مدیریـــت منابـــع 

ســـازمان بایـــد تغییـــرات اساســـی بـــه وجـــود آیـــد. 
اتـــاق بازرگانـــی تهـــران در جایـــگاه خـــود بـــه طـــرح 
و بررســـی مشـــکات تامیـــن اجتماعـــی و چالـــش  
ـــا ایـــن ســـازمان پرداختـــه  فعـــاالن بخـــش خصوصـــی ب
کـــه  و پیگیـــر ایـــن مســـائل اســـت امـــا بایـــد بدانیـــم 
تصمیم گیـــری در ایـــن حـــوزه بـــر عهـــده اتـــاق نبـــوده و 
ــوان  ــه در تـ ــرد. آنچـ ــورت می گیـ ــری صـ ــای دیگـ در جـ
را  بتوانیـــم بخشـــنامه ها  کـــه  اســـت  ایـــن  ماســـت، 
تســـهیل و مســـائل تشـــکل ها را بـــه طـــور اختصاصـــی 

کنیـــم.  پیگیـــری 

در جلســـات برگـــزار شـــده بـــرای طـــرح مشـــکالت، 
خصوصـــی  بخـــش  فعـــاالن  از  مســـائلی  چـــه 
ایـــن  حـــل  بـــرای  و  شـــده  مطـــرح  بـــرق  صنعـــت 
مســـائل چـــه پیشـــنهاداتی ارائـــه شـــده اســـت؟ 
مربـــوط  صنعـــت  ایـــن  فعـــاالن  مشـــکل  بیشـــترین 
کـــه ایـــن حـــق  بـــه حـــق بیمـــه قراردادهاســـت چـــرا 

عزم اتاق تهران برای حل مشکالت 
بیمه ای فعاالن صنعت برق

گو با صغری علی آبادی/ مدیر امور بیمه و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی تهران  /گفت و 

منظـــور  بـــه  ایـــران  بـــرق  صنعـــت  ســـندیکای 
شـــرکت های  چالش هـــای  مهمتریـــن  شناســـایی 
بـــا  کـــه  داد  انجـــام  جامعـــی  نظرســـنجی  عضـــو، 
بـــه  اجتماعـــی  تامیـــن  بیمـــه  حـــق  آن،  بررســـی 
ــا  ــن چالش هـ ــن و اصلی تریـ ــی از مهمتریـ ــوان یکـ عنـ
فعـــاالن  دیـــدگاه  از  حقیقـــت  در  شـــد.  شناســـایی 
ـــکاری  ـــای پیمان ـــه قرارداده ـــق بیم ـــرق، ح ـــت ب صنع
کـــه اعضـــا انتظـــار  و خریـــد از محورهایـــی هســـتند 
دارنـــد توســـط ســـندیکا پیگیـــری و دنبـــال شـــود. بـــرای 
ـــاق بازرگانـــی  ـــال ات کان پیگیـــری مشـــکالت اعضـــا از 
تهـــران، بـــا خانـــم علی آبـــادی، مدیـــر امـــور بیمـــه و 
گفتگـــو  تامیـــن اجتماعـــی اتـــاق بازرگانـــی تهـــران بـــه 
یـــر اســـت: گفتگـــو بـــه شـــرح ز نشســـته ایم. مشـــروح 
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ــان  ــه قابـــل پیش بینـــی نبـــوده و پیمانـــکار در پایـ بیمـ
قـــرارداد بـــا مراجعـــه بـــه شـــعب تامیـــن اجتماعـــی از آن 
مطلـــع می شـــود. البتـــه چـــون در ایـــن مـــورد وحـــدت 
یـــه ای وجـــود نـــدارد، تفســـیرهای متفاوتـــی ارائـــه  رو
شـــده و قیمت هـــای متفاوتـــی هـــم ارائـــه می شـــود. 
ــندیکای  ــده سـ ــوان نماینـ ــه عنـ ــائلی بـ ــدس مسـ مهنـ
صنعـــت بـــرق ایـــران در جلســـات بررســـی مشـــکات، 
کـــرد مبنـــی بـــر اینکـــه  پیشـــنهادی منطقـــی مطـــرح 
از  بایـــد  مناقصـــات  در  حضـــور  بـــرای  پیمانـــکاران 
گاهـــی داشـــته باشـــند تـــا بتواننـــد بـــا  هزینه هـــای خـــود آ
کیـــد  برآوردهـــای مالـــی، قیمـــت پیشـــنهاد دهنـــد. بـــا تا
ــازی  ــوع، بحـــث استانداردسـ ــر اهمیـــت ایـــن موضـ بـ
حـــق بیمه هـــا مطـــرح شـــد. بنـــده ایـــن مشـــکات 
و پیشـــنهاد ســـندیکا را بـــا مدیـــران ارشـــد ســـتادی 
و سرپرســـت ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی در میـــان 
گذاشـــته و بـــه باالتریـــن مقـــام ســـازمان نیـــز منعکـــس 
کـــه همیـــن اقـــدام باعـــث بـــاز شـــدن بـــاب  کـــردم 
ـــرکار  ـــا از س ـــا دارد در اینج ـــد. ج ـــات ش ـــکیل جلس تش
کـــه  خانـــم دکتـــر حیـــدری مدیـــرکل غـــرب تهـــران بـــزرگ 
در برگـــزاری ایـــن جلســـات نهایـــت همـــکاری را بـــا 

ــم.  کنـ ــی  ــکر و قدردانـ ــتند، تشـ ــران داشـ ــاق تهـ اتـ
اردیبهشـــت   11 موضـــوع،  ایـــن  طـــرح  دنبـــال  بـــه 
بـــا حضـــور  غـــرب  کل  اداره  مـــاه 98 جلســـه ای در 
مدیـــران ســـتادی و اجرایـــی ســـازمان برگـــزار و مقـــرر 
ــر  شـــد اتـــاق بازرگانـــی تهـــران مشـــکات مطروحـــه هـ
یـــک از تشـــکل های صنفـــی را بـــه صـــورت منفـــک 
و طبقه بنـــدی شـــده در هـــر یـــک از جلســـات مطـــرح 
کنـــد تـــا راهکارهـــای الزم بررســـی و ارائـــه شـــود. 19 
خـــرداد نیـــز اولیـــن جلســـه بـــا نماینـــدگان ســـندیکا 
بـــرای بررســـی مشـــکات فعـــاالن بخـــش خصوصـــی 
صنعـــت بـــرق برگـــزار شـــد. در ایـــن جلســـه بـــا پیشـــنهاد 
بنـــده نمایندگانـــی از توانیـــر و وزارت نیـــرو بـــه عنـــوان 
ایـــن  حضـــور  داشـــتند.  حضـــور  کار  واگذارنـــدگان 
ـــرا  ـــت چ ـــی داش ـــت باالی ـــه اهمی ـــدگان در جلس نماین
کـــه پیمانـــکاران از یـــک طـــرف بـــا تامیـــن اجتماعـــی 
کار درگیـــر هســـتند  و از طـــرف دیگـــر بـــا واگذارنـــدگان 
کـــه همـــه  و بـــرای بررســـی مشـــکل آنهـــا بهتـــر بـــود 
طرف هـــا حاضـــر باشـــند و دیدگاه هـــای خـــود را بیـــان 
کـــه ســـازمان  کنیـــم  کننـــد. ایـــن نکتـــه را نیـــز بایـــد توجـــه 
نیـــز بخـــش اعظـــم اطاعـــات مربـــوط بـــه قراردادهـــا 
گـــر  ا لـــذا  می کنـــد  یافـــت  در کار  واگذارنـــدگان  از  را 
کار در جلســـات شـــرکت  نماینـــدگان واگذارنـــدگان 
کان  ـــا کم ـــکات  ـــود، مش ـــن نش ـــائل روش ـــد و مس نکنن

باقـــی خواهـــد بـــود. 
مدیـــرکل  دقـــت،  مهنـــدس  مذکـــور  جلســـه  در 
امـــور پیمانـــکاران شـــرکت توانیـــر و مدیـــران تامیـــن 
کـــه مـــورد توجـــه  ـــد  کردن اجتماعـــی مســـائلی را مطـــرح 
گرفـــت و پیشـــنهاداتی هـــم دربـــاره ضـــرورت  قـــرار 
ـــه شـــد. در  استانداردســـازی حـــق بیمـــه قراردادهـــا ارائ
کـــه از تصویـــب بخشـــنامه  ایـــن جلســـه عنـــوان شـــد 
ــرو  ــال نیـ ــد اســـت )انتقـ ــه دو بنـ ــدود بـ ــه محـ کـ  14/5
و  گذشـــته  یـــادی  ز زمـــان  راه انـــدازی(  و  نصـــب  و 
ایـــن بخشـــنامه پاســـخگوی نیـــاز فعلـــی پیمانـــکاران 
نیســـت و بـــاب تفســـیر را در واحدهـــای اجرایـــی بـــاز 

گذاشـــته اســـت. در آن زمـــان برون ســـپاری شـــرکت 
گســـتردگی موضوعـــات نبـــوده، امـــا  توانیـــر بـــه ایـــن 
گســـترده تر شـــده  ــوزه فعالیـــت  پیمانـــکاران  ــروز حـ امـ
یـــع  اســـت و در حوزه هـــای مختلفـــی از جملـــه توز
بـــرق، تولیـــد، خریـــد و فـــروش و تامیـــن تجهیـــزات 

یـــم.  فعالیـــت می کننـــد و انـــواع قراردادهـــا را دار

آیین نامه هـــای  و  بخشـــنامه ها  تنـــوع  و  تعـــدد 
ــادی  ــاالن اقتصـ ــرای فعـ ــه مشـــکلی بـ ــازمان چـ سـ
و  قوانیـــن  تغییـــر  یـــا  آیـــا  اســـت؟  کـــرده  ایجـــاد 
فعـــاالن  مشـــکالت  حـــل  امـــکان  بخشـــنامه ها 

دارد؟  وجـــود  بـــرق  صنعـــت 
ـــی تهـــران  ـــاق بازرگان نماینـــدگان توانیـــر، وزات نیـــرو، ات
کـــه بخشـــنامه  و ســـندیکا همـــه اجمـــاع نظـــر داشـــتند 
ـــا  ـــذا ب ـــکاران نیســـت ل 14/5 دیگـــر پاســـخگوی پیمان
کـــه در جلســـه بعـــدی  پذیـــرش ایـــن موضـــوع بنـــا شـــد 
کارگـــروه  کارشناســـی تـــر و در  ایـــن مســـئله بـــه طـــور 
ویـــژه ای بررســـی شـــود. بـــر ایـــن اســـاس 29 خـــرداد 
98 جلســـه ای در اداره وصـــول حـــق بیمـــه ســـازمان 
ـــران ارشـــد ســـتادی  ـــا حضـــور مدی تامیـــن اجتماعـــی ب
و  نیـــرو  وزارت  توانیـــر،  کارشناســـی  تیـــم  ســـازمان، 
کـــه بســـیار مفیـــد بـــود. در ایـــن  ســـندیکا برگـــزار شـــد 
کـــه  ـــود  کلیپـــی توســـط ســـندیکا تهیـــه شـــده ب جلســـه 
وزارت  اقدامـــات  بـــرق،  زیرســـاخت های صنعـــت 
نیـــرو و موضـــوع پیمان هـــا را بـــه تصویـــر می کشـــید. 
ــران در  ــا را بـــرای حاضـ ــز انـــواع قراردادهـ ــر نیـ تیـــم توانیـ
کردنـــد و یـــک ســـی دی حـــاوی 2۰  جلســـه تشـــریح 
کارشناســـان ارشـــد  مـــدل قـــرارداد بـــه تیـــم مدیـــران و 
ـــا مطالعـــه بیشـــتر، از تمامـــی  ـــا ب ســـازمان ارائـــه دادنـــد ت
کننـــد تـــا در جلســـه بعـــدی  گاهـــی پیـــدا  مســـائل آ
بـــه نقطـــه مشـــترک برســـند و آن را بـــرای طـــی مراحـــل 
ـــا ظـــرف دو مـــاه  کننـــد ت ـــه  تغییـــر بـــه هیـــات مدیـــره ارائ
ـــاق  ـــوان نماینـــده ات ـــه عن کار انجـــام شـــود. بنـــده هـــم ب
کـــه بـــه طـــور ملمـــوس مشـــکات شـــرکت ها  تهـــران 
گســـتردگی  کـــه  داشـــتم  کیـــد  تا می کنـــم،  درک  را 
بازنگـــری  کنونـــی  شـــرایط  در  بـــرق  قراردادهـــای 
یـــات مهمـــی محســـوب می شـــود  بخشـــنامه از ضرور
و بایـــد بـــه نقطـــه اســـتاندارد و حـــق بیمـــه اســـتاندارد 
برســـد. رســـیدن بـــه ایـــن نقطـــه هـــم بـــه نفـــع وزات نیـــرو، 

ــم تامیـــن اجتماعـــی و هـــم پیمانـــکار اســـت.  هـ
ســـازمان  در  بخشـــنامه ها  تنقیـــح  و  تلخیـــص  کار 
کار بـــه معنـــای  تامیـــن اجتماعـــی آغـــاز شـــده امـــا ایـــن 
ـــر نحـــوه وصـــول حـــق بیمـــه نیســـت. طبـــق مـــاده   تغیی
۳8  قانـــون تامیـــن اجتماعـــی تکالیفـــی بـــرای طرفیـــن 

ـــرارداد تعییـــن شـــده اســـت. مـــاده 41 هـــم ایـــن حـــق  ق
کـــه نســـبت مـــزد را نســـبت بـــه  را بـــه ســـازمان داده 
کنـــد. براســـاس ایـــن  کار انجـــام شـــده تعییـــن  کل 
قانـــون، مصوبـــه شـــورای عالـــی تامیـــن اجتماعـــی در 
ــه  کـ ــرده  کـ ــال ۷۰ ضرایـــب را تعییـــن  24 فروردیـــن سـ
ســـری بخشـــنامه های 14 آییـــن نامه هـــای اجرایـــی 
کـــه بخشـــنامه 14/5 مربـــوط بـــه  ایـــن مصوبـــه اســـت 
صنعـــت بـــرق اســـت. آیین نامه هـــا و بخشـــنامه ها 
کـــه  یـــادی دارنـــد  گســـترده شـــده  ونقـــاط مشـــترک ز
کار تلخیـــص آنهـــا در حـــال انجـــام اســـت امـــا هـــر 
گونـــه تغییـــر قانـــون بـــا نظـــر مجلـــس شـــورای اســـامی 

ــر اســـت. امکانپذیـ
ــن  ــازمان تامیـ ــای سـ ــتر فعالیت هـ ــبختانه بیشـ خوشـ
ـــی  ـــزه و الکترونیک ـــمت مکانی ـــه س ـــروز ب ـــی ام اجتماع
کـــه نقطـــه بســـیار  شـــدن در حـــال حرکـــت اســـت 
کار،  انجـــام  در  ســـهولت  ضمـــن  و  اســـت  مثبتـــی 
ـــز  ـــون را نی گ گونا ـــیرهای  ـــلیقه و تفس ـــال س ـــوی اعم جل
کارهـــا بـــه ســـمت  کـــه  می گیـــرد. در واقـــع هـــر چـــه قـــدر 
کمتـــر  الکترونیکـــی پیـــش بـــرود، اعمـــال ســـلیقه هـــا 
ــود.  ــه می شـ گرفتـ ــه  ــیرپذیری ها فاصلـ شـــده و از تفسـ
ــه نقطـــه  ــز رســـیدن بـ هـــدف از تشـــکیل جلســـات نیـ
واحدهـــای  در  یـــه  رو وحـــدت  ایجـــاد  و  اســـتاندارد 
اجرایـــی ســـازمان بـــرای جلوگیـــری از اعمـــال ســـلیقه 

اســـت. 

تشـــخیص  هیات هـــای  در  اتـــاق  نماینـــدگان 
ایـــن  انتخـــاب  دارنـــد؟  نقشـــی  چـــه  مطالبـــات 
ــام می شـــود؟  ــر چـــه مکانیزمـــی انجـ ــا بـ نماینده هـ
کارفرمایـــان  نماینـــده  انتخـــاب  قانـــون،  براســـاس 
حقوقـــی جهـــت شـــرکت در جلســـات هیأت هـــای 
ـــه  تشـــخیص مطالبـــات ســـازمان تأمیـــن اجتماعـــی ب
کـــز استانهاســـت. انتخـــاب  ـــاق بازرگانـــی مرا عهـــده ات
و  چارچـــوب  براســـاس  تهـــران  اتـــاق  نماینـــدگان 
تشـــخیص  هیات هـــای  ترکیـــب  اســـت.  ضوابـــط 
کـــه نماینـــدگان اتـــاق در اقلیـــت  گونـــه ای اســـت  بـــه 
ــر بـــه عنـــوان نماینـــده اتـــاق  هســـتند و فقـــط یـــک نفـ
در ایـــن هیات هـــا حضـــور دارد لـــذا بایـــد فـــردی موثـــر 
ــرده از  کـ ــعی  ــران سـ ــاق تهـ ــذا اتـ ــد، لـ ــش باشـ و اثربخـ
وجـــود افـــراد توانمنـــد، بـــا تجربـــه و مطلـــع بـــه حـــوزه 

کنـــد.  تأمیـــن اجتماعـــی اســـتفاده 
کردیـــم  مـــا در اتـــاق بازرگانـــی تهـــران، ترتیبـــی اتخـــاذ 
کارفرمایـــان در صـــورت اعتـــراض داشـــتن، بـــرای  کـــه 
کار  کننـــد تـــا در جریـــان  مشـــاوره بـــه اتـــاق مراجعـــه 
ــاد  ــکات ایجـ ــی از مشـ ــه بخشـ کـ ــرا  ــد چـ ــرار بگیرنـ قـ
ـــکاران از قوانیـــن  گاهـــی پیمان ـــه علـــت عـــدم آ شـــده ب
کارفرمایـــان  و رویه هـــای تامیـــن اجتماعـــی اســـت. 
کاملـــی بـــه قوانیـــن موجـــود ندارنـــد لـــذا الزم  اشـــراف 
اســـت قبـــل از بررســـی پرونـــده آنهـــا در هیات هـــای 
تشـــخیص مطالبـــات در جلســـه مشـــاوره حضـــور پیدا 
گاهـــی یابنـــد. امـــروز نماینـــدگان  کننـــد و از مســـائل آ
کارفرمایـــان بیـــش از پیـــش در هیات هـــای تشـــخیص 
ـــا  ـــم ت ی ـــد و مـــا تـــاش دار مطالبـــات حضـــور فعـــال دارن
کارفرمایـــی  کـــه می توانیـــم اجـــازه ندهیـــم حـــق  جایـــی 

ضایـــع شـــود.▪

خوشبختانه بیشتر فعالیت های سازمان 
تامین اجتماعی امروز به سمت مکانیزه 

و الکترونیکی شدن در حال حرکت 
است که نقطه بسیار مثبتی است و ضمن 

سهولت در انجام کار، جلوی اعمال 
گون را نیز می گیرد سلیقه و تفسیرهای گونا
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کـــه تعـــدادی از قراردادهـــای پیمانـــکاری صنعـــت بـــرق بـــه دلیـــل نوســـانات نـــرخ ارز دچـــار مشـــکل  مدتـــی اســـت 
گـــران تمـــام مـــی شـــود و ایـــن مســـاله مـــی توانـــد عـــاوه بـــر  کـــه اجـــرای قـــرارداد هـــای بســـیار  شـــده اســـت چـــرا 
کنـــد شـــدن رونـــد توســـعه زیرســـاخت هـــا رو بـــه رو  ورشکســـته ســـاختن پیمانـــکاران دولـــت را نیـــز بـــا چالـــش 
کـــه هـــر  گویـــد  کمیتـــه حقوقـــی قراردادهـــا ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران مـــی  کنـــد. در همیـــن راســـتا دبیـــر 
گـــر یـــک مـــورد از ایـــن شـــرکت هـــا بـــه دلیـــل  کـــه ا قـــرارداد نیمـــه تمـــام بـــه مثابـــه جـــان یـــک انســـان اســـت چـــرا 
ـــه  ـــد، بلک ـــد ش ـــیب خواهن ـــار آس ـــرکت دچ ـــنل آن ش ـــا پرس ـــه تنه ـــود، ن ـــکل ش ـــار مش ـــه دچ ـــت نام ـــط ضمان ضب
ـــرق  ـــت ب ـــتوانه صنع ـــا پش ـــرکت ه ـــن ش ـــک از ای ـــر ی ـــرا ه ـــورد، زی ـــد خ ـــه خواه ـــز ضرب ـــرق نی ـــت ب ـــی صنع کل ـــه  بدن

هســـتند.
کشـــور  کنونـــی صنعـــت بـــرق  یـــع و انتقـــال مـــی رســـد و معضـــل  صنعـــت بـــرق از بخـــش نیروگاهـــی بـــه بخـــش توز
یـــع بـــه دلیـــل افزایـــش نـــرخ  کـــه بســـیاری از شـــرکت هـــای خصوصـــی فعـــال در حـــوزه انتقـــال و توز ایـــن اســـت 

ـــرار داده اســـت. ـــر آن هـــا را در شـــرف ورشکســـتگی ق ـــن ام ـــد و ای ارز توانایـــی اجـــرای قراردادهـــای خـــود را ندارن
کوتاهـــی بعـــد از منعقـــد شـــدن قـــرارداد هـــا، ارزش  کـــه مـــدت زمـــان  مشـــکل اصلـــی بـــرای شـــرکت هـــا ایـــن اســـت 
کـــه ایـــن شـــرکت هـــا نتواننـــد بـــا قیمـــت  کاهشـــی جـــدی رو بـــه رو شـــد و ایـــن مســـاله موجـــب شـــد  پـــول ملـــی بـــا 

کننـــد. هـــای پیشـــین قـــرارداد، تعهـــدات خـــود را اجـــرا 
کـــه وزارت نیـــرو بـــا شـــرکت هـــای پیمانـــکاری بخـــش خصوصـــی بســـته اســـت،  عـــاوه بـــر ایـــن در قراردادهایـــی 
ـــدارد.  ـــا بخـــش خصوصـــی سیاســـت تعدیـــل قیمـــت ارز وجـــود ن ـــه هـــا ب ـــر خـــاف قراردادهـــای دیگـــر وزارتخان ب
یـــع ایـــن قراردادهـــا  در نتیجـــه قـــرارداد هـــا نیمـــه تمـــام مانـــده انـــد و برخـــی از شـــرکت هـــای بـــرق منطقـــه ای و توز

کـــرده انـــد. را فســـخ 
کـــه ضمانـــت نامـــه بانکـــی شـــرکت هـــا ضبـــط شـــده و  فســـخ شـــدن ایـــن قـــرارداد هـــا بـــه ایـــن معنـــی اســـت 
گرفتـــه و دیگـــر بـــه مناقصـــات دعـــوت نمـــی شـــوند. آمارهـــای  ایـــن شـــرکت هـــا در لیســـت ســـیاه دولـــت قـــرار 
کـــه حـــدود 5۰۰ قـــرارداد در حـــوزه انتقـــال و 45۰ قـــرارداد در حـــوزه  ســـندیکای صنعـــت بـــرق نشـــان مـــی دهـــد 

یـــع متوقـــف شـــده انـــد. مجمـــوع ارزش ایـــن قـــرارداد هـــا رقمـــی در حـــدود 65۰۰ میلیـــارد تومـــان اســـت. توز
کارفرمـــا نیـــز بـــه جـــای حـــل مشـــکل بـــه فکـــر فســـخ  در ادامـــه توقـــف ایـــن قراردادهـــا، برخـــی از شـــرکت هـــای 
گـــر ایـــن قـــرارداد هـــا فســـخ شـــوند، شـــرکت هـــای بخـــش خصوصـــی ضمانـــت  قرارداد هـــا افتـــاده اســـت. ا

هر قرارداد نیمه تمام 
به مثابه جان یک انسان است

/محمدعلی محمدی/ دبیر کمیته حقوقی قراردادهای سندیکای صنعت برق ایران
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کل قیمـــت قـــرارداد هـــا از دســـت خواهنـــد داد. عـــاوه بـــر ایـــن  نامه هـــای خـــود را بـــه ارزش 1۰ درصـــد 
کـــه در بانک هـــا بـــد حســـاب تلقـــی مـــی شـــوند دیگـــر نمـــی تواننـــد از تســـهیات بانکـــی اســـتفاده  شـــرکت هایی 

کننـــد.
یـــع و انتقـــال بـــرق در حـــدود 65۰ میلیـــارد تومـــان اســـت  مجمـــوع ضمانـــت نامـــه هـــای بانکـــی شـــرکت هـــای توز
ـــتگی  ـــه ورشکس ـــا را ب ـــرکت ه ـــن ش ـــیاری از ای ـــد بس ـــی توان ـــم م ـــن رق ـــود، ای ـــی ش ـــا نهای ـــرارداد ه ـــخ ق ـــر فس گ ـــه ا ک

برســـاند.
کمیتـــه حقوقـــی قراردادهـــای ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران  در همیـــن راســـتا محمـــد علـــی محمـــدی، دبیـــر 

گفـــت: متاســـفانه همـــت الزم بـــرای رســـاندن ایـــن قـــرارداد هـــا بـــه ســـرانجامی مشـــخص وجـــود نـــدارد.
ـــه انجـــام رســـیده،  کـــه بیـــن شـــرکت هـــا و وزارت نیـــرو ب گفتگوهایـــی  محمـــدی ادامـــه داد: طـــی نشســـت هـــا و 
کارگـــروه مشـــترکی بـــا حضـــور طرفیـــن بررســـی شـــود. همچنیـــن اخیـــرا  کـــه ایـــن قـــرارداد هـــا در  قـــرار شـــده اســـت 
کارفرماهـــا بـــه صـــورت یـــک طرفـــه انجـــام نشـــود و تعییـــن  کـــه اقدامـــی از طـــرف  نامـــه ای صـــادر شـــده اســـت 

ـــا حضـــور طرفیـــن انجـــام شـــود. تکلیـــف ب
ـــا ایـــن حـــال تعییـــن تکلیـــف ایـــن  کمیتـــه حقوقـــی قراردادهـــای ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران افـــزود: ب دبیـــر 

ـــادی دارد. ی کار ز ـــه بررســـی هـــا و  ـــوازن قیمتـــی، نیـــاز ب ـــه دلیـــل اختـــاالت ایجـــاد شـــده در ت ـــرار دادهـــا ب ق
وی همچنیـــن ادامـــه داد: بـــرای تعییـــن تکلیـــف ایـــن قـــرارداد هـــا یـــا بایـــد تـــوازن قیمتـــی بـــار دیگـــر ایجـــاد شـــود 

کـــه قـــرارداد هـــا مختومـــه اعـــام شـــوند. و یـــا ایـــن 
کـــه از ســـال 92  کـــه همچنـــان قـــرارداد هایـــی وجـــود دارد  کـــرد: ایـــن در حالـــی اســـت  محمـــدی خاطرنشـــان 
کـــه پـــروژه پیـــش نمـــی رود، ضمانـــت نامـــه هـــای بانکـــی تمدیـــد  بـــه صـــورت معلـــق مانـــده انـــد و در وضعیتـــی 
گـــر دولـــت بخواهـــد ایـــن پـــروژه هـــا را پیـــش ببـــرد، یـــا بایـــد قیمـــت جدیـــد بـــرای قـــرارداد  کـــه ا می شـــوند. حـــال آن 

کـــردن پیمانـــکار انجـــام شـــود. کنـــد و یـــا آن را خاتمـــه دهـــد تـــا مناقصـــات جدیـــد بـــرای مشـــخص  تعییـــن 
گذشـــته اســـت، هـــر چـــه زودتـــر بایـــد اقدامـــات الزم بـــرای پیشـــبرد  یـــادی  کـــه زمـــان ز وی افـــزود: بـــا توجـــه بـــه ایـــن 
کارفرمـــا نمـــی توانـــد  کـــه  کنـــون انجـــام شـــده، ایـــن اســـت  کـــه تـــا  ایـــن پـــروژه هـــا انجـــام شـــود و مهـــم تریـــن اقدامـــی 

کنـــد. بـــه صـــورت یـــک طرفـــه قـــرارداد را فســـخ 
کـــه شـــرکت هـــا  کار بســـیار دشـــواری اســـت  کـــرد: برگردانـــدن ضمانـــت نامـــه هـــا پـــس از فســـخ  محمـــدی اضافـــه 
کارفرمـــا بـــدون هماهنگـــی  کـــه  نمـــی تواننـــد بـــه ســـادگی آن را انجـــام دهنـــد. از ایـــن رو قـــرار بـــر ایـــن شـــده اســـت 
تی جـــدی بـــرای  گـــر ضمانـــت نامـــه ضبـــط شـــود، مـــی توانـــد مشـــکا کـــه ا بـــا شـــرکت قـــرارداد را فســـخ نکنـــد. چـــرا 

کنـــد. شـــرکت هـــا ایجـــاد 
ــا ضبـــط شـــده  کـــه طـــی آن ضمانـــت نامـــه شـــرکت هـ وی همچنیـــن در ادامـــه در خصـــوص قراردادهایـــی 
کنـــون تمـــام تـــاش ســـندیکای صنعـــت  گفـــت: تعـــدادی ضمانـــت نامـــه ضبـــط شـــده داشـــته ایـــم و ا اســـت، 
کـــه شـــرایط قـــرارداد هـــا بـــه نتیجـــه مشـــخصی برســـد. کـــه اقـــدام جدیـــدی انجـــام نشـــود تـــا ایـــن  بـــرق ایـــن اســـت 
ـــا  کـــه ی ـــران ادامـــه داد: نتیجـــه هـــم ایـــن اســـت  ـــرق ای کمیتـــه حقوقـــی قراردادهـــای ســـندیکای صنعـــت ب دبیـــر 
کـــه قیمـــت هـــای جدیـــدی بـــرای  ـــا ایـــن  ـــرود و ی ـــوازن بـــه وجـــود آمـــده توســـط نوســـانات نـــرخ ارز از بیـــن ب عـــدم ت
کار نیســـتند و تنهـــا  کـــدام تقصیـــر  ـــکار هیـــچ  کارفرمـــا و پیمان کـــه  ـــرارداد تعییـــن شـــود. ایـــن در حالـــی اســـت  ق

ـــرخ ارز اســـت. ریشـــه معضـــل نوســـانات ن
ـــدی  ـــی ج ـــان های ی ـــرارداد ز ـــرف ق ـــرکت ط ـــرای ش ـــم ب ـــا ه ـــه ه ـــت نام ـــن ضمان ـــورد از ای ـــک م ـــی ی ـــزود: حت وی اف
ـــه دلیـــل ضبـــط ضمانـــت نامـــه دچـــار مشـــکل  گـــر یـــک مـــورد از ایـــن شـــرکت هـــا ب ـــه همـــراه خواهـــد داشـــت. ا ب
ـــه  ـــز ضرب ـــرق نی ـــت ب ـــی صنع کل ـــه  ـــه بدن ـــد، بلک ـــد ش ـــیب خواهن ـــار آس ـــرکت دچ ـــنل آن ش ـــا پرس ـــه تنه ـــود، ن ش

ـــتند. ـــرق هس ـــت ب ـــتوانه صنع ـــا پش ـــرکت ه ـــن ش ـــک از ای ـــر ی ـــرا ه ـــورد، زی ـــد خ خواه
گفـــت: بـــر ایـــن اســـاس  دبیـــر کمیتـــه حقوقـــی قراردادهـــای ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران همچنیـــن در خاتمـــه 
کـــه پشـــت هـــر شـــرکت تعـــداد  کـــدام از ایـــن قـــرارداد هـــا ماننـــد جـــان افـــراد هســـتند. چـــرا  کـــه هـــر  گفتـــه مـــی شـــود 
ـــدی  ـــی ج ـــیب های ـــد آس ـــی توان ـــا م ـــرکت ه ـــن ش ـــن ای ـــر قرارگرفت ـــت تاثی ـــرار دارد و تح ـــانی ق ـــروی انس ـــادی نی ی ز

کارکنـــان برســـاند.▪ بـــه ایـــن 

برگرفته از روزنامه عصر اقتصاد 

برگرداندن ضمانت نامه ها پس از فسخ کار بسیار دشواری است که شرکت ها 
نمی توانند به سادگی آن را انجام دهند. از این رو قرار بر این شده است که کارفرما 

گر ضمانت نامه ضبط شود،  بدون هماهنگی با شرکت قرارداد را فسخ نکند. چرا که ا
می تواند مشکالتی جدی برای شرکت ها ایجاد کند
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 متضمن آینده پذیری پیمانکاری صنعت برق

در ایـــن یادداشـــت تـــاش خواهـــم نمـــود بـــر لـــزوم 
گفتگـــوی اجتماعـــی 1 فـــی مابیـــن بخـــش  تحقـــق 

بپـــردازم. بـــرق  صنعـــت  خصوصـــی  و  دولتـــی 
مقدمـــه : آنچـــه مســـلم اســـت صنعـــت آب و بـــرق 
دارای وزارتخانـــه مســـتقل و عظیـــم و ریشـــه داری 
ـــی  ـــون اساس ـــاس قان ـــر اس ـــت و ب ـــرو اس ـــام وزارت نی بن
البتـــه   1۰۰ و  دولتـــی  صنایـــع  از  آب  و  بـــرق  کشـــور 
گردنـــد جالـــب اینکـــه  زیرســـاختی محســـوب مـــی 
قانـــون حمایـــت از صنعـــت بـــرق نیـــز در آذر 1۳94 

ابـــاغ شـــده اســـت.
شـــروع ماجـــرا از بحـــران ارزی 1۳9۰ و 1۳91 و رخـــداد 
کـــه زمینـــه  ـــود  ـــام قراردادهـــای متوقـــف ب ـــه ن معلولـــی ب
گفتگوهایـــی فـــی مابیـــن ســـندیکا و وزارت نیـــرو  ســـاز 
ــیاری از  ــام بسـ ــا سرنوشـــت نافرجـ ــد امـ گردیـ ــر  و توانیـ
قراردادهـــا در آن ســـال تـــاش ســـندیکا را بـــه تیـــپ 
ـــناد  ـــازی اس ـــح س ـــفاف و صری ـــا و ش ـــازی قرارداده س
کـــه ایـــن مهـــم نیـــز بدالیـــل  مناقصـــات معطـــوف نمـــود 
گرچـــه  گـــون خـــارج از عهـــده بخـــش خصوصی،ا گونا
از طـــرف توانیـــر در ســـالهای 94 و 95 ابـــاغ شـــد امـــا در 
کلمـــه بدلیـــل عـــدم همراهـــی  عمـــل بـــه معنـــی واقعـــی 

ـــد. ـــر مان ـــی اث ـــًا ب دســـتگاه هـــای اجرایـــی تقریب
تـــا اینکـــه تاطمـــات ارزی 96 و 9۷ حـــادث شـــد 
از قبـــل  تـــر  و مجـــددًا باتاقـــی بمراتـــب چســـبنده 
ــود  ــه نمـ ــرق را احاطـ ــاری صنعـــت بـ ــای جـ قراردادهـ
ـــوزه  ـــه ح ـــا و البت ـــاء قرارداده ـــن و انش ـــدی مت کارآم و نا
کارفرمایـــی را بیـــش از  گیـــری دســـتگاه هـــای  تصمیـــم 

