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VP4E 24kV

سازنده کلید و سکسیونر فشار متوسط و قوي

VP4E 36kV

Manufacturer of Medium & High Voltage 
Circuit Breakers and Disconnecting Switches

PARS SWITCH CO.

LTB 420 kV

www.parsswitch.com
sales@parsswitch.com

32221990

تابلو کیوسکی شرکت زنگان پارس

PDS 245 kV

24 kV دستی / موتوري
LBS -P سکسیونر گازي تابلویی مدل

جدید
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: )PE( انواع کامپاند پایه پلی اتیلن

ــاژ پاییــن و کابل هــا ی  ــرای عایــق کابل هــای ولت ــل شــبکه ای شــدن ب  قاب

)TIX5(خودنگهــدار 

 روکش کابل  هــای قدرت و عایق کابل های مخابراتی

 مقــاوم در برابــر آتــش )HFFR( جهــت عایــق، روکــش و بدینــگ کابل هــای 

قــدرت، کنتــرل و فیبــر نــوری 

www.abharpolymer.com

قدرت ما بر پایه دانش ماست

)PE( تولید کننده انواع کامپاند پلی اتیلن

)PVC( تولید کننده انواع کامپاند پی وی سی

مستربچ و فیلرصنایع خودرو سازی در و پنجره و لوازم خانگی

 جهــت عایــق کابل هــای ابــزار دقیــق، رانــژه، کنتــرل، روکــش کابل های مخابراتــی، 

جــوش و ســاختمانی، روکــش کابل هــای فشــار قــوی بــا   مقاومــت عایقــی بــاال، 

ــا  ــق ب ــه )مطاب ــق 105 درج ــش و عای ــن، روک ــم دود وضدروغ ــای ک روکش ه

ــر( ــات توانی ــی و الزام اســتانداردهای بین الملل

 انواع فیلر، بدینگ و مستربچ )مطابق با استاندارد رال(

 صنایع خودرو سازی

 صنایع ساختمانی و درب و پنجره

آبیاری قطره ای 

تماس با ما:   02181931140
آدرس:  تهران، خیابان خرمشهر، شماره 64

قابل اعتماد و مسئولیت پذیر

www . g g p . i r

تماس با ما:   02181931460
آدرس:  تهران، خیابان خرمشهر، شماره 64

 قابــل شــبکه ای شــدن مخصــوص لوله هــای پنــج 

)PEX-AL-PEX(الیــه  ســاختمانی

انتقــال  خطــوط  فــوالدی  لوله هــای  پوشــش   

آب و  گاز  نفــت، 

  لوله های آبیاری قطره ای

سیم و کابل
ــه  ــج الی ــای پن لوله ه
PEX, PERT پوشش لوله های فوالدیســاختمانی 

سیم و کابل











آریا صنعت ارم





1پاییز 1401، دوره جدید
صفحه

10

بازخوانی پرونده یک دهه چالش

10
ــددی  ــب و چالش هــای متع ــگاه مصائ ــران سال هاســت جوالن ــرق ای ــت ب صنع
اســت کــه عمدتــا از چنــد عامــل مشــخص نشــات گرفتــه و بــه تدریــج در بطــن 
ســاختارهای ناکارآمــد مدیریتــی، تصمیم ســازی های منفعــل یــا نادرســت و 
همچنیــن فضــای عمومــی کســب و کار، بــه بحران هــای آســیب زا و خســارت بــار 

ــده اند.  ــل ش تبدی
اقتصــاد بیمــار بــرق کــه بیــش از هــر چیــز ناشــی از نحــوه قیمت گــذاری بــرق 
ــی ایــن صنعــت اســت،  ــرازی در جریــان مال ــوده و پیامــد روشــن آن ایجــاد نات ب
ــت  ــود را در قام ــروز خ ــه ام ــت ک ــکالتی اس ــه های مش ــن ریش ــی از اصلی تری یک

انباشــت مطالبــات، کســری بودجــه و رکــود نشــان داده اســت.
همیــن مســاله در کنــار ناکارآمدی هــای جــدی رژیــم حقوقــی و قــراردادی صنعت 
ــال داشــته کــه تالش هــای  ــام قراردادهــای متوقــف را بــه دنب ــه ن بــرق بحرانــی ب
بخــش خصوصــی بــرای حــل آن از مســیر قــرارداد تیــپ هــم تــا امــروز بــه نتیجــه 

قابــل اتکایــی نرســیده اســت. 
بــا یــک بررســی ســاده درخواهیــم یافــت کــه تعریــف مدل هــای جدیــد بــرای 
ــن  ــادرات، تامی ــرق، ص ــت ب ــاختی صنع ــای زیرس ــی طرح ه ــدار مال ــن پای تامی
ــهم  ــش س ــا، افزای ــعه دانش بنیان ه ــازندگان، توس ــاز س ــورد نی ــه م ــواد اولی م
تجدیدپذیرهــا در ســبد انــرژی، واردات تجهیــزات و مــواد اولیــه غیرموجود در کشــور 
و ده هــا اقــدام توســعه محــور دیگــر هــم در صنعــت بــرق بــا موانــع متعــدد و جدی 
مواجــه هســتند کــه عمدتــا از ســاختارهای سیاســتگذاری و رویکردهــای دولــت در 

ــوند.  ــی می ش ــوزه ناش ــن ح ای
دهمیــن شــماره نشــریه ســتبران نگاهــی جامــع، فراگیــر و منســجم به بخشــی از 
مهمتریــن مشــکالت فعــاالن صنعــت بــرق در حوزه هــای مختلــف از جملــه ســاخت 

تجهیــزات، پیمانکاری، مهندســی مشــاور و مهندســی بازرگانــی دارد. 
ــه ســال ها در نشــریه ســتبران  ــی اســت ک ــده ای از موضوعات ــن شــماره چکی ای
مــورد بررســی قــرار گرفتــه و همچنــان جــزو ابرچالش هــای فعــاالن صنعــت بــرق 

ــوند. ــوب می ش ــور محس کش
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در باب فوبیای تصمیم گیری در صنعت برق

بخش خصوصی تکیه گاه خروج صنعت برق از بحران
مخمصه بحران ساز ابر چالش های برق

سیاست برق را می سوزاند
ناکارآمدی سازمانی در حکمرانی  صنعت برق

مرور چالش های صنعت برق از نگاه مجلسی ها
مطالبات معوق و سقوط آزاد توانمندی های صنعت برق

سیاست انقباضی وزارت نیرو در مقابل سازندگان
بیم و امیدهای قیمت گذاری

برق زیر بار فاصله قیمت
چاره جویی در بطن بودجه

ساختارهای سنتی و نبود مدل های جامع تامین مالی
چندگانه چالش های دانش بنیان ها

فرصت هایی که از دست می روند
پارک علم و فناوری برای دانش بنیان های نیرو و انرژی

صادرات و رویارویی با ۹ چالش جدی
صادرات گرفتار گلوگاه تحریم

راهبرد برون رفت از بحران قراردادهای متوقف
آوردگاه نفس گیر تحریم و ارز

جنگ سازندگان برای حیات و بقا
جفای وارداتی به سازندگان

اما دریغ از یک پاسخ

نمایشگاه بیست و دوم؛ فرصت طالیی چهار روزه

بازخوانی پرونده یک دهه چالش

نمایشگاه

ـــور  ـــه منظ ـــد ب ـــی کن ـــالش م ـــران، ت ـــرق ای ـــت ب ـــندیکای صنع ـــتبران، ارگان س س
ـــژه  ـــه وی ـــرق، ب ـــت ب ـــی صنع ـــش خصوص ـــی بخ ـــای حقیق ـــیل ه ـــی پتانس معرف
ـــی،  ـــی بازرگان ـــرکت های مهندس ـــاوران و ش ـــکاران، مش ـــازندگان، پیمان ـــوزه س در ح
ـــالوه  ـــه ع ـــد. ب ـــان ده ـــش نش ـــن بخ ـــای ای ـــدی ه ـــنی از توانمن ـــر روش تصوی
ــرح  ــدف طـ ــا هـ ــت بـ ــای صنعـ ــا و گلوگاه هـ ــی چالش هـ ــایی و بررسـ شناسـ
ـــرد  ـــاد کالن و خ ـــف اقتص ـــای مختل ـــردن زوای ـــن ک ـــف و روش ـــای مختل ـــدگاه ه دی

ـــت. ـــریه اس ـــن نش ـــای ای ـــت ه ـــر سیاس ـــه دیگ ـــم از جمل ـــور ه کش

 صاحب امتیاز:  
 مدیر مسئول:   

 سردبیر: 
شورای سیاست گذاری:

دبیر تحریریه:     
تحریریه: 

مدیر هنری:  
 

مدیر اجرایی:  
سایت: 

 توزیع:   
 امور آگهی ها:   

 امور اداری:   
لیتوگرافی، چاپ و صحافی:

نشانی:
تلفن:  
فکس: 
سایت:
ایمیل:

سندیکای صنعت برق ایران 
غالمرضا ناصح 
مهدی مسائلی

پیـــام باقـــری، محمـــد صـــادق جنان صفـــت، مازیـــار جوانـــی، جعفـــر جـــوال، 
مســـعود حجـــت، رضـــا راجـــی کرمانـــی، منصـــور ســـعیدی، ســـید علیرضـــا 

ــمی ــا هاشـ ــی، علیرضـ ــعید مهذب ترابـ ــی راد، سـ سیاسـ

طیبه السادات میرحسینی
سمیه کاظم زاده، زینب حدادی، مرجان کریمی

علی چاشنی گیر

بهارک باقرپور  
طیبه السادات میرحسینی

سپیده گرجی
سمیرا کریمی

طیبه علی آبادی فراهانی 
آیین چاپ تابان )شیرپاستوریزه، خیابان فتح پانزده، پالک ۱۷ - تلفن: ۶۶۸۰۸۸۲۰(

تهران، خیابان فاطمی غربی، خیابان سین دخت شمالی، پالک ۱۵
  ۶۶۵۷۰۹۳۰-۶

۶۶۹۴۴۹۶۷
 www.ieis.ir

setabran@ieis.ir

نشــریه سـراسـری سـندیکای صـنعت برق ایـران 
سال شانزدهم، شماره دهم )شماره پیاپی ۱۳۱(  
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بازخوانی پرونده یک دهه چالشبازخوانی پرونده یک دهه چالش

مصائــب و مســائل صنعــت بــرق در طــول بیــش از یــک دهــه اخیــر ادبیــات ثابــت و مشــترک 
داشــته اســت. عمــده نظــرات، پژوهش هــا و تحلیل هــای منتشــر شــده در ایــن خصــوص، چنــد 
محــور ثابــت داشــته کــه اگرچــه گاهــی بــا ادبیاتــی متفــاوت طــرح می شــدند، امــا در نهایــت بــه 

یــک نقطــه مشــترک ثابــت می رســیدند. 
ضعــف نهــادی و ابرچالــش صنعــت بــرق، اقتصــاد بیمــار ایــن صنعــت اســت کــه بــه عنــوان 
ریشــه عمــده مســائل فعــاالن ایــن حــوزه شــناخته می شــود. نحــوه قیمت گــذاری بــرق، ناتــرازی 
ــی از  ــی بخش ــش خصوص ــوق بخ ــات مع ــت مطالب ــرو و در نهای ــای وزارت نی ــد و هزینه ه درآم

ــت.  ــدی اس ــش ج ــن ابرچال ــای همی پیامد ه
بخــش دیگــری از مســائل صنعــت بــرق هــم زاییــده رژیــم حقوقــی و قــراردادی ایــن صنعــت 
ــه  ــی زیرمجموع ــراردادی در دســتگاه های اجرای ــون ق ــه مت ــدم وحــدت روی ــا از ع ــه عمدت اســت ک
ــه و عــدم تمکیــن بخشــی از شــرکت های  ــرارداد تیــپ منصفان ــرو، عــدم جــاری شــدن ق وزارت نی
ــر ســایه شــوم  ــه زی ــن مســاله البت ــی اســت. ای ــپ ابالغ ــرارداد تی ــه ق ــرو ب ــه وزارت نی زیرمجموع
ــد و  ــای تولی ــایر نهاده ه ــرخ ارز و س ــدید ن ــانات ش ــب و کار، نوس ــای کس ــای فض ناکارآمدی ه
تحریم هــا، ابعــادی بــه گســتردگی توقــف بیــش از هــزار قــرارداد جــاری صنعــت بــرق در حوزه هــای 
انتقــال و توزیــع و فســخ قــرارداد و ضبــط ضمانت نامــه برخــی از شــرکت ها داشــته و عمــده ایــن 