کـــرد. پیـــش نمایـــان 
پوشـــش  اساســـی  محـــور  دو  در  اینکـــه  خاصـــه 

ریســـک و پرداخـــت مطالبـــات بخـــش خصوصـــی 
و بخـــش دولتـــی دچـــار چالـــش مـــی شـــوند و الزم 
ایجـــاد  طریـــق  از  و  همیشـــه  بـــرای  یکبـــار  اســـت 
گفتگـــوی  ــام  ــزاری بنـ ــه از طریـــق ابـ کـ ــه  یـــک مفاهمـ
گرایانـــه بـــرای  اجتماعـــی بـــا رویکـــردی چنـــد جانبـــه 

ایـــن چالـــش راهبـــردی اساســـی ایجـــاد نمـــود.
گرچـــه ایـــن چالـــش بـــرای طرفیـــن ضـــرر دارد  البتـــه ا
امـــا آنچـــه مســـلم اســـت بخـــش خصوصـــی بـــه ویـــژه 
کارزار نابـــود  کوچـــک و متوســـط در ایـــن  شـــرکت های 
ـــد و  کار ش ـــه  ـــت ب ـــًا دس ـــد عم ـــس بای ـــد پ ـــد ش خواهن
کـــه غیـــر ممکن،غیـــر ممکـــن اســـت!؟ یادمـــان باشـــد 
ـــودی بخـــش  کـــه جنـــس ناب ـــادآوری نیســـت  ـــه ی الزم ب
گرفتـــه  خصوصی،شـــرافت و آبـــرو هایـــی را هـــدف 

کـــه شـــاید بازســـازی آن در آینـــده محتمـــل نشـــود.
گفتگـــوی اجتماعـــی دیالـــوگ اصطاحـــی  تعریـــف: 
از هـــر  بیـــش  کار  کـــه ســـازمان بین المللـــی  اســـت 
نهـــاد دیگـــری آن را رواج داده اســـت. در ایـــن ســـازمان 
گونـــه تعریـــف شـــده اســـت: گفتگـــوی اجتماعـــی ایـــن 
گفت وگـــوی اجتماعـــی یـــا هماهنگـــی اجتماعـــی2 
کـــه شـــرکای اجتماعـــی بـــرای تأثیـــر  فرآینـــدی اســـت 
گذاشـــتن بـــر سیاســـت های اقتصـــادی و اجتماعـــی  
کـــره  بـــا یکدیگـــر و غالبـــًا بـــا همـــکاری دولـــت مذا

می کننـــد.
گـــردد بـــه  گفتگـــوی اجتماعـــی بـــر مـــی  تاریخچـــه 
از  اجتماعـــی  مـــدرن  دوران  در  امـــا  ســـقراط  دوران 
کار  گیـــری ســـازمان بیـــن المللـــی  1919 زمـــان شـــکل 
گفتگـــوی اجتماعـــی رســـمیت  ـــه  ک گفـــت  ـــوان  مـــی ت

گرفتـــه شـــده اســـت. یافتـــه و یـــا رســـمًا بـــکار 

گفت وگـــو نوعـــی برهم کنـــش بیـــن دو یـــا چنـــد نفـــر   
ــردم در  ــر از مـ ــد نفـ ــا چنـ ــن دو یـ ــه بیـ ــی بداهـ و ارتباطـ
ـــو شـــاخه ای  گفت وگ راســـتای رســـوم اســـت. تحلیـــل 
کـــه بـــه مطالعـــه بافـــت و  از جامعه شناســـی اســـت 
بـــا نگاهـــی عمیق تـــر  انســـانی  ســـاختار رفتارهـــای 
ــن  ــی از اولیـ ــردازد. یکـ ــو می پـ گفت وگـ ــای  ــه رفتارهـ بـ
ــرای یافتـــن حقیقـــت  ــو بـ گفت وگـ ــر  ــه بـ کـ ــی  متفکرانـ
مکالمـــه  بـــدون  بـــود.  ســـقراط  می کـــرد،  کیـــد  تأ
داشـــت.  هم رأیـــی  و  شـــنیدن  انتظـــار  نمی تـــوان 
قانـــع  بـــرای  ســـقراطی  مکالمـــات  از  هیچ یـــک 
یـــدن نبـــود. او شـــالوده  یـــا مخالفـــت  ورز ســـاختن 
ایـــن مکالمـــات را فهـــم و تفهـــم می دانســـت. اساســـًا 
ــه  کـ ــی  ــدن اســـت، راهـ ــرای فهمیـ ــی بـ ــو راهـ گفت وگـ
خـــود نیـــز بخشـــی از ایـــن دانایـــی را شـــکل داده و 
البتـــه تنهـــا ابـــزار دســـت یافتـــن بـــه فهـــم صحیـــح 

نیســـت.
شـــرکای  پایـــه  بـــر  اجتماعـــی  گفتگـــوی  فضـــای 
اجتماعـــی بنـــا شـــده اســـت و داشـــتن تفاهـــم شـــرط 
بقـــای شـــراکت اســـت در غیـــر اینصـــورت ابتـــدا ابهـــام 
و در  ایجـــاد اختـــاف  ادامـــه  و در  ســـپس چالـــش 
نهایـــت جدایـــی و بـــر هـــم خـــوردن شـــراکت محقـــق 

می شـــود.
ــر  در شـــراکت، شـــفافیت و شـــفاف بـــودن اصـــل غیـ
قابـــل انـــکار اســـت و در مقولـــه رعایـــت شـــفافیت 
ــر خواهـــد  ــار بخـــش خصوصـــی قـــدری ســـنگین تـ بـ
کـــه پـــای منافـــع در میـــان اســـت ایـــن در  بـــود چـــرا 
کـــه طـــرف دولتـــی ایـــن معادلـــه و یـــا حتـــی  حالیســـت 
نامعادلـــه، منفعـــت شـــخصی نـــدارد و تابـــع قوانیـــن و 
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کـــم اســـت. مقـــررات حا
امـــا الزم بـــه یـــادآوری اســـت حتـــی فلـــج اطفـــال هـــم 
کـــن شـــد و تخیـــات ژول ورن در داســـتانهایش  ریشـــه 
ـــر  ـــک غی ـــر ی ـــر س ـــا ب ـــس م ـــت پ ـــده اس ـــق ش ـــروز محق ام
ـــرای رســـیدن بایســـتی  کنیـــم و ب ممکـــن بحـــث نمـــی 

ـــت. ـــدم اول را برداش ق
بـــه عبارتـــی بـــرای آینـــده پذیـــری صنعـــت بـــرق در 
مبحـــث قراردادهـــا الزم اســـت تغییـــرات متهورانـــه ای 
رخ دهـــد و ایـــن ممکـــن نیســـت مگـــر آنکـــه طـــرف 
انشـــاء  ایجـــاد  بـــرای  و  بـــردارد  را  اول  قـــدم  دولتـــی 
بنـــام  ابـــزاری  بـــا  اســـت  الزم  قراردادهـــا  جدیـــد 
کامـــل بـــا لحـــاظ  گفتگـــوی اجتماعـــی  بـــا صراحـــت 
تمامـــی محدودیتهـــا و شـــرایط و توجـــه عمیـــق بـــه 
کـــم بـــر زنجیـــره تامیـــن و بـــازار، بخـــش  گفتمـــان حا
کامـــل  ـــه تفاهـــم  ـــا هـــم ب دولتـــی و بخـــش خصوصـــی ب

برســـند.
قراردادهـــای فعلـــی همچـــون قراردادهـــای »بردگـــی« 
بـــا  اجتماعـــی  گفتگـــوی  رخـــداد  بـــا  فلـــذا  اســـت 
رویکـــرد عملگرایانـــه عدالـــت یـــا تعـــادل در فضـــای 
ــا ســـیطره مـــی افکنـــد و آینـــده را  ــر قراردادهـ ــم بـ کـ حا
روشـــن مـــی نمایانـــد و متضمـــن توســـعه پایـــدار ایـــن 

می شـــود. صنعـــت 
گفتگـــو بـــرای رســـیدن بـــه تصمیم گیـــری مشـــترک۳ 
یـــا هماهنگـــی اجتماعـــی مشـــارکت در اطاعـــات، 
اختیـــارات، مســـئولیت و تصمیم گیـــری و نـــه صرفـــًا 
گفتـــن و شـــنیدن هـــدف از »گفتگـــوی  تبـــادل نظـــر و 
اجتماعـــی« در ایـــن یادداشـــت رســـیدن بـــه اجمـــاع 

اســـت. 

کیـــک  اینکـــه  بـــر  عـــاوه  اخیـــر  ســـال های  طـــی 
کوچـــک شـــده ولـــی تعـــداد متقاضیـــان  صنعـــت بـــرق 
شـــرکتهای  درقالـــب  کیـــک  ایـــن  از  اســـتفاده 
یـــاد  کننـــده ز پیمانکاری،مشاور،ســـازنده و تامیـــن 
ــه زمانـــی مضاعـــف  ــرات ایـــن فاجعـ شـــده اســـت اثـ
کـــه شـــوکهای اقتصـــادی نیـــز بـــر آن ســـوار  گـــردد  مـــی 

گردیـــد.
مثـــا از ســـال 1۳89 بـــار تامیـــن بخشـــی از یارانه هـــای 
گذاشـــته شـــد و در حـــال  نقـــدی بـــر صنعـــت بـــرق 
حاضـــر نقدینگـــی ایـــن صنعـــت بـــه اوراق تبدیـــل 
شـــده اســـت و ایـــن چیـــزی جـــز تحمیـــل وزن ســـنگین 
دولـــت بـــر دوش بخـــش خصوصـــی نیســـت.آنقدر 
کـــه در حـــال حاضـــر الیحـــه  یـــاد شـــده  وزن دولـــت ز
دولـــت  را  عمومی-خصوصـــی  مشـــارکت  یـــا   PPP
کار بـــا  بـــه مجلـــس ارائـــه داده اســـت)خاصه اینکـــه 
شـــما تامیـــن پـــول هـــم بـــا شـــما!!( و ایـــن ناظـــر بـــه ایـــن 
ک هـــم  ـــد ماهـــی در خـــا کـــه انتظـــار دارن مثـــال اســـت 

زنـــده بمانـــد!
کارفرمـــای  قراردادهـــای فـــی مابیـــن پیمانـــکاران بـــا 
دولتـــی صنعـــت بـــرق تبدیـــل بـــه چالشـــهایی شـــده 
کشـــانده اســـت  کل زنجیـــره تامیـــن را بـــه مخاطـــره  کـــه 
ـــرای نیـــروی  و نتیجـــه آن از دســـت رفتـــن جذابیـــت ب
کـــه فضـــای  کار در بخـــش خصوصـــی اســـت چـــرا 
ــدن  ــاد شـ ــل اعتمـ ــر قابـ ــمت غیـ ــه سـ ــر آن بـ ــم بـ کـ حا
ســـوق نمـــوده اســـت و دلیـــل آن تبدیـــل ســـود بـــه ضـــرر 
و تبدیـــل پـــول نقـــد بـــه اوراق بـــوده اســـت بـــه عـــاوه 
ریســـک های ناشـــی از تغییـــرات نـــرخ ارز و فلـــزات و 
تحریـــم و بیمـــه تامیـــن اجتماعـــی و مالیـــات و بانـــک!

که : کنم  در پایان باید عرض 
اســـت  الزم  بـــرق  صنعـــت  خصوصـــی  بخـــش   -1
یـــت ســـندیکا متحـــد و یـــک  بطـــور شـــفاف بـــا محور
ــه  ــی نتیجـ ــی بـ ــر حرکتـ ــاد هـ ــدون اتحـ گردد)بـ ــدا  صـ

ــود( ــد بـ خواهـ
2- وزارت نیـــرو و شـــرکت توانیـــر در راســـتای وظایـــف 
ـــاع  ـــول اجم ـــور حص ـــود بمنظ ـــی خ ـــی و قانون کمیت حا
گفتگـــوی اجتماعـــی را بـــا هـــدف رســـیدن بـــه  فضـــای 

یـــک تصمیـــم اجرایـــی فراهـــم نمایـــد
گفتگـــوی اجتماعـــی در صنعـــت بـــرق یـــک ضـــرورت 
صنعـــت  ایـــن  نمـــودن  پذیـــر  آینـــده  بـــرای  اســـت 
بخـــش  ظرفیتهـــای  حفـــظ  بـــا  همـــراه  زیرســـاختی 
رســـته های  تمـــام  در  شـــده  ایجـــاد  خصوصـــی 
مهندســـی  و  آن)ساخت،پیمانکاری،مشـــاور 

بازرگانـــی(▪

فضای گفتگوی اجتماعی بر پایه شرکای 
اجتماعی بنا شده است و داشتن تفاهم 

کت است در غیر اینصورت  شرط بقای شرا
ابتدا ابهام سپس چالش و در ادامه ایجاد 

اختالف و در نهایت جدایی و بر هم 
کت محقق می شود خوردن شرا

   Social   Dialogue
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اخبار 
هیات مدیره

ورود سندیکا برای حل مشکالت 
پیمانکاران ایرانی در افغانستان

هفتـــم  دوره  جلســـه  نهمیـــن  و  چهـــل  ابتـــدای  در 
کـــه  هیات مدیـــره ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران 
نوزدهـــم خـــرداد ســـال جـــاری در محـــل ســـندیکا برگـــزار 
گرفتـــه توســـط  گزارشـــی از اقدامـــات صـــورت  شـــد، 
گـــزارش بـــه تهیـــه  ــر ســـندیکا ارائـــه شـــد. در ایـــن  دبیـ
پیشـــنهادات ســـندیکا در خصـــوص اصـــاح قانـــون 
ــندیکا  ــنهاد سـ ــه پیشـ ــزوده، ارائـ ــر ارزش افـ ــات بـ مالیـ
کارگروه هـــای  تشـــکیل  بـــرای  صمـــت  وزارت  بـــه 
توانمندی هـــای  ســـامانه  راه انـــدازی  و  مشـــترک 
بـــرای  انجـــام شـــده  برنامه ریـــزی  ســـاخت داخـــل، 
کنفرانـــس مطبوعاتـــی ســـندیکا در تیرمـــاه،  برگـــزاری 
تهیـــه پیشـــنهاد ســـندیکا در خصـــوص اســـناد خزانـــه، 
کان  مشـــکات  بررســـی  کارگـــروه   بـــا  هماهنگـــی 
کشـــور و بخـــش مرتبـــط  کل  اقتصـــادی در دادســـتانی 
در قـــوه قضاییـــه، میزبانـــی ســـندیکا از هیـــات افغانـــی 
و  کارگـــروه مشـــترک ســـندیکا  تشـــکیل  پیگیـــری  و 

ــد. ــاره شـ ــاتکاب اشـ سـ
یـــخ مجمـــع عمومـــی ســـالیانه  در ادامـــه تعییـــن تار
ســـندیکا بررســـی و بـــا توجـــه بـــه موافقـــت معاونـــت 
در  مجمـــع  برگـــزاری  بـــا  ایـــران  اتـــاق  تشـــکل های 
برگـــزاری  یـــخ  تار شـــد  مقـــرر  شـــهریور،  یـــا  مـــرداد 
ـــرای شـــهریور مـــاه تعییـــن  مجمـــع عمومـــی ســـندیکا ب
کـــه تـــا پیـــش  گذاشـــته شـــد  شـــد. البتـــه قـــرار بـــر ایـــن 
اساســـنامه،  بررســـی  کارگـــروه  مجمـــع  برگـــزاری  از 

پیشـــنهادات خـــود را جهـــت بررســـی هـــای نهایـــی بـــه 
کنـــد.  هیـــأت مدیـــره ارائـــه 

و  شـــده  انجـــام  اقدامـــات  از  گزارشـــی  ادامـــه  در 
مســـتندات ارائـــه شـــده بـــه مرکـــز ملـــی رتبه بنـــدی 
ـــی  یاب ـــازوی ارز ـــوان ب ـــه عن ـــندیکا ب ـــرش س ـــران و پذی ای
شـــرکت های حـــوزه بـــرق و انـــرژی ارائـــه و بـــا توجـــه 
ایـــن دســـتاورد ســـندیکا، مقـــرر شـــد  بـــه اهمیـــت 
فرآینـــد  ایـــن  شـــدن  نهایـــی  بـــرای  الزم  اقدامـــات 

پذیـــرد.   صـــورت 
بررســـی و تبادل نظـــر دربـــاره مشـــکات بوجـــود آمـــده 
بـــرای پیمانـــکاران ایرانـــی در افغانســـتان بـــه علـــت 
تعطیـــل شـــدن آریـــن بانـــک در ایـــن کشـــور محـــور دیگـــر 
ــرر شـــد در ادامـــه پیگیری هایـــی  کـــه مقـ جلســـه بـــود 
کـــه از بانـــک مرکـــزی انجـــام شـــده اســـت، موضـــوع از 
طریـــق شـــرکت برشـــنا بـــرای معرفـــی بانـــک جدیـــد و 
یـــا ارائـــه راهـــکار جایگزیـــن بـــرای حـــل مشـــکل بوجـــود 
آمـــده پیگیـــری شـــود. همچنیـــن مقـــرر شـــد موضـــوع از 
ســـفارت افغانســـتان در ایـــران، وزارت امـــور خارجـــه و 
وزارت نیـــرو افغانســـتان نیـــز پیگیـــری و در ایـــن زمینـــه 
از ظرفیت هـــای رســـانه ای ســـندیکا اســـتفاده شـــود.

بـــا توجـــه بـــه اینکـــه اصاحیـــه بخشـــنامه جبرانـــی 
ارز در حـــال نهایـــی شـــدن اســـت، مقـــرر شـــد نقطـــه 
نظـــرات ســـندیکا در ویرایـــش جدیـــد بخشـــنامه از 
طریـــق ســـازمان برنامـــه، اتـــاق بازرگانـــی و شـــورای 
همچنیـــن  و  پیگیـــری  تشـــکل ها  هماهنگـــی 
اقدامـــات الزم بـــرای همـــکاری موثرتـــر ســـندیکا در 
هیـــأت اجرایـــی شـــورای هماهنگـــی انجـــام شـــود. 
گزارشـــی از اقدامـــات انجـــام شـــده بـــرای  در ادامـــه 
تهیـــه ویرایـــش جدیـــد شـــرایط عمومـــی پیمـــان در 
پیگیری هـــای  همچنیـــن  و  هماهنگـــی  شـــورای 
دســـتورالعمل  شـــدن  اجرایـــی  بـــرای  شـــده  انجـــام 
یـــع  توز قراردادهـــای  در  ارز  نـــرخ  نوســـانات  جبـــران 
قراردادهـــای  و  حقوقـــی  کمیتـــه  ریاســـت  توســـط 
بـــا  ســـندیکا ارائـــه و مقـــرر شـــد پیگیری هـــای الزم 
ـــه اعـــام آمادگـــی  ـــا توجـــه ب ـــرد. ب جدیـــت صـــورت پذی
مهنـــدس مهذب ترابـــی بـــرای پیگیـــری ایـــن موضـــوع، 
مقـــرر شـــد چالش هـــای اصلـــی اعضـــا در رابطـــه بـــا 
معاونـــت  بـــا  کـــره  مذا جهـــت  یـــع  توز شـــرکت های 
گیـــرد.  یـــع توانیـــر در اختیـــار ایشـــان قـــرار  هماهنگـــی توز
کـــرات  مذا و  مکاتبـــات  نتایـــج  گـــزارش  بررســـی 
و   1۳9۷ ســـال   طـــی  توانیـــر  شـــرکت  بـــا  ســـندیکا 

کـــه مقـــرر شـــد بـــا ارائـــه  1۳98 محـــور دیگـــر جلســـه بـــود 
ــزارش،  گـ ــای  ــر یـــک از بخش هـ ــرای هـ ــی بـ توضیحاتـ
مدیرعامـــل  طریـــق  از  پیگیـــری  جهـــت  موضـــوع 
توانیـــر و معـــاون بـــرق و انـــرژی وزارت نیـــرو در اختیـــار 

گیـــرد.  ریاســـت هیـــأت مدیـــره قـــرار 
همچنیـــن اولویـــت هـــا و راهبردهـــای ســـندیکا در 
انجـــام  نظرســـنجی های  براســـاس  کـــه   98 ســـال 
هیـــأت  اعضـــای  و  عضـــو  هـــای  شـــرکت  از  شـــده 
مدیـــره، توســـط معاونـــت پژوهشـــی ســـندیکا تهیـــه 
ــه پیشـــنهادی  ــرر شـــد برنامـ ــه و مقـ شـــده اســـت، ارائـ
در  اولویت هـــا  پیگیـــری  بـــرای  ســـندیکا  دبیرخانـــه 

گیـــرد.  اختیـــار هیـــأت مدیـــره قـــرار 

عزم جدی سندیکا برای تعیین تکلیف 
حق بیمه قراردادهای صنعت برق  

هفتـــم  دوره  جلســـه  پنجاهمیـــن  ابتـــدای  در 
کـــه  هیات مدیـــره ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران 
دوم تیـــر ســـال جـــاری در محـــل ســـندیکا برگـــزار شـــد، 
گرفتـــه توســـط دبیـــر  گزارشـــی از اقدامـــات صـــورت 
بـــه حضـــور  گـــزارش  ایـــن  ارائـــه شـــد. در  ســـندیکا 
دوره  چهارمیـــن  و  بیســـت  در  ســـندیکا  فعـــال 
اعضـــای  مشـــکات  انعـــکاس  یـــع،  توز کنفرانـــس 
مراســـم  در  رییـــس هیات مدیـــره  توســـط  ســـندیکا 
افتتاحیـــه، برگـــزاری موفـــق نمایشـــگاه جانبـــی توســـط 

ســـندیکا اشـــاره شـــد. 
گـــزارش دبیـــر ســـندیکا بـــه جلســـه  در بخـــش دیگـــری از 
کشـــور و اعـــام  کل  بـــا معاونـــت قضایـــی دادســـتانی 
کـــه بـــرای  آمادگـــی ایشـــان بـــرای پیگیـــری موضوعاتـــی 
ســـندیکا محـــرز شـــده دســـتگاه های اجرایـــی نقـــش 
نمی کننـــد،  ایفـــا  درســـتی  بـــه  را  خـــود  کمیتـــی  حا
ـــی ارز در  پیگیـــری اجـــرای دســـتورالعمل نحـــوه جبران
یـــع، پیگیـــری ایفـــای  قراردادهـــای شـــرکت های توز
شـــورای  هیات اجرایـــی  در  ســـندیکا  فعـــال  نقـــش 
ــندیکا در  ــنهاد سـ ــه پیشـ ــی تشـــکل ها، ارائـ هماهنگـ
خصـــوص نحـــوه تســـویه قراردادهـــای صنعـــت بـــرق از 
طریـــق اســـناد خزانـــه بـــه شـــرکت توانیـــر و نیـــز پیگیـــری 
معضـــل  حـــل  بـــرای  نفـــره  ســـه  کمیتـــه  تشـــکیل 
اســـتعام  شـــد.  اشـــاره  تمـــام  نیمـــه  قراردادهـــای 
یـــع،  ـــا شـــرکت هـــای توز مشـــکات قـــراردادی اعضـــا ب
کمیته هـــا در خصـــوص ویرایـــش  اســـتعام نظـــر از 
ـــد شـــرایط عمومـــی پیمـــان و برگـــزاری جلســـاتی  جدی
در خصـــوص حـــق بیمـــه قراردادهـــای منعقـــده بـــا 
شـــرکت توانیـــر و نیـــز توســـعه همکاری هـــای فیمابیـــن 
ـــا شـــرکت ســـاتکاب، اســـتعام مشـــکات بانکـــی و  ب
ــتان،  ــو در افغانسـ ــرکت های عضـ ــه ای شـ ضمانتنامـ
بـــه  عاقمنـــد  شـــرکت های  شناســـایی  فراخـــوان 
اعـــام  و  عـــراق  کشـــور  در  تولیـــد  خـــط  احـــداث 
از  دیگـــری  بخـــش  اعضـــا،  از  تعـــدادی  آمادگـــی 

گـــزارش دبیـــر ســـندیکا بـــود.
ــترک  ــه مشـ ــی از جلسـ گزارشـ ــه  ــن ارائـ ــه ضمـ در ادامـ
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ـــرق  ـــر ب ـــرکل دفت ـــا مدی ـــندیکا ب ـــر س ـــه تجدیدپذی کمیت
روســـتایی شـــرکت توانیـــر، بـــر لـــزوم اقـــدام موثـــر از ســـوی 
کـــردن ســـهم  شـــرکت ســـاتبا بـــه منظـــور مشـــخص 
بـــرق  از عـــوارض  بـــرق روســـتایی و تجدیدپذیرهـــا 
کیـــد و مقـــرر شـــد ســـندیکا ایـــن موضـــوع را پیگیـــری  تا
کنـــد ســـایر تشـــکل های ایـــن حـــوزه را نیـــز  و تـــاش 
کنـــد و همـــواره  بـــا رویکردهـــای ســـندیکا هماهنـــگ 
ــن  ــات ایـ ــری موضوعـ ــی پیگیـ ــور اصلـ ــندیکا محـ سـ

حـــوزه باشـــد. 
نماینـــدگان  معرفـــی  جلســـه  بعـــدی  بخـــش  در 
کمیتـــه مشـــترک ســـندیکا  ـــرای حضـــور در  ســـندیکا ب
و توانیـــر بـــرای اســـتفاده از ظرفیـــت هـــای مـــاده 12 
بررســـی و مقـــرر شـــد دبیرخانـــه بـــا هماهنگـــی ریاســـت 
ـــوزه را  ـــن ح ـــندیکا در ای ـــدگان س ـــره، نماین هیأت مدی
کنـــد. همچنیـــن نماینـــده ســـندیکا  بـــه توانیـــر معرفـــی 
کاالهـــا و  کارگـــروه تدویـــن نظام نامـــه بازرســـی فنـــی  در 

تجهیـــزات شـــرکت ســـاتکاب نیـــز تعییـــن شـــد. 
کـــرات صـــورت  گزارشـــی در خصـــوص مذا در ادامـــه 
گرفتـــه بـــا ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی توســـط ریاســـت 
کمیتـــه حقوقـــی و قراردادهـــای ســـندیکا ارائـــه شـــد. 
گرفتـــه بـــا ســـازمان  کـــرات صـــورت  بـــر اســـاس مذا
تامیـــن اجتماعـــی قـــرار اســـت فعـــا بـــر روی حـــق 
ــق  ــن حـ ــود و تعییـ کار شـ ــال  ــای انتقـ ــه قراردادهـ بیمـ
بیمـــه ســـایر قراردادهـــا بـــه آینـــده موکـــول شـــده اســـت. 
کمیتـــه حقوقـــی و قراردادهـــای ســـندیکا  یاســـت  ر
گـــزارش مرکـــز پژوهش هـــای  همچنیـــن در خصـــوص 
مجلـــس شـــورای اســـامی دربـــاره قانـــون حمایـــت 
از تولیـــد داخـــل توضیحاتـــی ارائـــه و پیشـــنهادات 
گـــزارش را  کامـــل شـــدن ایـــن  مرتبـــط در خصـــوص 
کمیتـــه حقوقـــی  کـــرد. مقـــرر شـــد پیشـــنهادات  مطـــرح 
و قراردادهـــا از طریـــق دبیرخانـــه در اختیـــار هیـــات 
گیـــرد و پـــس از اخـــذ نظـــرات اعضـــا، ایـــن  مدیـــره قـــرار 
پیشـــنهادات بـــرای مجلـــس و وزارت نیـــرو ارســـال 

شـــود. 
برنامـــه  خصـــوص  در  گزارشـــی  جلســـه  پایـــان  در 
ســـندیکا  انتظـــار  مـــورد  و خروجی هـــای  اقدامـــات 
بـــرای ســـال 98 شـــامل توســـط معاونـــت پژوهشـــی 
در  هیات مدیـــره  نظـــرات  شـــد.  ارائـــه  ســـندیکا 
گـــزارش مـــورد بررســـی قرارگرفـــت و  خصـــوص ایـــن 
ـــکات پیشـــنهادی در ایـــن  مقـــرر شـــد اصاحـــات و ن

گـــردد.   لحـــاظ  برنامه هـــا 

پیگیری جدی اصالح شاخص های 
تعدیل تجهیزات صنعت برق 

ــره  ــم هیات مدیـ ــه دوره هفتـ ــن جلسـ ــاه و یکمیـ پنجـ
تیـــر  شـــانزدهم  ایـــران،  بـــرق  صنعـــت  ســـندیکای 
برگـــزار شـــد. در  ســـال جـــاری در محـــل ســـندیکا 
گزارشـــی از اقدامـــات صـــورت  ابتـــدای ایـــن جلســـه 
ــر ارائـــه شـــد. در ایـــن  گرفتـــه در ســـندیکا توســـط دبیـ
گـــزارش بـــه برگـــزاری مجمـــع عمومـــی و انتخابـــات 
اصفهـــان  شـــعبه  هیات مدیـــره  جدیـــد  دوره 
ســـندیکا، جلســـه بـــا مدیرعامـــل و مشـــاور مدیرعامـــل 
ـــا ایـــن شـــرکت  ســـاتکاب و توافقـــات حاصـــل شـــده ب
پیگیـــری  مشـــترک،  کمیته هـــای  ایجـــاد  بـــرای 
مطالبـــات اعضـــا، تـــاش بـــرای جلوگیـــری از ضبـــط 
ضمانت نامه هـــا و ارســـال پیشـــنهادات اصاحـــی 
کاال  تیـــپ خریـــد  قـــرارداد  ســـندیکا در خصـــوص 
بـــرای شـــرکت توانیـــر اشـــاره شـــده بـــود. همچنیـــن 
گـــزارش هماهنگـــی هـــای انجـــام شـــده و  در ایـــن 
ضمانت نامـــه ای  و  بانکـــی  مشـــکات  انعـــکاس 
شـــرکت  بـــه  افعانســـتان  در  عضـــو  شـــرکت های 
ــکاری  ــت همـ ــندیکا جهـ ــی سـ ــام آمادگـ ــر، اعـ توانیـ
بـــه منظـــور تامیـــن خازن هـــای مـــورد نیـــاز شـــرکت 
ــنهادی  ــای پیشـ ــه اولویت هـ ــتان، ارائـ ــنا افغانسـ برشـ
دوره  برنامه هـــای  در  گرفتـــن  قـــرار  بـــرای  ســـندیکا 
اتـــاق تهـــران، پیگیـــری  انـــرژی  کمیســـیون  جدیـــد 
فـــوق  یـــراق آالت  خریـــد  دوم  مناقصـــه  مشـــکات 
یـــع و انتقـــال بـــرق خراســـان و همچنیـــن تهیـــه  توز

پیشـــنهادات در خصـــوص بخشـــنامه جبرانـــی ســـال 
98 و اصـــاح شـــاخص های تعدیـــل ســـازمان برنامـــه 
ارائـــه شـــد. هماهنگـــی هـــای انجـــام شـــده بـــا شـــرکت 
از شـــاخص  اســـتفاده  بـــرای یکسان ســـازی  توانیـــر 
از  فلـــزات  مابه التفـــاوت  دســـتورالعمل  در  فلـــزات 

گـــزارش دبیـــر بـــود. محورهـــای دیگـــر 
یـــراق آالت  کمیتـــه  اعتـــراض  جلســـه،  ادامـــه  در 
خریـــد  دوم  مناقصـــه  برگـــزاری  نحـــوه  بـــه  انتقـــال 
خراســـان  بـــرق  انتقـــال  و  یـــع  توز فـــوق  یـــراق آالت 
بررســـی و مقـــرر شـــد ایـــن موضـــوع از طریـــق شـــعبه 
)شـــرکت  مناقصـــه  مشـــاور  همچنیـــن  و  خراســـان 
مشـــانیر( پیگیـــری شـــود. همچنیـــن بـــا توجـــه بـــه 
اینکـــه علیرغـــم نشســـت و توافقـــات ســـندیکا بـــا بـــرق 
ـــن  ـــات ای تی در مناقص ـــکا ـــان مش ـــان، همچن خراس
ـــوع در  ـــری موض ـــد پیگی ـــرر ش ـــود دارد، مق ـــرکت وج ش

گیـــرد.  کار قـــرار  دســـتور 
گزارشـــی از شـــاخص های تعدیـــل اباغـــی از ســـوی 
بـــا  کـــه در برخـــی فصـــول مرتبـــط  ســـازمان برنامـــه 
کاهشـــی و منفـــی مواجـــه  صنعـــت بـــرق بـــا نرخـــی 
بـــوده، ارائـــه و مقـــرر شـــد ســـندیکا توقـــف اجـــرای 
بخشـــنامه مذکـــور و اصـــاح هـــر چـــه ســـریعتر آن را در 
کار قـــرار دهـــد. همچنیـــن  بنـــا شـــد ســـندیکا  دســـتور 
کمیتـــه حقوقـــی و قراردادهـــا موضـــوع  بـــا هماهنگـــی 
کاهـــش شـــاخص های تعدیـــل تجهیـــزات صنعـــت 
حـــوزه  تشـــکل های  ســـایر  همـــکاری  بـــا  را  بـــرق 
کنـــد و  احـــداث ماننـــد شـــورای هماهنگـــی پیگیـــری 
کشـــور منعکـــس و از  کل  ایـــن موضـــوع بـــه دادســـتانی 
ــی  ــانه های عمومـ ــندیکا و رسـ ــانه های سـ ــق رسـ طریـ

نیـــز طـــرح شـــود. 
بـــه  توجـــه  بـــا  جلســـه  ایـــن  از  دیگـــری  بخـــش  در 
ـــا  ـــرق، اعض ـــت ب ـــکات صنع ـــری مش ـــت پیگی اهمی
کـــه پیشـــتر  کـــه مشـــابه مکاتباتـــی  کردنـــد  پیشـــنهاد 
یاســـت جمهـــوری و رهبـــری در خصـــوص  بـــرای ر
چالش هـــای صنعـــت بـــرق و خطـــر ورشکســـتگی 
شـــرکت های فعـــال ایـــن صنعـــت، انجـــام شـــده بـــود، 
مجـــدد بـــا اشـــاره بـــه اهـــم چالش هـــای اعضـــا بـــرای 
کشـــور از جملـــه روســـای ســـه قـــوه  ســـران تصمیم ســـاز 

و مقـــام معظـــم رهبـــری ارســـال شـــود.
در ادامـــه توضیحاتـــی در خصـــوص پیگیری هـــای 
توســـط  تامیـــن اجتماعـــی  انجـــام شـــده در حـــوزه 
کمیتـــه حقوقـــی ارائـــه و عنـــوان شـــد. بـــر  یاســـت  ر
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ــه  ــن جلسـ ــه در آخریـ کـ ــد  ــوان شـ ــاس عنـ ــن اسـ همیـ
مربـــوط  متفـــاوت  حســـاب  مفاصـــا  فقـــره  دوازده 
 96 ســـال های  در  بـــرق  صنعـــت  قراردادهـــای  بـــه 
اجتماعـــی  تامیـــن  بیمـــه  نماینـــدگان  بـــه   98 تـــا 
کـــه فعـــاالن  ارائـــه شـــده تـــا ایـــن امـــکان فراهـــم شـــود 
مخابـــرات  صنعـــت  ماننـــد  هـــم  بـــرق  صنعـــت 
ضریـــب  بـــا  مشـــخص  بخشـــنامه  یـــک  تحـــت 
را  خـــود  پیمانـــی  قراردادهـــای  حق بیمـــه  ثابـــت، 
کننـــد. قـــرار اســـت تامین اجتماعـــی بـــر  پرداخـــت 
اســـاس مفاصـــا حســـاب های ارســـال شـــده و نـــوع و 
تنـــوع قراردادهـــای صنعـــت بـــرق در ایـــن خصـــوص 

کنـــد. تصمیم گیـــری 
بـــا موافقـــت اعضـــا پیشـــنهاد شـــد، ســـندیکا موضـــوع 
مالیـــات را هماننـــد موضـــوع بیمـــه تامین اجتماعـــی 
طریـــق  از  را  آن  و  دهـــد  قـــرار  خـــود  کار  دســـتور  در 
صـــورت  بـــه  هیات مدیـــره  و  دبیرخانـــه  کمیته هـــا، 
یـــه در شـــیوه اخـــذ  ـــا هـــدف ایجـــاد وحدت رو جـــدی ب
ـــرق دنبـــال  مالیـــات از شـــرکت های فعـــال صنعـــت ب

کنـــد.
گزارشـــی از پیگیـــری مطالبـــات  در ادامـــه جلســـه 
اعضـــا و بودجـــه اختصـــاص یافتـــه از ســـوی شـــرکت 
یـــع بـــرای  توانیـــر بـــه شـــرکت های برق منطقـــه ای و توز
پرداخـــت بـــه اعضـــای ســـندیکا ارائـــه و اشـــاره شـــد 
اولویـــت  بـــا  پیمانـــکاران  و  ســـازندگان  مطالبـــات 
حـــال  در  ســـندیکا  ســـوی  از  شـــده  ارائـــه  لیســـت 
شـــد  مقـــرر  همچنیـــن  اعضاســـت.  بـــه  پرداخـــت 
موضـــوع تـــا پرداخـــت مطالبـــات بـــا جدیـــت توســـط 

ســـندیکا پیگیـــری شـــود. 
گزارشـــی در خصـــوص قراردادهـــای متوقـــف  ارائـــه 
کـــه  بـــود  جلســـه  دیگـــر  محـــور  اعضـــا  جـــاری  و 
گرفتـــه  صـــورت  توافقـــات  علیرغـــم  شـــد  اعـــام 
و  اولویت بنـــدی  خصـــوص  در  توانیـــر  شـــرکت  بـــا 
کنـــون اقدامـــی از ســـوی ایـــن  خاتمـــه قراردادهـــا، تا
شـــرکت صـــورت نگرفتـــه و فســـخ قراردادهـــا و ضبـــط 
ضمانـــت نامه هـــای شـــرکت های عضـــو ســـندیکا 
مقـــرر  اســـاس  همیـــن  بـــر  دارد.  ادامـــه  همچنـــان 
ایـــن موضـــوع را  شـــد ســـندیکا پیگیـــری جدی تـــر 
کار خـــود قـــرار داده و در همیـــن راســـتا  در دســـتور 
گرفتـــه بـــا  گـــزارش قراردادهـــا و مکاتبـــات صـــورت 
ـــران ارشـــد  ـــرو و مدی ـــر نی ـــه وزی ـــرو را ب ـــر و وزارت نی توانی
ـــه دهـــد. در ایـــن راســـتا مقـــرر شـــد  ـــه ارائ ایـــن وزارتخان
بـــرای  را  متوقـــف  قراردادهـــای  موضـــوع  ســـندیکا 
جلوگیـــری از فســـخ قراردادهـــای شـــرکت های عضـــو 

کنـــد.  بـــا جدیـــت پیگیـــری 
گـــزارش مرکـــز پژوهش هـــا در  گزیـــده ای از  در ادامـــه 
ــد در  ــق تولیـ ــای رونـ ــا و راهکارهـ خصـــوص چالش هـ
کـــه بـــا همـــکاری ســـندیکا تهیـــه شـــده  صنعـــت بـــرق 
توســـط معاونـــت پژوهشـــی ســـندیکا ارائـــه و مقـــرر 
ـــدی  ـــور ج ـــزارش بط گ ـــن  ـــای ای ـــری محوره ـــد پیگی ش
گیـــرد. همچنیـــن  در اولویـــت هـــای ســـندیکا قـــرار 
ـــای  ـــا و برنامه ه ـــی اولویت ه ـــش نهای ـــی از ویرای گزارش
ســـندیکا در ســـال 98 توســـط معاونـــت پژوهشـــی 

ارائـــه و بـــه تصویـــب هیـــأت مدیـــره رســـید.