ــت.  ــرار داده اس ــتگی ق ــرض ورشکس ــادی را در مع ــای اقتص بنگاه ه
در طــول ایــن ده تــا پانــزده ســالی کــه صنعــت بــرق بــا شــتابی قابــل توجــه بــه ســمت افــول 
حرکــت کــرده اســت، ســندیکای صنعــت بــرق ایــران بــه نمایندگــی از فعــاالن بخــش خصوصــی 
ــس،  ــت، مجل ــرو، دول ــه وزارت نی ــری را ب ــجم و فراگی ــی منس ــای عملیات ــا راهکار ه ــا و بار ه بار ه
نهاد هــای نظارتــی و ســایر ارگان هــای ذیربــط ارائــه داده و پافشــاری و پیگیــری گســترده ای بــرای 
ــروز  ــه ام ــم اینک ــا علیرغ ــت. ام ــته اس ــا داش ــن راهکار ه ــی از ای ــل بخش ــدن حداق ــی ش عملیات
ــت دانشــی +A محســوب می شــود و جــزو  ــت مرجعی ــا قابلی ــا تشــکل اقتصــادی ب ســندیکا تنه
معــدود تشــکل هایی اســت کــه مــورد وثــوق دســتگاه های اجرایــی و نظارتــی اســت، امــا در عمــل 
ــه  ــی ب ــران ارشــد دولت ــد مدی ــه تایی ــه راهکار هــای پیشــنهادی اش از مرحل ــده ک ــش آم ــر پی کمت
مرحلــه اجــرا رســیده باشــد؛ بنابرایــن شــاید پیــش از بررســی و مــرور دوبــاره مشــکالت و مســائل 
فعــاالن بخــش خصوصــی صنعــت بــرق بایــد ایــن ســوال را مطــرح کنیــم کــه چــرا در شــرایطی 
ــی  ــدام عملیات ــوز هــم اق ــه درســتی روشــن اســت، هن ــت ب ــرای دول کــه چالش هــا و راهکار هــا ب
مناســب و اثربخشــی بــرای رفــع آن هــا صــورت نگرفتــه و پــس از ســال ها همچنــان صنعــت بــرق 
بــا همــان مشــکالت و البتــه بــا ابعــاد و خســارات بســیار گســترده تری دســت بــه گریبــان اســت. 
ــی، کســری مســتمر بودجــه و  ــع مال ــود مناب ــل کمب ــه دلی ــرق ب ــه مدت هاســت صنعــت ب اینک
ــدگان  ــکاران، تولیدکنن ــازندگان، پیمان ــه س ــش ب ــویه بدهی های ــرو در تس ــی وزارت نی ــدم توانای ع
بــرق و سیســتم بانکــی در رکــودی چشــمگیر، ســیری نزولــی را در توســعه زیرســاخت هایش تجربــه 
می کنــد و در طــول ایــن مــدت در حــل مســائل عدیــده ای ماننــد مطالبــات و قرارداد هــای متوقــف 
نــاکام مانــده اســت، بــه درســتی نشــان می دهــد کــه تصمیم گیــری در وزارت نیــرو و بــه ویــژه در 

دســتگاه های اجرایــی تابعــه و زیرمجموعــه بــه یــک فوبیــای بــزرگ تبدیــل شــده اســت. 
وقتــی در اوج نوســانات نــرخ ارز وزارتخانه هــای کلیــدی نظیــر نفــت و یــا راه و شهرســازی بــه ســرعت بــرای جبــران 
خســارات وارد شــده بــه پیمانــکاران بــه دلیــل افزایــش قیمت هــا چاره اندیشــی کردنــد و حتــی معاونــت آب وزارت 
نیــرو هــم مواجهــه بــا اثــرات قــراردادی نوســانات قیمت هــا را بــا ابــالغ یــک بخشــنامه شــفاف ســاده کــرد، صنعــت 

ــود.  ــرو ب ــرای وزارت نی ــن نوســانات ب ــرات و پیامد هــای ای ــر شفاف ســازی اث ــا مدت هــا درگی ــرق ت ب
جالــب اینجاســت کــه همــه مــواردی کــه از ســوی نماینــدگان بخــش خصوصــی طــرح می شــد، مــورد قبــول مدیران 
ارشــد وزارت نیــرو بــود، امــا هــراس از برخــورد دســتگاه های نظارتــی و کــم حاشــیه تر بــودن انفعــال نســبت بــه اقــدام، 
آن هــا را ترغیــب می کــرد کــه بــه جــای تصمیم گیــری، دائمــا بــا عــدم پاســخگویی و یــا جلســات بی نتیجــه، پرونــده 

را بــدون نتیجــه مشــخصی مفتــوح نگــه دارند.
ــدم  ــن ع ــون و همچنی ــن قان ــد "ز" ای ــر بن ــرو نظی ــیس وزارت نی ــون تاس ــای قان ــدی از انعطاف ه ــدم بهره من ع
ــه  ــع از جمل ــرکت های توزی ــب و کار در ش ــط کس ــتمر محی ــود مس ــون بهب ــاده 23 قان ــق م ــا وف ــازی قرارداده تیپ س

ــد. ــول مانده ان ــادی، مغف ــم اقتص ــال های پرتالط ــن س ــی ای ــه ط ــتند ک ــری هس ــوارد دیگ م
ــده ای، تمــام زوایــای  ــا ایــن چالش هــا کــه شــبیه بیمــاری مزمــن پیــش رون در وانفســای مواجهــه ب
صنعــت بــرق را گرفتــار کــرده اســت، فعــاالن ایــن صنعــت ناگزیرنــد بــا مشــکالت ناشــی از فضــای عمومی 
کســب و کار کشــور نظیــر عــدم ثبــات اقتصــادی، تاثیــرات سیاســت های داخلــی و خارجــی بــر اقتصــاد 
ــرم کننــد. فقــط کافــی اســت افزایــش  و تنش هــای قــراردادی در حــوزه نیــروی انســانی دســت و پنجــه ن
۵۷ درصــدی نــرخ حقــوق و دســتمزد و پیامد هــای اقتصــادی آن را بــرای صاحبــان بنگاه هــای کســب و کار بــه خاطــر 
بیاوریــم، آنــگاه بــا ایــن ســوال مواجــه می شــویم کــه صیانــت از ظرفیت هــای بخــش خصوصــی و اعمــال فشــار بــر 

کارآفرینــان بــدون بهبــود شــرایط کســب و کار و اقتصــاد، آیــا مدنظــر سیاســت گذاران هســت یــا خیــر؟ 
طبیعــی اســت کــه صنعتــی بــا ایــن ســطح از چالــش و بحــران، انعــکاس مناســبی در بیــن ســرمایه گذاران نخواهــد 
داشــت. وقتــی نــرخ بازگشــت ســرمایه در ایــن صنعــت نســبت بــه بســیاری از صنایــع فعــال کشــور انــدک بــوده و 
حتــی در وصــول مطالباتــش هــم بــا مشــکل مواجــه اســت، چطــور می تــوان انتظــار ورود ســرمایه های جدیــد بــه ایــن 
صنعــت را داشــت. در نهایــت افــول جــدی ســرمایه گذاری ها در صنعــت بــرق بــه نحیف تــر شــدن بخــش خصوصــی و 
در ادامــه تضعیــف بازو هــای اجرایــی وزارت نیــرو در حــوزه ســاخت و توســعه زیربنایــی ایــن صنعــت منجــر می شــود.  
حاصــل ایــن ســیکل باطــل بحــران زده، همیــن صنعــت برقــی اســت کــه ظرفیت هــای ســاخت و پیمانــکاری اش هــر 
روز بیشــتر بــه تحلیــل می رونــد، بازار هــای صادراتــی اش را بــه رقبــای ســنتی و منطقــه ای تقدیــم می کنــد و در داخــل 

یــا قــادر بــه وصــول مطالباتــش نیســت و یــا بــه دلیــل رکــود بــه ســختی پــروژه جدیــدی می گیــرد. 
ــتفاده از  ــا، اس ــت بدهی ه ــردن پرداخ ــد ک ــرای روش من ــود را ب ــای خ ــا راهکار ه ــندیکا بار ه ــال س ــر ح ــه ه ب
ــای  ــیر ظرفیت ه ــف از مس ــای متوق ــاله قرارداد ه ــل مس ــپ، ح ــرارداد تی ــن ق ــی، تدوی ــن مال ــد تامی ــای جدی ابزار ه
ــتگاه های  ــر دس ــرو و از آن مهمت ــر در وزارت نی ــا اگ ــت. قطع ــه داده اس ــادرات ارائ ــعه ص ــز توس ــود و نی ــی موج قانون
اجرایــی زیرمجموعــه اراده حــل مســاله وجــود داشــته باشــد، راهکار هــا بــه شــکلی شــفاف و دقیــق در دســترس بــوده 
ــن راه حل هــا را خواهــد  ــرای پیاده ســازی ای ــوان آمادگــی همــکاری، همفکــری و مشــارکت ب ــام ت ــا تم و ســندیکا ب
داشــت. فرامــوش نکنیــم کــه صنعــت بــرق ایــن روز هــا بیــش از هــم زبانــی بــه همدلــی و اتحــاد بــرای عبــور از بحــران 

نیــاز دارد 

در باب فوبیای 
تصمیم گیری 

در صنعت برق

سردبیرمهدی مسائلی
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صنعــت بــرق از صنایــع پیشــرو در دنیــا 
محســوب می شــود کــه غالبــا رابطــه مســتقیمی 
بیــان  بــه  دارد.  توســعه یافتگی جوامــع  بــا 
و  عوامــل  از  یکــی  صنعــت  ایــن  ســاده تر 
ــه شــمار  ــدار کشــور ها ب محور هــای توســعه پای
ایــن رو صنعــت بــرق توانمنــد  از  می آیــد. 
معــادل توســعه یافتگی بیشــتر اســت. مصادیــق 
ایــن رابطــه مســتقیم و تقــارن توســعه یافتگــی 
ــه  ــت. ب ــهود اس ــا مش ــرق در دنی ــت ب ــا صنع ب
همیــن دلیــل مراجــع تصمیم گیــر و دولتمــردان 
در کشــور های مختلــف بــه ایــن صنعــت توجــه 
ــر  ــه ب ــا تکی ــد ب ــالش می کنن ــته و ت ــژه داش وی
ــت  ــه را جه ــرق، زمین ــت ب ــای صنع ظرفیت ه

ــد.  ــم آورن ــدار فراه ــعه پای توس
در ایــن میــان صنعــت بــرق ایــران طــی 
چنــد دهــه اخیــر بــه تدریــج در مســیر توســعه 
ــی  ــه موفقیت های ــه و ب ــرار گرفت ــرفت ق و پیش
نائــل گردیــده و تاکنــون نقــش تعیین کننــده ای 
ــه  ــوده ب ــا نم ــور ایف ــعه کش ــی و توس در آبادان
ــروز  ــگاه ام ــزایی در جای ــش بس ــه نق ــوری ک ط
ــر ایــن  ــه شــایان ذک کشــور داشــته اســت. نکت
ــی  ــره صنایع ــران در زم ــرق در ای ــه ب ــت ک اس
قلمــداد می شــود کــه در دهه هــای گذشــته 
وابســتگی های جــدی در حوزه هــای متعــدد 
داشــته اســت. امــا امــروز در شــرایطی قــرار دارد 

ــای  ــی از مرز ه ــات آن حت ــدات و خدم ــه تولی ک
کشــور فراتــر رفتــه و ایــن صنعــت را بــه قــدرت 
ــه در منطقــه تبدیــل کــرده  اول ظرفیــت منصوب
اســت. ضمــن اینکــه این صنعــت در خلــق ثروت 
ــرآمد  ــع س ــزو صنای ــزوده ج ــد ارزش اف و تولی
ــد  کشــور محســوب می شــود، چــرا کــه در فراین
تبدیــل مــواد پایــه و خــام بــه تجهیــزات و کاالی 
ــرار دارد،  ــزوده ق ــرم ارزش اف ــی در راس ه نهای
ــن  ــای ای ــه ظرفیت ه ــکا ب ــا ات ــال ب ــن ح در عی
صنعــت در حــال حاضــر تمــام شــهر های ایــران 
ــرق  ــور از ب ــتا های کش ــد روس ــر ۹۹ درص و بالغ ب
برخوردارنــد و ایــن آمــار حاکــی از آن اســت کــه 
ــی خــود  ایــن صنعــت در انجــام ماموریــت ذات
یعنــی تامیــن بــرق پایــدار در جهــت رفــاه آحــاد 
مــردم جامعــه کارنامــه موفقــی داشــته اســت.
ــرق  ــت ب ــروز صنع ــگاه ام ــد جای ــدون تردی ب
ــی  ــام و تالش ــی، اهتم ــون همراه ــور، مره کش
اســت کــه بخــش خصوصــی فعــال ایــن حــوزه 
ــر  ــا پشت س ــال ها ب ــن س ــول ای ــته و در ط داش
گذاشــتن موانــع عدیــده و عبــور از پیــچ و 
ضمــن  مســیر،  ایــن  پرچالــش  خم هــای 
و  توانمندی هــا  به کارگیــری  و  ظرفیت ســازی 
ــه  ــور، ب ــطح کش ــود در س ــتعداد های موج اس
تکیه گاهــی مســتحکم در توســعه پایــدار کشــور 
و همچنیــن بازار هــای بین المللــی تبدیــل شــده 

ــت. اس
فعــاالن بخــش خصوصــی صنعــت بــرق 
ــل  ــف و تحم ــع مختل ــا موان ــه ب ــم مواجه به رغ
ــا  ــن حــوزه، هیچــگاه پ ــدد ای کاســتی های متع
پــس نکشــیده و در عبــور از بزنگاه هــای حســاس 
کشــور ماننــد جنــگ و تحریــم و نیــز در برخــورد 
ــود  ــی و کمب ــون خاموش ــی همچ ــا چالش های ب
ــام  ــرده و از انج ــی نک ــانه خال ــی ش ــع مال مناب
مســئولیت های خطیــر در مســیر توســعه و 