شناسایی ظرفیت دقیق ساخت داخل 
تجهیزات صنعت برق 

پنجـــاه و دومیـــن جلســـه دوره هفتـــم هیات مدیـــره 
مـــرداد  ششـــم  ایـــران،  بـــرق  صنعـــت  ســـندیکای 
برگـــزار شـــد. در  ســـال جـــاری در محـــل ســـندیکا 
اقدامـــات  اهـــم  از  گزارشـــی  جلســـه  ایـــن  ابتـــدای 
در  گرفتـــه  صـــورت  پیگیری هـــای  و  شـــده  انجـــام 
هیات مدیـــره  قبـــل  جلســـه  مصوبـــات  خصـــوص 
بـــرق  پاســـخ  شـــد.  ارائـــه  ســـندیکا  دبیـــر  توســـط 
کتبـــی ســـندیکا در خصـــوص  خراســـان بـــه اعتـــراض 
انتقـــال،  یـــراق آالت  مناقصـــه  برگـــزاری  نحـــوه 
پیگیـــری اصـــاح و بازبینـــی شـــاخص های تعدیـــل 
و  برنامـــه  ســـازمان  از  بـــرق  صنعـــت  تجهیـــزات 
کار شـــورای  گرفتـــن ایـــن موضـــوع در دســـتور  قـــرار 
گـــزارش چالش هـــا  هماهنگـــی تشـــکل ها، ارســـال 
صنعـــت  بخـــش  در  تولیـــد  رونـــق  راهکارهـــای  و 
کـــه بـــا همـــکاری مشـــترک مرکـــز  بـــرق در ســـال 98 
پژوهش هـــای مجلـــس و ســـندیکا تهیـــه شـــده بـــه 
کمیتـــی مرتبـــط، پیگیـــری  روســـای قـــوا و نهادهـــای حا
گـــزارش عـــدم همـــکاری برخـــی از  مطالبـــات اعضـــا و 
یـــع  یـــع بـــه خصـــوص توز برق هـــای منطقـــه ای و توز
خوزســـتان بـــه توانیـــر، نهایـــی شـــدن موضـــوع پذیـــرش 
ســـندیکا در مرکـــز رتبه بنـــدی اتـــاق بـــرای رتبه بنـــدی 
شـــرکت های فعـــال در صنعـــت بـــرق و ماشـــین آالت 
و صنایـــع فلـــزی، برگـــزاری جلســـات بـــا ســـاتکاب 
از  بخشـــی  مشـــترک  کمیته هـــای  تشـــکیل  بـــرای 
گـــزارش  گـــزارش اقدامـــات ســـندیکا بـــود. در ایـــن 
اســـتراتژی  تدویـــن  پیشـــنهاد  ارائـــه  بـــه  همچنیـــن 
و  مطالعـــات  موسســـه  بـــه  بـــرق  صنعـــت  توســـعه 
مجامـــع  برگـــزاری  صمـــت،  وزارت  پژوهش هـــای 
اصفهـــان،  و  خراســـان  شـــعب  ســـالیانه  عمومـــی 
ــای  ــتفاده از ظرفیت هـ ــروه اسـ کارگـ ــه  ــزاری جلسـ برگـ
مـــاده 12 قانـــون رفـــع موانـــع تولیـــد و هماهنگی هـــای 
کارگـــزاری معتبـــر بـــرای اســـتفاده  انجـــام شـــده بـــا دو 
از ابزارهـــای بـــازار ســـرمایه در صنعـــت بـــرق و ارائـــه 

خدمات مرتبط به اعضا اشاره شد.  
یابـــی  گهـــی فراخـــوان ارز در ادامـــه بـــا توجـــه بـــه انتشـــار آ

و تاییـــد صاحیـــت یراق ســـازان از ســـوی شـــرکت 
یابـــی  کمیتـــه ارز یاســـت  گزارشـــی از ســـوی ر توانیـــر 
اقدامـــات  خصـــوص  در  صاحیـــت  تشـــخیص  و 
گرفتـــه ارائـــه و مقـــرر شـــد بـــرای بازنگـــری در  صـــورت 
کمیتـــه مشـــاوران و  کمـــک  ـــی از  یاب شـــاخص های ارز
ــای  کمیته هـ ــدگان  ــی نماینـ کارشناسـ ــای  ظرفیت هـ

مرتبـــط اســـتفاده شـــود.
گزارشـــی از برگـــزاری جلســـات مشـــترک  همچنیـــن 
ســـندیکا بـــا ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی، شـــرکت 
خصـــوص  در  تهـــران  بازرگانـــی  اتـــاق  و  توانیـــر 
و  قراردادهـــا  بیمـــه  حـــق  استانداردســـازی  طـــرح 
خصـــوص  ایـــن  در  صورت گرفتـــه  پیگیری هـــای 
ــه  ــا ارائـ ــی و قراردادهـ ــه حقوقـ کمیتـ ــت  ــط ریاسـ توسـ
گـــزارش مدیـــرکل وصـــول حـــق بیمـــه  شـــد. طبـــق ایـــن 
کل بیمـــه ای  ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی از ادارات 
اســـتان ها خواســـته پنـــج نمونـــه از تصویـــر قراردادهـــای 
ـــه پروژه هـــای خطـــوط انتقـــال نیـــرو و نصـــب  ـــوط ب مرب
کـــه بـــر اســـاس  و راه انـــدازی پســـت های انتقـــال نیـــرو 
بخشـــنامه 14/5 جدیـــد درآمـــد محاســـبه و منجـــر 
بـــه صـــدور مفاصـــا حســـاب شـــده اند، بـــه همـــراه 
کل  کننـــد تـــا نســـبت مـــزد بـــه  مســـتندات ارســـال 
طـــرح  و  محاســـبه  مذکـــور  قراردادهـــای  در  کارکـــرد 
و  بررســـی  قراردادهـــا  حق بیمـــه  استانداردســـازی 

تعییـــن تکلیـــف شـــود. 
دقیـــق  تعریـــف  عـــدم  کـــه  چالش هایـــی  بررســـی 
پیمانـــکاران  ســـازندگان،  بـــرای  داخـــل  ســـاخت 
بعـــدی  محـــور  اســـت،  کـــرده  ایجـــاد  مشـــاوران  و 
تشـــخیص  بمنظـــور  شـــد  مقـــرر  کـــه  بـــود  جلســـه 
ظرفیـــت دقیـــق ســـاخت داخـــل در صنعـــت بـــرق، بـــا 
کارگـــروه، برنامه ریـــزی الزم بـــرای همـــکاری  تشـــکیل 
بـــا وزارت صمـــت انجـــام شـــود. از اینـــرو بنـــا شـــد 
کمیته هـــای  نماینـــدگان  از  متشـــکل  کارگروهـــی 
ســـاخت داخـــل، مشـــاوران، بازرگانـــی، پیمانـــکاران، 
موضـــوع  ایـــن  و  تشـــکیل  صاحیـــت  تشـــخیص 
کارگـــروه  را پیگیـــری نمایـــد. همچنیـــن مقـــرر شـــد 
یابـــی  کارگـــروه تعرفـــه تلفیـــق و ضمـــن ارز فـــوق بـــا 
ــت  ــزات صنعـ ــل تجعیـ ــاخت داخـ ــق سـ ــزان عمـ میـ
بـــرق، تعییـــن تعرفه هـــا را بـــا مشـــارکت نماینـــدگان 
شـــد  کیـــد  تا دهـــد.  انجـــام  مرتبـــط  کمیته هـــای 
تهیـــه  و  فـــوق  کارگـــروه  شـــکل گیری  زمـــان  تـــا 
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ــاع  ــتعام های ارجـ ــوارد و اسـ ــای الزم، مـ چارچوب هـ
ــندیکا در خصـــوص ظرفیـــت ســـاخت  ــه سـ ــده بـ شـ
ــاخت  ــه سـ کمیتـ ــق  ــته از طریـ گذشـ ــد  ــل، ماننـ داخـ

گیـــرد.  داخـــل مـــورد بررســـی قـــرار 
گزارشـــی از جلســـه ســـندیکا بـــا معـــاون  در ادامـــه 
پیشـــتیانی توانیـــر بـــرای پیگیـــری قراردادهـــای متوقـــف 
و موافقـــت توانیـــر بـــا ایجـــاد هیـــات ســـه نفره بـــرای 
بررســـی قراردادهـــای متوقـــف و حضـــور ســـندیکا در 
ـــا هـــدف ایفـــای نقـــش  کارگروهـــی ذیـــل ایـــن هیـــات ب
کیـــد  موثـــر در تعییـــن تکلیـــف قراردادهـــا ارائـــه و تا
کـــه پیگیـــری مصوبـــات ایـــن جلســـه می توانـــد  شـــد 
مقـــرر  اینـــرو  از  شـــود.  واقـــع  کارگشـــا  اعضـــا  بـــرای 
پیگیری هـــای  صورتجلســـه،  مبادلـــه  از  پـــس  شـــد 
الزم بـــرای پیگیـــری جزئیـــات توافقـــات و تشـــکیل 

کارگروه هـــای توافـــق شـــده صـــورت پذیـــرد.
گزارشـــی از برگـــزاری  بخـــش بعـــدی جلســـه بـــه ارائـــه 
ســـندیکا  شـــعب  ســـالیانه  عمومـــی  مجامـــع 
گزارش هـــای  شـــد  مقـــرر  و  داشـــت  اختصـــاص 
همـــراه  بـــه  شـــعب  بـــازرس  و  مالـــی  عملکـــرد، 
آیین نامـــه مربوطـــه در اختیـــار هیـــات مدیـــره قـــرار 
گیـــرد و بـــه منظـــور بررســـی دقیقتـــر عملکـــرد شـــعب 
موضـــوع در دســـتور جلســـه بعـــدی هیات مدیـــره قـــرار 
گیـــرد. همچنیـــن اعـــام آمادگـــی انجمـــن صنفـــی 
ایفـــای  بـــرای  خوزســـتان  بـــرق  یـــع  توز پیمانـــکاران 
اســـتان خوزســـتان  نمایندگـــی ســـندیکا در  نقـــش 
آن  نماینـــدگان  بـــا  مقـــرر شـــد جلســـه ای  و  مطـــرح 
انجمـــن در ایـــن خصـــوص برگـــزار و تصمیم گیـــری 

پذیـــرد. صـــورت  الزم 
گزارشـــی از برگـــزاری نشســـت  در پایـــان جلســـه نیـــز 
در  رســـانه  اصحـــاب  بـــا  ســـندیکا  مطبوعاتـــی 
جرایـــد  و  رســـانه ها  در  آن  انعـــکاس  و  تیرمـــاه   1۷
بـــر  آن  تاثیرگـــذاری  بـــه  و  ارائـــه  کثیراالنتشـــار 
تعامـــل  بـــرای  برنامـــه  ســـازمان  اخیـــر  رویکردهـــای 

شـــد. اشـــاره  ســـندیکا  بـــا  بیشـــتر 

سازماندهی ارتباط سندیکا 
با شعب استانی  

پنجـــاه و ســـومین جلســـه هیـــات مدیـــره ســـندیکای 
ســـال  مـــاه  مـــرداد  ســـیزدهم  ایـــران  بـــرق  صنعـــت 

جـــاری در محـــل ســـندیکا برگـــزار شـــد. 
کـــه پیگیـــری مطالبـــات شـــرکت های  ایـــن جلســـه 
ایجـــاد  نیـــرو،  وزارت  تابعـــه  شـــرکت های  از  عضـــو 
ســـاتکاب،  بـــا  ســـندیکا  مشـــترک  کارگروه هـــای 
ســـازماندهی شـــعب اســـتانی ســـندیکا و همچنیـــن 
ــر،  ــارکت توانیـ ــا مشـ تعییـــن شـــاخص های فصلـــی بـ
ســـازمان برنامـــه و ســـندیکا محورهـــای اصلـــی آن 
گـــزارش دبیـــر از اهـــم اقدامـــات انجـــام  بودنـــد، بـــا 
گرفتـــه در خصـــوص  شـــده و پیگیـــری هـــای صـــورت 

مصوبـــات جلســـات پیشـــین آغـــاز شـــد. 

پیگیری هـــای  بـــه  گـــزارش  ایـــن  در  همچنیـــن 
تعییـــن  بـــرای  کشـــور  کل  دادســـتانی  از  ســـندیکا 
فراخـــوان  انتشـــار  متوقـــف،  قراردادهـــای  تکلیـــف 
یـــراق آالت  تامین کننـــدگان  صاحیـــت  یابـــی  ارز
و  شـــده  وصـــول  مطالبـــات  اســـتعام  یـــع،  توز
باقیمانـــده از شـــرکت های تابعـــه توانیـــر، پیگیـــری 
بانکـــی  ضمانت نامه هـــای  صـــدور  مشـــکات 
در  جلســـه ای  هماهنگـــی  و  افغانســـتان  در  اعضـــا 

شـــد.  اشـــاره  خصـــوص،  ایـــن  در  توانیـــر 
بـــه عـــدم پرداخـــت  بـــا توجـــه  و  در همیـــن راســـتا 
یـــع اســـتان  مطالبـــات شـــرکت های عضـــو از ســـوی توز
بـــا جدیـــت   ایـــن موضـــوع  شـــد  مقـــرر  خوزســـتان، 
توانیـــر  و  هیات مدیـــره  بـــه  آن  نتیجـــه  و  پیگیـــری 

گـــزارش شـــود.     
زمانـــی  فاصلـــه  بـــه  اعضـــا  از  تعـــدادی  اعتـــراض 
کنفرانـــس بین المللـــی بـــرق و نمایشـــگاه  کوتـــاه بیـــن 
بین المللـــی صنعـــت بـــرق در آبان مـــاه از موضوعـــات 
طـــرح شـــده در جلســـه پنجـــاه و ســـوم هیات مدیـــره 
کـــه بـــر اســـاس آن مقـــرر شـــد ســـندیکا بـــا  ســـندیکا بـــود 
انعـــکاس موضـــوع بـــه وزیـــر نیـــرو بـــه ایـــن ناهماهنگـــی 
در برنامه ریـــزی بیـــن وزارت نیـــرو و توانیـــر اعتـــراض و 
ــز  ــرق و نیـ ــال صنعـــت بـ ــرکت های فعـ نارضایتـــی شـ
تاثیـــر منفـــی ایـــن رونـــد بـــر میهمانـــان و شـــرکت های 

کنـــد.  خارجـــی را نیـــز منعکـــس 
کارگـــروه مشـــترک  ایجـــاد چهـــار  از  گزارشـــی  ارائـــه 
ـــت از  ـــن حمای ـــا عناوی ـــاتکاب ب ـــندیکا و س ـــن س مابی
ســـاخت داخـــل، تامیـــن مالـــی، توســـعه صـــادرات، 
نماینـــدگان  و  متوســـط  و  کوچـــک  شـــرکت های 
ـــی  ـــا یک ـــروه ه کارگ ـــن  ـــور در ای ـــرای حض ـــنهادی ب پیش
ایـــن اســـاس  بـــر  بـــود.   ایـــن جلســـه  از محورهـــای 
کارگـــروه  ترکیـــب نهایـــی نماینـــدگان ســـندیکا بـــرای 

ــید.  ــب رسـ ــه تصویـ ــور بـ ــای مذکـ هـ
از  گزارشـــی  جلســـه  ایـــن  از  دیگـــری  بخـــش  در 
ـــا ســـازمان برنامـــه و  گرفتـــه ب هماهنگی هـــای صـــورت 
شـــرکت توانیـــر در خصـــوص معرفـــی ونـــدور از ســـوی 
ســـندیکا بـــرای تعییـــن شـــاخص های فصلـــی توســـط 
کمیتـــه حقوقـــی و قراردادهـــا ارائـــه و مقـــرر  رییـــس 

مرتبـــط  کمیته هـــای  بـــا  توجیهـــی  جلســـات  شـــد 
ســـاختار  یـــک  و  برگـــزار  نظـــر  مـــورد  شـــرکت های  و 
همچنیـــن  و  اســـتعام ها  نحـــوه  بـــرای  مشـــخص 
ـــدور پیشـــنهادی ســـندیکا در خصـــوص هریـــک از  ون

ــود. ــه شـ ــه ارائـ ــازمان برنامـ ــه سـ ــول بـ فصـ
در ایـــن جلســـه، شـــعب و عملکـــرد آنهـــا را نیـــز مـــورد 
گرفـــت و بـــر همیـــن اســـاس  بحـــث و بررســـی قـــرار 
ـــود را  ـــرد خ ـــزارش عملک گ ـــتانی  ـــعب اس ـــد ش ـــرر ش مق
در دوره هـــای زمانـــی شـــش ماهه بـــه ســـندیکا ارائـــه 
نماینـــد و جلســـات هماهنگـــی روســـا، هیات مدیـــره 
و  هیأت مدیـــره  رئیـــس  بـــا  شـــعب  دبیرخانـــه  و 
فصلـــی  بصـــورت  ایـــران  ســـندیکای  دبیرخانـــه 
و  هیات مدیـــره  مصوبـــات  و  برگـــزار  تهـــران  در 
سیاســـت های ســـاالنه ســـندیکا بـــه روســـای شـــعب 
مجمع عمومـــی  برگـــزاری  در  تســـریع  شـــود.  ابـــاغ 
و  اقدامـــات  از  بخشـــی  تفویـــض  فـــارس،  شـــعبه 
ـــه ویـــژه در حـــوزه اســـتان ها بـــه شـــعب،  تصمیمـــات ب
کارگروهـــی تحـــت نظـــر هیات مدیـــره بـــرای  ایجـــاد 
پیگیـــری مصوبـــات ایـــن جلســـه و نیـــز تهیـــه یـــک 
تحلیـــل جامـــع در خصـــوص تاثیرگـــذاری و نقـــش 
و  تهیـــه  ســـاله  پنـــج  زمانـــی  بـــازه  یـــک  در  شـــعب 
نتایـــج  اســـاس  بـــر  شـــعب  نامـــه  آییـــن  بازنگـــری 
ایـــن پژوهـــش از دیگـــر مصوبـــات هیات مدیـــره در 

بـــود.  خصـــوص شـــعب اســـتانی ســـندیکا 
مجمـــع  تکلیـــف  بـــه  توجـــه  بـــا  جلســـه  پایـــان  در 
بررســـی  خصـــوص  در  هیات مدیـــره  بـــه  عمومـــی 
بـــا  آن  تطبیـــق  و  اساســـنامه  بازنگـــری  ضـــرورت 
ویرایـــش جدیـــد اساســـنامه تیـــپ اتـــاق بازرگانـــی، 
کارگـــروه اساســـنامه  گزارشـــی اجمالـــی از بررســـی های 
بـــا  ســـندیکا  فعلـــی  اساســـنامه  تفاوت هـــای  و 
توســـط  اتـــاق  تیـــپ  اساســـنامه  جدیـــد  ویرایـــش 
معاونـــت پژوهشـــی ســـندیکا ارائـــه و مقـــرر شـــد ایـــن 
هیـــات  فوق العـــاده  جلســـه  یـــک  در  موضوعـــات 
ـــه مجمـــع عمومـــی در  ـــه ب مدیـــره بررســـی و جهـــت ارائ

شـــود. تصمیم گیـــری  خصـــوص  ایـــن 
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 کمیته حقوقی و قراردادها

اعتراض سندیکا به سازمان برنامه و 
ج اصالحات  بودجه درباره عدم در

بخشنامه ارزی

کمیتـــه حقوقـــی و قراردادهـــای ســـندیکای  جلســـه 
صنعـــت بـــرق ایـــران، دوم تیـــر ســـال جـــاری در محـــل 

ســـندیکا برگـــزار شـــد.
اقدامـــات  از  گزارشـــی  نشســـت  ایـــن  ابتـــدای  در 
اصاحـــات  ارســـال  درخصـــوص  صور ت گرفتـــه 
ـــه شـــورای هماهنگـــی، ســـازمان برنامـــه  پیشـــنهادی ب
و برگـــزاری جلســـات متعـــدد بـــرای درج اصاحـــات 
از  اینکـــه  بـــه  نظـــر  ارائـــه شـــد.  اعضـــا  پیشـــنهادی 
پیشـــنهادات و نقطـــه نظـــرات جمـــع آوری شـــده و 
منعکـــس شـــده بـــه دســـتگاه های ذیربـــط، بخـــش 

ـــد ارزی لحـــاظ  بســـیار محـــدودی در بخشـــنامه جدی
ــه  ــازمان برنامـ ــه سـ ــه ای بـ ــی نامـ ــد طـ ــرر شـ ــده، مقـ شـ
و بودجـــه اعتـــراض بـــه ایـــن موضـــوع و درخواســـت 
اصـــاح آن منعکـــس شـــود. همچنیـــن مقـــرر شـــد 
کمیتـــه  اعضـــای  و  جلســـه  در  حاضـــر  اعضـــای 
نظـــرات خـــود را درخصـــوص شـــاخص های تعدیـــل 

کننـــد.  اعامـــی ســـازمان برنامـــه و بودجـــه اعـــام 
بررســـی و تبادل نظـــر دربـــاره منشـــور اخاقـــی ســـندیکا 
ــا فـــرض  ــرر شـــد بـ کـــه مقـ ــه بـــود  ــور بعـــدی جلسـ محـ
قیـــد شـــود، موضوعـــات  بندهـــا  اینکـــه مصادیـــق 
ک  متضـــاد برداشـــته شـــود، رابطـــه داخلـــی اعضـــا مـــا
ـــه شـــود ســـایر اعضـــا  کلیـــات پرداخت ـــه  ـــرد و ب گی ـــرار  ق
نقطـــه  و  بررســـی  را  اخاقـــی  منشـــور  پیش نویـــس 

کننـــد. نظـــرات خـــود را در اســـرع وقـــت اعـــام 

کاال و قـــرارداد تیـــپ پیمانـــکاری  قـــرارداد تیـــپ خریـــد 
کـــه در ایـــن نشســـت بررســـی  از دیگـــر موضوعاتـــی بـــود 
کاال  و مقـــرر شـــد پیش نویـــس قـــرارداد تیـــپ خریـــد 
گام اول بـــرای معـــاون وزیـــر نیـــرو ارســـال شـــود.  در 
گام بعـــدی پـــس از بررســـی  همچنیـــن بنـــا شـــد در 
ـــپ  ـــرارداد تی ـــروه ق کارگ ـــکاری در  ـــپ پیمان ـــرارداد تی ق
و انجـــام اصاحـــات الزم، اقدامـــات مقتضـــی بـــرای 

ارســـال ایـــن قـــرارداد صـــورت پذیـــرد.
در پایـــان جلســـه دســـتورالعمل های رســـیدگی بـــه 
تخلفـــات عملکـــرد و آمـــوزش پیمانـــکاران بررســـی 
و مقـــرر شـــد ایـــن دســـتورالعمل در اختیـــار اعضـــای 
نقطـــه  فرصـــت  اولیـــن  در  تـــا  بگیـــرد  قـــرار  کمیتـــه 
کننـــد.  نظـــرات خـــود را در ایـــن خصـــوص اعـــام 

 کمیته سازندگان تابلوهای برق 

کمیته تابلوسازان بر بررسی  کید  تا
مطالبات اعضا و تالش برای وصول آن

کمیتـــه ســـازندگان تابلوهـــای بـــرق ســـندیکای  جلســـه 
صنعـــت بـــرق ایـــران، بیســـت و ششـــم خـــرداد ســـال 

جـــاری در محـــل ســـندیکا برگـــزار شـــد. 
گزارشـــی از حضـــور خـــود  کمیتـــه  در ابتـــدا رئیـــس 
در جلســـه هیئـــت مدیـــره و موضوعـــات مطـــرح در 
در  ســـندیکا  عمومـــی  مجمـــع  برگـــزاری  شـــامل  آن 
اصاحـــات  کارگـــروه  پیشـــنهادات  مـــاه،  شـــهریور 
بـــا  شـــده  انجـــام  اقدامـــات  گـــزارش  اساســـنامه، 
هـــدف ارتقـــای وب ســـایت ســـندیکا، اولویت هـــای 
واحـــد  توســـط  آن  گـــزارش  کـــه  اجرایـــی ســـال 98 
کـــرد. پژوهـــش ســـندیکا تهیـــه شـــده اســـت، ارائـــه 
ـــد  کلی ـــرق آذر  ـــع ب ـــرکت صنای ـــکات ش ـــه مش در ادام
گشـــایش اعتبـــار اســـنادی در حضـــور  درخصـــوص 

دبیـــر ســـندیکا مطـــرح و مقـــرر شـــد شـــرکت مذکـــور 
دبیرخانـــه  بـــه  را  خـــود  مشـــکات  نامـــه ای  طـــی 
ــد.  ــل نمایـ ــدام عاجـ ــای اقـ ــاع و تقاضـ ــندیکا ارجـ سـ
مطالبـــات  میـــزان  از  گزارشـــی  جلســـه  پایـــان  در 

گـــزارش  همچنیـــن  و  ســـندیکا  عضـــو  تابلوســـازان 
پژوهـــش  واحـــد   98 ســـال  اجرایـــی  اولویت هـــای 
کـــه مطالبـــات تابلوســـازان عضـــو  مطـــرح و مقـــرر شـــد 
ــود.  ــر شـ ــا اعـــام نظـ ــاره آنهـ ســـندیکا اســـتعام و دربـ

اخبار 
کمیته ها

اخبار 
کمیته ها
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اخبار 
کمیته ها

 کمیته سازندگان یراق آالت توزیع

بررسی آیتم های تاثیرگذار در ارزیابی و 
تشخیص صالحیت شرکت ها 

یـــع  توز یـــراق آالت  ســـازندگان  کمیتـــه  جلســـه 
ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران، یازدهـــم تیـــر ســـال 

شـــد.  برگـــزار  ســـندیکا  محـــل  در  جـــاری 
گزارشـــی از  کمیتـــه  در ابتـــدای جلســـه نایـــب رئیـــس 
حضـــور خـــود در دفتـــر تحقیقـــات بـــرق و فعالیت های 
کنتـــرل  انجـــام شـــده از ســـوی ایـــن دفتـــر در زمینـــه 
آزمـــون  یافـــت  در متقاضـــی  شـــرکت های  مـــدارک 
ـــه  ـــد ارائ ـــتاندارد تولی ـــا اس ـــت ب ـــی مطابق گواه ـــی و  نوع
کـــرد. وی بـــا اعـــام اینکـــه طبـــق بررســـی های اولیـــه 
کـــرد  کیـــد  مغایرت هایـــی وجـــود داشـــته اســـت، تا
کـــه مقـــرر شـــده اســـت بـــه منظـــور تبـــادل اطاعـــات 
و ارائـــه توضیحـــات بیشـــتر از همـــکاران مجموعـــه 
دفتـــر تحقیقـــات بـــرق بـــرای حضـــور در در جلســـه 
یـــع  کمیتـــه تخصصـــی ســـازندگان یـــراق آالت توز آتـــی 

دعـــوت بـــه عمـــل آیـــد.
توانیـــر  از  اعضـــا  مطالبـــات  موضـــوع  بررســـی 
کـــه بـــا  کـــه عنـــوان شـــد  محـــور بعـــدی جلســـه بـــود 
پیگیری هـــای بـــه عمـــل آمـــده پرداخـــت مطالبـــات از 
یـــع تفویـــض و ایـــن  طریـــق توانیـــر بـــه شـــرکت های توز
ـــه شـــرکت ها اعـــام شـــده اســـت. ســـندیکا  موضـــوع ب
کیـــد  تا نامـــه پوششـــی جهـــت  ایـــن حـــوزه  نیـــز در 
یـــع  پرداخـــت و تســـویه مطالبـــات بـــه شـــرکت های توز

کـــرده اســـت. ارســـال 
یابـــی و تشـــخیص صاحیـــت  ــوع ارز ــه موضـ در ادامـ
اعضـــای  از  یـــک  هـــر  کـــه  شـــد  مطـــرح  شـــرکت ها 
کمیتـــه در خصـــوص چگونگـــی تهیـــه چـــک لیســـت 
بـــه  توجـــه  بـــا  دادنـــد.  ارائـــه  توضیحاتـــی  یابـــی  ارز
کـــه هـــر یـــک از اعضـــا  کیـــد شـــد  مباحـــث مطروحـــه، تا
در ابتـــدا بایـــد قـــرارداد و دســـتورالعمل پیشـــنهادی 
کـــرده و بـــا مبنـــا قـــراردادن  را بـــه طـــور دقیـــق مطالعـــه 
آیتم هـــای مصـــوب در دســـتورالعمل، آیتم هـــای مهـــم 

کننـــد  ـــی شـــرکت ها را پیشـــنهاد  یاب و تاثیرگـــذار در ارز
تـــا نســـبت بـــه تهیـــه ضمیمـــه اجرایـــی اقـــدام شـــود. 
در پایـــان جلســـه مقـــرر شـــد اعضـــای جدیـــد ســـندیکا 
پـــس از طـــی مراحـــل عضویـــت در صـــورت تمایـــل بـــه 
کمیتـــه تخصصـــی ســـازندگان یـــراق آالت  حضـــور در 

کتبـــی و ارائـــه مســـتندات  یـــع، پـــس از درخواســـت  توز
کمیتـــه  کارگـــروه تخصصـــی  واحـــد تولیـــدی توســـط 
)یـــراق آالت آهنـــی و فلـــزی، هادی هـــای روکـــش دار، 
خودنگهـــدار(  کابل هـــای  و  فاصلـــه دار  کابل هـــای 
ــد و پـــس  گیرنـ ــرار  ــد قـ ــدارک و بازدیـ ــی مـ یابـ ــورد ارز مـ
ـــت  ـــخیص صاحی ـــی و تش یاب ـــد ارز ـــه واح ـــد ب از تایی

ارجـــاع داده شـــوند. 

بررسی شیوه های تهیه چک لیست 
کمیته سازندگان یراق آالت  ارزیابی در 

توزیع 

یـــع  توز یـــراق آالت  ســـازندگان  کمیتـــه  جلســـه 
ـــت بـــرق ایـــران، بیســـت و پنجـــم  ســـندیکای صنع
تیـــر ســـال جـــاری در محـــل ســـندیکا برگـــزار شـــد. 
توضیحـــات  فـــکار  دکتـــر  جلســـه  ابتـــدای  در 

مبســـوطی را در خصـــوص لـــزوم جلســـه حضـــوری 
بـــا دفتـــر تحقیقـــات بـــرق شـــرکت توانیـــر ارائـــه داد و بـــر 
یــــابی سندیکا در مورد  اهمیت تفکیک فعالیــــت ارز
یابـــی و اخـــذ  کمیتـــه و رونـــد ارز شـــرکت هـــای عضـــو 
ــازنده  ــرکت-های سـ ــط شـ ــای مرتبــ ــه هـ ــی نامــ گواهـ
کـــرد. لـــذا مقـــرر  یـــع بـــا شـــرکت توانیـــر اشـــاره  یـــراق توز
شـــد بـــه منظـــور تبـــادل اطاعـــات از همـــکاران دفتـــر 
کمیتـــه تخصصـــی  تحقیقـــات بـــرق در جلســـات آتـــی 
ـــد. ـــل آی ـــه عم ـــوت ب ـــع دع ی ـــراق آالت توز ـــازندگان ی س
ــای  ــا پیگیری هـ ــه بـ کـ ــد  ــد شـ کیـ ــه تا ــه جلسـ در ادامـ
انجـــام شـــده جهـــت پرداخـــت مطالبـــات از طریـــق 
مطالبـــات  تســـویه  یـــع،  توز شـــرکت های  بـــه  توانیـــر 
کمیتـــه تاحـــدودی صـــورت  شـــرکت هـــای عضـــو 
پایـــان جلســـه نقطـــه نظـــرات  پذیرفتـــه اســـت. در 
هـــر یـــک از اعضـــا دربـــاره شـــیوه های تهیـــه چـــک 
ــع بنـــدی  ــرر شـــد جمـ یابـــی بررســـی و مقـ لیســـت ارز
ـــه  اولیـــه توســـط دکتـــر فـــکار انجـــام و در اســـرع وقـــت ب
ــی  یابـ ــه ارز کمیتـ ــه  ــه بـ کمیتـ ــه  ــی اولیـ ــوان خروجـ عنـ

ــود. ــه شـ ارائـ

کمیته یراق آالت  انتخاب نمایندگان 
توزیع برای انجام فرایند ارزیابی و 

تشخیص صالحیت

یـــع  توز یـــراق آالت  ســـازندگان  کمیتـــه  جلســـه 
ــال  ــرداد سـ ــم مـ ــران یکـ ــرق ایـ ــندیکای صنعـــت بـ سـ
یابــــی  ــا موضـــوع بررســـی چـــک لیســــت ارز جـــاری بـ
و تشـــخیص صاحیـــت شـــرکت های عضـــو ایـــن 

کمیتـــه در محـــل ســـندیکا برگـــزار شـــد.
چـــک  پیش نویـــس  بررســـی  جلســـه  ابتـــدای  در 
و  صاحیـــت  تشـــخیص  و  یابـــی  ارز لیســـت 
و  یابـــی  ارز جهـــت  کمیتـــه  نماینـــدگان  انتخـــاب 
گرفـــت.  تشـــخیص صاحیـــت در دســـتور کار قـــرار 
بـــر ایـــن اســـاس مقـــرر شـــد دو نماینـــده از هـــر یـــک از 
گروه هـــای  یـــراق آالت فلـــزی، یـــراق  خـــود نگهـــدار 
و هادی هـــای روکشـــدار بـــا توجـــه بـــه میـــزان آشـــنایی 
آنهـــا بـــا مســـائل حقوقـــی و مـــدارک مالـــی شـــرکت ها 
و تســـلط بـــر موضوعـــات فنـــی جهـــت انجـــام فراینـــد 
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یابـــی و تشـــخیص صاحیـــت انتخـــاب شـــود. ارز
در ادمـــه بـــا موافقـــت اعضـــا مقـــرر شـــد جهـــت ورود 
ـــر  ـــه ای در نظ ـــی اولی ـــرایط عموم ـــی ش یاب ـــد ارز ـــه فراین ب

کـــه در ایـــن شـــرایط اولیـــه، عضویـــت  گرفتـــه شـــود 
در  صاحیـــت  تشـــخیص  و  یابـــی  ارز متقاضیـــان 
ســـندیکای صنعـــت بـــرق الزامـــی نیســـت. همچنیـــن 

بنـــا شـــد مطابـــق چـــک لیســـت ارائـــه شـــده، جـــدول 
ـــه عنـــوان شـــرایط اولیـــه الزامـــی جهـــت  شـــماره یـــک ب
یابـــی و تشـــخیص صاحیـــت  بررســـی درخواســـت ارز

گرفتـــه شـــود. متقاضیـــان در نظـــر 
بـــا موافقـــت اعضـــا پیشـــنهاد شـــد موضـــوع اصـــاح 
کارگاهـــی و اداری شـــرکت(  ردیـــف6 )نقشـــه فضـــای 
ــندیکا  ــی سـ ــاور حقوقـ ــا مشـ ــماره یـــک، بـ ــدول شـ جـ
مطـــرح شـــود. همچنیـــن بـــا توجـــه بـــه هزینه هـــای 
صنعـــت  تولید کننـــدگان  بـــرای  ارز یابـــی  ســـنگین 
یـــراق، پیشـــنهاد شـــد افزایـــش بـــازه زمانـــی اعتبـــار 
کمیتـــه در جلســـات  یابـــی توســـط نماینـــدگان ایـــن  ارز

مشـــترک بـــا توانیـــر مطـــرح شـــود. 
کمیتـــه ســـازندگان یـــراق  در پایـــان جلســـه نماینـــدگان 
گـــروه یـــراق آالت فلـــزی،  یـــع در ســـه زیـــر  آالت توز
یـــراق خودنگهـــدار و هادی هـــای روکشـــدار جهـــت 
صاحیـــت  تشـــخیص  و  یابـــی  ارز فراینـــد  انجـــام 

انتخـــاب شـــدند. 

 کمیته تخصصی مهندسی بازرگانی

بررسی نیازمندی های ارزی اعضای 
کمیته مهندسی بازرگانی در سال 98 

کمیتـــه تخصصـــی مهندســـی  جلســـه هیـــات رئیســـه 
ــارم  ــران، چهـ بازرگانـــی ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـ
تیـــر مـــاه ســـال جـــاری در محـــل ســـندیکا تشـــکیل 

شـــد. 
در ابتـــدای جلســـه خانـــم مهنـــدس عرفانیـــان عضـــو 
گزارشـــی از جلســـه بـــا رئیـــس  کمیتـــه  هیـــات رئیســـه 
ارشـــد  مشـــاور  و  ایتالیـــا  و  ایـــران  بازرگانـــی  اتـــاق 
رئیـــس اتـــاق بازرگانـــی ایـــران در خصـــوص تعامـــل 
کمیتـــه تخصصـــی  و همـــکاری نزدیکتـــر اعضـــای 
گـــزارش  کـــرد. در ایـــن  مهندســـی بازرگانــــی ســـندیکا 
کیـــد شـــد کـــه مشــــکات و راهکارهـــای پیشـــنهادی  تا

بـــه اتـــاق بازرگانـــی ارائـــه شـــده اســـت. برایـــن اســـاس 
گانـــه بـــه ایشـــان  مقـــرر شـــد مجـــددا طـــی نامـــه ای جدا
ـــه اتـــاق بازرگانـــی پیگیـــری  کمیتـــه ب کلیـــه نامـــه هـــای 

گـــردد.
در ادامـــه جلســـه متـــن پیـــش نویـــس تهیـــه شـــده 
ارائـــه جامـــع  بمنظـــور  الملـــل  بیـــن  روابـــط  کمیتـــه 
کمیتـــه  توانمندی هـــای فنـــی و بازرگانـــی اعضـــای 
ســـندیکا  مدیـــره  هیـــأت  بـــه  بازرگانـــی  مهندســـی 
کارشناســـی بعمـــل آمـــد امـــا  بررســـی و تبـــادل نظـــر 
جمـــع بنـــدی نهایـــی در ایـــن زمینـــه بـــه جلســـه آتـــی 

هیـــأت رئیســـه موکـــول شـــد. 
ـــدی  ـــام نیازمن ـــورد اع ـــه در م ـــدی جلس ـــش بع در بخ
ـــه  ـــک از اعضـــا ب هـــای ارزی ســـال 98 مقـــرر شـــد هری
بررســـی تعرفـــه هـــای مـــورد نیـــاز شـــرکت خـــود بپـــردازد 
کارشناســـی در جلســـات آتـــی و پـــس  و طـــی بررســـی 
از جمع بنـــدی نهایـــی بـــه دبیرخانـــه ســـندیکا اعـــام 

شـــود.  

 کمیته تخصصی مهندسی مشاور

کید شرکت های برق منطقه ای برای  تا
استفاده از شرکت های مشاور عضو 

سندیکا 

کمیتـــه تخصصـــی مهندســـی  جلســـه هیـــات رئیســـه 
ــران، بیســـت و  ــرق ایـ ــندیکای صنعـــت بـ ــاور سـ مشـ
یکـــم خـــرداد ســـال جـــاری در محـــل ســـندیکا برگـــزار 

ـــد.  ش
مهندســـین  انتخـــاب  نحـــوه  جلســـه  ابتـــدای  در 
بـــرای پروژه هـــا بررســـی و مقـــرر شـــد دکتـــر  مشـــاور 
کمیتـــه  بـــا لحـــاظ  عبـــاس زاده عضـــو هیـــات رئیســـه 
را  مباحـــث  شـــده،  مطـــرح  نظـــرات  نقـــط  کـــردن 
تکمیـــل و جهـــت انجـــام اقدامـــات الزم، از طـــرف 
کمیتـــه  کنـــد. طبـــق نظـــر  ســـندیکا بـــه توانیـــر ارســـال 
ــا  ــر راسـ ــک تـ کوچـ ــاوران  ــه مشـ کـ ــتورالعمل  ــن دسـ ایـ
ــا  ــر بایـــد در پـــروژه هـ ــا بـــا مشـــارکت مشـــاوران بزرگتـ یـ

گیـــر خواهـــد بـــود.  کننـــد، فرا شـــرکت 
کـــردن چاه هـــای آب  در ادامـــه جلســـه طـــرح برقـــی 
روســـتایی و بودجـــه مربـــوط بـــه ایـــن طـــرح بررســـی و 
مقـــرر شـــد بـــا توجـــه بـــه اینکـــه وزارت نفـــت مســـئولیت 
ــدس  ــه مهنـ ــوع بـ ــده دارد، موضـ ــر عهـ ــرح را بـ ــن طـ ایـ
نفـــت  وزارت  ریـــزی  برنامـــه  معاونـــت  فاحتیـــان، 
وی  بـــا  مشـــترک  جلســـه ای  برگـــزاری  و  منعکـــس 

شـــود.  برنامه ریـــزی 
بررســـی موضـــوع حـــق الزحمـــه خدمـــات مهندســـی 
کـــه دســـتورالعمل تکمیلـــی آن اخیـــرا توســـط ســـازمان 
مدیریـــت و برنامـــه ریـــزی ابـــاغ شـــده اســـت، محـــور 
کمیتـــه  کـــه مقـــرر شـــد نماینـــده  بعـــدی جلســـه بـــود 

اخبار 
کمیته ها
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گانـــه ای بـــا دفتـــر  مهندســـی مشـــاور  مکاتبـــات جدا
دکتـــر قانـــع فـــر، رئیـــس امـــور نظـــام فنـــی اجرایـــی، 
مشـــاورین و پیمانـــکاران ســـازمان برنامـــه و بودجـــه 
کشـــور ســـازمان برنامـــه و مهنـــدس اســـماعیل نیـــا، 
امـــور  و  پشـــتیبانی  و  مالـــی  هماهنگـــی  معـــاون 
همچنیـــن  و  آورده  بعمـــل  توانیـــر  شـــرکت  مجامـــع 
پیـــرو توافقـــات قبلـــی، بـــر حضـــور نماینـــده ســـندیکا 
مربوطـــه  هـــای  دســـتورالعمل  ابـــاغ  جلســـات  در 

ــد.  کنـ ــد  کیـ تا
ــه ای  ــرق منطقـ ــای بـ ــرکت هـ ــام شـ ــه اعـ ــه بـ ــا توجـ بـ
انتخـــاب  بـــر  مبنـــی  هرمـــزگان  و  خراســـان  تهـــران، 
مشـــاور  مهندســـی  شـــرکت های  بیـــن  از  مشـــاوران 
ســـندیکا، مقـــرر شـــد ایـــن موضـــوع از طریـــق ســـندیکا 
شـــرکت  کلیـــه  توافـــق،  صـــورت  در  و  پیگیـــری 
ــندیکا  ــو سـ ــاوران عضـ ــه ای از مشـ ــرق منطقـ ــای بـ هـ

کننـــد.  اســـتفاده 
ــده  ــور نماینـ ــه حضـ کـ ــد  ــد شـ کیـ ــه تا ــه جلسـ در ادامـ
و  مشـــاوران  ارتقـــاء  »کمیتـــه  جلســـات  در  کمیتـــه 
پیمانـــکاران« شـــرکت توانیـــر و تـــاش بـــرای متقاعـــد 
ــه  ــه »کمیتـ ــور بـ ــه مذکـ کمیتـ ــام  ــر نـ ــرای تغییـ ــردن بـ کـ
کارفرمایـــان، مشـــاوران و پیمانـــکاران« ادامـــه  ارتقـــاء 
داشـــته باشـــد. همچنیـــن طـــی شـــورای هماهنگـــی 
ـــور  کش ـــه ای  ـــی و حرف ـــی، صنف ـــای مهندس ـــکل ه تش
ــور  ــاوران بـــا حضـ کمیتـــه مشـ در خصـــوص تشـــکیل 
کثـــر انجمـــن هـــای فنـــی و مهندســـی، بنـــا شـــد دکتـــر  ا
ســـعیدی بعنـــوان نماینـــده ســـندیکا جهـــت حضـــور 

ــوند.  ــه معرفـــی شـ در جلســـات مربوطـ
گاهـــی پـــروژه هـــای  کـــه  در پایـــان جلســـه اعـــام شـــد 
کیلوولـــت بـــه  مهـــم صنعـــت بـــرق ماننـــد 4۰۰ و 2۳۰ 
گـــذار  شـــرکت هـــای پیمانـــکاری بصـــورت EPC وا
کـــه ایـــن شـــرکت هـــا پیمانـــکار بـــوده و  مـــی شـــود 
ـــر  ـــای دکت ـــد آق ـــرر ش ـــذا مق ـــد، ل ـــز دارن ـــه E نی ـــا رتب بعض
عربانـــی نامـــه  ای بـــه شـــرکت توانیـــر ارســـال تـــا شـــرکت 
کـــرده  و  هـــای تابعـــه ماننـــد شـــرکت نفـــت ارســـال 
مشـــاور،  پیمانـــکار،  یعنـــی  عاملـــی  ســـه  را  پـــروژه 

ــد.  کنـ ــرا  ــارم MC اجـ ــل چهـ ــی عامـ ــا و حتـ کارفرمـ

ضرورت هموار ساختن مسیر 
کشورهای  همکاری های ایران و 

همسایه در حوزه برق 

کمیتـــه تخصصـــی مهندســـی  جلســـه هیـــأت رئیســـه 
ــران، بیســـت و  ــرق ایـ ــندیکای صنعـــت بـ ــاور سـ مشـ
ـــر ســـال جـــاری در محـــل ســـندیکا تشـــکیل  پنجـــم تی

ـــد. ش
ـــر  ـــاره پیشـــنهاد مکتـــوب دکت در ابتـــدای جلســـه، درب
مهندســـین  انتخـــاب  خصـــوص  در  عبـــاس زاده 
موافـــق  بـــا  شـــد.  نظـــر  تبـــادل  و  بحـــث  مشـــاور 
اعضـــا مقـــرر شـــد در تصویـــب آیین نامـــه انتخـــاب 
لحـــاظ  نظـــرات اعضـــا  نقطـــه  مهندســـین مشـــاور 
کیـــد اعضـــا آیین نامـــه مذکـــور بایـــد  شـــود. طبـــق تا
بـــا هـــر رتبـــه  جامـــع و شـــامل مجموعـــه مشـــاوران 
حق الزحمـــه  مـــورد  در  همچنیـــن  باشـــد.  درجـــه  و 

پشـــنهاداتی مطـــرح شـــد.  مشـــاور 
ــر  ــاوران بـ کـــه انتخـــاب مشـ کردنـــد  ــا پیشـــنهاد  اعضـ
کار  بـــودن  تخصصـــی  و  قیمـــت  و  حجـــم  مبنـــای 
متناســـب  و  تعریـــف  مختلـــف  رتبه¬هـــای  بـــرای 
بـــا تـــوان و پرســـنل و تشـــکیات پـــروژه بـــه مشـــاوران 
ــرر شـــد پـــس از وصـــول  گـــذار شـــود. همچنیـــن مقـ وا
ـــه آقـــای دکتـــر عبـــاس  کلیـــه اعضـــا، مراتـــب ب نظـــرات 
زاده اعـــام، تـــا پـــس از تکمیـــل، پیش¬نویـــس بـــه 

ســـازمان مدیریـــت و برنامه¬ریـــزی ارســـال شـــود.
در ادامـــه جلســـه موضـــوع افزایـــش هزینـــه مشـــاوران در 
ســـال 98 بررســـی و مقـــرر شـــد مجـــددا بحـــث افزایـــش 
ســـال  در  پرســـنل  مزایـــای  و  ۳۰ درصـــدی حقـــوق 
ــازمان  ــه سـ ــندیکا بـ ــوی سـ ــه¬ای از سـ ــی نامـ 98، طـ
ـــا در هزینـــه خدمـــات مهندســـی  برنامـــه اعـــام شـــود ت
ــاوران بیـــش از ایـــن  کـــه مشـ ــرد  ــرار بگیـ ــر قـ ــز مدنظـ نیـ

تضعیـــف مالـــی نشـــوند. 
چاه¬هـــای  بـــه  برق¬رســـانی  موضـــوع  بررســـی 
کـــه مقـــرر شـــد  کشـــاورزی محـــور بعـــدی جلســـه بـــود 

ـــوع را  ـــر موض ـــرکت توانی ـــا ش ـــی ب ـــس از رایزن ـــندیکا پ س
کـــره شـــود.  پیگیـــری و ســـپس بـــا وزارت نفـــت وارد مذا
مطالبـــات  پرداخـــت  موضـــوع  جلســـه  ادامـــه  در 
پیگیـــری  بـــا  کـــه  شـــد  اعـــام  و  مطـــرح  مشـــاوران 
کمیتـــه مهندســـی مشـــاور، خوشـــبختانه  ســـندیکا و 
کلیـــه شـــرکت¬های  پرداخـــت مطالبـــات بـــا ابـــاغ بـــه 
یـــع از ســـوی شـــرکت توانیـــر در  بـــرق منطقـــه¬ای و توز

ــت.  ــدام اسـ ــرف اقـ شـ
همچنیـــن مقـــرر شـــد بـــا ارســـال نامـــه ای بـــه دفتـــر 
در  توانیـــر  شـــرکت  اقتصـــادی  امـــور  و  برنامه ریـــزی 
خصـــوص معرفـــی و اســـتفاده از شـــرکت های عضـــو 
ــاور جهـــت انجـــام خدمـــات  کمیتـــه مهندســـی مشـ
همچنیـــن  شـــود.  اقـــدام  پیمانـــکاری  و  مشـــاوره 
کـــه عضویـــت شـــرکت مهندســـین مشـــاور  اعـــام شـــد 
کمیتـــه در حـــال  دانشـــمند در ســـندیکا بـــا پیگیـــری 

ــت. ــام اسـ انجـ
کـــه بـــه دلیـــل عـــدم  کیـــد شـــد  در پایـــان جلســـه تا
کـــه  پروژه هایـــی  فهرســـت  در  ایـــران  نـــام  حضـــور 
می شـــوند،  اجـــرا  آســـیایی  توســـعه  بانـــک  توســـط 
ــاوران  ــکاران و مشـ ــازندگان و پیمانـ ــرای سـ ــرایط بـ شـ
کمیتـــه در پروژه هـــای  ـــه خصـــوص اعضـــای  ـــی ب ایران
برون مـــرزی دشـــوارتر می شـــود لـــذا در ایـــن خصـــوص 
ــندیکا، وزارت  ــرف سـ ــی از طـ الزم اســـت رایزنی هایـ
ــل  ــا حداقـ ــود تـ ــام شـ ــه انجـ ــور خارجـ ــرو، وزارت امـ نیـ
کشـــورهای همســـایه ایـــران همـــکاری  در پروژه هـــای 
داشـــته باشـــیم. البتـــه پیشـــنهاد شـــد بـــا مســـئوالت 
ـــاد و  ـــرمایه گذاری وزارت اقتص ـــازمان س ـــط در س ذیرب

ــود.  ــره شـ کـ ــز در ایـــن خصـــوص مذا دارایـــی نیـ
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 کارگروه بیمه و تامین اجتماعی

ضرورت رفع ابهام بخشنامه بخشودگی 
کارفرمایان خوش حساب جرائم 

کارگـــروه بیمـــه و تامیـــن اجتماعـــی  در ابتـــدای جلســـه 
کـــه یازدهـــم تیـــر  ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران 
شـــد،  برگـــزار  ســـندیکا  محـــل  در  جـــاری  ســـال 
کمـــک  گرفتـــه بـــرای  گزارشـــی از اقدامـــات صـــورت 
ـــه حـــل مشـــکات بیمـــه و تامیـــن اجتماعـــی اعضـــا  ب

ــد.  گردیـ ــه  ارائـ

ــان  کارفرمایـ ــم  ــودگی جرائـ ــنامه بخشـ ــه بخشـ در ادامـ
ابهامـــات  شـــد  مقـــرر  و  بررســـی  حســـاب  خـــوش 
ــازمان  ــه سـ ــرای اصـــاح بـ ــه ای بـ ــنامه طـــی نامـ بخشـ
بســـته  بررســـی  شـــود.  ارســـال  اجتماعـــی  تامیـــن 
رونـــق  در  اجتماعـــی  تامیـــن  ســـازمان  حمایتـــی 
تولیـــد، طـــرح اصاحـــات پارامتریـــک قانـــون تامیـــن 
اجتماعـــی و اعـــام نظـــر در بازنگـــری ضوابـــط بیمـــه 
کـــه در ایـــن  پیمانـــکاران از دیگـــر موضوعاتـــی بـــود 
گرفـــت و مقـــرر  نشســـت مـــورد بحـــث و بررســـی قـــرار 
شـــد نـــکات و اصاحـــات مربـــوط بـــه هـــر آیتـــم بطـــور 
گانـــه بـــه دســـتگاه های ذیربـــط ارســـال شـــود.  جدا

در بخـــش بعـــدی جلســـه طـــرح استانداردســـازی 
حـــق بیمـــه قراردادهـــا و جلســـات مشـــترک ســـندیکا، 
کیـــد براینکـــه در  توانیـــر و اتـــاق بازرگانـــی مطـــرح و بـــا تا
شـــرایط موجـــود قـــراردادی، استانداردســـازی یکـــی 
از مشـــکات  بـــرای حـــل بخشـــی  از ارکان اصلـــی 
بیمـــه و تامیـــن اجتماعـــی اعضاســـت، مقـــرر شـــد 
پیگیـــری موضـــوع اصـــاح قانـــون تامیـــن اجتماعـــی 
از نهادهـــای باالدســـت مـــورد طـــرح و بررســـی قـــرار 

گیـــرد.

 کارگروه مجلس

انعکاس معضل قراردادهای نیمه تمام 
به رئیس مجلس شورای اسالمی

کارگـــروه مجلـــس ســـندیکا بـــا مرکـــز  نشســـت مشـــترک 
ــانزدهم  ــورای اســـامی، شـ پژوهش هـــای مجلـــس شـ
ــزار  ــا برگـ ــز پژوهش هـ ــل مرکـ ــاری در محـ ــال جـ ــر سـ تیـ

ـــد.  ش
کارگـــروه  نماینـــدگان  جلســـه،  ایـــن  ابتـــدای  در 
گـــزارش جامعـــی از رونـــد اقدامـــات انجـــام  مجلـــس 
شـــده درخصـــوص حـــل معضـــل قراردادهـــای نیمـــه 
گذشـــته بـــا دســـتگاه های ذی  تمـــام طـــی ســـال های 
کنـــون پـــس  ـــه اینکـــه تا ـــا توجـــه ب کردنـــد و  ب ـــه  ربـــط ارائ
گذشـــت ســـالیان متمـــادی هیـــچ اقـــدام مؤثـــری  از 
دســـتگاه های  ســـوی  از  معضـــل  ایـــن  حـــل  بـــرای 
بررســـی  خواســـتار  اســـت،  نشـــده  انجـــام  مرتبـــط 
و حـــل ایـــن معضـــل از ســـوی مرکـــز پژوهش هـــای 
ــابقه  ــه سـ ــت بـ ــا عنایـ ــن بـ ــدند. همچنیـ مجلـــس شـ
اجرایـــی،  دســـتگاه های  در  پیمان هـــا  خاتمـــه 
نماینـــدگان ســـندیکای صنعـــت بـــرق نیـــز خواســـتار 
قراردادهـــای  درخصـــوص  موضـــوع  ایـــن  بررســـی 

صنعـــت بـــرق شـــدند.

از  پـــس  مجلـــس  پژوهش هـــای  مرکـــز  نماینـــدگان 
ــدگان  ــوی نماینـ ــده از سـ ــرح شـ ــتماع نـــکات مطـ اسـ
و  موجـــود  معضـــل  تاییـــد  ضمـــن  ســـندیکا، 
مخاطـــرات بعـــدی ناشـــی از آن، حـــل ایـــن مهـــم را 
یکـــی از اساســـی ترین اقدامـــات جـــاری برشـــمردند. 
اقدامـــات توســـط  بررســـی عـــدم اجـــرای صحیـــح 
کـــه  ســـازمان برنامـــه و بودجـــه از دیگـــر مباحثـــی بـــود 
در بخـــش بعـــدی جلســـه بـــه آن پرداختـــه شـــد. در 
انجـــام  بررســـی های  و  کـــرات  مذا از  پـــس  نهایـــت 
ضمـــن  شـــده،  مطـــرح  معضـــل  حـــل  بـــرای  شـــده 
کیـــد نماینـــدگان مرکـــز پژوهش هـــا بـــر اینکـــه بـــرای  تا
حـــل معضـــل قراردادهـــا و همچنیـــن خاتمـــه آنهـــا 
ــای  ــز پژوهش هـ ــد مرکـ ــرر شـ ــود دارد، مقـ ــل وجـ راه حـ
مجلـــس بـــا برگـــزاری نشســـت مشـــترک بـــا نماینـــدگان 
ـــاق  ـــه، ات ـــه و بودج ـــازمان برنام ـــر، س ـــرو، توانی وزارت نی
بازرگانـــی و ســـندیکای صنعـــت بـــرق در مـــدت زمـــان 
ــا را بررســـی و اعـــام  محـــدود طـــرح خاتمـــه پیمان هـ
کنـــد. همچنیـــن مقـــرر شـــد ایـــن موضـــوع طـــی  نظـــر 
ــز  ــورای اســـامی نیـ ــه ریاســـت مجلـــس شـ ــه ای بـ نامـ

ــود.  منعکـــس شـ

گانه شعبه اصفهان  راهکارهای نوزده 
سندیکا برای رونق تولید

گفتگـــوی صنعـــت بـــرق اصفهـــان  نشســـت شـــورای 
کثیـــری از اعضـــای ســـندیکای  بـــا حضـــور جمـــع 
صنعـــت بـــرق   شـــعبه اصفهـــان، مدیـــران دولتـــی 
ـــر نماینـــدگان مـــردم در مجلـــس  اســـتان، رؤســـای دفات
بـــه  بازرگانـــی،  اتـــاق  شـــورای اســـامی و مســـؤوالن 
میزبانـــی شـــرکت بـــرق منطقـــه ای اصفهـــان برگـــزار 

شـــد. 

کارگروه ها

شعب
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بـــر  تمرکـــز  بـــا  بـــرق،  تخصصـــی  شـــوراهای  ایجـــاد 
رونـــق تولیـــد در ایـــن صنعـــت زیرســـاختی یکـــی از 
مهمتریـــن محورهـــای مطروجـــه در ایـــن نشســـت بـــود. 
در همیـــن راســـتا رییـــس هیـــات مدیـــره ســـندیکای 
بـــرق شـــعبه اصفهـــان ضمـــن اشـــاره بـــه فعالیـــت 
هـــای ایـــن تشـــکل در طـــول ســـال هـــای 96 و9۷، 
ـــل  ـــا و تعام ـــکل ه ـــت تش ـــری از ظرفی گی ـــره  ـــزوم به ـــر ل ب

ــرد.  کـ ــد  کیـ ــارکت تا ــه و مشـ ــق مکاتبـ ــال از طریـ فعـ
شـــعبه  بـــرق  ســـندیکای  دبیـــر  مســـائلی،  مهـــدی 
گزارشـــی اجمالـــی از  اصفهـــان هـــم عـــاوه بـــر ارائـــه 
ــعبه  ــه در شـ گرفتـ ــورت  ــات صـ ــا و اقدامـ فعالیـــت هـ
اصفهـــان ســـندیکا، راهکارهـــای پیشـــنهادی ایـــن 
تشـــکل بـــه منظـــور تحقـــق رونـــق تولیـــد در صنعـــت 
کـــرده و خواســـتار بررســـی و پیـــاده  بـــرق را عنـــوان 

ــد.  ــا شـ ــازی آنهـ سـ
هـــای  شـــرکت  مدیـــران  نشســـت  ایـــن  ادامـــه  در 
نظـــرات  بـــرق شـــعبه اصفهـــان  عضـــو ســـندیکای 
و درخواســـت هـــای خـــود را در خصـــوص چالـــش 
مالیاتـــی،  مباحـــث  مطالبـــات،  ماننـــد  هایـــی 
ــای  ــرکت هـ ــه و منعقـــده در شـ ــای یکطرفـ ــرارداد هـ قـ
ــر نـــرخ ارز و ریســـک هـــای موجـــود  کارفرمایـــی، تغییـ
ــه و  ــوع بیمـ ــن موضـ ــا و همچنیـ ــد قراردادهـ ــرای عقـ بـ
کـــرده  تأمیـــن اجتماعـــی عنـــوان  نگـــرش ســـازمان 
ســـوی  از  موضوعـــات  ایـــن  پیگیـــری  خواســـتار  و 

شـــدند..  گفتگـــو  شـــورای 
در همیـــن راســـتا نماینـــدگان اتـــاق بازرگانـــی هـــم 
بـــا  نهـــاد  ایـــن  کـــه  نکتـــه  ایـــن  بـــر  کیـــد  تا ضمـــن 
ســـندیکای  بـــه  بیشـــتر  مســـؤولیت  و  حساســـیت 
کـــه  کردنـــد  کـــرده، خاطرنشـــان  صنعـــت بـــرق توجـــه 
کنـــد فضـــای مناســـب تـــری را بـــرای  اتـــاق تـــاش مـــی 
کار در شـــهر اصفهـــان  کســـب و  هـــم افزایـــی فعـــاالن 

کنـــد.  فراهـــم 
کـــه عضویـــت  در ایـــن جلســـه همچنیـــن مقـــرر شـــد 
فعـــاالن ســـندیکای صنعـــت بـــرق اصفهـــان در اتـــاق 
هـــای  زمینـــه  و  شـــده  بازنگـــری  اســـتان  بازرگانـــی 
تولیدکننـــدگان  از  اثرگذارتـــر  حمایـــت  بـــرای  الزم 
کـــه  شـــد  کیـــد  تا همچنیـــن  شـــود.  فراهـــم  بومـــی 
عضویـــت ســـندیکای صنعـــت بـــرق در شـــورای فنـــی 
اســـتانداری جهـــت تعامـــل و همـــکاری بیشـــتر در 
ـــرارداد هـــای  خصـــوص تدویـــن تفاهـــم نامـــه و عقـــد ق

ــود. ــه شـ گرفتـ ــدی  ــش جـ ــش از پیـ ــرزی بیـ ــرون مـ بـ

اعضای هیات مدیره و هیات رییسه 
شعبه اصفهان مشخص شدند 

مدیـــره  هیـــات  انتخابـــات  و  عمومـــی  مجمـــع 
ســـندیکای صنعـــت بـــرق شـــعبه اصفهـــان، پنجـــم 
تیـــر مـــاه در محـــل اتـــاق بازرگانـــی، صنایـــع، معـــادن 
نماینـــدگان 2۰  بـــا حضـــور  کشـــاورزی اصفهـــان  و 
بازرگانـــی  اتـــاق  نماینـــده  و  شـــعبه  عضـــو  شـــرکت 

برگـــزار شـــد. 
گـــزارش عملکـــرد هیـــات  در ایـــن جلســـه پـــس از ارائـــه 
گـــزارش خزانـــه دار و صـــورت هـــای مالـــی  مدیـــره، 
اقتصـــاد  دنیـــای  روزنامـــه  بـــازرس،  گـــزارش  نیـــز  و 
کثیراالنتشـــار شـــعبه اصفهـــان  بـــه عنـــوان روزنامـــه 
ســـندیکا برگزیـــده و ورودیـــه و حـــق عضویـــت هـــم 
بـــرق  صنعـــت  ســـندیکای  اساســـنامه  بـــا  مطابـــق 

ایـــران مصـــوب شـــد. 
همچنیـــن پـــس از برگـــزاری انتخابـــات آقایـــان مهـــدی 
مســـائلی، احمدرضـــا صافـــی، علیرضـــا روغنـــی، فـــرج 
ــای  ــوان اعضـ ــه عنـ ــاد بـ ــرکت قنـ ــرزاد شـ ــری و فـ اصغـ
ــره و نویـــد وفایـــی و ســـیداحمد  اصلـــی هیـــات مدیـ
ــده  ــدل برگزیـ ــای علی البـ ــوان اعضـ ــه عنـ ــینی بـ حسـ

شـــدند. 
هـــم  داخلـــی  انتخابـــات  از  پـــس  اســـت  گفتنـــی 
احمدرضـــا صافـــی ، فـــرزاد شـــرکت قنـــاد و علیرضـــا 
وفایـــی بـــه ترتیـــب بـــه عنـــوان رییـــس، نایـــب رییـــس 
ــرق  ــندیکای صنعـــت بـ ــره سـ ــات مدیـ ــی هیـ و منشـ
شـــعبه اصفهـــان برگزیـــده شـــده و مهـــدی مســـائلی در 

ســـمت دبیـــر ایـــن تشـــکل ابقـــا شـــد. 
ایـــن دوره از هیـــات مدیـــره شـــعبه اصفهـــان ســـندیکا 
ــداد  ــش تعـ ــن، افزایـ ــره تامیـ ــوع زنجیـ ــر موضـ ــد بـ کیـ تا
کمـــک  اعضـــا، ســـازماندهی تشـــکل های برقـــی بـــا 
اتـــاق بازرگانـــی، پیگیـــری جـــدی مـــواد 4 و 5 قانـــون 
کار، اخـــذ امتیـــاز بومـــی  کســـب و  بهبـــود محیـــط 
ــز  کاری و نیـ ــا جهـــت عقـــد قراردادهـــای  بـــرای اعضـ
فعـــال  شـــرکت های  عضویـــت  حیطـــه  گســـترش 
عنـــوان  بـــه  را  اصفهـــان  اســـتان  در  بـــرق  صنعـــت 

کردنـــد. معرفـــی  خـــود  اولویت هـــای  اصلی تریـــن 

گذاری برای ایجاد وحدت رویه  هدف 
در رتبه بندی پیمانکاران

جلســـه نماینـــدگان ســـندیکای صنعـــت بـــرق شـــعبه 
ـــا مهنـــدس بـــاالر، معـــاون امـــور تشـــخیص  اصفهـــان ب
بودجـــه  برنامـــه  ســـازمان  پیمانـــکاران  صاحیـــت 
محـــل  در  جـــاری  ســـال  مـــرداد  شـــانزدهم  کشـــور 
ســـازمان برنامـــه و بودجـــه اصفهـــان و بـــه میزبانـــی 
دکتـــر قربانـــی، رئیـــس نظـــام فنـــی و اجرایـــی ایـــن 

ســـازمان برگـــزار شـــد. 
کـــه بـــه عنـــوان دبیـــر ســـندیکای  مهنـــدس مســـائلی 
ـــاره  ـــا اش ـــت، ب ـــور داش ـــه حض ـــن جلس ـــان در ای اصفه
ایـــن نشســـت  گفـــت: در  مـــوارد مطـــرح شـــده  بـــه 
گواهـــی  در رابطـــه بـــا رتبه بنـــدی و اخـــذ و تمدیـــد 
صاحیـــت پیمانـــکاران بحـــث و تبادل نظـــر صـــورت 

گردیـــد.  گرفـــت و پرســـش و پاســـخ هایی مطـــرح 
ی بـــا بیـــان اینکـــه در ایـــن جلســـه از فضـــای بـــازی  و
دوازدهـــم  دولـــت  در  بودجـــه  برنامـــه  ســـازمان  کـــه 
کـــرده اســـت، تقدیـــر شـــد، ادامـــه داد: ســـازمان  ایجـــاد 
کشـــوری هـــم در اســـتان  برنامـــه بودجـــه هـــم در حـــوزه 
کـــرده  ایجـــاد  خوبـــی  تعاملـــی  فضـــای  اصفهـــان، 