ــد.  ــغ نورزیده ان ــور دری ــی کش آبادان
ــرق مجموعــه ای  بخــش خصوصــی صنعــت ب
توانمنــد از ســازندگان، پیمانــکاران، مشــاورین و 
ــت  ــال اس ــر۲۰ س ــغ ب ــه بال ــت ک ــی اس بازرگانان
ــرد  ــران گ ــرق ای ــت ب ــندیکای صنع ــب س در قال
هــم آمــده و همچنــان در توســعه ایــن صنعــت 
نقش آفرینــی کــرده و در مســیر ســازندگی و 
ــا  ــد ت ــی دارن ــان گام برم ــور عزیزم ــالء کش اعت
جایــگاه ایــران را بــه رفیع تریــن درجــات در 

ــانند.  ــور برس ــارج از کش ــل و خ داخ
کــه  داده  نشــان  تجربــه  حــال  عیــن  در 
ســندیکا  همراهــی  و  مشــارکت  از  همــواره 
ــت  ــی صنع ــش خصوص ــده بخ ــوان نماین به عن
ــرو  ــژه وزارت نی ــط به وی ــع ذی رب ــا مراج ــرق ب ب
ــی  ــور توجه ــج درخ ــه نتای ــرکت های تابع و ش
ــوارد  ــب م ــه در غال ــت. چراک ــده اس ــل ش حاص

ــای  ــکالت، راهکار ه ــان مش ــار بی ــندیکا در کن س
ــه  ــه ب ــا توج ــد و ب ــه می ده ــز ارائ ــی نی عملیات
ایــن ســطح از اثربخشــی و کارآمــدی، ســندیکای 
ــی  ــال متوال ــرای دو س ــران ب ــرق ای ــت ب صنع
ــتانی  ــی و اس ــکل مل ــر ۵۰۰ تش ــن بالغ ب در بی
ثبــت شــده در اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن 
و کشــاورزی ایــران، بــه تنهــا تشــکل اقتصــادی 
ــده  ــل ش ــه +A تبدی ــذ رتب ــرایط اخ ــز ش حائ
اســت کــه دارای مرجعیــت دانشــی بــوده و 
ــای  ــتند و تحلیل ه ــرات مس ــه نظ ــت ارائ قابلی

را دارا می باشــد. مســتدل 
تهیــه و انتشــار اســناد گوناگــون از جملــه 
ســند توســعه کســب وکار صنعــت بــرق یــا ســند 
چالش هــا و راهکار هــای توســعه صــادرات ایــن 
ــای  ــا و پژوهش ه ــن تحلیل ه ــت، همچنی صنع
ــس،  ــای مجل ــز پژوهش ه ــه مرک ــده ب ــه ش ارائ
وزارتخانه هــای صمــت و نیــرو و کمیســیون های 
ــق  ــالمی مصادی ــورای اس ــس ش ــدد مجل متع

ناظــر بــر ایــن موضــوع هســتند. 
ــع  ــری رف ــا توجــه و پیگی ســندیکا همزمــان ب
مشــکالت و چالش هــای جــاری در راســتای 
مباحــث کالن مرتبــط بــا صنعــت بــرق کشــور به 
ویــژه در حــوزه قوانیــن و مقرراتــی نظیــر قوانین 
توســعه، الیحــه بودجــه و ســایر مــوارد مرتبــط 
ــی  ــرق راهکار های ــت ب ــاد کالن صنع ــا اقتص ب

ــد. ــه می ده ــی ارائ عملیات
از جملــه موضوعاتــی کــه در ایــن ســال ها 
ــت  ــکالت صنع ــل مش ــوان علت العل ــت عن تح
ــراز  ــاد نات ــده، اقتص ــه ش ــه آن پرداخت ــرق ب ب
بــرق اســت. در واقــع بــاور قاطبــه فعــاالن 
ــن  ــتمرار ای ــه اس ــت ک ــن اس ــرق ای ــت ب صنع
ناترازی هــا، آســیب های جــدی بــه بخــش 
ــرده  ــادی وارد ک ــای اقتص ــی و بنگاه ه خصوص
ــه  ــی ب ــی و نقدینگ ــع مال ــود مناب ــت. کمب اس
عنــوان ابرچالــش صنعــت بــرق، بنگاه هــای 
ــا مشــکل  ــرای ایفــای تعهــدات ب اقتصــادی را ب
ــره  ــی در زنجی ــود نقدینگ ــوده و کمب ــه نم مواج
ــه  ــع می شــود. ب ــار توزی ــه شــکلی خســارت ب ب
عــالوه انباشــت مطالبــات و کمبــود منابــع مالی، 

ــعاع  ــرکت ها را تحت الش ــردش ش ــرمایه در گ س
قــرار داده و الجــرم بــرای تامیــن مالــی بــه بــازار 
پــول رهنمــون می شــوند کــه جبــران ایــن 
ــه امیــد  ــا اخــذ تســهیالت بانکــی ب کمبود هــا ب
وصــول مطالبــات، شــرکت ها را وارد ســیکل 
معیــوب دیگــری نمــوده و بــه ایجــاد مشــکالت 
ــه  ــه ب ــه در ادام ــد ک ــن می زن ــری دام جدیدت
ــه  ــی ب ــادن اقســاط تســهیالت بانک ــق افت تعوی
شــرکت ها  مالــی  ناهماهنگی هــای  دلیــل 
در پــی انباشــت مطالباتشــان از کارفرمایــان 
ــال  ــه دنب ــی راب ــنگین بانک ــم س ــی، جرای دولت
ــرکت ها  ــی در ش ــان نقدینگ ــف جری دارد و ضع
در نهایــت بــه کاهــش ضرب آهنــگ تولیــد، 
ــانی  ــروی انس ــل نی ــا و تعدی ــش فعالیت ه کاه
یــا ناتوانــی در پرداخــت حقــوق و دســتمزد 
ــه  ــاند ک ــی می رس ــه جای ــده و کار ب ــر ش منج
ــه  ــرای ادام ــزه ای ب ــص انگی ــای متخص نیرو ه
همــکاری نداشــته و بــا خــروج نیــروی انســانی 
هزینه هــای  کارآمــد  و  باتجربــه  متخصــص، 
مضاعــف دیگــری بــه بنگاه هــای اقتصــادی 
تحمیــل می گــردد کــه در غالــب مــوارد غیرقابــل 

ــتند.  ــران هس جب
پیمانــکار،  تضعیــف شــرکت های ســازنده، 
ــال  ــی فع ــی بازرگان ــاور و مهندس ــی مش مهندس
ــرای  ــای اج ــه اهرم ه ــی ک ــش خصوص در بخ
دســتگاه های  قرارداد هــای  و  پروژه هــا 
توســعه  می شــوند،  محســوب  کارفرمایــی 
زیرســاخت های ایــن صنعــت را بــا افــول مواجــه 
کــرده و در نهایــت ایــن آســیب بــه کالن صنعت 
ــات  ــاذ تصمیم ــتلزم اتخ ــه مس ــود ک وارد می ش
پرداخــت  بــرای  مالــی  تامیــن  روش منــد 
مطالبــات معــوق بــا توجــه بــه راهکارهــای ارائــه 

شــده از طــرف ســندیکا می باشــد. 
یکــی دیگــر از چالش هــای اصلــی نظــام 
صنعــت  بــر  حاکــم  قــراردادی  و  حقوقــی 
ــن  ــه ای ــه ب ــدت روی ــدان وح ــت. فق ــرق اس ب
ــه  ــلیقه در تهی ــال س ــکان اعم ــه ام ــت ک معناس
و ابــالغ یــک قــرارداد، بــه تعــداد دســتگاه های 
ــه در  ــدد روی ــن تع ــود دارد و ای ــی وج کارفرمای

حوزه هــای متعــدد از جملــه پرداخــت مطالبــات 
یــا شــیوه محاســبه و جبــران خســارات ناشــی از 
نوســانات نــرخ ارز و نهاده هــای تولیــد بــه چشــم 
می خــورد. تــا زمانــی کــه قرارداد هــای تیــپ بــه 
منظــور ایجــاد یــک رویــه مشــترک در صنعــت 
بــرق جــاری و ســاری نشــوند، ابعــاد مشــکالت 
ناشــی از ایــن مســاله بــه شــکل گســترده تــری 
در قالــب قرارداد هــای متوقــف و طرح هــای 

ــد.   ــدا می کن ــروز پی ــور و ب ــه کاره ظه نیم
قرارداد هایــی کــه غالبــا بــه شــکل یــک 
طرفــه تهیــه شــده و بنــگاه اقتصــادی را از ادامــه 
ــول  ــت محص ــد و در نهای ــز می نمای ــروژه عاج پ
آن توقــف کار اســت و دســتگاه کارفرمایــی نیــز 
بــدون توجــه بــه شــرایط حاکــم بــر مشــکالت 
اقتصــاد و فضــای کســب و کار، نســبت بــه 
ــدام  ــه اق ــت نام ــط ضمان ــرارداد و ضب ــخ ق فس
ــران  ــا جب ــات گاه ــر تبع ــن ام ــه ای ــد ک می کن
ــاری  ــگاه اعتب ــژه در حــوزه جای ــه وی ــری ب ناپذی
ــی را در  ــش خصوص ــادی بخ ــای اقتص بنگاه ه

ــی دارد.  پ
بــه همیــن دلیــل همــواره اســتقرار یــک نظــام 
حقوقــی و قــراردادی یکپارچــه در صنعــت بــرق 
بــه عنــوان یکــی از خواســته ها در دســتور 
رســیدگی ســندیکا بــوده و پیشــنهادات در ایــن 
ــا از  ــه تنه ــه شــده اســت، چــرا ک خصــوص ارائ
ایــن طریــق ایجــاد یــک تعامــل دوســویه و در 
ــن  ــک ها ممک ــه ریس ــت عادالن ــه مدیری نتیج
ــه مشــکالت  ــم ک ــن باوری ــر ای ــرا ب می شــود، زی
در بســتر تعامــل دوســویه قابــل رفــع خواهنــد 
ــک  ــیر ی ــرورت دارد از مس ــن رو ض ــود. از ای ب
گفتمــان مشــترک، ایــن موضوعــات در درون 
داخــل خانــواده صنعــت برق رســیدگی و نســبت 
ــه  ــرد ک ــکل گی ــدی ش ــام ج ــع آن اهتم ــه رف ب
البتــه ایــن مهــم نیازمنــد ایجــاد جریــان موثــر 
گفتگــو بــه واســطه برقــراری ارتباطــی ســازمان 
ــش  ــی از بخ ــه نمایندگ ــندیکا ب ــن س ــه بی یافت
خصوصــی بــا وزارت نیــرو می باشــد کــه بالطبــع 
زمینه ســاز رفــع مشــکالت فعــاالن صنعــت بــرق 

ــود  ــد ب ــدد خواه ــای متع در حوزه ه

رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایرانپیام باقری

خروج از بحـ
بخش خصوصی تکیه گاه خروج صنعت برق از بحران

ـران
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بخــش خصوصــی صنعــت بــرق ایــران سال هاســت بــا مشــکالتی دســت بــه گریبــان اســت کــه اگرچــه 
ــته اند. در  ــانی داش ــن یکس ــا و عناوی ــا قالب ه ــوده، ام ــاوت ب ــوارض آن متف ــا و ع ــاد پیامد ه ــا ابع گا ه
ــرق  ــدگان و مشــاوران فعــال صنعــت ب ــکاران، تامین کنن ــر ســازندگان، پیمان ــه دو دهــه اخی طــول قریــب ب
ــرق شــناخته می شــوند.  ــوان ابرچالش هــای صنعــت ب ــه عن گرفتاری هــای مشــترکی داشــته اند کــه امــروز ب
ــای ارزی،  ــی، چالش ه ــع صادرات ــا، موان ــارس به ــف، فه ــای متوق ــپ، قرارداد ه ــرارداد تی ــات، ق مطالب
ــی،  ــن مال ــی و تامی ــتم بانک ــی، سیس ــن اجتماع ــل، تامی ــاخت داخ ــت از س ــیوه های حمای ــا و ش تعدیل ه
ــرق محســوب می شــوند. اگرچــه فعــاالن هــر  ســرفصل های مشــترک چالش هــای همــه فعــاالن صنعــت ب
حــوزه مشــکالتی مخصــوص بــه خــود دارنــد، امــا واقعیــت ایــن اســت کــه در نگاهــی کلــی عمــده ایــن 

ــوند. ــوب می ش ــزرگ محس ــای ب ــن چالش ه ــر از ای ــی کوچکت ــا عوارض ــد ی ــائل برآین مس
ــت  ــندیکای صنع ــمی س ــه ارگان رس ــتبران ک ــریه س ــف نش ــماره های مختل ــات در ش ــن موضوع ــده ای عم
بــرق ایــران بــوده و طــی ایــن ســال ها تــالش کــرده یــک تریبــون بی طــرف و شــفاف بــرای فعــاالن بخــش 
خصوصــی ایــن صنعــت باشــد، بار هــا مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. بــا ایــن وجــود در ایــن شــماره تالش 
ــاالن صنعــت  ــه چالش هــای چندســاله فع ــی ب ــن مســائل، نگاهــی کل ــی ای ــا بررســی و بازخوان ــم ب کرده ای
بــرق داشــته باشــیم. چالش هایــی کــه علیرغــم پیگیری هــای گســترده، مکاتبــات، مذاکــرات و چانه زنی هــا، 
پرونده هــای متعــدد مفتــوح در وزارت نیــرو، وزارت صمــت، نهاد هــای نظارتــی و ســایر نهاد هــای باالدســتی 
ــن  ــتمرار ای ــه اس ــا، ب ــرای آنه ــد ب ــق و روش من ــر، عمی ــی موث ــک چاره اندیش ــدان ی ــان فق ــد و همچن دارن
مشــکالت و افزایــش تصاعــدی خســارات و زیان هــای ناشــی از حــل نشــدن آن هــا منجــر شــده اســت. ایــن 

نگاشــت نگاهــی اجمالــی و کوتــاه بــه بخشــی از مهمتریــن مشــکالت و چالش هــای صنعــت بــرق اســت.

در بــاب مطالبــات فعــاالن صنعــت بــرق، بدهــی چنــد ده هــزار میلیــارد تومانــی وزارت نیــرو بــه ســازندگان، 
پیمانــکاران، تولیدکننــدگان و سیســتم بانکــی و نیــز خســارات ناشــی از عــدم پرداخــت بــه موقــع مطالبــات 
بخــش خصوصــی ســخن بســیار گفتــه شــده اســت. ایــن عارضــه کــه گــردش مالــی شــرکت های بخــش 
خصوصــی را بــه طــور کامــل دچــار بــه هــم ریختگــی و بی نظمــی کــرده اســت، یکــی از پیامد هــای روشــن 

ــرق اســت.  ــرق و ناترازی هــای ناشــی از نحــوه قیمت گــذاری ب اقتصــاد بیمــار ب
بــر ایــن اســاس بــدون تردیــد یکــی از مهمتریــن موضوعاتــی کــه در اقتصــاد صنعــت بــرق نیازمنــد توجــه 
ــتگی  ــا و ورشکس ــف فعالیت ه ــت؛ توق ــرو اس ــده وزارت نی ــت ش ــای انباش ــویه بدهی ه ــت تس ــژه اس وی
ــط  ــک و متوس ــادی کوچ ــای اقتص ــره بنگاه ه ــا در دای ــه عمدت ــی ک ــش خصوص ــال بخ ــرکت های فع ش
ــای  ــی از پیامد ه ــا بخش ــد، تنه ــن فرآین ــی از ای ــادی ناش ــی و اقتص ــب اجتماع ــکاری و عواق ــد، بی می گنجن
انباشــت مطالبــات اســت. هــر چنــد تــا امــروز هشــدار های ســندیکای صنعــت بــرق ایــران در ایــن خصــوص 
بــه شــکلی عملیاتــی مــورد توجــه قــرار نگرفتــه و حــذف تدریجــی بســیاری از شــرکت های کوچــک و متوســط 
ــرای نهاد هــای باالدســتی تصمیم ســاز روشــن  ــوز ابعــاد آن ب ــه شــاید هن ــه کار، نتیجــه ای اســت ک از گردون

نشــده اســت.
بــه عــالوه نبایــد از ایــن موضــوع هــم چشــم پوشــید کــه صنعــت بــرق نیــاز بــه جــذب ســرمایه بــرای 
ــر از  ــوز هــم در اســتفاده مؤث ــا ایــن حــال وزارت نیــرو هن ــی طرح هــای توســعه ای خــود دارد، ب تأمیــن مال
ــه اوراق  ــی«، »عرض ــعه مل ــدوق توس ــع صن ــل مناب ــهیالت از مح ــص »تس ــل تخصی ــی از قبی ــای مال ابزار ه
ــدام روشــنی در راســتای گســترش  مشــارکت و صکــوک ارزی« و »پوشــش ریســک های ســرمایه گذاری«، اق
فضــای مالــی طرح هــای عمرانــی صنعــت بــرق و تشــدید و تســریع رونــد ســرمایه گذاری در ایــن صنعــت 

نداشــته اســت. 

ابرچالش های برق

مخمصه 

بحــران 
ــاز  ســـ

داستان تکراری و پرهزینه مطالبات

1
روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران
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2
۵

۴
نظــام حقوقــی و قــراردادی صنعــت بــرق یکــی از مهمتریــن و جدی تریــن چالش هــای ایــن صنعــت بــه 
ویــژه در حــوزه ســازندگان، پیمانــکاران، مشــاوران و تامین کننــدگان کاال محســوب می شــود. در حقیقــت عــدم 
ــام قرارداد هــای  ــه ن ــزرگ و آســیب زا ب ــی ب ــه ایجــاد بحران ــن صنعــت ب هوشــمندی قرارداد هــای جــاری ای

متوقــف منجــر شــده کــه عمــال تعــداد قابــل توجهــی از شــرکت ها را درگیــر کــرده اســت. 
در بطــن اقتصــاد پرالتهــاب و پرنوســان ایــران، دسترســی بــه نظــام قــراردادی هوشــمند و منعطفــی کــه 
بتوانــد ریســک ها را بــه شــکل منصفانــه و عقالیــی بیــن دو طــرف قــرارداد توزیــع کــرده و از ایجــاد زیــان 
انباشــته بــرای یــک طــرف قــرارداد جلوگیــری کنــد. صنعــت بــرق، امــا بــا وجــود قرارداد هــای گا هــا هنگفــت 
و بلندمــدت فاقــد چنیــن ســاختار موثــری بــود. بــه همیــن دلیــل عمــده شــرکت های کارفرمــای صنعــت بــرق 
ــن قراردادهایشــان  ــرای مت ــردی ب ــه ف ــدل منحصــر ب ــع، م ــه ای و شــرکت های توزی ــم از برق هــای منطق اع
تنظیــم می کننــد کــه هــر کــدام از آن هــا تعهــدات متعــددی را بــرای پیمانــکار یــا ســازنده ایجــاد می کنــد. 
ــرای  ــزرگ ب ــاری ب ــه یــک گرفت ــرق، ب ــا یــک ســویه صنعــت ب ــه در قرارداد هــای عمدت ــود وحــدت روی نب
فعــاالن ایــن صنعــت تبدیــل شــده، بــه همیــن دلیــل ســندیکا ســال ها تدویــن یــک قــرارداد تیــپ منصفانــه 
ــر  و مــورد تاییــد دو طــرف را بــه عنــوان یــک هــدف غایــی دنبــال می کــرده اســت. ایــن قــرارداد عــالوه ب
اینکــه تعهــدات هــر دو طــرف را بــه صــورت شــفاف و قابــل پیش بینــی روشــن می کنــد، حداقــل بخشــی از 

زیان هــا و خســارات ناشــی از نوســانات اقتصــادی را هــم پوشــش می دهــد. 
هــر چنــد در ایــن مــدت و بــا پیگیری هــای مســتمر ســندیکا قــرارداد تیــپ خریــد تدویــن و ابــالغ شــد، 
امــا در نهایــت عــدم تمکیــن شــرکت های توزیــع بــه متــن ایــن قــرارداد، عمــال اثربخشــی ایــن اقدامــات را 
بــه حداقــل رســاند و اجــازه نــداد کــه نتایــج مطلوبــی در ســازماندهی و وحــدت رویــه قــراردادی و بهبــود 

نســبی نظــام حقوقــی صنعــت بــرق بــه دســت آیــد. 

صنعــت بــرق کــه امــروز بــا چالش هــای متعــددی دســت به گریبان اســت، تــا همیــن چنــد ســال پیــش 
بزرگ تریــن صادرکننــده خدمــات فنــی و مهندســی بــوده و هنــوز هــم ســهمی قابــل توجــه در ایــن حــوزه دارد. 
ظرفیــت صــادرات ایــن صنعــت بــه حــدی اســت کــه بــر اســاس چشــم انداز بیســت ســاله کشــور، در ســال 
۱۴۰۴ ایــران عــالوه بــر تبدیــل شــدن بــه هــاب انــرژی منطقــه می توانســته اســت بــه صــادرات ۱۷ میلیــارد 
دالری برســد. امــا متأســفانه همــه ایــن ظرفیت هــا کــه ســال ۱۳۹۴ ایــران را بــه صــادرات ۲/۵ میلیــارد دالری 

خدمــات فنــی و مهندســی رســاند، بــه کمتــر از ۵۰۰ میلیــون دالر افــت کــرده اســت.
امــا متاســفانه فضــای کســب و کار اقتصــاد ایــران بــر اســاس ارزیابی هــای ســاالنه بانــک جهانــی اقتصــاد، 
هــر ســاله بــا افــت مواجــه بــوده و ایــن امــر بنیان هــای کســب و کار در فضــای داخلــی کشــور بــه دلیــل 
ــن ســاله،  ــود تورمــی مســتمر چندی سیاســتگذاری های نادرســت، بی ثباتی هــای گســترده در قیمت هــا و رک
ــور در  ــرای حض ــی ب ــرکت های ایران ــی ش ــوان رقابت ــاله ت ــن مس ــت. همی ــرده اس ــیب پذیر ک ــزل و آس متزل
بازار هــای بین المللــی را تضعیــف کــرده اســت. تحریم هــا، عــدم امــکان مبــادالت پولــی در فضــای 
ــکالت  ــی از مش ــا بخش ــدد تنه ــور های متع ــی در کش ــتم بانک ــه سیس ــی ب ــواری در دسترس ــل و دش بین المل

ــوند.  ــوب می ش ــرق محس ــت ب ــدگان صنع صادرکنن
در واقــع عوامــل ناشــی از فضــای کســب و کار داخلــی کشــور کــه از آن بــه عنــوان تحریم هــای داخلــی نــام 
ــر موضــوع  ــز دســتگاه دیپلماســی ب ــز عــدم تمرک ــی و نی ــار محدودیت هــای جــدی بین الملل ــد در کن می برن

توســعه بازار هــای صادراتــی شــرکت های ایــران موانعــی بحــران زا در برابــر صــادرات ایجــاد کرده انــد 

ــه،  ــاالی اولی ــه یــک ســرمایه گــذاری ب ــر پای ــا ب ــل ماهیــت فعالیــت خــود کــه عمدت ــه دلی ســازندگان ب
ماشــین آالت، نیــروی انســانی متخصــص، فنــاوری و مــواد اولیــه اســت، بــه شــدت از مولفه هــای اقتصــاد 
ــد. بــه  ــا نوســانات و افت هــای زیــادی مواجــه بــوده، تاثیــر می پذیرن کالن کــه در طــول ســالیان گذشــته ب
همیــن دلیــل صنایــع ســاخت محــور از محــل چالش هــای ناشــی از عوامــل اقتصــادی، دچــار آســیب های 

می شــوند.  جبران ناپذیرتــری 
ــی کشــور  ــد و خدمات ــوان تولی ــر اســتفاده از ت ــون حداکث ــر قان ــی نظی ــر حســن اجــرای قوانین نظــارت ب
ــژه  ــی به وی ــابه داخل ــای دارای مش ــع از واردات کاال ه ــری قاط ــدگان و جلوگی ــت از تولیدکنن ــور حمای به منظ
کاال هــای دانش بنیــان می توانــد یــک راهــکار مقدماتــی بــرای حمایــت اثربخــش از ســازندگان باشــد، امــا 

ــا چاره اندیشــی شــود.  ــرای آن ه ــد ب ــه بای ــن حــوزه ضعف هــای جــدی وجــود دارد ک ــوز هــم در ای هن
ــه از  ــتی ک ــع باالدس ــت صنای ــدی از ظرفی ــرای بهره من ــه را ب ــته ایم زمین ــان نتوانس ــا همچن ــالوه م ــه ع ب
یارانه هــای بی شــمار پنهــان و آشــکار برخــوردار بــوده و تولیداتــی بــر پایــه منابــع ملــی کشــور دارنــد، بــرای 
ــی  ــه عملیات ــت ک ــن در حالیس ــم. ای ــره بگیری ــزات، به ــده تجهی ــرکت های تولیدکنن ــه ش ــواد اولی ــن م تأمی
شــدن ایــن راهــکار می توانســت ســازندگان را در شــرایطی کــه بــرای تامیــن مالــی بنگاه هــای خــود دچــار 

ــاری رســاند.  ــدی ی مشــکالت متعــدد هســتند، در حفــظ ظرفیت هــای تولی
عــدم همراهــی سیســتم بانکــی، واردات کاال هــای مشــابه خارجــی، عــدم پرداخــت مطالبــات شــرکت های 
ــت های  ــپ تس ــام تای ــدد در انج ــای متع ــه و محدودیت ه ــواد اولی ــن م ــم، تامی ــن ارز، تحری ــازنده، تامی س

ضــروری، تنهــا بخشــی از مشــکالت فعــال حــوزه ســاخت تجهیــزات صنعــت بــرق محســوب می شــود. 