ــود دارد. ــی وجـ ــال نقدهایـ ــر حـ ــا در هـ اســـت امـ
مهنـــدس مســـائلی بـــر لـــزوم ویـــژه برمثلـــث زمـــان، 
یالـــی تعییـــن شـــده  کار همزمـــان و ســـقف ر تعـــداد 
ــرد  کـ ــوان  ــود و عنـ ــد نمـ کیـ ــه تا ــازمان برنامـ ــط سـ توسـ
کـــه تغییـــرات اعمالـــی در حـــوزه رتبـــه بنـــدی توســـط 
کـــم بـــر قراردادهـــا و  ســـازمان برنامـــه بـــا واقعیـــت حا

فضـــای اقتصـــادی موجـــود انطبـــاق نـــدارد. 
طـــی ایـــن نشســـت نحـــوه امتیـــاز آور بـــودن اعضـــای 
برنامـــه  ســـازمان  توســـط  شـــرکتها  مدیـــره   هیـــات 

تشـــریح و شـــفاف ســـازی شـــد.
مهنـــدس رفســـنجانی مدیـــر اجرایـــی شـــعبه اصفهـــان 
ســـندیکا بـــرای تببیـــن بهتـــر و هماهنگـــی بیشـــتر بـــا 
ــر  ــه عـــاوه بـ کـ ــرد  کـ بخـــش خصوصـــی در خواســـت 
ـــز  ـــی را نی ـــاق بازرگان شـــورای هماهنگـــی تشـــکل ها، ات
کننـــد  ســـازمان برنامـــه از اتفاقـــات و تغییـــرات مطلـــع 
تـــا تعـــداد بیشـــتری از پیمانـــکاران بـــا رعایـــت مـــاده 
کار از  کســـب و  24 قانـــون بهبـــود مســـتمر محیـــط 

مســـائل و تغییـــرات مطلـــع شـــوند. 
گـــزارش داد: در ایـــن  دبیـــر شـــعبه اصفهـــان در  ادامـــه 
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ســـندیکای  ســـالیانه  عمومـــی  مجمـــع  جلســـه 
صنعـــت بـــرق ایـــران- شـــعبه خراســـان روز پنجشـــنبه  
ســـوم مـــرداد ســـال جـــاری بـــا حضـــور نماینـــدگان اتـــاق 
کشـــاورزی خراســـان  بازرگانی،صنایـــع ، معـــادن و 
بـــا  و  ایـــران  بـــرق  صنعـــت  ســـندیکای  و  رضـــوی 
مشـــارکت 2۷ عضـــو از ۳2 شـــرکت واجـــد شـــرایط 

ــد.  ــزار شـ برگـ
ــا نمـــازی دبیـــر شـــعبه خراســـان  در ایـــن جلســـه رضـ
یکســـال  طـــول  در  شـــعبه  عملکـــرد  از  گزارشـــی 
و  مشـــارکت  بـــا  کـــه  کـــرد  کیـــد  تا و  ارائـــه  گذشـــته 
ــبی  ــع نسـ ــه رفـ ــوان بـ ــا می تـ ــتر اعضـ ــی بیشـ ــم افزایـ هـ
کلیـــه اعضـــا  از  رو  ایـــن  از  آمـــد،  فائـــق  مشـــکات 
ارائـــه پیشـــنهادات،  ضمـــن  کـــرد جهـــت  تقاضـــا 
ــات  ــره، در مکاتبـ ــات مدیـ ــات هیـ ــور در جلسـ حضـ

و نظرخواهی هـــا بیـــش از پیـــش هـــم فکـــری و هـــم 
باشـــند.  داشـــته  اندیشـــی 

کـــرد بـــا توجـــه بـــه تشـــکیل  وی از اعضـــا درخواســـت 
کارگـــروه مشـــترک ســـندیکا و بـــرق منطقـــه ای خراســـان 
مشـــکات مرتبـــط را جهـــت طـــرح در جلســـات آتـــی، 

کننـــد.  کتبـــا بـــه شـــعبه اعـــام 
بـــازرس  گـــزارش  و  ادامـــه صـــورت هـــای مالـــی  در 
ــورد  ــب مـ ــی مراتـ ــث و بررسـ ــس از بحـ ــه پـ ــعبه ارائـ شـ

گرفـــت.  تصویـــب قـــرار 
شـــعبه  مدیـــره  هیـــات  رئیـــس  شـــادمان   محســـن 
و مشـــارکت  کـــرد حضـــور  نشـــان  خراســـان خاطـــر 
کثـــری اعضـــا در مجمـــع، نشـــان دهنـــده نقـــش  حدا
ـــوردار  ـــعبه از آن برخ ـــه ش ک ـــت  ـــژه ای اس ـــگاه وی و جای

گردیـــده اســـت. 
نحـــوه  دســـتورالعمل  بـــا  رابطـــه  در  همچنیـــن  وی 
در  ارز  قیمـــت  افزایـــش  از  ناشـــی  آثـــار  جبـــران 
یالـــی فاقـــد تعدیـــل، اباغـــی از ســـوی  پیمانهـــای ر
ایـــن  در  گفـــت  کشـــور  بودجـــه  و  برنامـــه  ســـازمان 
خصـــوص جلســـات ویـــژه متعـــددی برگـــزار و ضمـــن 
تبـــادل نظـــر بـــا ســـایر تشـــکل هـــای مرتبـــط بـــا صنعـــت 
کارشناســـی  برق،منتـــج بـــه مکاتبـــات اختصاصـــی و 

جمعبنـــدی  از  پـــس  کـــه  گردیـــده  متعـــددی 
آن  اصاحـــی  و  پیشـــنهادی  اشـــکاالت،موارد 
صنعـــت  ســـازمان  بودجـــه،  و  برنامـــه  ســـازمان  بـــه 
معـــدن و تجـــارت خراســـان رضـــوی، بـــرق منطقـــه 
گفتگـــوی اســـتان، ســـازمان  ای خراســـان، شـــورای 
بازرســـی استان،دادســـتانی و ســـندیکای صنعـــت 

بـــرق ایـــران منعکـــس شـــده اســـت.
نماینـــده  محمـــدی،  محمدعلـــی  خاتمـــه  در 
ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران ضمـــن قدردانـــی از 
گـــزارش مختصـــری  فعالیـــت هـــای شـــعبه خراســـان، 
از اقدامـــات و فعالیت هـــای ســـندیکای صنعـــت 
ـــث  ـــورد بح ـــب م ـــد مطال ـــادآور ش ـــه و ی ـــران ارائ ـــرق ای ب
در ســـندیکا مـــورد بررســـی و پیگیـــری قـــرار خواهـــد 

گرفـــت.
طبـــق دســـتور جلســـه مجمـــع، انتخابـــات بـــازرس 
آقایـــان  گیـــری،  رای  از  پـــس  کـــه  برگـــزار  شـــعبه 
ســـعید ســـالمی بـــه عنـــوان بـــازرس اصلـــی و علـــی 
میرمیکائیـــل زادگان بـــه عنـــوان بـــازرس علـــی البـــدل 

انتخـــاب شـــدند. شـــعبه 

اخبار 
شعب

یـــخ  جلســـه همچنیـــن دربـــاره نامـــه  99۷15 بـــه تار
ــاد  ــوع ایجـ ــه موضـ ــوط بـ ــه مربـ کـ ۳1 اردیبهشـــت 98 
و  گفتگـــو  اســـت،  رتبه بنـــدی  در  یـــه  رو وحـــدت 
کـــه ســـازمان برنامـــه، برنامه هایـــی بـــرای  اعـــام شـــد 
ـــن  ـــه تامی ـــی، بیم ـــامانه های دارای ـــا س ـــدن ب ـــک ش لین
کار دارد و بعـــد از ایـــن  اجتماعـــی و ســـتاد در دســـتور 

مـــوارد بـــه صـــورت مکانیـــزه انجـــام خواهـــد شـــد. 
بازنگـــری  و  بررســـی  برنامـــه  ســـازمان  همچنیـــن 
شـــهریور   24 یـــخ  تار بـــه   94/1۳۰4۳9 بخشـــنامه 
کار دارد و در ایـــن راســـتا لـــزوم  1۳94 را در دســـتور 
کیـــد  توجـــه و تمرکـــز بخـــش خصوصـــی را در اینبـــاره تا

نمـــود.
امـــور  معـــاون  از  جلســـه  ایـــن  در  داد:  ادامـــه  وی 

تشـــخیص صاحیـــت پیمانـــکاران ســـازمان برنامـــه 
کـــم  حا فضـــای  شـــد  درخواســـت  کشـــور  بودجـــه 
تامیـــن  از  مفاصـــا  اخـــذ  دولتـــی،  مناقصـــات  بـــر 
ــه  کـ ــرایط عـــدم ثبـــات اقتصـــادی را  اجتماعـــی و شـ
باعـــث تطویـــل و قفـــل شـــدن قراردادهـــا شـــده اســـت، 
در درج ســـوابق و تجربـــه پیمانـــکاران مـــورد توجـــه 
قـــرار دهنـــد. همچنیـــن بنـــا شـــد شـــعبه اصفهـــان 
ـــدر  ـــا ســـازمان برنامـــه بودجـــه اصفهان نیـــز مکاتبـــه ای ب

ایـــن زمینـــه داشـــته باشـــد.
کیـــد بـــر اینکـــه  دبیـــر ســـندیکای شـــعبه اصفهـــان  بـــا تا
مـــا بایـــد نمـــودار ســـازمانی ســـازمان برنامـــه بودجـــه 
را بررســـی و همیشـــه مدنظـــر قـــرار داشـــته باشـــیم، 
تی را بـــر  گرفتاری هـــا و مشـــکا کـــرد: مـــا بایـــد  تصریـــح 

کار اعضـــای تاثیرگـــذار هســـتند، شناســـایی  کســـب و 
کـــرده و  کـــرده و بـــا ارتبـــاط بـــا ســـازمان آنهـــا را مطـــرح 

کار اعضـــا امیـــدوار باشـــیم.  کســـب و  بـــه آینـــده 
ــر  ــا اثـ کـــرد: منشـ مهنـــدس مســـائلی در پایـــان اظهـــار 
و نقطـــه تمـــاس ســـازمان برنامـــه و بخـــش خصوصـــی 
چیـــزی جـــز شـــورای هماهنگـــی تشـــکل ها نیســـت 
کـــه در زمـــان دکتـــر  و ایـــن مهـــم طـــی تفاهمنامـــه ای 
ســـتاری فـــر تهیـــه و مبادلـــه شـــده اســـت تعییـــن شـــده 
اســـت و ارتبـــاط بیـــن بخـــش خصوصـــی و ســـازمان 
برنامـــه از طریـــق نهـــاد تعامـــل و شـــورای هماهنگـــی 
کـــه ایـــن امـــر بایـــد  کانالیـــزه شـــده اســـت  تشـــکل هـــا 

مـــورد توجـــه اعضـــای ســـندیکا قـــرار بگیـــرد. 
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اخبار 
شرکت های 
عضو

شرکت الکترونیک افزارآزما واحد برتر 
صنایع برق و الکترونیک در سال 97 

شد

ــومین  ــا در بیســـت و سـ ــرکت الکترونیـــک افزارآزمـ شـ
ــه  ــدن، بـ ــت و معـ ــی صنعـ ــت روز ملـ ــال بزرگداشـ سـ
عنـــوان واحـــد برتـــر صنایـــع بـــرق و الکترونیـــک ســـال 
1۳9۷ شـــناخته شـــد و تندیـــس طایـــی روز ملـــی 

ــرد. کـ یافـــت  ــدن را در صنعـــت و معـ

کیلوواتی خورشیدی  افتتاح نیروگاه 100 
ک آرین  در محل شرکت الکتروپژوا

خورشـــیدی  کیلـــووات   1۰۰ نیـــروگاه  افتتـــاح  آییـــن 
ــن  ــژواک آریـ ــرکت الکتروپـ ــل شـ )Top Roof( در محـ
)رضـــا ترانـــس ورک( روز چهارشـــنبه ۳۰ مـــرداد 98 
بـــا حضـــور جمعـــی از مدیـــران و معاونیـــن اســـتانی از 
جملـــه مهنـــدس علـــی ســـعیدی،مدیریت  محتـــرم 
مشـــهد،  شهرســـتان  بـــرق  یـــع  توز شـــرکت  عامـــل 
از  جمعـــی  و  شـــرکت  مدیـــره  هیـــأت  اعضـــای 
کارشناســـان و متخصصیـــن  ایـــن حـــوزه برگـــزار شـــد. 
ایـــن نیـــروگاه بـــه همـــت بخـــش خصوصـــی و توســـط 
بـــه  مســـاحتی  در  آریـــن  الکتروپـــژواک  شـــرکت 
وســـعت 1۰5۰ متـــر مربـــع و همزمـــان بـــا عیـــد ســـعید 
غدیرخـــم بـــه بهـــره بـــرداری رســـید. بنـــا بـــر اعـــام 
ســـرمایه گذار ایـــن پـــروژه در مرحلـــه ســـاخت نیـــروگاه 
بـــرای 45 نفـــر بـــه طـــور مســـتقیم و غیرمســـتقیم ایجـــاد 

اشـــتغال شـــده اســـت.

همکاری شرکت پرتو خازن با سازمان 
ملی استاندارد  

ملـــی  ســـازمان  بـــا  ســـال ها  خـــازن  پرتـــو  شـــرکت 
اســـتانداردهای  تدویـــن  در  ایـــران،  اســـتاندارد 

ــرکارخانم  ــت. سـ ــته اسـ ــکاری داشـ ــی همـ بین المللـ
مهنـــدس ظریـــف آرویـــن مدیـــر R&D و آزمایشـــگاه ها 
عبـــدی؛  تـــورج  مهنـــدس  آقـــای  جنـــاب  و 
ــور مهندســـی ایـــن شـــرکت  ــر امـ مدیرکارخانـــه و مدیـ
کمیتـــه فنـــی ســـازمان ملـــی  ـــر  ـــه عنـــوان رئیـــس و دبی ب

شـــدند. انتخـــاب  ایـــران  اســـتاندارد 

شرکت پارس حفاظ واحد صنعتی نمونه 
کرمانشاه شد   استان 

از  معـــدن،  و  صنعـــت  ملـــی  روز  بزرگداشـــت  در 
ــی  ــد صنعتـ ــوان واحـ ــه عنـ ــاظ  بـ ــارس حفـ ــرکت پـ شـ
کرمانشـــاه تقدیـــر شـــد و ایـــن شـــرکت  نمونـــه اســـتان 
تندیـــس طایـــی خانـــه صنعـــت، معـــدن و تجـــارت 

کـــرد. یافـــت  اســـتان را در

کابل ابهر واحد نمونه  شرکت سیم و 
صنعتی استان زنجان شد  

کابـــل ابهـــر در ســـال رونـــق تولیـــد و در  شـــرکت ســـیم و 
بزرگداشـــت روز ملـــی صنعـــت و معـــدن، بـــه عنـــوان 
واحـــد نمونـــه  صنعتـــی اســـتان زنجـــان انتخـــاب شـــد 

کـــرد. یافـــت  و تندیـــس طایـــی در

یکی از اعضای سندیکا در ترکیب هیات 
کارآفرینان تهران  کانون  امنای 

کارآفرینـــان  کانـــون  ترکیـــب نهایـــی هیـــات امنـــای 
ــا قانـــون حکـــم  اســـتان تهـــران مشـــخص و مطابـــق بـ
صـــادر  تهـــران  اســـتاندار  ســـوی  از  آنهـــا  انتصـــاب 
شـــد. بـــر همیـــن اســـاس محمدحســـن حق گویـــی، 
رییـــس هیـــات مدیـــره شـــرکت پـــارس اخگـــر هـــم بـــه 
کانـــون  عنـــوان یکـــی از اعضـــای هیـــات امنـــای ایـــن 
کارآفرینـــان اســـتان تهـــران حکـــم انتصـــاب خـــود را 
ــره  ــرد و در ترکیـــب شـــش نفـ کـ یافـــت  ــتاندار در از اسـ
کارفرمایـــان  کانـــون  نماینـــدگان بخـــش خصوصـــی 

گرفـــت.  ــرار  ــران قـ تهـ
کانـــون حفـــظ حقـــوق و دفـــاع  گفتنـــی اســـت ایـــن 
و  کارفرمایـــان  کلیـــه  قانونـــی  و  مشـــروع  منافـــع  از 
کـــردن  کشـــور و هماهنـــگ  کارفرمائـــی  تشـــکل هـــای 
ــا بخـــش هـــای  کوشـــش ها و فعالیت هـــای مرتبـــط بـ
ایجـــاد  و همچنیـــن  و خدمـــات  صنعـــت، حرفـــه 
گـــذاری هـــای مولـــد را  انگیـــزه و حمایـــت از ســـرمایه 
ـــرار داده  ـــه عنـــوان مهمتریـــن هـــدف خـــود مـــد نظـــر ق ب

ــد.  کنـ ــال مـــی  و دنبـ

ساخت انواع رله ها در محورآزمای 
کلید خورد  فارس 

ــرکت دانـــش  ــان شـ ــان و کارشناسـ ــا تـــاش مهندسـ بـ
ـــارس طراحـــی و تولیـــد رله هـــای  بنیـــان محورآزمـــای ف
ــی  کمکـ ــای  ــاژ و رله هـ ــای ولتـ ــان، رله هـ ــه جریـ اضافـ
یـــع و انتقـــال در  ســـالن  یـــع، فـــوق توز ایســـتگاه های توز
ایـــران  کارخانجـــات مخابراتـــی  تولیـــد مرکـــز رشـــد 

افتتـــاح شـــد.
حاضـــر5۰۰۰  حـــال  در  شـــرکت  تولیـــد  ظرفیـــت 
کـــه ایـــن تعـــداد بـــا توجـــه بـــه  دســـتگاه در ســـال اســـت 
ــوالت،  ــن  محصـ ــادرات ایـ ــکان صـ ــور و امـ کشـ ــاز  نیـ
امـــکان افزایـــش دارد. در حـــال حاضـــر هـــم ایـــن خـــط 
ــت.  ــت اسـ ــش ظرفیـ ــعه و افزایـ ــال توسـ ــد در حـ تولیـ
جملـــه  از  حفاظتـــی  هـــای  رلـــه  اســـت  گفتنـــی 
در  اســـتفاده  مـــورد  حســـاس  محصـــوالت 
ــت  ــت محافظـ ــوی جهـ ــار قـ ــرق فشـ ــتگاه های بـ ایسـ
ــا اســـت  ــر اتصالـــی هـ ــوط در برابـ ــزات و خطـ از تجهیـ
ــه از  کـ ــا توســـط ایـــن شـــرکت  ــه هـ ــا تولیـــد ایـــن رلـ و بـ
کـــز  شـــرکت های موفـــق پـــارک علـــم و فنـــاوری  و مرا
ـــتغال  ـــر اش ـــاوه ب ـــود، ع ـــوب می ش ـــارس محس ـــد ف رش
کشـــور، ســـاالنه  و تکمیـــل زنجیـــره تولیـــد اجـــزاء رلـــه در 
جلوگیـــری  کشـــور  از  ارز  دالر  میلیون هـــا  خـــروج   از 

می شـــود.

گواهینامه تایید  تمدید یکساله 
صالحیت موسسه آموزشی قشم ولتاژ

واحـــد آمـــوزش شـــرکت مهندســـی بـــرق و الکترونیـــک 
تاییـــد  مـــورد  کنـــون  تا ســـال 1۳86  از  ولتـــاژ  قشـــم 
ـــوده  موسســـه اســـتاندارد تحقیقـــات صنعتـــی ایـــران ب
کســـب رتبـــه اول در حـــوزه  و در ســـال 1۳96 موفـــق بـــه 
ملـــی جهـــت آمـــوزش دوره هـــای فنـــی و مهندســـی 
بـــا ســـابقه 16 ســـاله در  ایـــن واحـــد  شـــده اســـت. 
خصـــوص برگـــزاری دوره هـــای آموزشـــی تخصصـــی، 

کشـــور اســـت.  کل  مـــورد تاییـــد فنـــی و حرفـــه ای 
آموزشـــی دارای  ایـــن موسســـه  اســـت  ذکـــر  شـــایان 
نماینـــده  و  اســـت  جهانـــی  اســـتانداردهای 
انحصـــاری موسســـه SGIT دانشـــگاه توبینگـــن در 
ایـــران اســـت و  فنـــی و مهندســـی در  حـــوزه هـــای 
ـــی  ـــار جهان ـــا اعتب ـــی ب ـــدارک بین الملل ـــه م ـــکان ارائ ام

دارد. 
مرکـــز آمـــوزش قشـــم ولتـــاژ اخیـــرا نیـــز توســـط شـــرکت 
یابـــی و مجـــوز آن مجـــددا بـــه  ملـــی نفـــت ایـــران ارز
ایـــن ســـازمان  تاییـــد  مـــورد  مـــدت یکســـال دیگـــر 
کســـب اطاعـــات  گرفـــت. عاقمنـــدان جهـــت  ـــرار  ق
بـــه  برگـــزاری دوره هـــای آموزشـــی  از نحـــوه و زمـــان 
ســـایت شـــرکت www.qeshmvoltage.com  بخـــش 

آمـــوزش مراجعـــه فرماینـــد .
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نیان الکترونیک برترین برند استان 
خراسان شد

جشـــنواره ی  هفتمیـــن  اختتامیـــه ی  آییـــن  در 
ـــان  ـــتان خراس ـــتاندار اس ـــور اس ـــا حض ـــه ب ک ـــگ  برندین
 16 اســـتانی،  ارشـــد  مقامـــات  دیگـــر  و  رضـــوی 
ـــر  مردادمـــاه 98 در مشـــهد برگـــزار شـــد از برندهـــای برت

ایـــن اســـتان تقدیـــر شـــد.
کـــه بـــه همـــت انجمـــن مدیـــران  در ایـــن جشـــنواره  
بازرگانـــی،  اتـــاق  بـــا حمایـــت  و  صنایـــع خراســـان 
اســـتان خراســـان  ســـازمان صمـــت  و  اســـتانداری 
اســـتان  ایـــن  برتـــر  برندهـــای  شـــد،  برگـــزار  رضـــوی 

شـــدند. معرفـــی 
کســـب  شـــرکت نیـــان الکترونیـــک امســـال توانســـت بـــا 
یابـــی از هیـــات داوران جشـــنواره،  باالتریـــن امتیـــاز ارز

کنـــد. تندیـــس برتریـــن برنـــد اســـتان را دریافـــت 
مـــدل  اســـاس  بـــر  جشـــنواره  ایـــن  یابـــی  ارز مـــدل 

ــه  کـ ــود  ــد بـ ــتاندارد 1۰668 مدیریـــت برنـ BAV  و اسـ
بعـــد  شـــاخص های  بـــر  آن  گانـــه   55 معیارهـــای 
کیـــد  حقوقـــی، بعـــد رفتـــاری و بعـــد اقتصـــادی برنـــد تا

داشـــت.
الکترونیـــک  نیـــان  شـــرکت  اســـت؛  ذکـــر  بـــه  الزم   
یافـــت  در بـــا  متوالـــی  بـــار  هفتمیـــن  بـــرای  امســـال 
تندیـــس برنـــد برتـــر اســـتان، جایـــگاه خـــود را در بیـــن 

کـــرده اســـت. برتریـــن برنـــد هـــا تثبیـــت 

کابل ابهر در  تقدیر از مقاله شرکت 
کابل  المپیک علمی و فنی صنعت 

کـــه در خصـــوص بررســـی  کابـــل ابهـــر  مقالـــه شـــرکت 
کیفیـــت آزمـــون تخلیـــه جزئـــی  و تحلیـــل اثـــر دمـــا بـــر 
کنفرانـــس  دوره  دهمیـــن  در  بـــود،  شـــده  تدویـــن 
ــار  ــار ســـال یک بـ ــر چهـ ــه از ســـال 1982 هـ کـ  Jicable
در شـــهر ورســـای بـــا حضـــور پیشکســـوتان مطـــرح 
قـــرار  تقدیـــر  مـــورد  شـــود،  مـــی  برگـــزار  بین المللـــی 

گرفـــت. 
کـــه امســـال بـــا عنـــوانJicable 19 برگـــزار  کنفرانـــس  ایـــن 
گردهمایی هـــای علمـــی  بزرگتریـــن  از  یکـــی  شـــد، 
نصـــب،  ســـاخت،  توســـعه،  و  تحقیـــق  زمینـــه  در 
از  قـــدرت  کابل هـــای  عیب یابـــی  و  بهره بـــرداری 
و  فشـــارقوی  فـــوق  تـــا  فشـــارضعیف  ولتـــاژی  گـــروه 
صنعـــت  ایـــن  بـــه  وابســـته  نویـــِن  تکنولوژی هـــای 

گرفـــت.  محســـوب مـــی شـــود، مـــورد تقدیـــر قـــرار 
کـــه از دوم تـــا ششـــم تیرمـــاه ســـال  کنفرانـــس  در ایـــن 
ـــه  کشـــور فرانســـه برگـــزار شـــد، مقال جـــاری در ورســـای 
ـــی در  ـــوان تنهـــا شـــرکت ایران ـــل ابهـــر به عن کاب شـــرکت 

ــر داوران  ــورد  تقدیـ ــه شـــد و مـ کنفرانـــس پذیرفتـ ایـــن 
ـــردی  ـــه علمی-کارب ـــن مقال ـــت. ای گرف ـــرار  ـــار ق و حض
تحقیقاتـــی  و  مطالعاتـــی  فعالیت هـــای  حاصـــل 
کـــه  کابـــل ابهـــر در ســـال 9۷ بـــود  کیفـــی شـــرکت  واحـــد 
کیفیـــِت  نتایـــج عملـــی آن نقـــش ارزنـــده ای در ارتقـــاء 
ــارقوی در صنعـــت  ــوق فشـ ــارقوی و فـ ــای فشـ کابل هـ

کـــرده اســـت. کابلســـازی ایفـــا 
بـــه  ارســـالی  مقالـــه   2۰۰۰ مجمـــوع  از  دوره  ایـــن  در 
ــده از  ــه برگزیـ ــدود ۳۰۰ مقالـ کنفرانـــس، حـ ــه  دبیرخانـ
ـــاالت  ـــده مق ـــد. داوارن ممیزی کنن ـــه ش ـــور ارائ کش  4۰
از فعـــاالن مجامـــع مطـــرح بیـــن المللـــی همچـــون 
رو  ایـــن  از  و  بـــوده   CIRED و   Cigre،IEC ، AEIT
فنـــی جـــزو  و  از دیـــدگاه علمـــی  برگزیـــده  مقـــاالت 
ـــراز اول بیـــن المللـــی محســـوب می شـــوند.   مقـــاالت ت
ـــتم های  ـــامل سیس ـــن دوره، ش ـــی ای ـــات اصل موضوع
زیســـت- مســـائل   ،DCو  AC فشـــارقوی  کابلـــی 
ــن  ــای نویـ ــی، تکنیک هـ کابلـ ــبکه های  ــی شـ محیطـ
عیـــب یابـــی، آزمون هـــای تشـــخیصی الکتریکـــی و 
پایـــش سیســـتم های  و  نگهـــداری  غیرالکتریکـــی، 
کابل ســـازی  کابلـــی و مـــواد عایقـــی نویـــن در صنعـــت 

بـــود.

اخبار 
شرکت های 

عضو

شرکت فاران مفتخر به دریافت مجوز 
تأسیس اولین مرکز تخصصی فنی و 

حرفه ای خود شد 

کنـــون بـــا توجـــه بـــه قابلیت هـــا و  کادمـــی فـــاران ا آ
تجربـــه ۳۰ ســـاله، در راســـتای مســـئولیت اجتماعـــی 
خـــود و خدمتگـــزاری بـــه جامعـــه، اقـــدام بـــه تاســـیس 
کـــرده اســـت  آموزشـــگاه تخصصـــی فنـــی و حرفـــه ای 
تـــا بتوانـــد از ایـــن طریـــق حـــق خـــود را بـــه جامعـــه بـــا 
ــای  ــا بجـ ــت آن هـ ــوان و هدایـ کار جـ ــروی  ــت نیـ تربیـ

آورد. 
شـــرکت صنایـــع الکترونیـــک فـــاران در ســـال 1۳68 
تجهیـــزات  تولیـــد  زمینـــه  در  فعالیـــت  هـــدف  بـــا 
تأســـیس  کامپیوتـــری  و  مخابراتـــی  الکترونیکـــی، 
ــو  ــواع یـ ــع انـ یـ ــد و توز گردیـــده و عمـــده تمرکـــزش تولیـ
از جملـــه  باتـــری و تجهیـــزات دیگـــری  و  پـــی  اس 

اســـتابایزر و اینورتـــر اســـت.

شرکت سامانه های نوین افرا واحد 
نمونه صنعتی استان فارس شد  

رونـــق  ســـال  در  افـــرا  نویـــن  ســـامانه های  شـــرکت 
تولیـــد و در بزرگداشـــت روز ملـــی صنعـــت و معـــدن، 
بـــه عنـــوان واحـــد نمونـــه صنعتـــی اســـتان فـــارس 

کـــرد. یافـــت  انتخـــاب شـــد و تندیـــس طایـــی در

شرکت قوی ساز نیرو واحد صنعتی 
نمونه استان اردبیل شد  

شـــرکت قوی ســـاز نیـــرو در ســـال رونـــق تولیـــد و در 
بزرگداشـــت روز ملـــی صنعـــت و معـــدن، بـــه عنـــوان 
انتخـــاب  اردبیـــل  اســـتان  نمونـــه  صنعتـــی  واحـــد 
و  معـــدن  صنعـــت،  ســـازمان  طایـــی  تندیـــس  و 

کـــرد. یافـــت  تجـــارت اســـتان را در
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اخبار 
سندیکا+

سندیکا +

طرح چالش های واحدهای تولیدی 
کمیسیون انرژی اتاق  صنعت برق در 

تهران 

کمیســـیون انـــرژی اتـــاق بازرگانـــی صنایـــع  جلســـه 
روز دوشـــنبه،  تهـــران صبـــح  کشـــاورزی  و  معـــادن 
14 مـــرداد بـــا موضـــوع بررســـی چالش هـــای ســـاخت 
داخـــل تجهیـــزات صنعـــت نفـــت و صنعـــت بـــرق 
ـــای  ـــور اعض ـــا حض ـــه ب ک ـــه  ـــن جلس ـــد. در ای ـــزار ش برگ
کمیســـیون انـــرژی اتـــاق و نماینـــدگان وزارت صمـــت 
و وزارت نفـــت و تشـــکل های مرتبـــط برگـــزار شـــد، 
ــای  ــای واحدهـ ــم چالش هـ ــندیکا اهـ ــدگان سـ نماینـ
تولیـــدی صنعـــت بـــرق و راهکارهـــای پیشـــنهادی 
کمیتـــه حمایـــت از ســـاخت داخـــل  کمـــک  ـــا  کـــه ب را 

کردنـــد.  ســـندیکا تهیـــه شـــده بـــود، ارائـــه 
ســـفارش  ثبـــت  اولیـــه،  مـــواد  تامیـــن  چالش هـــای 
مشـــکات  ارز،  انتقـــال  و  نقـــل  ارز،  تخصیـــص  و 
یفاینانـــس و یوزانـــس، اجرایـــی  اعتبـــار اســـنادي ر
متناســـب  یالـــی،  ر اســـنادی  اعتبـــارات  نشـــدن 
دارای  کاالی  واردات  گمرکـــی ،  تعرفه هـــای  نبـــودن 
مشـــابه ســـاخت داخـــل، ممنوعیـــت واردات برخـــی 
بـــودن  غیرواقعـــی  تولیـــدی،  واحدهـــای  مواداولیـــه 
قیمت پایـــه صادراتـــی برخـــی تجهیـــزات صنعـــت 
گواهی نامه هـــای  یافـــت  در امـــکان  عـــدم  بـــرق، 
تســـت تجهیـــزات بـــه علـــت تحریـــم، عـــدم همـــکاری 
شـــرکت ها،  مطالبـــات  تهاتـــر  بـــا  صندوق هـــا 
ســـرمایه  تســـهیات  ســـقف  بـــودن  توجیه ناپذیـــر 
کارفرمایـــان  از  معـــوق  مطالبـــات  گـــردش،  در 
اصلی تریـــن  مالیـــات،  و  بیمـــه  موضـــوع  و  دولتـــی 
کـــه توســـط نایـــب رئیـــس و دبیـــر  چالش هایـــی بودنـــد 

ســـندیکا مطـــرح شـــد. 
وزارتخانه هـــای  بـــا  مشـــترک  کارگـــروه  یـــک  ایجـــاد 
بـــه  مســـتمر  جلســـات  برگـــزاری  و  نیـــرو  و  صمـــت 
منظـــور چاره اندیشـــی بـــرای مشـــکات بنگاه هـــای 
ــاد  ــی اقتصـ کنونـ ــرایط  ــرق در شـ تولیـــدی صنعـــت بـ
کثـــری تمامـــی نهادهـــای مرتبـــط  ــور، توجـــه حدا کشـ
تـــوان  از  اســـتفاده  کثـــر  حدا قانـــون  تحقـــق  بـــرای 
از  هدفمنـــد  حمایـــت  کشـــور،  خدماتـــی  و  تولیـــد 

بـــا  بـــرق  صنعـــت  داخـــل  ســـاخت  محصـــوالت 
تعریـــف دقیـــق ســـاخت داخـــل، ایجـــاد وحـــدت 
یـــه در دولـــت و دســـتگاه های اجرایـــی، اصـــاح  رو
گمرکـــی بـــا رویکـــرد حمایـــت واقعـــی از  تعرفه هـــای 
ــمند در  ــوق های هوشـ ــاد مشـ ــل و ایجـ ــاخت داخـ سـ
کیفـــی محصـــوالت داخلـــی بخشـــی  ارتقـــاء ســـطح 
کـــه توســـط نماینـــدگان ســـندیکا  از راهکارهایـــی بـــود 

ــد.  ــه شـ ارائـ
کـــه ایـــن موضوعـــات از ســـوی  از اینـــرو مقـــرر شـــد 
اتـــاق بازرگانـــی تهـــران بـــه دولـــت منعکـــس شـــود و 
ــندیکای  ــت سـ یـ ــا محور ــران و بـ ــاق تهـ ــت اتـ ــه همـ بـ
صنعـــت بـــرق، همایشـــی تحـــت عنـــوان ســـاخت 
شـــود.  برگـــزار  بـــرق  صنعـــت  تجهیـــزات  داخـــل 
جلســـه ای  طـــی  ســـندیکا  شـــد  مقـــرر  همچنیـــن 
اتـــاق بازرگانـــی  انـــرژی  کمیســـیون  میزبـــان رئیـــس 
تهـــران باشـــد تـــا بـــا بررســـی چالش هـــای موجـــود، 
صنعـــت  ایـــن  چالش هـــای  حـــل  راهکارهـــای 
شناســـایی و بـــرای پیگیـــری آنهـــا برنامه ریـــزی شـــود. 
بـــرای  ســـندیکا  رویکـــرد  از  جلســـه  ایـــن  پایـــان  در 
و  اعضـــا  مشـــکات  مســـتمر  و  جـــدی  پیگیـــری 
گزارش هـــای حرفـــه ای  همچنیـــن ارائـــه تحلیل هـــا و 
همـــراه  بـــه  بـــرق  صنعـــت  فعـــاالن  چالش هـــای  از 