دوگانگی ابالغ و اجرای قرارداد تیپ

فرصت های از دست رفته صادرات 

دیوار کوتاه سازندگان

۳
بــدون تردیــد ایــن مســاله غیرقابــل انــکار اســت کــه بخــش بزرگــی از معضــالت صنعــت بــرق ایران ریشــه 
ــت،  ــن صنع ــی ای ــم حقوق ــن ســاختار اقتصــادی و رژی ــل ای ــه دلی ــراردادی آن دارد. ب ــی و ق ــم حقوق در رژی
ــم  ــه تنظی ــورت یک جانب ــی، به ص ــش خصوص ــکاران بخ ــی و پیمان ــان دولت ــان کارفرمای ــای می قرارداد ه
ــر  ــررات را ب ــن و مق ــر قوانی ــادی و تغیی ــانات اقتص ــی از نوس ــای ناش ــی زیان ه ــه تمام ــود، به نحوی ک می ش
بخــش خصوصــی تحمیــل می کنــد. ایــن مســاله موجــب توقــف تعــداد قابل توجهــی از طرح هــا در صنعــت 
بــرق شــده کــه نتیجــه آن هــا کاهــش پایــداری شــبکه بــه دلیــل ضعــف در بهینه ســازی یــا تکمیــل خطــوط 

و تجهیــزات انتقــال و توزیــع و در نهایــت بــروز یــا تشــدید خاموشی هاســت.
ــری،  ــی از تصدی گ ــک حکمران ــم در تفکی ــوز ه ــطح کالن هن ــرق در س ــت ب ــه صنع ــت ک ــاله اینجاس مس
ــام  ــازی نظ ــه آن و شفاف س ــرکت های تابع ــرو و ش ــی وزارت نی ــاختار حقوق ــازی س ــفافیت و یکپارچه س ش
ــی و  ــام حقوق ــک نظ ــود ی ــت نب ــت. در نهای ــده اس ــکالت عدی ــار مش ــع دچ ــرکت های توزی ــی ش حکمران
قــراردادی منصفانــه در طــول جهش هــای چندیــن بــاره نــرخ ارز و بهــای ســایر نهاده هــای تولیــد بــه دلیــل 
ــه ایجــاد موجــی مخــرب و آســیب زا از قرارداد هــای متوقــف منجــر شــد کــه  ــودن قراردادهــا، ب ــه ب یکطرف
ابعــاد و پیامد هــای آن تــا امــروز هــم ادامــه داشــته و بــا توجــه بــه عــدم همــکاری وزارت نیــرو بــرای رفــع 
ریشــه ای ایــن مســاله، تکــرار ایــن بحــران بــا وجــود ســیر افزایــش نــرخ ارز، چنــدان دور از ذهــن نیســت. بــا 
ایــن تفــاوت کــه قطعــا تکــرار ایــن موضــوع، اثــرات منفــی جبران ناپذیــر و متفــاوت بــا ســال های گذشــته 

خواهــد داشــت.

استخوان قرارداد های متوقف در گلوی صنعت برق 
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برق را 
می سوزاند

روزنامه نگارمحمدصادق جنان صفت

نامــه سرگشــاده ۵ اقتصــاددان ایرانــی هــوادار آزادی اقتصــادی 
ــا در  ــابقه آن ه ــه و س ــه کارنام ــه ب ــا توج ــران ب ــرایط روز ای ــاره ش درب
ــالوه  ــد ع ــر ش ــال منتش ــاه امس ــه در مهرم ــپری ک ــازه س ــای ت دهه ه
ــر پارادایــم از ســوی  ــکات توضیــح داده شــده یــک تغیی ــر اهمیــت ن ب
آن هــا را نشــان می دهــد. بــرای بهبــود اقتصــاد ایــران در ســطح کالن، 
در ســطح بنگاه هــا و شــهروندان بایــد در ایــن وضعیــت از راهکار هــای 
دانــش اقتصــاد فراتــر رفــت و از نیــروی سیاســت بــرای برطــرف شــدن 

تنگنا هــا و گره هــا اســتفاده حداکثــری کــرد. در پیشــنهاد اقتصاددانــان 
ــد  ــر محم ــی، دکت ــعود نیل ــر مس ــان، دکت ــد طبیبی ــر محم ــامل دکت ش
ــژاد ونیــز دکتــر حســن درگاهــی  مهــدی بهکیــش، دکتــر موســی غنی ن
بــا صراحــت نوشــته شــده بــود تــا وقتــی سیاســت خارجــی ایــران بــا 
همیــن دســت فرمــان دهه هــای گذشــته پیــش بــرود اقتصــاد ایــران 
ــن  ــن در ای ــد. همچنی ــد ش ــه رو خواه ــس روب ــی نف ــا تنگ ــان ب همچن
بیانیــه نوشــته شــده بــود کــه قیمت گــذاری دســتوری بــه مثابــه زهــر 

کشــنده کســب وکار هــا و فعالیت هــای اقتصــادی در جــان و تــن 
ــبی  ــای نس ــود قیمت ه ــدوار ب ــوان امی ــذا نمی ت ــان دارد ل ــاد جری اقتص
ــای  ــه از قانون ه ــای اینک ــه ج ــاد ب ــد و اقتص ــان دهن ــا را نش مزیت ه
ــا اراده و  ــد ب ــرد بای ــره بب ــادی به ــان و ع ــکل آس ــه ش ــود ب ــی خ طالی
ــد. در ایــن وضعیــت هیــچ چیــزی  ــارزه کن خواســت سیاســتمداران مب
ســر جــای خــودش نخواهــد مانــد و تــوازن و تعــادل جــای خــود را بــه 
ــادی  ــای اقتص ــان بنگاه ه ــران و صاحب ــفتگی داده و مدی ــوب و آش آش
ــا  ــی آن ه ــه زندگ ــوند و ادام ــده می ش ــی ران ــه بیراهه های ــی ب و صنعت

ســخت و تاریــک خواهــد شــد.
اقتصــاد، صنعــت بــرق و زیرمجموعه هــای ایــن صنعــت و نیــز 
صنایــع باالدســتی ایــن فعالیــت در ایــران شــاید حتــی پیــش از گنــدم 
ــا  ــاز ت ــر ب ــران از دی ــان شــهروندان، سیاســی شــده و دولت هــای ای و ن
امــروز به گونــه ای ایــن صنعــت را در محاصــره قــرار داده انــد کــه عبــور 
از آن هــا بــه ســادگی ممکــن نیســت. نیــک می دانیــم نهــاد حکومــت در 
ایــران بــه دالیــل آشــکار سیاســی و اجتماعــی توانایی نــدارد شــهروندان 
را از مزیت هــای پرشــمار بــرق بــه هردلیــل محــروم کنــد و از ایــن نظــر 
بــه انــداز ه ای تابــع سیاســت اســت کــه هــر کار دیگــری را بــرای تامیــن 
بــرق شــهروندان انجــام می دهــد. بــه ایــن معنــی کــه در ایــن مقولــه 
مســائل اقتصــادی بســیار بــا اهمیــت مثــل اینکــه بنگاه هــای فعــال در 
ــادی نصیبشــان شــود و  ــت خــود ســود م ــد از فعالی ــن صنعــت بای ای
ــد  ــان مــدت ترســیم کنن ــک دوره می ــم ی ــرای دســت ک چشــم اندازی ب
را بــه ســادگی نادیــده می گیــرد. عــالوه بــر اینهــا بــرای دولــت و ســایر 
ــا  ــت ب ــه در رقاب ــت دارد ک ــیار اهمی ــور بس ــده کش ــای اداره کنن نهاد ه
ــدون  ــی ب ــر و حت ــر و ارزان ت ــر، پایدارت ــد زودت ــر بتوان ــور های دیگ کش
دریافــت بهــای بــرق صادرشــده بــه کشــور عــراق برنــده شــود و بــرای 
ــش از  ــراق بی ــا ع ــی ب ــی ایران ــرکت های خصوص ــب ش ــت طل دریاف

انــدازه الزم مــدارا کنــد.

الزام های سیاسی
ــارات  ــن عب ــاال و در کمتری ــه در ب ــی ک ــن وضعیت های ــدام از ای هرک
و  بــرق  صنعــت  اینکــه  بــرای  می دهــد  نشــان  شــد،  یــادآوری 
زیرمجموعه هــای آن بتواننــد از وضعیــت عجیــب و شــگفت انگیزی کــه 
محیــط بیرونــی آن هــا را در برگرفتــه، بیــرون بیاینــد بایــد نیرویــی بیــش 
از پیــش در بخش هــای گوناگــون تــدارک ببیننــد. البتــه کــه بنگاه هــای 
ــازندگان  ــا س ــی ت ــای خصوص ــم از نیروگاه ه ــت اع ــن صنع ــال در ای فع
تجهیــزات بــرق تــا توزیــع کننــدگان و نیــز بخش هــای خدماتــی 
ــی  ــای فعل ــود در چارچوب ه ــگاه خ ــرای بن ــزی را ب ــترین برنامه ری بیش
بــکار گیرنــد، امــا تجربــه ســی ســال تــازه ســپری شــده نشــان می دهــد 
شــاید بــه همیــن انــدازه و بیشــتر از ایــن میــزان نیــرو بایــد تامیــن و به 

ــود.  ــه ش ــه کار گرفت ــا ب ــن تنگنا ه ــل بنیادی ــرای ح ــکل ب ــن ش بهینه تری
ــه ایســتایی  ــا توجــه ب ایــن واقعیــت بار هــا تکــرار شــده اســت، امــا ب
و سرســختی واقعیت هــای سیاســتگذاری داخلــی و نیــز سیاســت 
خارجــی ایــران بایــد همچنــان در ایــن میــدان مانــد و نیــرو آمــاده کــرد. 
ــدام از  ــروی هرک ــد نی ــان باش ــش یادش ــن بخ ــال در ای ــای فع بنگاه ه
آن هــا بــه تنهایــی انــدازه کوچکــی در برابــر صخره هــای بلنــد دارد و تــک 
روی بــرای برطــرف کــردن مســاله راهــی بــه ســوی کامیابــی بلنــد مــدت 
ــه  ــن دوره ک ــی در ای ــای سیاس ــی از الزام ه ــن یک ــود. بنابرای ــد ب نخواه
درجــه ضــرورت آن رونــدی فزاینــده دارد رفتــار و کنــش گروهــی - صنفــی 
در ایــن مرحلــه و نیــرو گذاشــتن بیشــتر در ایــن راه اســت. نیرومنــدی 
ســندیکای صنعــت بــرق و دیگــر نهاد هــای کارفرمایــی- مدنــی در ایــن 
فعالیــت امــروز بیــش از هــر زمــان دیگــری احســاس می شــود. هیــچ 
چیــزی نبایــد در ایــن اندیشــه ســوراخ ایجــاد کنــد کــه ســندیکا یــا هــر 
نهــاد مدنــی دیگــر بی فایــده اســت. واقعیــت ایــن اســت کــه ســندیکای 
صنعــت بــرق ایــران خوشــبختانه در موقعیــت مناســبی اســت، امــا بایــد 
نیــروی بیشــتری تــدارک ببینــد و ســهم و نقــش بیشــتری در نهاد هــای 
ــاد  ــوب کالن و در نه ــد در چارچ ــا بتوان ــت آورد ت ــه دس ــر ب ــی باالت مدن

بخــش خصوصــی سرچشــمه دگرگونــی باشــد.

دو راه
ــی  ــده فعل ــت ناراحــت کنن ــرق از وضعی ــور دادن صنعــت ب ــرای عب ب
ــاالن  ــتر فع ــردن بیش ــرا ک ــت همگ ــود. راه نخس ــوار ش ــد دو راه هم بای
صنعــت و پدیــدار ســازی ســازوکاری کــه بــه رشــد روزافــزون مشــارکت 
اعضــا در نهــاد مدنــی خویــش منجــر شــود. ایــن بســیار اهمیــت دارد 
کــه فعــاالن صنعــت بــرق بداننــد و بــاور کننــد ایــن سیاســت اســت کــه 
بــرق را ســوزانده و در صــورت ادامــه وضعیــت موجــود تنهــا ســایه ای از 
ــد  ــه نیازمن ــوار شــود و البت ــد هم ــه بای ــی ک ــد. راه دوم صنعــت می مان
فــداکاری و شــجاعت بیشــتری اســت دیــدن خطر هــای سرچشــمه گرفته 
ــر صنعــت  ــی و خارجــی ب ــر بخشــی منفــی عنصــر سیاســت داخل از اث
ــد.  ــرق از ســوی نهــاد حکومــت اســت کــه بــدون وقفــه عمــل می کن ب
ــر زد و راهــکار  ــه حرف هــای موث ــرد و حــرف زد و البت ــداکاری ک ــد ف بای
ارائــه کــرد و بــه سیاســتمداران فهمانــد کــه از دســت دادن ثــروت اعتماد 
اجتماعــی ایرانیــان و نیــز ســرمایه گذاری تاریخــی در صنعــت بــرق ایــران 
ــد.  ــد ســربلند کن ــر نتوان ــه شــاید دیگ ــد ک ــداز  ه ای پــس می ران ــه ان را ب
ــم انداز و  ــر چش ــش از نظ ــال پی ــت س ــران بیس ــا ای ــروز را ب ــران ام ای
دورنمــای توســعه در ســطح کالن و نیــز توســعه صنعــت بــرق مقایســه و 
آن را بــا پیشــرفت های دیگــران مقایســه کنیــم و نتایــج زیــان بــار فشــار 
ــاد  ــر سیاســتمداران را ببینیــم. اگــر می خواهیــم ســرزمین آب ــاوردن ب نی
ــان  ــی داشــته باشــیم و خانواده م ــز کســب و کار کامیاب ــد و نی و نیرومن

بــا ســربلندی زندگــی کننــد، بایــد دورنگرتــر و دالورانه تــر رفتــار کــرد  

سیاست 
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معاون پژوهش و برنامه ریزی سندیکای صنعت برق ایرانعلیرضا اسدی

ــن و  ــت مهمتری ــوان گف ــرات می ت ــه ج ب
بزرگتریــن چالــش صنعــت بــرق ایــران در یک 
ــی  ــان مال ــوازن جری ــدم ت ــته، ع ــه گذش ده
صنعــت بــرق اســت، به ایــن معنــا کــه برآیند 
ــوع هزینه هــای  ــرق از مجم ــروش ب ــد ف درآم
تولیــد و عرضــه بــرق کمتــر اســت؛ در نتیجــه 
ایــن امــر شــرکت های تولیــد و عرضــه انــرژی 
ــی و خصوصــی( دچــار کســری  ــم از دولت )اع
ــری  ــن کس ــده و ای ــتماتیک ش ــه سیس بودج
منجــر بــه انباشــت بدهــی وزارت نیــرو بالــغ 
بــر ۹۰ هــزار میلیــارد تومــان گردیــده اســت. 
ایــن مســئله نــه فقــط امــور جــاری صنعــت 
ــداری  ــع نگه ــه مان ــرده بلک ــل ک ــرق را مخت ب
ــد  ــا رش ــب ب ــعه متناس ــات و توس از تاسیس
ــروز  ــه آن ب ــه نتیج ــت ک ــده اس ــا ش تقاض
ــبت  ــه نس ــود عرض ــرژی )کمب ــراز ان ــدم ت ع
ــروز  ــوده کــه موجــب ب ــرق( ب ــه تقاضــای ب ب
خاموشــی و یــا جیره بنــدی بــرق در ایــام 
ــوع  ــن موض ــود. ای ــتان می ش ــاری تابس پرب
ــازه ای نیســت و بیــش از  ــا مســئله ت ــه تنه ن
ــه  ــه مطــرح اســت، بلک ــک دهــه اســت ک ی
مــورد اجمــاع متولیــان امــر در حاکمیــت 
ــش  ــدگان بخ ــه(؛ نماین ــه و مقنن ــوه مجری )ق
خصوصــی )اتــاق بازرگانــی و تشــکل های 
ــت  ــگاهی اس ــان دانش ــی( و متخصص صنعت
ــن  ــرد کمتری ــا ک ــوان ادع ــه می ت ــه نحویک ب
ــاره  ــه درب ــود دارد ک ــور وج ــی در کش موضوع
آن اجماعــی بدیــن گســتردگی شــکل گرفتــه 
ــن موضــوع جــزو  ــر آنکــه ای باشــد و جالب ت
معــدود مســائلی اســت کــه تاکنــون مجموعه 
ــب  ــر تصوی ــالوه ب ــور ع ــت گذاری کش سیاس
ــت،  احکامــی در الیحــه بودجــه ســالیانه دول
دوبــار نســبت بــه تدویــن و تصویــب قانــون 
صنعــت  از  حمایــت  )قانــون  اختصاصــی 
ــعه  ــی از توس ــون مانع زدای ــرق ۱۳۹۴ و قان ب
ــان  ــرده و همچن ــدام ک ــرق۱۴۰۱( اق صنعــت ب
ایــن مســئله حــل نشــده باقــی مانــده اســت. 
بنابرایــن ایــن پرســش مطــرح می شــود کــه 

ــاره آن  ــن حــد درب ــه در ای ــی ک چــرا موضوع
اجمــاع شــکل گرفتــه، هنــوز حــل نشــده باقی 
مانــده اســت؟ چــرا نظــام حکمرانــی بخــش 
بــرق کشــور نتوانســته در ســاختار بودجــه ای 
ــه  ــوع ب ــد و موض ــل کن ــئله را ح ــن مس ای
ــالمی  ــورای اس ــس ش ــرح در مجل ــن ط تدوی
و تصویــب قوانیــن اختصاصــی از طریــق 
شــده  قانونگــذاری  نظــام  دســتگاه های 
ــی از  ــت، برخ ــن یادداش ــه ای ــت. در ادام اس
ــش  ــی بخ ــام حکمران ــدی نظ ــوه ناکارآم وج
ــئله را  ــن مس ــت ای ــته اس ــه نتوانس ــرق ک ب
در ســاختار مالــی بودجــه حــل کنــد از منظــر 
نظــام مالــی دولــت مــورد بررســی قــرار 

ــت. ــه اس گرفت
ــوان  ــه عن ــرو را ب ــه وزارت نی ــر مجموع اگ
رکــن اصلــی ســازمان حکمرانــی بــرق در 
نظــر داشــته باشــیم، مشــاهده می شــود 
وزارت نیــرو بــه اســتناد قانــون ســازمان بــرق 
ــرای هــر  ــارات وســیعی ب مصــوب ۱۳۴۶؛ اختی
ــرق  ــری صنعــت ب ــوع مقررات گــذاری و راهب ن
داشــته اســت و عمــال ایــن نهــاد محدودیتی از 
نظــر حقوقــی یــا قانونــی بــرای تغییر مقــررات 
بخــش بــرق و انــرژی نداشــته، بــه نحــوی کــه 
ــن  ــز ای ــدی نی ــن بع ــک از قوانی ــچ ی در هی
اختیــارات از قبیــل اختیــارات تعرفه گــذاری 
نداشــته اســت ولیکــن بدلیــل ایــن دســتگاه 
ــارات  ــوق و اختی ــتفاده از حق ــی در اس اجرای
ــع  ــوده و در بســیاری از مواق خــود ناموفــق ب
اختیــارات خــود را بــا دیگــر نهاد هــای دولتــی 
و حاکمیتــی کــه فاقــد جایــگاه حقوقــی بــرای 
مداخلــه در امــور ایــن صنعــت بوده انــد، بــه 

اشــتراک گذاشــته اســت. 
ــن ۵۵  ــران در ای ــرق ای ــت ب ــاد صنع ابع
ــه  ــال ۱۳۴۶ ک ــه س ــبت ب ــی نس ــال -یعن س
قانــون ســازمان بــرق تصویــب شــده  اســت- 
حــدودا ۱۰۰ برابــر بزرگتــر شــده اســت )ظرفــت 
نیروگاهــی ایــران در ســال ۱۳۴۶ کمــی بیــش 
ظرفیــت  و  اســت  بــوده  مــگاوات   ۹۰۰ از 

در حکمرانِی  صنعِت برق

ناکارآمدِی
سازمانی
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انــدازه یــک ســگ( داشــتند کــه در فرگشــت 
ــدند. ــرض ش ــت، منق طبیع

ــازمانی  ــدی س ــای ناکارآم ــی از پیامد ه یک
در حکمرانــی بخــش بــرق، ابــداع راهکار هــای 
ــای  ــای راهکار ه ــه ج ــا زدن آن ب ــی و ج قالب
واقعــی حــل مســئله اســت. نویســندگان 
کتــاب »توســعه بــه مثابــه توانمندســازی 
حکومــت« ایــن پدیــده را »ادای هــم شــکلی 
درآوردن« خوانــده و بیــان می کننــد کــه وقتی 
ــعه  ــال توس ــور های در ح ــازمان ها در کش س
بــه جــای حــل مســئله کــه کار دشــوار، زمانبــر 
و پیچیــده ای اســت ســراغ پیاده ســازی از 

 ،)Best Practice( تجــارب موفــق موجــه
بافــت  بــا  و  مســئله  بــا  نامرتبــط  امــا 
محیطــی هســتند، می رونــد. از جملــه نمونــه 
آوردن  در  ادای هــم شــکلی  سیاســت های 
ــی  ــی –خصوص ــارکت عموم ــای مش قرارداد ه
بــرای تامیــن مالــی و ســرمایه گذاری ســاخت 
و احــداث نیــروگاه اســت کــه بــه جــز شــرکت 
دولتــی مپنــا شــرکت دیگــری در آن سیاســت 
ــازار  ــاد ب ــت های ایج ــا سیاس ــد و ی وارد نش
ــدن  ــی ش ــت و رقابت ــف قیم ــرای کش ــرق ب ب
ــز  ــه ج ــه ب ــوده ک ــرق ب ــه ب ــد و عرض تولی
ــازار  ــاد ب ــا نه ــباهتی ب ــوع ش ــچ ن ــم هی اس
ــه در ایجــاد  ــه در کشــف قیمــت و ن ــدارد ن ن
ــا  ــا. ی ــه و تقاض ــن عرض ــت بی ــای رقاب فض
دولــت  از  توزیــع  شــرکت های  اســتقالل 

ــدن از  ــارج ش ــرکت و خ ــام ش ــز ن ــه ج ــه ب ک
ــی،  ــرکت های دولت ــی ش ــررات مال ــمول مق ش
هیــچ شــباهتی بــه بنــگاه اقتصــادی ندارنــد. 
در واقــع ایــن مجموعــه سیاســت ها کــه 
ــردن  ــادی ک ــرای اقتص ــکار ب ــوان راه ــا عن ب
بــه کار گرفتــه شــد،  بــرق  اداره صنعــت 
ــت های  ــا سیاس ــکلی ب ــم ش ــا ادای ه صرف
 )deregulation policy( مقررات زدایــی 
بــود کــه در کشــور های بــا اقتصــاد آزاد 
کارگرفتــه  بــه  آمریــکا  و  انگلیــس  مثــل 
ــوع  ــن ن ــر ای ــای اخی ــر نمونه ه ــد. از دیگ ش
ــن  ــت ای ــه حاکمی ــه ب ــی ک ــای قالب راهکار ه
ــرق حــل  ــه مشــکل ب ســیگنال را می دهــد ک
شــده  اســت، برنامــه مدیریــت ســمت تقاضــا 
یــا برنامه هــای پیــک ســایی اســت کــه 
ــرق از  ــگاوات ب ــود ۱۰ هــزار م ــال کمب ــا انتق ب
مشــترکان خانگــی و عمومــی بــه جیره بنــدی 
بــرق  دسترســی  محدودســازی  و  کــردن 
ــته  ــن پنداش ــن چنی ــدی، ای ــای تولی بخش ه
ــی  ــروز خاموش ــدم ب ــل ع ــه بدلی ــود ک می ش
عمومــی،  عرصــه  در   )power outage(
ــازمانی  ــردن س ــت ک ــا مدیری ــرق ب ــئله ب مس
ــب ســوء  ــه عواق حــل شــده  اســت در حالیک
ایــن سیاســت بــر تولیــد ملــی خــود را نشــان 
خواهــد داد. شــاهد ایــن مدعــا رتبــه ۱۱۱ 
ایــران در شــاخص دسترســی بــه بــرق گزارش 
ــت  ــه وضعی ــت ک ــب و کار اس ــهولت کس س
ــاز  ــر از امتی ــی بهت ــاز ۶۹.۴ کم ــا امتی ــران ب ای

ــت.  ــد اس ــاز ۶۱.۹ از ص ــا امتی ــراق ب ع
 مــوارد فــوق نمونه هایــی از ناکارآمــدی 
ســازمانی در حکمرانــی بــرق اســت کــه بــدون 
تردیــد چنانچــه بــرای ارتقــای کارآمــدی ایــن 
ســازمان اقدامــی نشــود، هــر نــوع سیاســتی 
در  چــه  و  ســنواتی  بودجه هــای  در  چــه 
قوانیــن اختصاصــی شکســت خواهــد خــورد. 
ــون  ــاده ۶ قان ــرای م ــدم اج ــه ع ــرای نمون ب
حمایــت از بــرق مصــوب ۱۳۹۴ و تکــرار آن در 

ــد  ــوب ۱۴۰۱ می باش ــی مص ــون مانع زدای قان

ــه ۹۰  ــک ب ــور نزدی ــرق کش ــد ب ــی تولی کنون
هــزار مــگاوات اســت؛ طــول خطــوط شــبکه 
از ۵۴۲ در ســال ۱۳۴۶ بــه ۷۴۱۴۴ کیلومترمــدار 
در ســال ۱۳۹۸ رســیده اســت(؛ بنابرایــن بــرای 
آنکــه بتــوان صنعتــی کــه صــد برابــر بزرگتــر 
ــر  ــی، از نظ ــاس کم ــر مقی ــالوه ب ــده  و ع ش
ــت، الزم  ــده  اس ــول ش ــز متح ــا نی فناوری ه
ــا  ــز متناســب ب ــی نی اســت ســازمان حکمران
ــازمانی  ــای س ــر ظرفیت ه ــد از نظ ــن رش ای
ــه  ــت ک ــی اس ــن درحال ــود، ای ــر ش توانمندت
ــه جــز در بخــش  ــرق ب ــی ب ســازمان حکمران
ــه  ــد و عرض ــد تولی ــه فراین ــتیک آن ک لجس
ــدی از  ــورت تصاع ــده دارد، بص ــرق را برعه ب
ــش  ــت، بخ ــده  اس ــر ش ــی بزرگت ــر مقیاس نظ
ــه،  ــول نیافت ــا تح ــه تنه ــت گذاری آن ن سیاس
ــرو  ــازمانی ف ــرج س ــرج و م ــک ه ــه در ی بلک
رفتــه اســت بــه نحــوی کــه در ایــن دســتگاه 
اجرایــی بــه جــای اجمــاع در سیاســت گذاری، 
رقابــت در کســب منابــع و منافــع چهارچــوب 
خــط مشــی گذاری را شــکل داده و عمــال 
ــم  ــن حج ــا ای ــت ب ــک صنع ــت اداره ی ظرفی
رشــد کمــی نداشــته اســت. بــه عنــوان 
تفاوت هــای  بــه  شــاهد مثــال می تــوان 
ســال   ۵۵ در  بــرق  صنعــت  قانونگــذاری 
گذشــته اشــاره کــرد. بعــد از ســال ۱۳۴۶ 
ــی اختصاصــی در خصــوص  ــون اصل ســه قان
ــورد  ــده که دو م ــب ش ــرق تصوی ــت ب صنع
ــت  ــده  اس ــنهاد ش ــس پیش ــوی مجل آن از س
ــوب  ــرق مص ــت ب ــت از صنع ــون حمای )قان
۱۳۹۴ و قانــون مانع زدایــی از توســعه  صنعــت 
ــه  ــم ک ــورد ه ــک م ــوب ۱۴۰۱( و ی ــرق مص ب
بصــورت الیحــه بــه عنــوان قانــون اســتقالل 
ــوی  ــال ۱۳۸۴ از س ــع در س ــرکت های توزی ش
وزارت نیــرو پیشــنهاد و در مجلــس تصویــب 
و یکســال بعــد در ســال ۱۳۸۵ آیین نامــه 
اجرایــی آن در هیئــت دولــت تصویــب شــد، 
در عمــل بــه پاشــنه آشــیل و نقطــه بحرانــی 
صنعــت بــدل شــده  اســت بــه نحــوی کــه در 