شـــد.  تقدیـــر  پیشـــنهادی  راهکارهـــای 

کارگروه های مشترک بین  تشکیل 
سندیکا و توانیر برای روان سازی 

قراردادها

نشســـت مشـــترک نماینـــدگان ســـندیکای صنعـــت 
بـــرق ایـــران و شـــرکت توانیـــر درخصـــوص معضـــل 
قراردادهـــای متوقـــف بیســـت و چهـــارم تیـــر ســـال 
جـــاری، در دفتـــر معاونـــت مالـــی و پشـــتیبانی توانیـــر 

ــزار شـــد.  برگـ

معـــاون  اســـماعیل نیا،  دکتـــر  جلســـه  ابتـــدای  در 
مالـــی و پشـــتیبانی شـــرکت توانیـــر بـــه ایجـــاد دفتـــر 
ــل معاونـــت مالـــی  ــا ذیـ ــی و قراردادهـ ــی بازرگانـ بررسـ
ایـــن  کـــرد:  عنـــوان  و  اشـــاره  توانیـــر  پشـــتیبانی  و 
قـــراردادی  دفتـــر مســـئولیت پیگیـــری موضوعـــات 
کارفرمایـــان بـــا ســـازندگان، پیمانـــکاران و مشـــاوران را 

بـــر عهـــده خواهـــد داشـــت. 
بـــازوی  ســـندیکا  داشـــت:  اذعـــان  همچنیـــن  وی 
کارشناســـی و تصمیم ســـازی توانیـــر بـــه ویـــژه دفتـــر 
معاونـــت  و  قراردادهاســـت  و  بازرگانـــی  بررســـی 
حســـاب  ســـندیکا  ظرفیت هـــای  روی  پشـــتیبانی 
کـــرده اســـت. نماینـــدگان ســـندیکا بـــه  ــاز  ویـــژه  ای بـ
ــا  ــابقه پیگیری هـ معضـــل قراردادهـــای متوقـــف و سـ
و توافقـــات حاصـــل شـــده بـــا شـــرکت توانیـــر بـــرای 
اولویت بنـــدی قراردادهـــا اشـــاره و از عـــدم تعییـــن 
ــز  ــم نیـ ــن مهـ ــه ایـ ــد. بـ کردنـ ــه  گایـ ــوع  تکلیـــف موضـ

کـــه عـــدم حـــل ایـــن موضـــوع تبعـــات  کیـــد شـــد  تا
بـــرای  هـــم  و  بـــرای بخـــش دولتـــی  هـــم  ســـنگینی 

داشـــت. خواهـــد  پـــی  در  بخش خصوصـــی 
در ادامـــه ضمـــن اشـــاره بـــه ســـطح مطلـــوب همـــکاری 
گزارشـــی از اقدامـــات  فیمابیـــن ســـندیکا و توانیـــر، 
ــده  ــاز شـ ــال 9۷ آغـ ــه از سـ کـ ــن دو ارگان  ــترک ایـ مشـ
و نتایـــج مطلوبـــی نیـــز داشـــته اســـت، ارائـــه شـــد. 
بـــه  گـــزارش  ایـــن  محورهـــای  مهمتریـــن  از  یکـــی 
نـــگاه  تغییـــر  بـــرای  پذیرفتـــه  صـــورت  تاش هـــای 
ســـازمان برنامـــه بـــه مفهـــوم ســـاخت داخـــل و ابـــاغ 
بخشـــنامه جبرانـــی ارز بـــا هماهنگـــی صنعـــت بـــرق 

اشـــاره داشـــت. 
گـــزارش دربـــاره همـــکاری مشـــترک ســـندیکا و  ارائـــه 
ــه  ــدی جلسـ ــور بعـ ــا محـ ــارس بهـ ــوزه فهـ ــر در حـ توانیـ
از  پـــس  کـــه  شـــد  عنـــوان  گـــزارش  ایـــن  در  بـــود. 
پیگیری هـــای مکـــرر از ســـازمان برنامـــه، موافقـــت 
ـــرق  شـــده تهیـــه فهـــارس بهـــای تجهیـــزات صنعـــت ب
بـــه توانیـــر تفویـــض شـــود و بـــر ایـــن اســـاس جلســـات 
راهبـــری ایـــن موضـــوع بـــا حضـــور فعـــال نماینـــدگان 
ســـندیکا و توانیـــر در حـــال برگـــزاری اســـت. همچنیـــن 
کارشناســـی شـــکل گرفته در ایـــن  بـــه رویکـــرد موثـــر و 
ـــراز امیـــدواری شـــد فهـــارس بهـــا  کارگروه هـــا اشـــاره و اب

تـــا پایـــان ســـال 98 نهایـــی شـــود. 
بررســـی  بـــه  نیـــز  جلســـه  کار  دســـتور  از  بخشـــی 
در  ســـندیکا  و  توانیـــر  مشـــترک  همکاری هـــای 
موضـــوع شـــاخص ها اختصـــاص داشـــت. بـــا توجـــه 
بـــه تجربـــه موفـــق فهـــارس بهـــا، توانیـــر بـــه ســـازمان 
کـــه مســـئولیت تعییـــن قیمـــت  کـــرده  برنامـــه پیشـــنهاد 
طبـــق اســـتانداردهای ســـازمان و بـــا نظـــارت توانیـــر 
ــر  ــزوم تغییـ ــه لـ ــرو بـ ــود. از اینـ ــذار شـ گـ ــندیکا وا ــه سـ بـ
کیـــد  رویکـــرد ســـازمان در تدویـــن شـــاخص اشـــاره و تا
توانیـــر بتواننـــد تفویض هـــای  گـــر ســـندیکا و  ا شـــد 
از  یکـــی دیگـــر  را بگیرنـــد،  ایـــن خصـــوص  الزم در 

می شـــود. برطـــرف  اساســـی  چالش هـــای 
پیمانـــکاری  بیمـــه  ضوابـــط  بازنگـــری  موضـــوع 
کار بعـــدی ایـــن جلســـه بـــود.  صنعـــت بـــرق دســـتور 
بـــا توجـــه بـــه اینکـــه مشـــکات ایجـــاد شـــده بـــرای 
پیمانـــکاران و مشـــاوران در حـــوزه تامیـــن اجتماعـــی 
کارفرمایـــان نیـــز تاثیـــر می گـــذارد، همکاری هایـــی  بـــر 
ــر بـــا جلـــب مشـــارکت اتـــاق  مابیـــن ســـندیکا و توانیـ
بازرگانـــی تهـــران بـــرای بازنگـــری در ضوابـــط مربوطـــه 
تامیـــن  ســـازمان  در  مثبتـــی  نـــگاه  و  شـــده  انجـــام 
اجتماعـــی نســـبت بـــه ایـــن موضـــوع ایجـــاد شـــده 

اســـت. 
کـــه  در ادامـــه بخشـــنامه فلـــزات بررســـی و عنـــوان شـــد 
طبـــق بررســـی های شـــرکت توانیـــر مشـــخص شـــده 
مختلفـــی  نحوهـــای  بـــه  منطقـــه ای  برق هـــای  کـــه 
اســـتفاده  فلـــزات  مابه التفـــاوت  بخشـــنامه  از 
می کننـــد. در ایـــن راســـتا بـــا همـــکاری ســـندیکا و 
نظـــر  در  منطقـــه ای  برق هـــای  نماینـــدگان  و  توانیـــر 
کلیـــه فلـــزات  اســـت یـــک روش واحـــد بـــرای تعدیـــل 

مـــورد اســـتفاده در صنعـــت بـــرق تعریـــف شـــود. 
در ادامـــه جلســـه بـــر لـــزوم طبقه بنـــدی موضوعـــات 
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کیـــد و مقـــرر شـــد موضوعـــات  بـــر اســـاس اهمیـــت تا
برنامه ریـــزی  آنهـــا  پیگیـــری  بـــرای  و  دســـته بندی 
بـــرای  کارگـــروه  شـــود. از اینـــرو مصـــوب شـــد یـــک 
موضوعـــات جـــاری ماننـــد قراردادهـــای متوقـــف و 
کارگـــروه بـــرای مســـائل آینـــده مثـــل قـــرارداد تیـــپ  یـــک 
ـــا نماینـــدگان طرفیـــن در اســـرع وقـــت  و فهـــارس بهـــا ب
کیـــد شـــد موضوعـــات  ــود. همچنیـــن تا تشـــکیل شـ
پشـــتیبانی  معاونـــت  در  توانیـــر  و  ســـندیکا  مابیـــن 

ــز شـــود. ــر متمرکـ توانیـ
کـــه از زمـــان ایجـــاد  بـــا توجـــه بـــه رویکـــرد مطلوبـــی 
دفتـــر بررســـی بازرگانـــی و قراردادهـــا ایجـــاد شـــده، 
ــر  ــه از توانیـ کـ ــه ای  ــنامه و اباغیـ ــر بخشـ ــد هـ ــرر شـ مقـ
از  قبل تـــر  می شـــود  ابـــاغ  تابعـــه  شـــرکت های  بـــه 

کســـب نظـــر  شـــود. ســـندیکا 
مقـــرر شـــد بـــرای حـــل معضـــل قراردادهـــای متوقـــف 
کوتاه تریـــن زمـــان برگـــزار شـــود و  جلســـات مشـــترک در 
بـــا حضـــور طرفیـــن قـــرارداد، شـــرکت توانیـــر و ســـندیکا 
قـــراردادی  معضـــل  حـــل  و  بررســـی  بـــه  نســـبت 
شـــرکت ها اقدامـــات الزم صـــورت پذیـــرد. همچنیـــن 
ترتیـــب  بـــه  و  دســـته بندی  قراردادهـــا  شـــد  مقـــرر 
گیـــرد.  کارگـــروه مـــورد طـــرح و بررســـی قـــرار  اهمیـــت در 
مقـــرر  قراردادهـــا،  اولویت بنـــدی  خصـــوص  در 
شـــد آخریـــن اقدامـــات انجـــام شـــده توســـط توانیـــر 
بـــر  مشـــترک  کارگـــروه  در  بررســـی  از  پـــس  و  اخـــذ 
کـــه  پروژه هایـــی  توافقـــی،  شـــاخص های  اســـاس 
دارای اولویـــت نیســـتند خاتمـــه یابـــد و بـــرای ادامـــه 
بنـــا  شـــود.  تصمیم گیـــری  اولویـــت دار  پروژه هـــای 
کـــه  شـــد بـــه ســـازندگان و پیمانـــکاران ابـــاغ شـــود 
ـــد.  کنن ـــری  ـــندیکا پیگی ـــیر س ـــان را از مس موضوعاتش
ــد  ــر برنـ ــوع تغییـ ــد موضـ ــرر شـ ــا مقـ ــت اعضـ ــا موافقـ بـ
جـــای  بـــه  و  بررســـی  دعـــاوی  بررســـی  کمیتـــه  در 
از تغییـــر مشـــخصات فنـــی اســـتفاده  برنـــد  تغییـــر 
از ســـازمان  اینکـــه  بـــه  بـــا توجـــه  شـــود. همچنیـــن 
برنامـــه مجوزهـــای الزم اخـــذ شـــده، مقـــرر شـــد در 
ونـــدور  پیـــش رو،  مناقصـــات  و  آتـــی  قراردادهـــای 
ـــدور  ـــدوده ون ـــد در مح ـــر برن ـــکان تغیی ـــی و ام پیش بین

قـــرارداد لحـــاظ شـــود. لیســـت 
بـــا توجـــه بـــه اینکـــه هیـــأت ســـه نفره بـــرای فســـخ 
معـــاون  حضـــور  بـــا  بـــرق  صنعـــت  قراردادهـــای 
و  ذیحســـاب   توانیـــر،  پشـــتیبانی  و  مالـــی  محتـــرم 
کارفرمـــا در حـــال تشـــکیل اســـت، مقـــرر شـــد  نماینـــده 
ــده  ــور نماینـ ــا حضـ ــاوی بـ ــی دعـ ــروه بررسـ کارگـ یـــک 
کارشناســـی، اعـــام نظـــر  ســـندیکا و توانیـــر جهـــت 
هیـــات  تصمیم گیـــری  از  قبـــل  تصمیم ســـازی  و 
ـــر  ـــو متغی ـــروه از دو عض کارگ ـــن  ـــود. ای ـــاد ش ـــخ ایج فس
ــندیکا،  ــده از سـ ــک نماینـ ــا(، یـ کارفرمـ ــکار و  )پیمانـ
یـــک نماینـــده حقوقـــی از توانیـــر، یـــک نماینـــده از 
حـــوزه  از  نماینـــده  یـــک  و  بازرگانـــی  بررســـی  دفتـــر 

تخصصـــی مربوطـــه تشـــکیل خواهـــد شـــد. 
در ادامـــه جلســـه مقـــرر شـــد بـــرای اعـــام آمادگـــی 
ــارت  ــا تحـــت نظـ ــذ و تعییـــن قیمت هـ ــری، اخـ راهبـ
رونوشـــت  و  مکاتبـــه  برنامـــه  ســـازمان  بـــا  توانیـــر 
شـــد  بنـــا  همچنیـــن  شـــود.  ارســـال  توانیـــر  بـــه  آن 

برگـــزاری جلســـات دوره هـــای آموزشـــی درخصـــوص 
موضوعـــات دســـتورالعمل ها، بخشـــنامه ارز و ســـایر 
موضوعـــات مرتبـــط فعـــاالن در بخـــش خصوصـــی و 
ــی  ــا هماهنگـ ــه و بـ گرفتـ ــرار  کار قـ ــتور  ــی در دسـ دولتـ
ـــه برگـــزاری دوره هـــای  طرفیـــن حســـب مـــورد نســـبت ب

مرتبـــط اقدامـــات الزم صـــورت پذیـــرد.
بـــا توجـــه بـــه یـــک طرفـــه بـــودن قراردادهـــای تیـــپ، 
کارگـــروه مشـــترک قـــرارداد تیـــپ مابیـــن  مقـــرر شـــد 
ســـندیکا و شـــرکت توانیـــر ایجـــاد و ایـــن قراردادهـــا 
همچنیـــن  گیـــرد.  قـــرار  اصـــاح  و  بازبینـــی  مـــورد 
مقـــرر شـــد پیش نویس هـــای مـــورد نظـــر درخصـــوص 
اختیـــار  در  ســـندیکا  توســـط  تیـــپ  قراردادهـــای 
گرفتـــه و پـــس از آن بـــدون  کارگـــروه مـــورد نظـــر قـــرار 
جلســـات  تشـــکیل  بـــه  نســـبت  وقـــت  فـــوت 
کارگـــروه اقدامـــات الزم صـــورت پذیرفتـــه و در یـــک 
زمانبنـــدی مشـــخص و محـــدود، جمـــع بنـــدی و بـــه 

شـــود.  ابـــاغ  زیرمجموعـــه  و  تابعـــه  شـــرکت های 
بـــا توجـــه بـــه اینکـــه برخـــی شـــرکت های تابعـــه توانیـــر 
بـــه نحوهـــای مختلفـــی از بخشـــنامه های فلـــز و ارز و 
ـــا ایجـــاد وحـــدت  ... اســـتفاده می کننـــد، مقـــرر شـــد ب
از  موصـــوف  بخشـــنامه های  اجـــرای  در  یـــه  رو
رفتارهـــای ســـلیقه ای شـــرکت های تابعـــه جلوگیـــری 

بعمـــل آیـــد. 
بـــا تصمیـــم اعضـــا مقـــرر شـــد یـــک نامـــه مشـــترک 
ــی  ــی مالـ ــاون هماهنگـ ــندیکا و معـ ــکاری سـ ــا همـ بـ
معضـــل  حـــل  بـــرای  توانیـــر  شـــرکت  پشـــتیبانی  و 
مراجـــع  بـــرای  و  تنظیـــم  متوقـــف  قراردادهـــای 
در  شـــد  بنـــا  همچنیـــن  شـــود.  ارســـال  ذیصـــاح 
جلســـه ای   98 ســـال  شـــاخص های  خصـــوص 
مشـــترک بـــا حضـــور نماینـــدگان توانیـــر و ســـندیکا بـــا 

شـــود. هماهنـــگ  برنامـــه  ســـازمان 
بـــرای  الزم  هماهنگی هـــای  شـــد  مقـــرر  ادامـــه  در 
ــه وزارت  ــی بـ ــی فنـ ــورای عالـ ــارات شـ تفویـــض اختیـ
مجلـــس  پژوهش هـــای  مرکـــز  همـــکاری  بـــا  نیـــرو 
شـــورای اســـامی صـــورت پذیـــرد. دربـــاره مطالبـــات 
بـــا  ســـندیکا  شـــد  بنـــا  نیـــز  عضـــو  شـــرکت های 
یـــع، مکاتبـــه  برق هـــای منطقـــه ای و شـــرکت های توز
گـــزارش پرداختـــی بـــه اعضـــا را مطالبـــه و نتیجـــه آن  و 

کنـــد.  را بـــه معاونـــت مالـــی و پشـــتیبانی ارائـــه 
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ــاخت  ــه حمایـــت از سـ کمیتـ ــر  ــان، دبیـ ــی تبیانیـ علـ
نامـــه  از  ایـــران  بـــرق  صنعـــت  ســـندیکای  داخـــل 
وزارت  معدنـــی  صنایـــع  و  معـــادن  امـــور  معـــاون 
صمـــت بـــه مدیرعامـــل شـــرکت بـــورس ایـــران مبنـــی 
بـــه  آلومینیـــوم  شـــمش  خریـــد  مجـــوز  اعطـــای  بـــر 
ــوم از  ــت آلومینیـ ــوره ذوب صنعـ کـ ــد  ــای فاقـ واحدهـ

کاال خبـــر داد.  بـــورس  طریـــق 
یافـــت  وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه ســـندیکا بعـــد از در
کابـــل  و  ســـیم  ســـازنده  شـــرکت های  مشـــکات 
آلومینیـــوم  شـــمش  بورســـی  خریـــد  زمینـــه  در 
بـــا  گفـــت:  کـــرد،  آغـــاز  را  خـــود  پیگیری هـــای 
کشـــور، بســـیاری  تحـــوالت اخیـــر در بـــازار آلومینیـــوم 
از مصرف کننـــدگان شـــمش آلومینیـــوم از فهرســـت 
دریافت کننـــدگان آلومینیـــوم وزارت صنایـــع حـــذف 
ک تشـــخیص نیـــز خریـــد از بـــورس در  شـــده اند و مـــا
گذشـــته بـــوده اســـت، لـــذا ایـــن موضـــوع  ســـال های 
منجـــر بـــه خریـــد آلومینیـــوم بـــا قیمتـــی بـــه مراتـــب 
بـــرای  فلـــزات  بـــورس  در  فـــروش  قیمـــت  از  باالتـــر 
نیـــرو  انتقـــال  خطـــوط  یـــراق آالت  تولیدکننـــدگان 
کـــه  کابـــل آلومینیومـــی شـــد  و ســـازندگان ســـیم و 
افزایـــش قیمـــت تمـــام شـــده و عـــدم تعدیـــل نـــرخ 
فلـــزات در قراردادهـــای جـــاری را بـــه دنبـــال داشـــته 

اســـت. 
و  بخشـــنامه  آخریـــن  داد:  ادامـــه  تبیانیـــان 
دســـتورالعمل اباغـــی وزارت صمـــت امـــکان تامیـــن 
شـــمش آلومینیـــوم از بـــورس فلـــزات را از بســـیاری از 
کـــه  کـــرده بـــود چـــرا  کابل ســـاز ســـلب  شـــرکت هـــای 
ـــط  ـــوم فق ـــمش آلومینی ـــور ش ـــتورالعمل مذک ـــق دس طب
کـــوره ذوب آلومینیـــوم تعلـــق می گرفـــت  بـــه دارنـــدگان 
کنـــون تضـــرر مالـــی و مشـــکات عدیـــده  و ایـــن امـــر تـــا 
کـــوره ذوب ایجـــاد  کابلســـازان فاقـــد  قـــراردادی بـــرای 

کـــرده اســـت. 
کمیتـــه حمایـــت از ســـاخت داخـــل ســـندیکا  ــر  دبیـ
ــبه  ــوه محاسـ ــتورالعمل نحـ ــرد: طبـــق دسـ کـ تصریـــح 
در  فـــوالد  و  مـــس  آلومینیـــوم،  بهـــای  تفـــاوت 
ک  مـــا توانیـــر،  تابعـــه  هـــای  شـــرکت  قراردادهـــای 
التفـــاوت  مابـــه  محاســـبه  در  دولتـــی  کارفرمایـــان 
ـــور  کت ـــا و فا ـــاب ه ـــورت حس ـــوم در ص ـــت آلومینی قیم
اقـــام تحویلـــی، قیمـــت آخریـــن معاملـــه انجـــام شـــده 
ـــه دلیـــل عـــدم  در بـــورس فلـــزات اســـت، حـــال آنکـــه ب
ـــمگیر  ـــاوت چش ـــورس و تف ـــمش از ب ـــد ش ـــکان خری ام
بـــورس توجیـــه مالـــی قراردادهـــای  بـــازار و  قیمـــت 
گرفتـــه اســـت. مذکـــور بـــه شـــدت تحـــت تاثیـــر قـــرار 
شـــمش  تامیـــن  امـــکان  عـــدم  کـــرد:  کیـــد  تا وی 
ــی  ــول آلومینیومـ ــا مفتـ ــزات یـ ــورس فلـ ــوم از بـ آلومینیـ
ــرکت های دارای  ــورس از شـ ــر بـ ــی بـ ــه قیمـــت مبتنـ بـ
ـــدی را  ـــای تولی ـــی واحده ـــوان رقابت ـــم ت ـــوره ذوب، ه ک
ــدود  ــیار محـ ــی بسـ ــل آلومینیومـ کابـ ــیم و  ــازار سـ در بـ
ســـاخته و هـــم قراردادهـــای شـــرکت هـــای خصوصـــی 
ـــا شـــرکت هـــای تابعـــه وزارت نیـــرو را بیـــش از پیـــش  ب

کـــرده اســـت.  یـــان ده  ز
کـــه ناشـــی از  تبیانیـــان بـــا احصـــا مشـــکات مذکـــور 
عـــدم صـــدور مجـــوز خریـــد شـــمش آلومینیـــوم بـــرای 
داد:  ادامـــه  بـــود،  کـــوره  فاقـــد  تولیـــدی  واحدهـــای 
کمیتـــه حمایـــت  ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران و 
ـــا  ـــدد ب ـــات متع ـــندیکا در جلس ـــل س ـــاخت داخ از س
وزارت صمـــت مشـــکات شـــرکت های عضـــو خـــود 
ــتار حـــل آن  ــوزه را انعـــکاس داده و خواسـ در ایـــن حـ

شـــدند. 
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ــان  ــل در پایـ ــاخت داخـ ــه حمایـــت از سـ کمیتـ ــر  دبیـ
پیگیری هـــای  بـــا  خوشـــبختانه  کـــرد:  خاطرنشـــان 
کمیتـــه حمایـــت از ســـاخت داخـــل  مســـتمر از ســـوی 
ســـندیکا، معـــاون امـــور معـــادن و صنایـــع معدنـــی 
آلومینیـــوم  شـــمش  خریـــد  مجـــوز  صمـــت  وزارت 
بـــرای  ثانـــوی  اطـــاع  تـــا  را  کاال  بـــورس  طریـــق  از 
آلومینیـــوم  کـــوره ذوب صنعـــت  فاقـــد  واحدهـــای 
کـــرده اســـت و  شـــرکت های ســـازنده ســـیم  صـــادر 
کابـــل مجازنـــد بـــا توجـــه بـــه ســـهمیه درج شـــده در  و 
ســـامانه بهین یـــاب نســـبت بـــه خریـــد شـــمش مـــورد 

ــد.  کننـ ــدام  ــود اقـ ــاز خـ نیـ

تعیین تکلیف قراردادهای نیمه تمام در 
هیات سه نفره

مســـتمر  پیگیری هـــای  از  پـــس  توانیـــر  شـــرکت 
ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران بـــا ایجـــاد هیـــات 
ســـه نفـــره، بررســـی قراردادهـــای نیمـــه تمـــام و متوقـــف 
ــرد و از  کـ ــت  ــا موافقـ کارفرمـ ــوی  ــخ از سـ ــش از فسـ پیـ
ــات  ــای ایـــن هیـ ــوان یکـــی از پایه هـ ــه عنـ ــندیکا بـ سـ

تصمیم گیـــر نـــام بـــرد. 
اصغـــر  علـــی  امضـــای  بـــه  کـــه  ای  نامـــه  در 
اســـماعیل نیا، معـــاون هماهنگـــی مالـــی و پشـــتیبانی 
ـــخ  ـــرایط فس ـــیده ش ـــر رس ـــرکت توانی ـــع ش ـــور مجام و ام
بـــر  اســـت.  شـــده  اعـــام  مختلـــف  قراردادهـــای 
کـــه خطـــاب بـــه رییـــس هیـــات  اســـاس ایـــن نامـــه 
بـــرق ایـــران نگاشـــته  مدیـــره ســـندیکای صنعـــت 
براســـاس  منعقـــده  قراردادهـــای  کلیـــه  در  شـــده، 
ـــا پروژه هـــای ملـــی،  شـــرایط عمومـــی پیمـــان مرتبـــط ب
ــاده  مســـتندات الزم براســـاس ضوابـــط بنـــد الـــف مـ
4۷ بخشـــنامه مذکـــور قبـــل از جـــاری شـــدن ضوابـــط 
گرفتـــه  فســـخ توســـط شـــرکت توانیـــر مـــورد بررســـی قـــرار 
و در صـــورت اطمینـــان از رعایـــت ضوابـــط قانونـــی 
مربوطـــه، مجـــوز فســـخ از هیـــأت ســـه نفـــره، اخـــذ و بـــه 

کارفرمـــا ارســـال می شـــود. 
کـــه از ســـوی توانیـــر بـــرای ســـندیکای  در نامـــه ای 
صنعـــت بـــرق ایـــران ارســـال شـــده، آمـــده اســـت: در 
ــخ  ــه فسـ کـ ــد  ــکاری و خریـ ــای پیمانـ ــایر قراردادهـ سـ
کارفرمـــا انجـــام  یـــا برکنـــاری بـــا اختیـــار و تشـــخیص 
ضوابـــط  رعایـــت  در  الزم  توصیه هـــای  می شـــود، 
قانونـــی و اخـــد نظـــر مشـــورتی از شـــرکت توانیـــر بـــه 
شـــرکت های زیرمجموعـــه اعـــام شـــده اســـت. در 
ـــدم  ـــه ع ـــکار ب ـــراض پیمان ـــورت اعت ـــوارد در ص ـــن م ای
ـــدوا مـــوارد  کارفرمـــا، ب رعایـــت ضوابـــط قانونـــی توســـط 
ــده و در  گردیـ ــام  ــا اعـ کارفرمـ ــه  ــکار بـ ــوی پیمانـ از سـ
صـــورت عـــدم حصـــول نتیجـــه، پیمانـــکار می توانـــد 

کنـــد.  ــوارد را بـــه ســـندیکا منعکـــس  مـ
امـــور  و  پشـــتیبانی  و  مالـــی  هماهنگـــی  معـــاون 
کـــرده  مجامـــع شـــرکت توانیـــر در ایـــن نامـــه تصریـــح 
اســـت: پـــس از بررســـی های ســـندیکا و در صـــورت 
اطمینـــان از صحـــت مـــوارد مطروحـــه، امـــکان ارجـــاع 

موضـــوع از طـــرف ســـندیکا بـــه ایـــن شـــرکت و بررســـی 
کمیتـــه ای متشـــکل از نمایندگـــن  دعـــاوی مذکـــور در 
بازرگانـــی،  بررســـی های  و دفتـــر  طرفیـــن، ســـندیکا 
قراردادهـــا و پشـــتیبانی و معاونت هـــای تخصصـــی 

ایـــن شـــرکت میســـر اســـت. 
ــر  ــران بـ ــرق ایـ ــت بـ ــندیکای صنعـ ــت سـ ــی اسـ گفتنـ
اســـاس همیـــن نامـــه، از اعضـــای خـــود خواســـته تـــا 
کیـــد نامـــه مذکـــور بـــه لـــزوم رعایـــت  بـــا توجـــه بـــه تا
شـــرایط عمومـــی پیمـــان و ضوابـــط قانونـــی از ســـوی 
ــکاری و  ــای پیمانـ ــخ قراردادهـ ــرای فسـ ــان بـ کارفرمایـ
کیـــد بـــر لـــزوم بررســـی دعـــاوی  خریـــد و همچنیـــن تا
کمیتـــه ای  کارفرمـــا، پیمانـــکار و ســـازنده در  بیـــن 
متشـــکل از نماینـــدگان طرفیـــن، ســـندیکا و شـــرکت 
رعایـــت  عـــدم  بـــه  اعتـــراض  صـــورت  در  توانیـــر، 
ضوابـــط قانونـــی توســـط شـــرکت هـــای زیرمجموعـــه 
کـــرده و در  کارفرمـــا اعـــام  توانیـــر، بـــدوا مـــوارد را بـــه 
صـــورت عـــدم حصـــول نتیجـــه مراتـــب را بـــه ســـندیکا 

ــد.        کننـ ــس  منعکـ

گزارش چالش و راهکارهای رونق تولید 
در سال 1398

بـــا  اســـامی  شـــورای  مجلـــس  پژوهش هـــای  مرکـــز 
ـــی  گزارش ـــران  ـــرق ای ـــت ب ـــندیکای صنع ـــکاری س هم
دربـــاره چالـــش و راهکارهـــای رونـــق تولیـــد در ســـال 
گـــزارش وضعیـــت  کـــرده اســـت. در ایـــن  ـــه  1۳98 ارائ
صنعـــت بـــرق، چالش هـــای فرابخشـــی رونـــق تولیـــد، 
ــد در  ــق تولیـ ــای رونـ ــای بخشـــی و راهکارهـ چالش هـ

بخـــش بـــرق بـــه تفصیـــل بررســـی شـــده اســـت.
بـــرق،  صنعـــت  وضعیـــت  بـــه  مربـــوط  بخـــش  در 
رونـــد  ملـــی،  اقتصـــاد  در  بـــرق  صنعـــت  جایـــگاه 
ســـاخت  تعمیـــق  کشـــور،  در  نیروگاه هـــا  احـــداث 
کشـــور، قـــدرت پیمانـــکاری  داخـــل در صنعـــت بـــرق 
و مدیریـــت پـــروژه، وضعیـــت اقتصـــادی صنعـــت 
کاال، تجهیـــزات و خدمـــات فنـــی  بـــرق، صـــادرات 
ـــه  گرفت ـــرار  ـــی ق ـــورد بررس ـــرق م ـــت ب ـــی صنع و مهندس

اســـت. 
چالش هـــای  بـــه  مربـــوط  بخـــش  در  گـــزارش  ایـــن 
ـــه بررســـی  ـــرق، ب ـــق تولیـــد در صنعـــت ب فرابخشـــی رون
تحریـــم و مشـــکات ناشـــی از آن، توقـــف پروژه هـــا، 
و   واردات  و  صـــادرات  مقـــررات  در  ثبـــات  نبـــود 
مدیریـــت تامیـــن نهاده هـــای تولیـــد پرداختـــه اســـت. 
در  رکـــود  قیمت گـــذاری،  نامناســـب  مکانیســـم 

تجهیـــزات  کارگیـــری  بـــه  و  تمایـــل  عـــدم  بـــازار، 
امکانـــات  نبـــود  بـــرق،  صنعـــت  داخـــل  ســـاخت 
ـــدی در  ـــای تولی کااله ـــی  ـــرای برخ ـــتاندارد ب ـــون اس آزم
صنعـــت بـــرق، قراردادهـــای یـــک جانبـــه وزارت نیـــرو، 
پاییـــن بـــودن حقـــوق ورودی تجهیـــزات دارای مشـــابه 
صـــادرات  روی  پیـــش  مشـــکات  داخـــل،  تولیـــد 
ــای  ــده چالش هـ ــی از عمـ ــی و مهندسـ ــات فنـ خدمـ
گـــزارش بـــه آنهـــا  کـــه در ایـــن  صنعـــت بـــرق هســـتند 

اشـــاره شـــده اســـت. 
و  اقتصـــادی  کان  عوامـــل  اصـــاح  نیـــز  پایـــان  در 
تجهیـــزات  خریـــد  و  تقاضـــا  تحریـــک  محیطـــی، 
صنعـــت بـــرق، تقویـــت عوامـــل تولیـــد )ســـرمایه و مـــواد 
اولیـــه( بـــه عنـــوان راهکارهـــای رونـــق تولیـــد در بخـــش 

ــدند.  ــرح شـ ــرق مطـ بـ

همکاری سندیکا و ساتکاب برای 
توسعه صادرات تجهیزات و  خدمات 

فنی مهندسی صنعت برق

جلســـه مشـــترک ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران 
کاالی  و شـــرکت مـــادر تخصصـــی ســـاخت و تهیـــه 
بـــا  بـــرق )ســـاتکاب( دوم تیـــر ســـال جـــاری  آب و 
ــان  ــی و جلیلیـ ــین عاالدینـ ــان مهندسـ ــور آقایـ حضـ
شـــرکت  صـــادرات  توســـعه  معـــاون  و  مدیرعامـــل 
و  باقـــری  بخشـــی،  مهندســـین  آقایـــان  ســـاتکاب، 
بـــرزی مهـــر رئیـــس، نایـــب رئیـــس و دبیـــر ســـندیکا 
در محـــل ســـاتکاب برگـــزار شـــد. آقایـــان مهندســـین 
فدراســـیون  دبیـــر  و  رئیـــس  فیاضـــی  و  مســـگرپور 
صنعـــت آب نیـــز در ایـــن جلســـه حضـــور داشـــتند. 
ســـاتکاب  اساســـنامه  دربـــاره  جلســـه  ابتـــدای  در 
اساســـنامه  کـــه  شـــد  کیـــد  تا و  مطـــرح  مباحثـــی 
کـــه مصـــوب  ایـــن شـــرکت حکـــم قانـــون دارد چـــرا 
مجلـــس شـــورای اســـامی و شـــورای نگهبـــان اســـت. 
اســـت  شـــرکت  ســـهامدار 1۷۰  ســـاتکاب  شـــرکت 
ایـــن  جـــزو   ... و  مپنـــا  یـــع،  توز شـــرکت های  کـــه 

می رونـــد. شـــمار  بـــه  ســـهامداران 
اســـتارتاپ ها  موضـــوع  بررســـی  بـــه  جلســـه  ادامـــه 
کـــه بنـــا شـــد تـــا پایـــان ســـال  اختصـــاص داشـــت 
الزم  اقدامـــات  و  برنامه ریـــزی  حـــوزه  ایـــن  بـــرای 
آب  کنتورهـــای  هوشمندســـازی  شـــود.  انجـــام 
از   ... و  نـــوری  فیبرهـــای  هیدروتوریســـم،  بـــرق،  و 
می توانـــد  ســـاتکاب  کـــه  هســـتند  ظرفیت هایـــی 
کننـــده ای دربـــاره ایجـــاد اســـتارتاپ ها  نقـــش تســـهیل 
رقابـــت  ســـطح  بـــه  امـــا  کنـــد  ایفـــا  حـــوزه  ایـــن  در 

کـــرد.  نخواهـــد  ورود  شـــرکت ها 
کاالهـــای اساســـی،  ــوان  ــه عنـ ــرق بـ صنعـــت آب و بـ
ــادی و تولیـــدی  ــه فعالیـــت اقتصـ ــاز هرگونـ پیـــش نیـ
اســـت و پشـــتیبانی از آن می توانـــد در رونـــق تولیـــد 

موثـــر باشـــد. 
صنعـــت آب و بـــرق در ســـال 9۷ چهـــل هـــزار میلیـــارد 
کـــه از ایـــن مقـــدار ۳۳  کـــرده اســـت  تومـــان وارد بـــازار 

اخبار 
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هـــزار میلیـــارد تومـــان بـــه صـــورت نقـــد و اوراق بـــوده 
و هفـــت هـــزار میلیـــارد تومـــان نیـــز توســـط بخـــش 

خصوصـــی پـــول بـــوده اســـت.
ــارد  ــزار میلیـ ــال9۷، 25 هـ ــرو در سـ ــد وزارت نیـ  درآمـ
کـــه از ایـــن مبلـــغ 21 هـــزار میلیـــارد  تومـــان بـــوده اســـت 
تومـــان از طریـــق صنعـــت بـــرق و 4 هـــزار میلیـــارد 

ــوده اســـت.  ــوزه آب و فاضـــاب بـ ــان از حـ تومـ
در ادامـــه جلســـه دربـــاره تعرفه هـــا و امـــکان واقعـــی 
شـــدن آنهـــا بحـــث و تبـــادل نظـــر شـــد و ایـــن بحـــث 
گـــر تعرفه هـــا واقعـــی نشـــوند چـــه  کـــه ا مطـــرح شـــد 
گرفـــت. تبدیـــل  راهکارهایـــی بایـــد بـــرای آن در نظـــر 
از  بهره منـــدی  و  دفنـــی  پســـت های  بـــه  پســـت ها 
زمین هـــای در اختیـــار وزارت نیـــرو و تبدیـــل آنهـــا بـــه 
ــرای  ــروژه بـ ــدوق پـ ــاد صنـ ــن ایجـ ــی همچنیـ نقدینگـ
اجـــرای طرح هـــای زیربنایـــی از راهکارهـــای ارائـــه 

شـــده بـــود. 
همکاری هـــای  ضـــرورت  بـــه  جلســـه  ادامـــه  در 
کیـــد  تا و  اشـــاره  خصوصـــی  بخـــش  بـــا  ســـاتکاب 
یـــت ایـــن شـــرکت همـــکاری بـــا بخـــش  شـــد مامور

اســـت. خصوصـــی 
بـــا  نیـــرو  وزارت  لیســـت  ونـــدور  تهیـــه  موضـــوع 
همـــکاری ســـندیکا و فدراســـیون آب و همـــکاری 
در برگـــزاری نمایشـــگاه ها و رویدادهـــای داخلـــی و 
گرفـــت.  کیـــد طرفیـــن قـــرار  خارجـــی مـــورد توافـــق و تا
ــاتکاب  ــای سـ ــندیکا احیـ ــره سـ رئیـــس هیئـــت مدیـ
احیـــای  گفـــت:  و  کـــرده  تلقـــی  مثبـــت  گامـــی  را 
ایـــن شـــرکت فضـــای امیـــد را در بخـــش دولتـــی و 
بایـــد  ســـاتکاب  اســـت.  کـــرده  ایجـــاد  خصوصـــی 
کنـــد بـــر موضوعـــات ذیربـــط متمرکـــز شـــده  تـــاش 
کانـــال  و ارتبـــاط خـــود را بـــا بخـــش خصوصـــی از 
کنـــد. پیگیـــری  مرتبـــط  تشـــکل های  و  ســـندیکا 

وی ادامـــه داد: بـــرای همکاری هـــای فیمابیـــن بایـــد 
یـــک روش سیســـتماتیک و عملـــی تعریـــف شـــود، 
روال ارتباطـــی بیـــن ســـاتکاب و ســـندیکا نیـــز بایـــد بـــه 

صـــورت مشـــخص و شـــفاف باشـــد. 
ـــد  کی ـــا تا ـــز ب ـــندیکا نی ـــره س ـــت مدی ـــس هیئ ـــب رئی نای
ــرد:  کـ ــار  ــکل ها اظهـ ــود در تشـ ــای موجـ ــر ظرفیت هـ بـ
ـــد  ـــاب می کن ـــکل ها ایج ـــود در تش ـــای موج ظرفیت ه
کـــه برخـــی موازی کاری هـــا توســـط ســـاتکاب صـــورت 
بـــرق  صنعـــت  اینکـــه  بـــه  اشـــاره  بـــا  وی  نگیـــرد. 