تعــارض مســتقیم بــا قانــون تجــارت، قواعــد 
بــازار رقابتــی و اصــول بدیهــی حکمرانــی 

ــت. ــرکتی اس ش
نمونــه دیگــری از ناکارآمــدی ســازمانی 
ایــن نهــاد تبدیــل یــک ســاختار مولــد 
اقتصــادی خودگــردان بــه بزرگتریــن دســتگاه 
بدهــکار دولتــی بــا ۹۳ هــزار میلیــارد تومــان 
بدهــی اســت. اگــر مبلــغ بدهــی صنعــت بــا 
ــدود  ــه ح ــاالنه آن ک ــای س ــوع درآمد ه مجم
ــه  ــت مقایس ــان اس ــارد توم ــزار میلی ۳۰ ه
ــر  ــه براب ــه س ــود ک ــاهده می ش ــود، مش ش
ــای  ــه معن ــه ب ــی دارد ک ــی، بده ــان مال جری

ــت.  ــادی اس ــتگی اقتص ورشکس
ایــن وضعیــت پارادوکســیکال صنعــت 

بــرق کــه رشــد کمــی بخــش لجســتیک )صــد 
ــر  ــرق( در براب ــت ب ــم صنع ــدن حج ــر ش براب
را  مقررات گــذاری  بدهــی و ضعــف  رشــد 
می تــوان بــه تــوان ســازمانی صنعــت بــرق در 
ــت گذاری  ــبت داد. سیاس ــت گذاری نس سیاس
ــاوری  ــا فن ــده، ب ــت پیچی ــک فعالی ــد ی کارآم
ــش  ــش و بین ــه دان ــی ب ــناخته، و متک ناش
ــازمان  ــه در س ــت ک ــر اس ــق و آینده نگ عمی
ــی  ــن بخش ــوان چنی ــرق نمی ت ــی ب حکمران
ــه  ــت رشــد کاریکاتورگون ــرد. وضعی ــدا ک را پی
ــور های  ــه دایناس ــوان ب ــت را می ت ــن صنع ای
غــول پیکــری ماننــد استگوســور تشــبیه 
کــرد کــه انــدام حجیــم ۵ تنــی )انــدازه یــک 
اتوبــوس( بــا مغــز بســیار کوچــک )جمجمــه 

ــوع  ــا مجم ــت ب ــی صنع ــغ بده ــر مبل اگ
 ۳۰ حــدود  کــه  آن  ســاالنه  درآمد هــای 
مقایســه  اســت  تومــان  میلیــارد  هــزار 
ــر  ــه براب ــه س ــود ک ــاهده می ش ــود، مش ش
ــای  ــه معن ــه ب ــی، بدهــی دارد ک ــان مال جری

ورشکســتگی اقتصــادی اســت. 

ناکارآمــدی  پیامد هــای  از  یکــی 
ســازمانی در حکمرانــی بخــش بــرق، ابــداع 
ــه جــای  ــی و جــا زدن آن ب راهکار هــای قالب
راهکار هــای واقعــی حــل مســئله اســت کــه 
برخــی از نویســندگان ایــن پدیــده را  »ادای 

درآوردن« خوانده انــد هــم شــکلی 
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چالــــــــــــــ
ســندیکای صنعــت بــرق ایــران سال هاســت مســائل عدیــده شــرکت های عضــو خــود 
ــکالت  ــن مش ــی از ای ــع برخ ــا در رف ــه گا ه ــد. اگرچ ــال می کن ــتمر دنب ــورت مس ــه ص را ب
ــان  ــن صنعــت روی هم ــوز هــم درب ای ــت هن ــا در نهای گشــایش هایی ایجــاد شــده، ام
پاشــنه قبلــی می چرخــد و عمــده ابرچالش هــا بــا ابعــاد و خســاراتی گســترده تر همچنــان 
بــه قــوت خــود باقــی هســتند. مســائلی کــه در طــول ایــن ســال ها خــارج از کنتــرل و اراده 
فعــاالن صنعــت بــرق، زیان هــای جبــران ناپذیــری را بــه آن هــا وارد کــرده، همچنــان بــه 
دلیــل عــدم همراهــی ارگان هــای دولتــی بــه ویــژه وزارت نیــرو حــل نشــده باقــی مانــده و 

ــر ابعــاد بحران هــای ناشــی از آن هــا افــزوده می شــود. ــه تدریــج ب ب
بــه طــور خالصــه بایــد گفت کــه چرخــه معیــوب اقتصــاد بــرق، کاهــش ســرمایه گذاری، 
ناتــرازی در منابــع و مصــارف بــرق، نظــام حقوقــی و قــراردادی یکجانبــه، زنجیــره تامیــن 
ــان  ــوزه دانش بنی ــال در ح ــرکت های فع ــدد ش ــای متع ــن گرفتاری ه ــادرات و همچنی و ص
و تجدیدپذیــر را می تــوان بــه عنــوان مهمتریــن چالش هــای صنعــت بــرق معرفــی کــرد. 
ــه  ــه ب ــران در گزارش هــا و مطالعــات پژوهشــی ک ــرق ای ســندیکای صنعــت ب
ــاله  ــن مس ــر ای ــا ب ــده ، بار ه ــه ش ــور ارائ ــاز کش ــتی و تصمیم س ــای باالدس نهاد ه
تاکیــد کــرده کــه مهمتریــن راهبــرد بــرای بــرون رفــت از شــرایط کنونــی صنعــت 
ــرق شــامل اصــالح نظــام قیمت گــذاری، ســرمایه گذاری  ــرق، اصــالح اقتصــاد ب ب
و تامیــن مالــی و تســویه مطالبــات بخــش خصوصــی اســت. البتــه بــدون تردیــد 
اصــالح رژیــم حقوقــی و قــراردادی هــم بــرای حفــظ و تقویــت ظرفیت هــای زیرســاختی 
ایــن صنعــت در حوزه هــای ســاخت، پیمانــکاری، مهندســی مشــاور و مهندســی بازرگانــی 
ــم  ــه منظــور اصــالح رژی ــد زمینه هــای الزم ب ــن راســتا بای ــدی اســت. در همی بســیار کلی

حقوقــی، اجــرای قــرارداد تیــپ و حــل معضــل قرارداد هــای متوقــف فراهــم شــود. 
در ایــن میــان تمرکــز بــر توســعه ســاخت داخــل و صــادرات شــامل خریــد محصــوالت 
ســاخت داخــل و دانش بنیــان، کاهــش هزینــه تامیــن مــواد اولیــه از مســیر قیمت گــذاری 
منطقــی محصــوالت صنایــع باالدســتی و نیــز رفــع موانــع صــادرات بــرق و خدمــات فنــی و 
مهندســی هــم جــزو الزامــات اساســی بــرای تغییــر شــرایط موجــود بــه نفــع صنعــت بــرق 
ــزی  ــوان از اهمیــت برنامه ری ــد و نمی ت ــد نبای ــدون تردی ــه ب و اقتصــاد کشــور اســت. البت
ــم  ــوزه چش ــن ح ــا در ای ــعه تجدیدپذیر ه ــات و توس ــش تلف ــازی و کاه ــرای بهینه س ب

پوشــید.
ــت،  ــژه در دول ــه وی ــه نهاد هــای باالدســتی ب ــه شــکلی مســتمر ب ــوارد ب ــن م ــه ای هم
مجلــس شــورای اســالمی و قــوه قضاییــه اطالع رســانی شــده اســت. شــاید بــه همیــن 
دلیــل اســت کــه طــی ســال های اخیــر توجــه مدیــران ارشــد کشــور بــه بــرق کمــی بیشــتر 

ــر شــنیده می شــود.  ــر شــده و صــدای فعــاالن ایــن صنعــت کمــی بلندت و عمیق ت
ــاالن  ــام فع ــالمی، پی ــورای اس ــس ش ــا مجل ــه ب ــازمان یافت ــاط س ــان ارتب ــن می در ای
ــت می رســاند  ــدگان مل ــه نماین ــر ب ــه شــکلی موثرت ــرق را ب بخــش خصوصــی صنعــت ب
تــا آن هــا حداقــل بــا نگاهــی دقیق تــر و اطالعاتــی مســتندتر در کمیســیون های مختلــف 
در مــورد ایــن صنعــت تصمیم گیــری کننــد. در ایــن نگاشــت مــروری بــر اظهــارات اعضــای 
ــاالن  ــکالت فع ــن مش ــوص مهمتری ــالمی در خص ــورای اس ــس ش ــرژی مجل ــیون ان کمیس

بخــش خصوصــی صنعــت بــرق خواهیــم داشــت.

مرور 

 هـــــــــــــای
صنعت برق از نگاه مجلسی ها
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مطالبات معوق

بحران دامن گیر 

احمــد مــرادی عضــو کمیســیون انــرژی مجلــس شــورای اســالمی هــم در گفتگویــی بــا 
روابــط عمومــی ســندیکای صنعــت بــرق ایــران مطالبــات را یکــی از مهمتریــن چالش هــای 
فعــاالن بخــش خصوصــی دانســته و اذعــان کــرده بــود: انباشــت ایــن مطالبــات بــه ایجــاد 
بحــران نقدینگــی بــرای فعــاالن صنعــت بــرق منجــر شــده اســت. بــه طــوری کــه وزارت 
نیــرو بایــد تــالش کنــد در کوتاه تریــن زمــان ممکــن بــا اســتفاده از ظرفیت هــای 

قانونــی زمینــه تهاتــر را بــرای پرداخــت و تســویه مطالبــات فراهــم کنــد.
او بــا اشــاره بــه تعهــد دولــت ســیزدهم بــرای تامیــن ۴۰ هــزار مــگاوات بــرق در طــول 
دوره ۴ ســاله، گفــت: تامیــن و تولیــد ۴۰ هــزار مــگاوات بــرق نیــاز بــه کار جهادی و مســتمر 
از ســوی دولــت دارد و دولــت بــرای تحقــق ایــن وعــده بایــد از ظرفیــت بخــش خصوصــی 
اســتفاده کــرده و ایــن بخــش را حمایــت کنــد. چــرا کــه بخشــی از برنامه ریزی هــا بــرای 
مواجهــه بــا مســاله کمبــود بــرق مســتلزم توجــه جــدی بــه احیــا و بازســازی شــبکه های 
ــازندگان و  ــای س ــه ظرفیت ه ــکا ب ــا ات ــد، ب ــان تولی ــش راندم ــن افزای ــوده و همچنی فرس

پیمانــکاران صنعــت بــرق کشــور اســت.
مــرادی در ایــن گفتگــو بــا تاکیــد بــر بحــران زا بــودن مطالبــات معــوق بخــش خصوصی 
ــی  ــای قانون ــد از ظرفیت ه ــه بای ــن وزارتخان ــه ای ــود ک ــرده ب ــح ک ــرو، تصری از وزارت نی

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمیاحمد مرادی

دولت فربه 1
و بخش خصوصی 

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمیفریدون عباسی

ــل  ــی حاص ــرات خوب ــرد و ثم ــتفاده ک ــرق اس ــت ب ــوص در صنع ــه خص ــکده ها ب و اندیش
ــی در  ــتاورد خوب ــه دس ــس را ک ــن روش مجل ــم ای ــه می کنی ــت توصی ــه دول ــا ب ــد. م ش
اصــالح قوانیــن مربــوط بــه صنعــت بــرق داشــته و خــود وزارت نیــرو هــم از آن منتفــع 
شــده اســت، پیــش بگیــرد و از نظــرات بخــش خصوصــی اســتفاده کنــد اگــر چنیــن نکنــد 
مجلــس می توانــد قانونــی وضــع کنــد کــه دولــت را مکلــف بــه اســتفاده از نظــرات بخــش 

خصوصــی بکنــد. 
ــات  ــی از جلس ــن در یک ــالمی همچنی ــورای اس ــس ش ــرژی مجل ــیون ان ــو کمیس عض
ــعه  ــی از توس ــرح مانع زدای ــن ط ــرار گرفت ــندیکا از ق ــره س ــات مدی ــا هی ــود ب ــترک خ مش
صنعــت بــرق در دســتور کار مجلــس خبــر داده و اذعــان کــرده بــود: ایــن طــرح بــه منظــور 
حــل مشــکالت فعــاالن ایــن صنعــت در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت. البتــه نبایــد از ایــن 
مســاله هــم چشــم پوشــید کــه صنعــت بــرق نیــاز بــه فرماندهــی واحــد دارد، فرماندهــی 
ــد  ــرق بای ــت ب ــات صنع ــه موضوع ــا ب ــگاه م ــد. ن ــرق باش ــت ب ــی صنع ــی اصل ــه متول ک

بلندمــدت و بــدون رویکــرد سیاســی باشــد. 