ـــف  ـــع مختل ـــان صنای ـــزوده را در می ـــن ارزش اف باالتری
گفـــت: شـــاید ســـاتکاب بتوانـــد ظرفیت هـــای  دارد، 

کنـــد.  مـــاده 12 را محقـــق 
ــه  ــه اینکـ ــاره بـ ــا اشـ ــاتکاب بـ ــرکت سـ ــل شـ مدیرعامـ
ــات دولـــت  ــه هیـ ــاتکاب در تـــاش اســـت مصوبـ سـ
ــد،  کنـ ــذ  ــعه ای اخـ ــازمان توسـ ــه سـ ــل بـ ــرای تبدیـ را بـ
کـــرد: ایجـــاد یـــک یـــا دو شـــرکت صادراتـــی  تصریـــح 
ـــد پیگیـــری شـــود، ایـــن دو  ـــا مشـــارکت ســـاتکاب بای ب
ـــوزه  ـــد در ح ـــری بای ـــوزه آب و دیگ ـــی در ح ـــرکت یک ش
کشـــورهای هـــدف در  بـــرق باشـــد. ایجـــاد دفتـــر در 
اساســـنامه ســـاتکاب لحـــاظ شـــده اســـت لـــذا بایـــد 

کـــرد.  گرفـــت و دنبـــال  ایـــن هـــدف را جـــدی 
در ادامـــه جلســـه آقـــای فیاضـــی اســـتقبال فدراســـیون 
آب را از ونـــدور لیســـت و همچنیـــن تبدیـــل ســـاتکاب 
کـــرد  بـــه یـــک ســـازمان توســـعه ای اعـــام و درخواســـت 
بـــا مشـــارکت تشـــکل های مرتبـــط  ونـــدور لیســـت 

تهیـــه شـــود. 
وی بـــا بیـــان اینکـــه در حـــال حاضـــر ادبیـــات مشـــترک 
آب  حـــوزه  معیـــن  تشـــکل های  و  ســـاتکاب  بیـــن 
ــه  ــر چـ ــر اســـت هـ ــه داد: بهتـ ــود دارد، ادامـ ــرق وجـ و بـ
ســـریع تر اقدامـــات اجرایـــی در حـــوزه همکاری هـــای 

ــورد.  ــد بخـ کلیـ ــکل ها  ــاتکاب و تشـ سـ
در ادامـــه مدیرعامـــل شـــرکت ســـاتکاب بـــه ضـــرورت 
بـــا  مشـــاوران  و  پیمانـــکاران  ســـازندگان،  ارتبـــاط 
گفـــت:  ــرد و  کـ ــاره  ــرق اشـ ــد صنعـــت بـ ــران ارشـ مدیـ
بـــرای همکاری هـــای مشـــترک نشســـتی غیـــر رســـمی 
ارشـــد  مدیـــران  و  خصوصـــی  بخـــش  حضـــور  بـــا 

گرفتـــه شـــده اســـت  صنعـــت آب و بـــرق در نظـــر 
در پایـــان نیـــز آقـــای جلیلیـــان عـــاوه بـــر پیشـــنهاد 
کارگروه هـــای تخصصـــی مشـــترک درخواســـت  ایجـــاد 
کـــه یـــک نســـخه از اســـتراتژی های توســـعه  کردنـــد 
صـــادرات صنعـــت بـــرق )کـــه توســـط ســـندیکا و بـــه 
دســـتور وزیـــر تهیـــه شـــده اســـت(، و ســـند راهبـــردی 
ــار شـــرکت ســـاتکاب  کار در اختیـ کســـب و  توســـعه 
کـــه جلســـات و  قـــرار بگیـــرد. همچنیـــن بنـــا شـــد 
هماهنگی هـــای فیمابیـــن در رســـانه های ســـندیکا 
در  خـــود  پیشـــنهادات  ســـندیکا  و  منعکـــس 
خصـــوص همکاری هـــای فیمابیـــن را بـــه ســـاتکاب 

کنـــد. اعـــام 

تقدیر از شرکت های منتخب، حامی و 
کنفرانس توزیع نیکوکار در اختتامیه 

شـــبکه های  کنفرانـــس  دوره  چهارمیـــن  و  بیســـت 
ـــاه،  ـــرق، پنـــج شـــنبه ســـی ام خـــرداد م ی ب ـــرو ـــع نی ی توز

ــود پایـــان داد.  کار خـ ــاد بـــه  ــرم آبـ در خـ
کـــه بـــر خـــاف روال معمـــول  کنفرانـــس  پرونـــده ایـــن 
گذشـــته و بـــه دلیـــل وقـــوع ســـیل در برخـــی  ســـال های 
کشـــور بـــا تاخیـــری دو ماهـــه برگـــزار  از اســـتان های 
شـــد، بـــا تجلیـــل از شـــرکت های حامـــی، شـــرکت 
کـــه بـــه  هـــای برتـــر نمایشـــگاه و نیـــز شـــرکت هایی 

ــد.  ــته شـ ــد، بسـ ــانده بودنـ ــاری رسـ ــیل زدگان یـ سـ
کنفرانـــس  اختتامیـــه  مراســـم  در  ترتیـــب  ایـــن  بـــه 
یـــا  آر گلنـــور،  شـــرکت های  از  چهـــارم  و  بیســـت 
یـــا، الکترونیـــک افـــزار  ترانســـفو شـــرق، نـــوآوران بـــرق آر
کارا هیدرولیـــک  آزمـــا، ایـــران ترانســـفو، بهیـــن تجربـــه و 
گردهمایـــی دو روزه  دماونـــد بـــه عنـــوان حامیـــان ایـــن 

ــر شـــد.  تقدیـ
اهـــدای  بـــا  نمایشـــگاه  برگـــزاری  ســـتاد  همچنیـــن 
لوحـــی از شـــرکت های بهیـــن تجربـــه، الکترونیـــک 
افـــزار آزمـــا، رهشـــاد الکتریـــک، صفـــدر ساســـانی، 
پردازش)حاپکـــو(، صنایـــع  اوج  پادرعـــد، حاصـــل 
صنعـــت  یـــار  ماز صبـــا،  بـــال  الکترونیـــك  و  بـــرق 
بـــه  کمـــک  بابـــت  نیـــرو  قـــدس  بابـــل و مهندســـي 

کـــرد.  تجلیـــل  ســـیل زدگان 
یـــا،  آر بـــرق  نـــوآوران  شـــرکت های  اســـت  گفتنـــی 
فـــن،  همیـــان  گلنـــور،  آزمـــا،  افـــزار  الکترونیـــک 
یـــا ترانسفوشـــرق هـــم بـــه  ســـامانه های نویـــن افـــرا و آر
عنـــوان شـــرکت های منتخـــب نمایشـــگاه جانبـــی 
کنفرانـــس شـــناخته شـــده و از آنهـــا تقدیـــر بـــه عمـــل 

آمـــد. 

رویدادها

رویدادها
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رویدادها

کلیدی فعاالن بخش  تشریح مسائل 
خصوصی صنعت برق

نشســـت خبـــری ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران بـــا 
ـــنبه، 1۷  ـــروز )دوش ـــانه ام ـــاب رس ـــگاران و اصح خبرن
تیـــر( بـــا حضـــور علـــی بخشـــی و پیـــام باقـــری رئیـــس و 
نایـــب رئیـــس هیـــات مدیـــره و ســـپهر برزی مهـــر دبیـــر 

ـــد.  ـــزار ش ـــندیکا برگ ـــل س ـــندیکا در مح س
ــات  ــس هیـ ــی؛ رئیـ ــی بخشـ ــت علـ ــدای نشسـ در ابتـ
پتانســـیل های صنعـــت  بـــه  اشـــاره  مدیـــره ضمـــن 
کـــرد: بـــر اســـاس آمـــار منتشـــر شـــده از  بـــرق اظهـــار 
ســـوی مرکـــز آمـــار ایـــران صنعـــت بـــرق بـــا ارزش افـــزوده 
یـــال حـــدود یـــک درصـــد تولیـــد  ــارد ر ــزار میلیـ 12۰ هـ
ناخالـــص داخلـــی ایـــران در ســـال 1۳94 را بـــه خـــود 
ارزش  از  درصـــدی   11 ســـهمی  و  داده  اختصـــاص 

کشـــور دارد. افـــزوده صنایـــع 
کیـــد بـــر اینکـــه در حـــال حاضـــر بیـــش از 9۰  وی بـــا تا
درصـــد از تجهیـــزات مـــورد نیـــاز صنعـــت بـــرق متکـــی 
گفـــت: در ســـال 1۳96، 9۰  ـــوان داخلـــی اســـت،  ـــه ت ب
درصـــد صـــادرات خدمـــات فنـــی و مهندســـی توســـط 
کـــه 8۰ درصـــد ایـــن  گرفـــت  وزارت نیـــرو صـــورت 

مقـــدار بـــه بخـــش بـــرق اختصـــاص داشـــته اســـت. 
صـــادرات  در  بـــرق  صنعـــت  ظرفیـــت  از  **بایـــد 

کنیـــم  اســـتفاده 
ـــره ادامـــه داد: در شـــرایط ســـخت  رئیـــس هیـــات مدی
بـــه  مربـــوط  مشـــکات  و  کشـــور  اقتصـــاد  امـــروز 
بـــا ظرفیت هـــای  بـــرق  صـــادرات نفـــت، صنعـــت 
بیایـــد.  صـــادرات  کمـــک  بـــه  می توانـــد  موجـــود 
 2۰ بـــرق  صنعـــت  مهندســـی  و  فنـــی  خدمـــات 
کـــه بایـــد در  میلیـــارد دالر ظرفیـــت صـــادرات دارد 
گرفتـــه  کار  ـــه  اســـتفاده از ایـــن ظرفیـــت تمـــام تـــاش ب

شـــود. 

شـــرایط  متاســـفانه  کـــرد:  تصریـــح  بخشـــی 
مـــرز هشـــدار اســـت و  کشـــور در  بـــرق  شـــبکه های 
کـــه در  ســـرمایه  گذاری متناســـب بـــا میـــزان مصـــرف 
ــه  ــر بـ گـ ــه ا کـ ــه  ــورت نگرفتـ ــال افزایـــش اســـت، صـ حـ
کنـــد بـــه زودی شـــبکه ها  همیـــن منـــوال ادامـــه پیـــدا 
شـــد. و جدی تـــر خواهـــد  دچـــار مشـــکات حـــاد 

**توقف 400 قرارداد صنعت برق 
ــای صنعـــت  ــه وضعیـــت نامناســـب قراردادهـ وی بـ
قراردادهـــای  تعـــداد  گفـــت:  و  کـــرد  اشـــاره  بـــرق 
یـــع و انتقـــال بـــه نقـــل از شـــرکت  متوقـــف حـــوزه توز
ــه از ایـــن تعـــداد  کـ ــرارداد اســـت  ــر حـــدود 4۰۰ قـ توانیـ
در حـــال حاضـــر 162 قـــرارداد بـــرای تعییـــن تکلیـــف از 
ســـوی شـــرکت های فعـــال ایـــن صنعـــت بـــه ســـندیکا 

ارجـــاع شـــده اســـت. 
تکلیـــف مانـــدن پروژه هـــای  کـــرد: با بخشـــی اظهـــار 
ضمانـــت  ضبـــط  بـــرق،  صنعـــت  توســـعه ای 
پیمانـــکار،  و  ســـازنده  شـــرکت های  نامه هـــای 
ورشکســـتگی شـــرکت ها بـــه دلیـــل ضبـــط ضمانـــت 
اجرایـــی،  پروژه هـــای  مانـــدن  معـــوق  و  نامه هـــا 
یـــان ناشـــی از افزایـــش قیمـــت نهاده هـــای  تحمیـــل ز
ــکاران، توقـــف  ــازندگان و پیمانـ ــه سـ تولیـــدی و ارز بـ
ـــش  کاه ـــرق،  ـــت ب ـــاخت های صنع ـــد زیرس ـــد رش رون
ـــاد  ـــرق و ایج ـــع ب ی ـــال و توز ـــد، انتق ـــای تولی ـــت ه ظرفی
گســـترده بـــرای خاموشـــی ها در میـــان مـــدت از  زمینـــه 

پیامدهـــای قراردادهـــای متوقـــف هســـتند. 
رئیـــس هیـــات مدیـــره  ادامـــه داد: بـــرای حـــل ایـــن 
چالـــش بایـــد امـــکان اصـــاح قـــرارداد و یـــا خاتمـــه 
ــر  ــه بـ ــای یـــک جانبـ ــرارداد بـــدون تحمیـــل هزینه هـ قـ
پیمانـــکاران فراهـــم شـــود. در میـــان مـــدت هـــم بـــا 
اصـــاح قـــرارداد تیـــپ، شـــرایط تعدیـــل و پوشـــش 
فلـــزات  قیمـــت  تغییـــرات  بـــا  متناســـب  ریســـک 
اساســـی و تجهیـــزات وابســـته بـــه ارز، در قراردادهـــا 
ــن  ــه ای ایـ ــبت منصفانـ ــه نسـ ــده و بـ ــی شـ پیـــش بینـ

ریســـک ها بیـــن طرفیـــن تســـهیم شـــود.
ــا بیـــان اینکـــه تعـــدد و تکثـــر بخشـــنامه ها  بخشـــی بـ
و دســـتورالعمل های ابـــاغ شـــده از ســـوی ســـازمان 
فعـــاالن  چالش هـــای  از  یکـــی  اجتماعـــی  تامیـــن 
صنعـــت بـــرق بـــا ایـــن ســـازمان اســـت، ادامـــه داد: 
ــه یـــک  ــی بـ ــن اجتماعـ ــازمان تامیـ ــدن سـ ــل شـ تبدیـ
گســـترده بحـــران  مجموعـــه پرچالـــش بـــه دلیـــل ابعـــاد 
یـــک  نبـــود  بازنشســـتگی،  هـــای  صنـــدوق  مالـــی 
تعامـــل فعـــال و ســـازنده بیـــن ســـازمان و نماینـــدگان 
بخـــش خصوصـــی، نامشـــخص بـــودن حـــق بیمـــه 
پیمانـــکاران  تکلیفـــی  با و  پیمانـــی  قراردادهـــای 
وســـازندگان بـــرای پیـــش بینـــی مبلـــغ حـــق بیمـــه 
کاال یـــا خدمـــت  قراردادهـــا در قیمـــت تمـــام شـــده 
تامیـــن  بیمـــه  کارگـــزاران  بـــودن دســـت  بـــاز  خـــود، 
اجتماعـــی بـــرای اعمـــال ســـلیقه در نحـــوه پیـــاده 
ــای  ــا، از چالش هـ ــتورالعمل هـ ــرای دسـ ــازی و اجـ سـ

موجـــود در ایـــن حـــوزه اســـت. 

نحـــوه محاســـبه حـــق بیمـــه قراردادهـــای پیمانـــی؛ 
چالـــش فعـــاالن اقتصـــادی بـــا تامیـــن اجتماعـــی 

پاســـخگو  افـــزود:  ســـندیکا  مدیـــره  هیـــات  رئیـــس 
نـــوع  قبـــال  در  آن  کارکنـــان  و  ســـازمان  نبـــودن 
تصمیم گیری هـــا و یـــا نحـــوه محاســـبه حـــق بیمـــه 
کامـــل ســـازمان  قراردادهـــای پیمانـــی، اختیـــارات 
کـــردن  تامیـــن اجتماعـــی بـــرای دسترســـی و مســـدود 
قوانیـــن  بـــه  تمکیـــن  وعـــدم  کارفرمایـــان  حســـاب 
موجـــود بـــه ویـــژه قانـــون حمایـــت از تولیـــد رقابـــت 
پذیـــر را می تـــوان از دیگـــر چالش هـــای ایـــن حـــوزه 

برشـــمرد. 
ی برقـــراری تعامـــل ســـازنده بیـــن تامیـــن اجتماعـــی،  و
مرتبـــط  اقتصـــادی  تشـــکل های  و  بازرگانـــی  اتـــاق 
تامیـــن  بـــا  چالـــش  حـــل  راهکارهـــای  از  یکـــی  را 
کـــرد و گفـــت: ســـندیکای صنعـــت  اجتماعـــی عنـــوان 
بـــرق ایـــران الیحـــه ای را بـــه منظـــور استانداردســـازی 
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ایـــن  بـــه  و  ایـــن ســـازمان تدویـــن  آییـــن نامه هـــای 
اتاق هـــای  و  اســـامی  شـــورای  مجلـــس  ســـازمان، 
بازرگانـــی ایـــران و تهـــران ارائـــه داده و پیگیـــر پیـــاده 

ســـازی و اجـــرای آن اســـت. 
و  تلخیـــص  کـــرد:  تصریـــح  همچنیـــن  بخشـــی 
ـــا یـــک حـــوزه  کاهـــش تعـــداد بخشـــنامه های مرتبـــط ب
و صـــدور یـــک بخشـــنامه واحـــد، تعییـــن ضرایـــب 
تیـــپ  قراردادهـــای  براســـاس  ثابـــت  و  مشـــخص 
کـــه می تـــوان  صنعـــت بـــرق از دیگـــر راهکارهایـــی 

گرفـــت.  کار  بـــرای حـــل چالـــش بـــه 
ادامـــه ضمـــن  رئیـــس هیـــات مدیـــره ســـندیکا در 
شـــرکت ها  مطالبـــات  برخـــی  وصـــول  بـــه  اشـــاره 
اوراق  از  اســـتفاده  گفـــت:  خزانـــه  اوراق  طریـــق  از 
خزانـــه بـــرای تادیـــه بدهی هـــای توانیـــر در پروژه هـــای 
مختلـــف عمـــا فشـــار مضاعفـــی را بـــه شـــرکت های 
کوچـــک و  بخـــش خصوصـــی بـــه ویـــژه شـــرکت های 
کـــه منجـــر بـــه ناتوانـــی آنهـــا  متوســـط تحمیـــل می کنـــد 
بـــرای انجـــام تعهـــدات قـــراردادی شـــان شـــده اســـت.
وی در ادامـــه بـــا اشـــاره بـــه نقـــش اوراق خزانـــه در 
گفـــت: اوراق خزانـــه بـــه  عنـــوان  تســـویه بدهـــی دولـــت 
عظیـــم  بدهـــی  تســـویه  اصلـــی  ابزارهـــای  از  یکـــی 
ـــزار  ـــدود ۳۰۰ه ـــم آن ح ـــه رق ـــتانکاران )ک ـــه بس ـــت ب دول
میلیـــارد تومـــان در مجمـــوع تخمیـــن زده می شـــود( 
ــا  کوپـــن یـ گرفتـــه می شـــود.  ایـــن اوراق فاقـــد  کار  بـــه 
پرداخـــت ســـود ادوآری بـــوده امـــا طبیعتـــا بـــه دلیـــل 
ــا تخفیـــف  ــید پرداخـــت بـ ــا سررسـ ــی تـ ــه زمانـ فاصلـ

نســـبت بـــه قیمـــت اســـمی معاملـــه می شـــوند. 
کـــرد: جهـــش نـــرخ ارز و مـــواد اولیـــه  بخشـــی تصریـــح 
و عـــدم جبـــران خســـارات ناشـــی از رشـــد قیمت هـــا، 
کـــه قبـــا بـــه  شـــرکت های فعـــال صنعـــت بـــرق را 
مالـــی،  منابـــع  کمبـــود  از  ناشـــی  دلیـــل فشـــارهای 
مطالبـــات معـــوق از وزارت نیـــرو، چارچـــوب یکســـویه 
چالش هـــای  دچـــار  تعدیـــل،  فاقـــد  قراردادهـــای 

ــرده اســـت.  کـ ــر  ــد، زمینگیـ ــده بودنـ جـــدی شـ

کـــرد: الزم  کیـــد  رئیـــس هیـــات مدیـــره ســـندیکا تا
کـــه وزارت نیـــرو و توانیـــر از ابزارهـــای بازاردهـــی  اســـت 
ـــرای طرح هـــای  ـــه اســـامی صرفـــا ب ماننـــد اســـناد خزان

کننـــد. کان اســـتفاده 
بـــر  مضاعفـــی  فشـــار  خزانـــه  اوراق  از  اســـتفاده 

اســـت  کـــرده  وارد  خصوصـــی  شـــرکت های 
ــه دلیـــل معضـــات  ــر بـ ــرکت توانیـ ــه داد: شـ وی ادامـ
تامیـــن نقدینگـــی، نیـــاز ســـه برابـــری بـــه نقدینگـــی و 
کاهـــش  ـــازار موجبـــات  ـــر معامـــات ب کـــم ب شـــرایط حا
کـــه  بنیـــه فعـــاالن صنعـــت بـــرق را فراهـــم آورده اســـت 
کمیتـــی وزارت  ایـــن مـــورد بـــه نوعـــی بـــا وظیفـــه حا
ـــود  ـــای موج ـــت ظرفیت ه ـــت و تقوی ـــرای حمای ـــرو ب نی

هماهنگـــی نـــدارد.
بخشـــی افـــزود: تادیـــه و تســـویه حداقـــل 5۰ درصـــد 
مبلـــغ یـــک قـــرارداد از طریـــق اوراق اســـناد خزانـــه 
ــد  ــا چنـ ــاه تـ ــد مـ ــان بازپرداخـــت چنـ ــا زمـ ــامی بـ اسـ
کـــم بـــر بـــازار هماهنگـــی و انطبـــاق  ســـاله بـــا شـــرایط حا
نـــدارد، بـــه عـــاوه قانـــون هیـــچ الزامـــی بـــر پرداخـــت 5۰ 

درصـــد مبلـــغ بـــه وســـیله اســـناد خزانـــه نـــدارد. 
کـــرد:  رئیـــس هیـــات مدیـــره ســـندیکا خاطرنشـــان 
بـــرای تادیـــه بدهی هـــای  از اوراق خزانـــه  اســـتفاده 
توانیـــر در پروژه هـــای مختلـــف عمـــا فشـــار مضاعفـــی 
ویـــژه  بـــه  خصوصـــی  بخـــش  شـــرکت های  بـــه  را 
کوچـــک و متوســـط تحمیـــل می کنـــد  شـــرکت های 
کـــه منجـــر بـــه ناتوانـــی آنهـــا بـــرای انجـــام تعهـــدات 

می شـــود.  شـــان  قـــراردادی 

کشـــور ناشـــی از ســـوءمدیریت  عمـــده مشـــکالت 
اســـت نـــه تحریـــم 

در ادامـــه نشســـت، پیـــام باقـــری، نایـــب رئیـــس هیـــات 
مدیـــره ســـندیکا بـــا اشـــاره بـــه بحـــث تاثیـــر تحریم هـــا 
مشـــکات  عمـــده  گفـــت:  کشـــور  اقتصـــاد  بـــر 
کشـــور متاثـــر از تحریم هـــا نبـــوده بلکـــه  اقتصـــادی 
نامتناســـب  تصمیمـــات  و  ســـومدیریت  از  ناشـــی 

بـــرای  رمقـــی  کشـــور  در  موجـــود  اســـت.رانت های 
صنایـــع و واحدهـــای تولیـــدی نگذاشـــته اســـت و 
از شـــرکت ها علیرغـــم ظرفیـــت خـــوب،  بســـیاری 

کارایـــی خوبـــی ندارنـــد و یـــا تعطیـــل شـــده اند. 
بـــا  ارز  زمینـــه  در  اینکـــه  بـــه  اشـــاره  بـــا  وی 
کـــه  هســـتیم  روبـــرو  متناقضـــی  بخشـــنامه های 
فعالیـــت فعـــاالن اقتصـــادی را بـــا مشـــکل مواجـــه 
کـــرده اســـت، ادامـــه داد: ســـازمان برنامـــه بایســـتی در 
تدویـــن آیین نامـــه و بخشـــنامه ها حتمـــا نظـــر بخـــش 
ــی  ــن اتفاقـ ــفانه چنیـ ــه متاسـ کـ ــرد  ــی را بگیـ خصوصـ

اســـت. نیفتـــاده 
برخوردهـــای  افـــزود:  هیـــات مدیـــره  رئیـــس  نایـــب 
ســـلیقه ای ســـازمان برنامـــه بعـــد از بحـــران ارزی و 
کـــرده  تشـــدید  را  مشـــکات  بخشـــنامه ها  نقـــص 
از حضـــور در مناقصـــات  فعـــاالن  باعـــث شـــده  و 
بخشـــنامه  پوشـــش  از  کـــه  چـــرا  کننـــد  خـــودداری 
اطمینـــان ندارنـــد. مـــا بارهـــا از مســـئوالن ســـازمان 
بـــرای  حداقـــل  کـــه  کردیـــم  درخواســـت  برنامـــه 
تعییـــن تکلیـــف قراردادهـــای تامیـــن تجهیـــزات و 
اعـــام  را  آنهـــا  خاتمـــه  پیمانـــکاری،  قراردادهـــای 

کننـــد. 

نامتـــوازن بـــودن اقتصـــاد بـــرق؛ ریشـــه مشـــکالت 
فعـــاالن ایـــن صنعـــت 

از  بســـیاری  ریشـــه  اینکـــه  بـــر  کیـــد  تا بـــا  باقـــری 
مشـــکات مـــا بحـــث نامتـــوازن بـــودن اقتصـــاد بـــرق 
کـــرد: عـــدم پرداخـــت مابه التفـــاوت  ـــح  اســـت، تصری
نـــرخ تکلیفـــی فـــروش و خریـــد تضمینـــی بـــرق بـــه 
وســـیله دولـــت موجـــب افزایـــش بدهی هـــای وزارت 
نیـــرو، عـــدم بازپرداخـــت بـــه موقـــع اقســـاط وام توســـط 
ــور، افزایـــش  کشـ ــتم بانکـــی  ــه سیسـ ــرمایه گذاران بـ سـ
کشـــور و  ـــه سیســـتم بانکـــی  بدهی هـــای وزارت نیـــرو ب
کاهـــش حجـــم ســـرمایه گذاری بخـــش خصوصـــی در 

ــده اســـت.  ــعه شـ ــارکت و توسـ مشـ

رویدادها
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رویدادها

وی افـــزود: مطالبـــات بخـــش خصوصـــی از وزارت 
کـــه بســـیاری از  نیـــرو مطالبـــات عدیـــده ای اســـت 
ــر تـــاب و تـــوان تحمـــل آن را ندارنـــد.  شـــرکت ها دیگـ
گذشـــته بـــه 4۰ هـــزار  ایـــن مطالبـــات در اواخـــر ســـال 
ــا  ــد بـ ــال جدیـ ــه در سـ کـ ــید  ــم رسـ ــان هـ ــارد تومـ میلیـ
توجـــه بـــه پرداختی هـــا، بخشـــی از آنهـــا پرداخـــت 
شـــده و بخشـــی هـــم بـــا اوراق خزانـــه تهاتـــر شـــده 
ـــه  ـــا آن را جـــزو وصـــول مطالبـــات ب ـــه البتـــه م ک اســـت 
ــرو  ــی وزارت نیـ ــز بدهـ ــروز نیـ ــم. امـ یـ ــاب نمی آور حسـ
بـــه بخش هـــای مختلـــف رقمـــی بالـــغ بـــر 2۰ هـــزار 

ــت. ــش اسـ ــال افزایـ ــوده و در حـ ــان بـ ــارد تومـ میلیـ
منفـــی  شـــاخص های  از  بـــرق  صنعـــت  نگرانـــی 

بودجـــه برنامـــه  ســـازمان 
گایـــه از عملکـــرد ســـازمان برنامـــه  باقـــری ضمـــن 
بودجـــه در اعـــام شـــاخص ها ادامـــه داد: ســـازمان 
بـــه  موســـوم  ســـال  در  اینکـــه  جـــای  بـــه  برنامـــه 
مانـــع  باشـــد،  حمایتـــی  ســـازمان  تولیـــد،  رونـــق 
فعالیت هـــای فعـــاالن اقتصـــادی نیـــز شـــده اســـت. 
اخیـــرا شـــاخص هایی از ســـوی ایـــن ســـازمان اعـــام 
کننـــده اســـت بـــه طـــوری  کـــه بســـیار نگـــران  شـــده 
کـــه شـــاخص های دوره پاییـــز و زمســـتان ســـال 9۷ 
کاهشـــی و منفـــی شـــده  نســـبت بـــه دوره قبـــل خـــود 

اســـت. 
کـــه نهاده هـــای تولیـــد  وی ادامـــه داد: در شـــرایطی 
بـــا افزایـــش دو و نیـــم الـــی ســـه برابـــری مواجـــه اســـت 
کاالهـــای تولیـــدی افزایـــش قیمـــت  و تجهیـــزات و 
شـــاخص های  داشـــتند،  درصـــدی   ۳۰۰ تـــا   25۰
بخـــش بـــرق متناســـب بـــا ایـــن افزایـــش، بـــا رشـــد 
همـــراه نبـــوده و حتـــی منفـــی بـــوده اســـت. ایـــن امـــر 
کـــه  کـــه مســـئوالن ســـازمان برنامـــه  جـــای ســـوال دارد 
ــد  ــن می کننـ ــنامه ها را تدویـ ــد و بخشـ ــرایط را رصـ شـ
کـــه  چـــرا نبایـــد بـــه ایـــن موضـــوع توجـــه داشـــته باشـــند 
کســـب و  ـــا اســـتناد بـــه قانـــون بهبـــود مســـتمر فضـــای  ب
کار در تدویـــن بخشـــنامه ها حتمـــا بایـــد نظـــر بخـــش 
کـــه ایـــن اتفـــاق نمی افتـــد.   گرفتـــه شـــود  خصوصـــی 
تصریـــح  ســـندیکا  مدیـــره  هیـــات  رئیـــس  نایـــب 
ــن  ــه ایـ ــور بـ ــه چطـ ــازمان برنامـ ــان سـ ــرد: متخصصـ کـ
شـــاخص ها  بایـــد  کـــه  رســـیده اند  جمع بنـــدی 
اتفاقـــی  کننـــد؟! نمی دانیـــم چـــه  اعـــام  را منفـــی 
کـــه دوســـتان بـــه ایـــن نتیجـــه  در مملکـــت افتـــاده 
باشـــند.  منفـــی  بایـــد  شـــاخص ها  کـــه  رســـیدند 
پیامـــد منفـــی شـــدن شـــاخص ها بـــرای پروژه هـــای 
یابـــی  کـــه بـــه اســـتناد همیـــن شـــاخص ها ارز جـــاری 
خـــود  کارفرمـــای  بـــه  کـــه  اســـت  ایـــن  می شـــود، 
ـــه جـــای اینکـــه  بدهـــکار می شـــوند. ســـازمان برنامـــه ب
بـــا ابزارهـــای حمایتـــی بـــه جنـــگ تحریم هـــا بـــرود بـــه 
کـــه در بخـــش خصوصـــی  کـــرده اســـت  نوعـــی رفتـــار 
نیـــز تولیدکننـــدگان بایـــد مـــدام مراقـــب پشـــت ســـر 

خـــود باشـــند.

کاهـــش تولیـــد و صـــادرات تجهیـــزات صنعـــت بـــرق 
در ســـال 97 

کـــرد:  در ادامـــه ســـپهر برزی مهـــر دبیـــر ســـندیکا اظهـــار 
بـــه طـــور متوســـط 15 درصـــد  در ســـال های اخیـــر 

خصوصـــی  بخـــش  اشـــتغال  حـــوزه  در  کاهـــش 
صنعـــت بـــرق و در ســـال 9۷ نســـبت بـــه ســـال 96، 
کاهـــش تولیـــد تجهیـــزات، 14 درصـــد  ۳۰ درصـــد 
کاهـــش  کاهـــش صـــادرات تجهیـــزات و ۷5 درصـــد 

صـــادرات خدمـــات فنـــی مهندســـی داشـــتیم.
وی ادامـــه داد: امـــروز صنعـــت بـــرق بـــا چالش هـــای 
توقـــف  تحریـــم،  قبیـــل  از  تولیـــد  رونـــق  فرابخشـــی 
و  صـــادرات  مقـــررات  در  ثبـــات  نبـــود  پروژه هـــا، 
تولیـــد  نهاده هـــای  تامیـــن  مدیریـــت  و  واردات 
صنعـــت  بخشـــی  چالش هـــای  در  اســـت.  روبـــرو 
بـــرق نیـــز بـــا مســـائلی از قبیـــل مکانیســـم نامناســـب 
قیمت گـــذاری، رکـــود در بـــازار، عـــدم تمایـــل و بـــه 
کارگیـــری تجهیـــزات ســـاخت داخـــل صنعـــت بـــرق، 
...مواجـــه  و  نیـــرو  وزارت  یکجانبـــه  قراردادهـــای 

هســـتیم.
دبیـــر ســـندیکا بـــا اشـــاره بـــه راهکارهـــای اساســـی 
گفـــت:  بـــرق  صنعـــت  چالش هـــای  حـــل  بـــرای 
کان اقتصـــادی، تقویـــت عوامـــل  اصـــاح عوامـــل 
یـــم حقوقـــی و قـــراردادی،  تولیـــد از طریـــق اصـــاح رژ
ــرق و ... از  ــزات صنعـــت بـ ــادرات تجهیـ ــعه صـ توسـ
ـــتند. ـــرق هس ـــت ب ـــد در صنع ـــق تولی ـــای رون راهکاره
کویـــن  برزی مهـــر بـــا بیـــان اینکـــه تولیـــد هـــر بیـــت 
کیلـــووات ســـاعت بـــرق مصـــرف  حـــدود ۷2 هـــزار 
ـــرق 5۰۰  کیلـــوات ب ـــه هـــر  کـــرد: یاران ـــح  می کنـــد، تصری
کویـــن  تومـــان اســـت یعنـــی تولیـــد یـــک واحـــد بیـــت 
حـــدود ۳5 تـــا ۳6 میلیـــون تومـــان بـــرای صنعـــت بـــرق 

ــه دارد.  هزینـ
ــدود  ــرف حـ ــه پیـــک مصـ ــه بـ ــا توجـ ــه داد: بـ وی ادامـ
ــمی  ــورت رسـ ــه صـ ــه بـ کـ ــور  کشـ ــی در  5۰ هزارمگاواتـ
کل بـــرق اســـتخراج  اعـــام شـــده اســـت، مصـــرف 
ـــا تمـــام دســـتگاه ها، حـــدود 15  کویـــن جهـــان ب بیـــت 
کل پیـــک مصـــرف بـــرق ایـــران خواهـــد بـــود.  درصـــد از 
کـــرد ولـــی برآوردهـــا  آمـــار دقیقـــی نمی تـــوان اعـــام 
کثـــر حـــدود  کـــه چیـــزی حدا اســـت  از آن  کـــی  حا
کل بـــرق ماینینـــگ در ایـــران  هـــزار مـــگاوات مصـــرف 

اســـت.▪

عضو هیات مدیره سندیکا، رییس 
کمیسیون انرژی اتاق شد

ــاق  ــرژی اتـ ــیون انـ کمیسـ ــه  انتخابـــات هیـــات رییسـ
ایـــران،  کشـــاورزی  و  معـــادن  صنایـــع،  بازرگانـــی، 

بیســـت و ششـــم مـــرداد مـــاه برگـــزار شـــد. 
مهنـــدس حمیدرضـــا صالحـــی،  اســـاس  ایـــن  بـــر 
بـــرق  صنعـــت  ســـندیکای  مدیـــره  هیـــات  عضـــو 
و  نجفـــی  مهنـــدس  و  رییـــس  عنـــوان  بـــه  ایـــران، 
مهنـــدس حضرتـــی بـــه عنـــوان نـــواب رییـــس ایـــن 

شـــدند.  برگزیـــده  کمیســـیون 
بـــه ایـــن ترتیـــب نماینـــده صنعـــت بـــرق ایـــران در راس 
کشـــور  ـــرژی پارلمـــان بخـــش خصوصـــی  کمیســـیون ان

گرفـــت.  قـــرار 

کارگروه  کار  قرارداد تیپ، اولین دستور 
ساخت داخل

کارگـــروه مشـــترک ســـندیکا و ســـاتکاب  اولیـــن جلســـه 
بـــا موضـــوع حمایـــت از ســـاخت داخـــل، بیســـت 
و دوم مـــرداد مـــاه ســـال جـــاری در محـــل شـــرکت 

ــد.  ــزار شـ ــاتکاب برگـ سـ
کـــه بـــه منظـــور حفـــظ  کارگـــروه  اولیـــن نشســـت ایـــن 
و توســـعه ســـاخت داخـــل تجهیـــزات صنعـــت بـــرق 
ایجـــاد شـــده، بـــا حضـــور محمـــد ولـــی عـــاء الدینـــی، 
مدیـــر عامـــل شـــرکت ســـاتکاب و ســـایر نماینـــدگان 
ایـــن شـــرکت و همچنیـــن جمشـــید بردبـــار عضـــو 
ــان،  ــه بیـــات و علـــی تبیانیـ ــره ، ولـــی الـ هیـــات مدیـ
کمیتـــه حمایـــت از ســـاخت داخـــل  عضـــو و دبیـــر 
بـــرزی مهـــر، دبیـــر ســـندیکای  و همچنیـــن ســـپهر 

ــزار شـــد. ــران، برگـ صنعـــت بـــرق ایـ
جلســـه  ایـــن  خصـــوص  در  تبیانیـــان  علـــی 
و  ســـندیکا  گســـترده  تعامـــات  بـــه  اشـــاره  ضمـــن 
کـــرد:  ســـاتکاب ظـــرف چنـــد مـــاه اخیـــر، تصریـــح 
کارگـــروه مشـــترک  ایـــن تعامـــات بـــه ایجـــاد چهـــار 
ســـاخت  از  حمایـــت  صـــادرات،  توســـعه  شـــامل 
SME( متوســـط  و  کوچـــک  شـــرکت های  داخـــل، 
هـــا( و  تامیـــن مالـــی و ســـرمایه گذاری منجـــر شـــده 
حـــال  در  مختلـــف  ســـطوح  در  آنهـــا  جلســـات  و 

اســـت.«  برگـــزاری 
و  اهـــداف  شـــدن  مشـــخص  بـــه  اشـــاره  بـــا  وی 
کارگـــروه  »در  افـــزود:  کارگروه هـــا  ایـــن  برنامه هـــای 
جهـــت  اساســـی  محـــور  هفـــت  داخـــل،  ســـاخت 
ـــر مبنـــای ایـــن  کار ب ـــا  کارگـــروه تبییـــن شـــده ت طـــرح در 
محورهـــا دنبـــال شـــود. قـــرارداد تیـــپ یکـــی از ایـــن 
ــترده  گسـ ــای  ــم پیگیری هـ ــه علیرغـ کـ ــت  محورهاسـ
ســـندیکا و تدویـــن متـــن نهایـــی، ایـــن موضـــوع در 

مرحلـــه ابـــاغ بـــه بن بســـت رســـیده اســـت.« 
کمیتـــه حمایـــت از ســـاخت داخـــل ســـندیکا  ــر  دبیـ
برگـــزاری  اولیـــه، اصـــاح شـــرایط  بـــه تامیـــن مـــواد 
گمـــرک، تبـــادالت مالـــی، جلوگیـــری  مناقصـــات، 
داخلـــی  مشـــابه  دارای  تجهیـــزات  واردات  از 
ســـایر  عنـــوان  بـــه  تامیـــن  زنجیـــره  شناســـایی  و 
کـــه ســـندیکا تـــاش می کنـــد طـــی  محورهـــای اصلـــی 
کنـــد، اشـــاره  کارگـــروه آنهـــا را طـــرح و دنبـــال  جلســـات 
کارگروه هـــا  گفـــت: »مســـئولیت دبیرخانـــه ایـــن  کـــرد و 
بـــه ســـندیکا ســـپرده شـــده و البتـــه هماهنگی هـــا 
در ســـطح مدیـــران ارشـــد از ســـوی ســـاتکاب انجـــام 

می شـــود.«
تبیانیـــان بـــه تـــاش ســـندیکا بـــرای طـــرح مســـائل 
عمـــده شـــرکت های ســـازنده تجهیـــزات صنعـــت 
کـــرد: »فشـــارها و  کیـــد  کارگـــروه اشـــاره و تا بـــرق در 
هزینه هـــای تحمیـــل شـــده بـــه ســـازندگان بخـــش 
خصوصـــی بـــه دلیـــل تحریم هـــا و لـــزوم مشـــارکت 
کاهـــش ایـــن  دولـــت بـــا فعـــاالن صنعتـــی بـــه منظـــور 
ــه  ــا، حمایـــت از دانـــش فنـــی، پرداخـــت بـ ــه هـ هزینـ
دیرکـــرد،  خســـارات  محاســـبه  مطالبـــات،  موقـــع 
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کـــردن شـــرایط عادالنـــه در مناقصـــات،  کـــم  لـــزوم حا
بیمـــه و مالیـــات بـــه عنـــوان بخشـــی از چالش هـــای 
ـــورد  ـــرح و م ـــندیکا مط ـــو س ـــازنده عض ـــرکت های س ش

ــت.«  گرفـ ــرار  ــی قـ ــث و بررسـ بحـ
ایـــن ســـندیکای  از  کـــرد: »پیـــش  وی خاطرنشـــان 
از  اطاعاتـــی  بانـــک  ایـــران  بـــرق  صنعـــت 
ســـازنده  شـــرکت های  روی  پیـــش  چالش هـــای 
کـــه ایـــن اطاعـــات هـــم در  ـــود  کـــرده ب تهیـــه و تدویـــن 
گرفـــت.  اختیـــار نماینـــدگان شـــرکت ســـاتکاب قـــرار 
کـــه در ایـــن نشســـت بـــه تصویـــب  نکتـــه دیگـــری 
توســـط  قراردادهـــا  ریســـک  تحلیـــل  تهیـــه  رســـید 
ــرر شـــد ســـندیکا  ــه ایـــن ترتیـــب مقـ ــود. بـ ســـندیکا بـ
ـــت  ـــه قیم ـــوط ب ـــناریوهای مرب ـــی س ـــش بین ـــن پی ضم
ارز، مـــواد اولیـــه و ســـایر شـــاخصه های اقتصـــادی، 
ـــرق  ـــر قراردادهـــای صنعـــت ب کـــم ب ـــزان ریســـک حا می
کـــرده و  را در قالـــب ســـناریوهای مختلـــف محاســـبه 

در اختیـــار ســـاتکاب قـــرار دهـــد.« 
کیـــد بـــر  کمیتـــه ســـاخت داخـــل ســـندیکا بـــا تا دبیـــر 
کـــه ایـــن تحلیل هـــا عمدتـــا می تواننـــد  ایـــن نکتـــه 
شـــوند،  بـــدل  کان  گیری هـــای  تصمیـــم  پایـــه  بـــه 
کـــرد: »تدویـــن چنیـــن تحلیلـــی می توانـــد  اذعـــان 
صنعـــت  سیاســـتگذاری های  در  ســـندیکا  نقـــش 
کـــرده و جایـــگاه آن را  بـــرق را بیـــش از پیـــش پررنـــگ 
همســـو بـــا منافـــع ملـــی و منافـــع شـــرکت های عضـــو 

ــد.« ــوام ببخشـ قـ
کارگـــروه  علـــی تبیانیـــان از تعییـــن ســـه موضـــوع در 
گفـــت:  بـــه عنـــوان اولویت هـــای اصلـــی خبـــر داد و 
ــد  ــرارداد تیـــپ خریـ ــع، قـ یـ ــای توز ــل قراردادهـ » تعدیـ
کـــه قـــرار  و مطالبـــات اعضـــا موضوعاتـــی هســـتند 
کـــرده و بـــه  گام اول آنهـــا را دنبـــال  کارگـــروه در  اســـت 

ــاند.«  ــه برسـ نتیجـ
نوســـانات  دلیـــل  »بـــه  شـــد:  یـــادآور  ادامـــه  در  وی 
جبـــران  دســـتورالعمل  ابـــاغ  از  پـــس  و  ارز  نـــرخ 
خســـارات ناشـــی از افزایـــش نـــرخ ارز در قراردادهـــای 
 k ضریـــب  یـــع،  توز شـــرکت های  تعدیـــل  فاقـــد 
محـــل مناقشـــات بســـیاری بیـــن دولـــت و بخـــش 
کـــرد  گام اول ســـندیکا تـــاش  خصوصـــی بـــود. در 
کمیته هـــای  کارشناســـی  نظـــرات  بـــه  اتـــکا  بـــا 
از شـــرکت های  تخصصـــی و همچنیـــن اســـتعام 
تجهیـــزات  خصـــوص  در  را  ضریـــب  ایـــن  عضـــو 

کنـــد.«  تعییـــن  مختلـــف 
کـــه علیرغـــم  تبیانیـــان ضمـــن اشـــاره بـــه ایـــن نکتـــه 
تعییـــن  ضرایـــب  توانیـــر  امـــا  ســـندیکا  تاش هـــای 
ایـــن  در  گیـــری  تصمیـــم  و  نپذیرفـــت  را  شـــده 
کـــرد:  ـــزد ســـپرد، عنـــوان  ـــرق ی ـــع ب ی ـــه توز خصـــوص را ب
کـــرات  »ســـندیکا بـــا ایـــن شـــرکت هـــم تعامـــات و مذا
گســـترده ای تـــا تعییـــن ضریـــب k بـــرای تجهیـــزات 
مختلـــف داشـــت. بـــرای تعییـــن دقیـــق ضرایـــب مـــا 
کـــه هـــر تجهیـــزی بـــا چـــه ترکیبـــی از  کردیـــم  مشـــخص 
مـــواد اولیـــه و چـــه میـــزان مـــواد اولیـــه وارداتـــی تولیـــد 
بـــه اطاعـــات  اتـــکا  بـــا  یـــزد  یـــع  توز اســـت.  شـــده 
ارســـالی از ســـوی ســـندیکا، ضرایـــب را اســـتخراج و 
کـــرد، بـــا ایـــن وجـــود امـــا هنـــوز هـــم  بـــه توانیـــر اعـــام 
کـــه بـــا  ضرایـــب مربـــوط بـــه دســـتورالعمل جبرانـــی 
عنـــوان ضریـــب K می شناســـیم، بـــه شـــرکت های 

ــت.«  ــده اسـ ــاغ نشـ ــع ابـ یـ توز
کمیتـــه حمایـــت از ســـاخت داخـــل افـــزود: »قـــرار  دبیـــر 
کـــه ظـــرف ده روز تـــا یـــک مـــاه  گذاشـــته شـــد  بـــر ایـــن 
آینـــده نامـــه ای از ســـوی شـــرکت ســـاتکاب بـــرای 
وزیـــر نیـــرو در ایـــن خصـــوص ارســـال شـــود. ایـــن نامـــه 

کســـب نظـــرات واحدهـــای حقوقـــی وزارت  پـــس از 
نیـــرو، توانیـــر، ســـاتکاب و ســـندیکا تهیـــه و بـــه نحـــوی 
ـــه  ـــدون ارجـــاع ب ـــر نیـــرو ب کـــه وزی تدویـــن خواهـــد شـــد 
ــات الزم  ــام اقدامـ ــرای انجـ ــتقیما بـ ــا، مسـ معاونت هـ

کنـــد.« دســـتور صـــادر 
کارگـــروه بـــر روی دو یـــا ســـه مســـاله اساســـی  ی تمرکـــز  و
یکـــرد  کلـــی را یـــک رو بـــه جـــای طـــرح موضوعـــات 
کـــرد: »بـــر همیـــن اســـاس  اثرگـــذار دانســـت و اذعـــان 
کارگـــروه بـــا موضـــوع  قـــرار اســـت بـــه زودی جلســـه 
قـــرارداد تیـــپ در ســـندیکا برگـــزار شـــود. بـــه عـــاوه 
در خصـــوص پرداخـــت مطالبـــات هـــم مقـــرر شـــد 
ســـندیکا تمامـــی اطاعـــات مربـــوط بـــه مطالبـــات 
کـــرده و در اختیـــار  شـــرکت های عضـــو را جمـــع آوری 
بـــه  ســـندیکا  کـــه  آنجـــا  از  دهـــد.  قـــرار  ســـاتکاب 
صـــورت مســـتمر در حـــال اســـتعام و جمـــع بنـــدی 
گـــزارش مذکـــور  مطالبـــات شـــرکت های عضـــو اســـت 
کوتـــاه تریـــن زمـــان ممکـــن بـــه ســـاتکاب ارائـــه  در 

ــد.«  ــد شـ خواهـ
علـــی تبیانیـــان بـــه حمایـــت از ســـازندگان و توســـعه 
صـــادرات بـــه عنـــوان اصلـــی تریـــن شـــعار شـــرکت 
ــرد: »در حقیقـــت  کـ ــان  ــاره و خاطرنشـ ــاتکاب اشـ سـ
رســـالت اصلـــی ایـــن شـــرکت، زمینـــه ســـازی بـــرای 
ظرفیـــت  افزایـــش  و  ایرانـــی  تجهیـــزات  صـــدور 
بازارهـــای  بـــه  اتـــکا  بـــا  داخلـــی  تولیدکننـــدگان 
سیاســـت،  همیـــن  اســـاس  بـــر  اســـت.  صادراتـــی 
ســـندیکا  و  ســـاتکاب  بیـــن  همـــکاری  و  تعامـــل 
بـــه  گرفتـــه و امیـــد مـــی رود ایـــن مشـــارکت  شـــکل 
حـــل چالش هـــای شـــرکت های ســـازنده تجهیـــزات 
منجـــر  صنعـــت  شـــرایط  بهبـــود  و  بـــرق  صنعـــت 

شـــود.« 

رویدادها

موفقیت تیم ایران در سومین دوره 
کنفرانس بین المللی  نمایشگاه و 

نوآوران جوان

اعضـــای تیـــم ایـــران در ســـومین دوره نمایشـــگاه و 
 2۰19 IYSIE ،کنفرانـــس بین المللـــی نـــوآوران جـــوان
کســـب ســـه مـــدال طـــا در فیزیـــک  مالـــزی، موفـــق بـــه 

و یـــک برنـــز در علـــوم زیســـتی شـــدند.
ـــی  ـــس بین الملل کنفران ـــگاه و  ـــومین دوره نمایش در س
»مهـــا  نیـــا«،  مهـــدی  »مـــارال  جـــوان،  نـــوآوران 
ســـوختانلو« و »آریـــن میرزایـــی« هـــر یـــک برنـــده مـــدال 
ــی  ــده و »مانلـ ــی فیزیـــک شـ ــا در بخـــش مهندسـ طـ
ــوم  ــش علـ ــز در بخـ ــدال برنـ ــده مـ ــز برنـ ــش« نیـ ایرانمنـ
زیســـتی شـــد. مـــارال مهـــدی نیـــا و آریـــن میرزایـــی 

ــدند. ــز شـ ــار نیـ ــم افتخـ ــده دیپلـ برنـ
شـــایان ذکـــر اســـت تولیـــد بـــرق از حرکـــت وســـایل 
کـــه در  پـــارک موضـــوع پـــروژه مـــارال مهـــدی نیـــا بـــوده 
کســـب طـــا شـــده اســـت.  کنفرانـــس مذکـــور موفـــق بـــه 

پنجمیـــن  در  نیـــا  مهـــدی  مـــارال  اســـت  گفتنـــی 
دست ســـاخت های  کشـــوری  مســـابقات  دوره 
کســـب رتبـــه  فیزیـــک در ســـال 9۷ نیـــز موفـــق بـــه 
اول شـــده بـــود. وی همچنیـــن مقـــام اول بیســـت و 

ســـومین دوره مســـابقات علمـــی آموزشـــِی نـــوآوری 
)نـــادکاپ  شـــریف( در  ابتـــکارات دانش آمـــوزی  و 
دانشـــگاه صنعتـــی شـــریف در رشـــته بهینـــه ســـازی 

کـــرده اســـت. کســـب  مصـــرف انـــرژی را 
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ارتباطات تلفن آسیا
حوزه فعالیت: مخابراتی-ماهواره ای

گروه: خدمات مهندسی بازرگانی
مدیرعامل: کسری محقق زاده چهار سوقی

تلفن: 6۳-88۷۳۷۷6۰
فکس: 88۷621۷5

ک  آدرس: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، خیابان عربعلی، کوچه دوم، پا
21، واحد 1

kasra@asiatelecomm.com :ایمیل

گستر ماندگار یکتا بازرگانی تجارت 
حوزه فعالیت: بازرگانی قطعات الکترونیکی

گروه: خدمات مهندسی بازرگانی
مدیرعامل: حسین نصیری

تلفن: 551۳4۷99
فکس: 551۳4۷99

آدرس: تهران، میدان ابوذر، خیابان قربانی، ساختمان ابوذر، واحد 59
vahid.abdollahi@outlook.com :ایمیل

پاژ قطعات خودرو آمیتیس
گری آلومینیوم و آلیاژهای آن حوزه فعالیت: ریخته 

گروه: سازندگان یراق آالت توزیع
مدیرعامل: رضا اخوت عراقی

تلفن: 5-4618855۰-۰51
فکس: 46188555-۰51

آدرس: خراسان رضوی، شهرک صنعتی چناران، فاز 2، بلوار تاش، خیابان نوآوری 2، قطعه سوم
info@amitisap.com :ایمیل

www.amitisap.com :وب سایت

تامین تجهیزات برق و فوالد تکاب
حوزه فعالیت: تامین تجهیزات برق و فوالد

گروه: خدمات مهندسی بازرگانی
مدیرعامل: محسن دالل اصفهانی

تلفن: 889988۰5
فکس: 88992۷۰8

ک ۳۰، طبقه 2، واحد 6 آدرس: تهران، خیابان فاطمی، میدان جهاد، خیابان چهلستون، پا
info@takab-co.com - alitehrani.ir@gmail.com:ایمیل

www.takab-co.com :وب سایت

گستر دنا مهام 
حوزه فعالیت: انجام طرح های تولید، انتقال و توزیع انرژی

گروه: تولید پراکنده برق
مدیرعامل: یزدان تقی زاده

تلفن: 88۷248۰5
فکس: 88۷248۰5

ک 24، طبقه ۳ کوچه 19، پا آدرس: تهران، میدان آرژانتین، ابتدای خیابان احمدقصیر، 
info@niroosazeh.com :ایمیل

www.niroosazeh.com :وب سایت

مهندسی برق آوران
حوزه فعالیت: پیمانکار تاسیسات، تجهیزات و نیرو - تولیدکننده تابلو برق

گروه: پیمانکاران عمومی
مدیرعامل: احمد قوانلو قاجار

تلفن: 22849565
فکس: 2284۷۷5۰

ک 1/1۰ آدرس: تهران، پاسداران، نگارستان ۷، پا
info@barghavaran.com- barghavaran@gmail.com :ایمیل

www.barghavaran.com :وب سایت

مهندسین دانشمند
حوزه فعالیت: مشاوره و ارائه خدمات مهندسی، مدیریت پروژه و نظارت بر پروژه های ایستگاه ها 

و ...
گروه: مهندسی مشاور

مدیرعامل: عبدالرحیم ایزدی
تلفن: ۰۳1-۳664۳18۰- ۳664۳424-۰۳1

فکس: ۳664۳181-۰۳1
آدرس: اصفهان، خیابان میر، حدفاصل میدان فیض و چهارراه جهانگیرخان قشقایی، ضلع 

ک ۷۳ شمالی، پا
info@daneshmandco.com- e.ashkan.hojjati@gmail.com :ایمیل

www.daneshmandco.com :وب سایت

نور صرام پویا
کم مصرف گازی و  کننده انواع المپ  حوزه فعالیت: تولید 

گروه: سازندگان لوازم و تجهیزات جانبی سیستمهای برق
مدیرعامل: محمود کجوری هرج

تلفن: 5-881۰۰۷14
فکس: 88۷۰81۳1

ک 16، واحد 4 کوچه عرفان، پا آدرس: تهران، خیابان مطهری، خیابان میرزای شیرازی، 
info@noorseram.com :ایمیل

www.noorseram.com :وب سایت

هانا انرژی ایرانیان
حوزه فعالیت: نیرو - تاسیسات

گروه: پیمانکاران و سازندگان پستهای فشار قوی
مدیرعامل: پیمان صفاران

تلفن: ۳84۳2415-۰51-۳846۰182-۰51
فکس: ۳84۰۷1۳6-۰51

ک 8۳ آدرس: مشهد، بلوار فلسطین، فلسطین 1۷، پا
info@hanaenergy.ir - javid.fatemeh@live.com :ایمیل

www.hanaenergy.ir :وب سایت

9خیر مقدم  به اعضای جدید
عضوجد ید
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جناب آقای مهندس صالحی
عضو محترم هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران

بدینوســـیله ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران انتخـــاب شایســـته جنابعالـــی را بـــه 
ــوده و  ــرض نمـ ــران تبریـــک عـ ــی ایـ ــاق بازرگانـ ــرژی اتـ ــیون انـ کمیسـ ــوان رئیـــس  عنـ

بـــرای حضرتعالـــی آرزوی توفیـــق روزافـــزون دارد.

جناب آقای مهندس جبال بارزی
کویر مدیرعامل محترم شرکت جبال الکتریک 

بدینوســـیله ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران انتخـــاب شایســـته جنابعالـــی را بـــه 
کمیســـیون صنایـــع اتـــاق بازرگانـــی ایـــران تبریـــک عـــرض  عنـــوان نایـــب رئیـــس 

نمـــوده و بـــرای حضرتعالـــی آرزوی توفیـــق روزافـــزون دارد.

جناب آقای مهندس چمنیان
مدیرعامل محترم شرکت نیان الکترونیک

بدینوســـیله ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران انتخـــاب شایســـته جنابعالـــی را بـــه 
کارهـــای دانش بنیـــان اتـــاق بازرگانـــی  کســـب و  کمیســـیون  عنـــوان نایـــب رئیـــس 

ــزون دارد. ــرای حضرتعالـــی آرزوی توفیـــق روزافـ ــوده و بـ ــران تبریـــک عـــرض نمـ ایـ

جناب آقای مهندس مصطفی اوجی
مدیرعامل محترم شرکت محورآزمای فارس

بدینوســـیله ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران موفقیـــت شـــرکت محورآزمـــای فـــارس 
کمکـــی  در طراحـــی و تولیـــد رله هـــای اضافـــه جریـــان، رله هـــای ولتـــاژ و رله هـــای 
بـــرای  و  نمـــوده  عـــرض  تبریـــک  را  و  انتقـــال  یـــع  فوق توز یـــع،  توز ایســـتگاه های 

کارکنـــان آن مجموعـــه، آرزوی موفقیـــت روزافـــزون دارد. حضرتعالـــی و 

جناب آقای مهندس بردبار
مدیرعامل محترم شرکت الکترونیک افزارآزما

بدینوســـیله ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران انتخـــاب شـــرکت الکترونیـــک افزارآزمـــا 
را بـــه عنـــوان واحـــد برتـــر صنایـــع بـــرق و الکترونیـــک ســـال 9۷ تبریـــک عـــرض نمـــوده 

کارکنـــان آن مجموعـــه، آرزوی موفقیـــت روزافـــزون دارد. و بـــرای حضرتعالـــی و 

جناب آقای مهندس مباهات
مدیرعامل محترم شرکت پرتو خازن

بدینوســـیله ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران انتخـــاب دو نفـــر از همـــکاران شـــرکت 
کمیتـــه فنـــی ســـازمان ملـــی اســـتاندارد  پرتـــو خـــازن را بـــه عنـــوان رئیـــس و دبیـــر 
کارکنـــان آن مجموعـــه، آرزوی  ـــی و  ـــرای حضرتعال ـــران تبریـــک عـــرض نمـــوده و ب ای

موفقیـــت روزافـــزون دارد.

جناب آقای مهندس خونساری
مدیرعامل محترم شرکت پارس حفاظ

ــران انتخـــاب شـــرکت پـــارس حفـــاظ را  بدینوســـیله ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـ
ـــرای  کرمانشـــاه تبریـــک عـــرض نمـــوده و ب ـــه اســـتان  ـــه عنـــوان واحـــد صنعتـــی نمون ب

کارکنـــان آن مجموعـــه، آرزوی موفقیـــت روزافـــزون دارد. حضرتعالـــی و 

کالهی  جناب آقای مهندس 
کابل ابهر مدیرعامل محترم شرکت سیم و 

ـــل ابهـــر  کاب ـــرق ایـــران انتخـــاب شـــرکت ســـیم  و  بدینوســـیله ســـندیکای صنعـــت ب
ـــرای  ـــوده و ب ـــرض نم ـــک ع ـــان تبری ـــتان زنج ـــه اس ـــی نمون ـــد صنعت ـــوان واح ـــه عن را ب

کارکنـــان آن مجموعـــه، آرزوی موفقیـــت روزافـــزون دارد. حضرتعالـــی و 

جناب آقای مهندس محمدی قاسم قشالقی
مدیرعامل محترم شرکت قوی ساز نیرو 

ــرو را  ــاز نیـ ــران انتخـــاب شـــرکت قوی سـ بدینوســـیله ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـ
بـــه عنـــوان واحـــد صنعتـــی نمونـــه اســـتان اردبیـــل تبریـــک عـــرض نمـــوده و بـــرای 

کارکنـــان آن مجموعـــه، آرزوی موفقیـــت روزافـــزون دارد. حضرتعالـــی و 

جناب آقای مهندس فیروزثانی
مدیرعامل محترم شرکت سامانه های نوین افرا 

ـــرق ایـــران انتخـــاب شـــرکت ســـامانه های نویـــن  بدینوســـیله ســـندیکای صنعـــت ب
ــوده و  ــارس تبریـــک عـــرض نمـ ــتان فـ ــوان واحـــد نمونـــه صنعتـــی اسـ ــه عنـ ــرا را بـ افـ

کارکنـــان آن مجموعـــه، آرزوی موفقیـــت روزافـــزون دارد. بـــرای حضرتعالـــی و 

جناب آقای مهندس چمنیان
مدیرعامل محترم شرکت نیان الکترونیک

بدینوســـیله ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران انتخـــاب شـــرکت نیـــان الکترونیـــک را 
بـــه عنـــوان برتریـــن برنـــد اســـتان خراســـان در هفتمیـــن جشـــنواره  برندینـــگ، تبریـــک 
کارکنـــان آن مجموعـــه، آرزوی موفقیـــت  عـــرض نمـــوده و بـــرای حضرتعالـــی و 

ــزون دارد. روزافـ

جناب آقای مهندس حق گویی
رئیس محترم هیات مدیره شرکت پارس اخگر

شایســـته  انتصـــاب  و  انتخـــاب  ایـــران  بـــرق  صنعـــت  ســـندیکای  بدینوســـیله 
ــوان یکـــی از شـــش نماینـــده بخـــش خصوصـــی در هیـــات  ــه عنـ حضرتعالـــی را بـ
کارفرمایـــان اســـتان تهـــران تبریـــک عـــرض نمـــوده و بـــرای حضرتعالـــی  کانـــون  امنـــای 

آرزوی موفقیـــت روزافـــزون دارد.

پیام تقدیر و تبریک
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کبر فرج نیا  جناب آقای مهندس ا
مدیرعامل محترم شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی

گرامیتـــان را تســـلیت  کمـــال تاثـــر و تاســـف مصیبـــت وارده و درگذشـــت مـــادر  بـــا 
و  صبـــر  بازمانـــدگان  بـــرای  و  درجـــات  علـــو  مرحومـــه  آن  بـــرای  نمـــوده،  عـــرض 

آرزومندیـــم. شـــکیبایی 

جناب آقای مهندس عباس زاده 
مدیرعامل محترم شرکت مهساب نیرو

گرامیتـــان را تســـلیت  کمـــال تاثـــر و تاســـف مصیبـــت وارده و درگذشـــت مـــادر  بـــا 
و  صبـــر  بازمانـــدگان  بـــرای  و  درجـــات  علـــو  مرحومـــه  آن  بـــرای  نمـــوده،  عـــرض 

آرزومندیـــم. شـــکیبایی 

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

گرامیتـــان را  کمـــال تاثـــر و تاســـف مصیبـــت وارده و درگذشـــت مـــادر بـــزرگ  بـــا 
ـــر  ـــدگان صب ـــرای بازمان ـــات و ب ـــو درج ـــه عل ـــرای آن مرحوم ـــوده، ب ـــرض نم ـــلیت ع تس

و شـــکیبایی آرزومندیـــم.

جناب آقای مهندس نباتی  
مدیرعامل محترم شرکت مدار اندیشه

گرامیتـــان را تســـلیت  کمـــال تاثـــر و تاســـف، مصیبـــت وارده و درگذشـــت مـــادر  بـــا 
و  صبـــر  بازمانـــدگان  بـــرای  و  درجـــات  علـــو  مرحومـــه  آن  بـــرای  نمـــوده،  عـــرض 

آرزومندیـــم. شـــکیبایی 

جناب آقای مهندس غالمی
کنترل  مدیرعامل محترم شرکت نوین رای 

کمـــال تاثـــر و تاســـف، مصیبـــت وارده و درگذشـــت مـــادر همســـرگرامیتان را  بـــا 
ـــر  ـــدگان صب ـــرای بازمان ـــات و ب ـــو درج ـــه عل ـــرای آن مرحوم ـــوده، ب ـــرض نم ـــلیت ع تس

و شـــکیبایی آرزومندیـــم.

جناب آقای مهندس مختارزاده 
مدیرعامل محترم شرکت بین المللی پیمان نیوساد انرژی

گرامیتـــان را تســـلیت  کمـــال تاثـــر و تاســـف مصیبـــت وارده و درگذشـــت دایـــی  بـــا 
عـــرض نمـــوده، بـــرای آن مرحـــوم علـــو درجـــات و بـــرای بازمانـــدگان صبـــر و شـــکیبایی 

آرزومندیـــم.

پیام تسلیت

فراخوان 
مــقــــا لـــه

بـــه اطـــاع مدیـــران، متخصصـــان، صنعتگـــران و پژوهشـــگران عزیـــز مـــی رســـاند، روابـــط عمومـــی ســـندیکای صنعـــت 
بـــرق ایـــران بـــرای حمایـــت از تـــوان و تولیـــد داخـــل و بـــه منظـــور معرفـــی آخریـــن دســـتاوردها و فعالیت هـــای 
ــی و  ــاالت علمـ ــتبران مقـ ــانی سـ ــاع رسـ ــری و اطـ ــه خبـ ــماره از ماهنامـ ــر شـ ــر دارد، در هـ ــی در نظـ ــی و پژوهشـ علمـ
برســـاند. بـــه چـــاپ  را  بـــرق  پژوهشـــگران صنعـــت  و   پژوهشـــی شـــرکت های عضـــو و همچنیـــن دانشـــگاهیان 
بدینوســـیله از همـــه دســـت انـــدرکاران و فعـــاالن صنعـــت بـــرق دعـــوت مـــی شـــود تـــا در صـــورت تمایـــل، مقـــاالت خـــود 

کننـــد. را بـــه واحـــد روابـــط عمومـــی ســـندیکا، نشـــریه ســـتبران،  ارســـال 

جناب آقای دکتر میرصدری 
بازرس محترم سندیکای صنعت برق ایران 

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