فریــدون عباســی، عضــو کمیســیون انــرژی مجلــس شــورای اســالمی یکــی از نمایندگانی 
اســت کــه بار هــا بــه صراحــت دربــاره مشــکالت ســازندگان، پیمانــکاران و فعــاالن صنعــت 
بــرق ســخن گفتــه اســت. او در گفتگویــی بــا روابــط عمومــی ســندیکا نســبت بــه تضعیف 
ــه  ــدار داده و گفت ــت هش ــت های دول ــایه سیاس ــی در س ــش خصوص ــای بخ ظرفیت ه
ــد، بایــد  ــرای داشــتن بخــش خصوصــی ســرپا و قدرتمن ــد کــه ب ــد بدان ــت بای ــود: دول ب
رونــد بزرگ ســازی دولــت را قطــع کــرده و کار هــا را بــه مــردم واگــذار کنــد، ایــن مهــم هــم 

ــزی دارد. ــه برنامه ری ــاز ب نی
ــرق از وزارت  ــال صنعــت ب ــات شــرکت های فع ــه انباشــت مطالب ــو ک ــن گفتگ وی در ای
نیــرو محــور اصلــی آن بــوده، اذعــان کــرده بــود: وزارت نیــرو تــا پایــان ســال ۱۴۰۰ حــدود 
۹۰ هــزار میلیــارد تومــان بدهــی داشــته کــه ایــن رقــم شــامل بدهــی ایــن وزارتخانــه بــه 
بانــک مرکــزی و شــرکت های فعــال در حــوزه تولیــد، انتقــال و توزیــع بــرق اســت. امــروز 
صنعــت بــرق نیــاز بــه ســرمایه گذاری دارد، جــذب ســرمایه گذار در ایــن صنعــت 
منــوط بــه تامیــن امنیــت و ارائــه تســهیالت اســت. بخــش خصوصــی کــه بــار 

بزرگــی از صنعــت کشــور را بــه دوش می کشــد، نبایــد مــورد ظلــم واقــع شــود.
ــرده  ــوان ک ــت عن ــه دول ــدن بدن ــزرگ ش ــاد از ب ــن انتق ــس ضم ــده مجل ــن نماین ای
ــازی و  ــر کوچک س ــز ب ــای تمرک ــه ج ــد ب ــه روی کار می آی ــی ک ــر دولت ــفانه ه ــود: متاس ب
ــاد  ــد، ایج ــر می کن ــتر و بزرگت ــی را بیش ــازمان های دولت ــوذ س ــتره نف ــازی، گس چابک س
ــرد  ــالف رویک ــی خ ــتخدامی دولت ــای اس ــزاری آزمون ه ــد و برگ ــتان جدی ــتان و اس شهرس
دولــت الکترونیــک اســت. دولــت بــا دریافــت مالیــات از بخــش خصوصــی، حقوق پرســنل 
بدنــه بــزرگ خــود را تامیــن می کنــد، در حالــی کــه بــا ایــن منابــع می تــوان بدهــی صنایــع 

و بــه خصــوص صنعــت بــرق را پرداخــت کــرد.
ــی  ــزی بده ــا برنامه ری ــد ب ــد بتوان ــت بای ــود: دول ــرده ب ــان ک ــن خاطرنش او همچنی
بخــش خصوصــی را طــی ۵ الــی ۱۰ ســال آینــده پرداخــت کنــد و دســت از گسترده ســازی 
ــاده  ــه در م ــن مســاله چشــم پوشــید ک ــد از ای ــه هــر حــال نبای ــردارد. ب ــی ب ــه دولت بدن
ــی  ــه دســتگاه های اجرای ــح شــده ک ــط کســب و کار تصری ــود مســتمر محی ــون بهب ۳ قان
ــر  ــی، نظ ــای اجرای ــنامه ها و رویه ه ــررات، بخش ــالح مق ــا اص ــن ی ــگام تدوی ــد هن مکلفن
ــه  ــد و ایــن ب ــرار دهن ــد و مــورد توجــه ق تشــکل های اقتصــادی ذی ربــط را اســتعالم کنن

ــای افزایــش ســطح اثربخشــی بخــش خصوصــی اســت.  معن
عباســی در ادامــه گفتــه بــود: کمیســیون انــرژی مجلــس در ســال اول مجلــس یازدهــم 
ایــن رویــه را پیــش گرفــت و از نظــرات اتــاق بازرگانــی، بخــش خصوصــی، اتاق هــای فکــر 
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۴
بالتکلیفی الیحه ها 

و طرح های حمایتی 

ــم در  ــرو ه ــه نی ــس کمیت ــس و رئی ــرژی مجل ــیون ان ــو کمیس ــژاد عض ــز محمدن پروی
ــه  ــان اینک ــا بی ــران ب ــرق ای ــت ب ــندیکای صنع ــره س ــات مدی ــا هی ــترک ب ــت مش نشس
مســائل و مشــکالت صنعــت بــرق اعــم از صــادرات، قراردادهــا، حمایــت از ســاخت داخــل، 
ــرار  ــه ق ــورد توج ــرق م ــت ب ــی از صنع ــرح مانع زدای ــا و ... در ط ــت از دانش بنیان ه حمای
ــه  ــوط ب ــرژی الیحه هــا و طرح هــای مرب ــا در کمیســیون ان ــود: م ــرده ب ــان ک ــه، اذع گرفت
صنعــت بــرق را بــه صــورت مســتمر پیگیــری و بررســی می کنیــم و امیدواریــم کــه بتوانیــم 

بــا بــه نتیجــه رســاندن آن هــا ســهمی در بهبــود شــرایط صنعــت بــرق ایفــا کنیــم. 
او همچنیــن تصریــح کــرده بــود کــه مــا هــم از بعــد نظــارت و هــم از بعــد قانونگــذاری 
ــار صنعــت بــرق هســتیم و تــالش می کنیــم زمینــه ارتباط گیــری بخــش خصوصــی  در کن
ــد  ــدی مانن ــن کلی ــیر و قوانی ــه مس ــا در ادام ــم ت ــم کنی ــر را فراه ــرو و توانی ــا وزارت نی ب
برنامــه هفتــم، اشــتباهات برنامه هــای قبــل تکــرار نشــود و ایــن برنامــه بایــد منطبــق بــا 

ــود  ــب ش ــدون و تصوی ــود م ــای موج واقعیت ه

عضو کمیسیون انرژی مجلس و رئیس کمیته نیروپرویز محمدنژاد

رمضانعلــی ســنگدوینی هــم یکــی از اعضــای کمیســیون انــرژی مجلس شــورای اســالمی 
کــه در گفتگــو بــا روابــط عمومــی ســندیکا بخــش خصوصــی را ناجــی صنایــع انرژی کشــور 
دانســته و اذعــان کــرده بــود: نجــات انــرژی کشــور در همــه حوزه هــا اعــم از بــرق، گاز و 
نفــت بــه دســت بخــش خصوصــی اســت، ایــن بخــش همیشــه بایــد در میــدان باشــد و 

مــورد حمایــت قــرار بگیــرد
او حمایــت ســازمان یافتــه و هدفمنــد از فعــاالن بخــش خصوصــی صنعــت بــرق را شــاه 
کلیــد حفــظ ظرفیــت ایــن صنعــت دانســته و گفتــه بــود: بــی توجهــی بــه الزامــات حــل 
ــعه ای  ــاخت های توس ــرای زیرس ــدی ب ــدی ج ــه تهدی ــد ب ــوزه می توان ــن ح ــکالت ای مش
صنعــت بــرق تبدیــل شــود. بــه همیــن دلیــل دولــت و وزارت نیــرو بایــد تمرکــز ویــژه ای بــر 
موضــوع رفــع موانــع پیــش روی فعــاالن ایــن صنعــت بــه ویــژه مســاله مطالبــات معــوق 

آن هــا داشــته باشــند.
ســنگدوینی در بخــش دیگــری از ایــن گفتگــو بــه مطالبــات ۹۰ هــزار میلیــارد تومانــی 
ــش  ــود: بخ ــرده ب ــح ک ــاره و تصری ــرو اش ــرق از وزارت نی ــت ب ــی صنع ــش خصوص بخ
خصوصــی صنعــت بــرق حــدود ۱۵۰ هــزار شــغل مســتقیم در کشــور ایجــاد کــرده 
ــت.  ــردم اس ــت از م ــش، حمای ــن بخ ــت از ای ــاس حمای ــن اس ــر همی ــت، ب اس
ــرای  ــی ب ــرق، تضمین ــت ب ــی صنع ــش خصوص ــه بخ ــد ب ــی بای ــرایط فعل در ش
ســرمایه گذاری داده شــود تــا بــا ایجــاد انگیــزه در آن هــا بــرای ســرمایه گــذاری 
در صنعــت بــرق، بتــوان تولیــد و مصــرف بــرق را بــه تعــادل رســاند. ســرمایه گذاری 
بخــش خصوصــی در صنعــت بــرق چــه در حــوزه صنایــع و چــه در حــوزه خانگــی، بایــد 

ســودآور بــوده و امنیــت الزم را داشــته باشــد.
او بــا تاکیــد بــر اینکــه صنعــت بــرق زیرســاختی ترین صنعــت کشــور اســت، عنــوان کرده 
بــود: بــدون بــرق رشــد و توســعه ای امکانپذیــر نیســت و دولت بایــد در سیاســتگذاری های 

سنگ های بزرگ ۳
پیش روی سرمایه گذاران 

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمیرمضانعلی سنگدوینی

جهــت تهاتــر و تامیــن مالــی اســتفاده کــرده و اقدامــی عملیاتــی را بــرای بازپرداخــت ایــن 
ــد.  ــورت ده ــا ص بدهی ه

او همچنیــن خاطرنشــان کــرده بــود کــه مجلــس شــورای اســالمی بــه ابعــاد خســارات 
ــوع را در  ــن موض ــا ای ــت و قطع ــی آگاه اس ــش خصوص ــه بخ ــی ب ــن بده ــی از ای ناش

ــد داد. ــرار خواه ــر ق ــد نظ ــال ۱۴۰۲ م ــه س ــم و بودج ــه هفت ــای برنام بند ه

ــد  ــت می توان ــدی ایــن صنعــت توجــه جــدی داشــته باشــد. دول ــه اهمیــت کلی خــود ب
ــه آن هــا  ــرای بخــش خصوصــی و کمــک ب ــا اختصــاص تســهیالت بانکــی بلندمــدت ب ب
ــن  ــود را از ای ــت خ ــی، حمای ــای مل ــایر صندوق ه ــره ارزی و س ــدوق ذخی ــق صن از طری
بخــش نشــان دهــد و از ظرفیــت آن بــرای جبــران کمبــود تولیــد بــرق و در نهایــت توســعه 

اقتصــادی کشــور اســتفاده کنــد.
ــتفاده از  ــه اس ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــالمی ب ــورای اس ــس ش ــرژی مجل ــیون ان ــو کمیس عض
ــرورت  ــک ض ــا ی ــات و تصمیم گیری ه ــرق در جلس ــت ب ــی صنع ــش خصوص ــرات بخ نظ
اســت، خاطرنشــان کــرده بــود: یکــی از مشــکالت مدیریــت در کشــور مــا ایــن اســت کــه 
کمتــر از نظــرات نخبــگان و متخصصــان اســتفاده می شــود لــذا ایــن موضــوع بایــد مــورد 
اهتمــام بیشــتری قــرار بگیــرد. برقــراری ارتبــاط بیــن بخــش خصوصــی، دولــت و مجلــس 
نیــز بایــد بیــش از پیــش مــد نظــر باشــد کــه اعضــای کمیســیون انــرژی مجلــس در ایــن 

زمینــه از هیــچ تالشــی دریــغ نخواهنــد کــرد.
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ــه  ــک ده ــش از ی ــران بی ــرق ای ــت ب صنع
اخیــر را در بحرانــی پیش رونــده و گســترده 
از کمبــود منابــع مالــی گذرانــده و علیرغــم 
خصوصــی  بخــش  گســترده  پیگیری هــای 
هنــوز هــم بــه جــز پرداخت هــای گاه بــه 
ــخص  ــدل مش ــی، م ــای مقطع گاه و راهکار ه
و ثابتــی بــرای بازپرداخــت ایــن بدهی هــا 
بــه  درســت  اســت.  نشــده  پیش بینــی 
ــا ابعــادی  ــان ب ــات همچن همیــن دلیــل مطالب
ــن و  ــه گذشــته، اصلی تری گســترده تر نســبت ب
ــکاران،  ــازندگان، پیمان ــش، س ــن چال مخرب تری
ــدگان بخــش خصوصــی  مشــاوران و تامین کنن
محســوب شــده و بیــش از هــر عامــل دیگــری 
ــال  ــه دنب ــوزه را ب ــن ح ــاالن ای ــف فع تضعی

ــت.  ــته اس داش
ــت  ــم یاف ــاده در خواهی ــی س ــک بررس ــا ی ب
ــکاران،  ــات پیمان ــزان مطالب ــه ســال ۱۳۸۴ می ک

ســازندگان و مشــاوران صنعــت بــرق از مجموعه 
شــرکت های تابعــه وزارت نیــرو، رقمــی بالــغ بــر 
ــه بخــش  ــه البت ــود ک ــان ب ــارد توم ــزار میلی ه
قابــل توجهــی از ایــن میــزان بــا پیگیری هــای 
ــه بخــش خصوصــی و مشــارکت وزارت  مجدان
نیــرو در روز هــای پایانــی همــان ســال پرداخت 
ــرد  ــر می ک ــی فک ــر کس ــان کمت ــد. در آن زم ش
کــه قــرار اســت مســاله انباشــت مطالبــات بــه 
یــک چالــش بــزرگ بــرای صنعــت بــرق تبدیــل 
شــود کــه دامنــه زمانــی اســتمرار آن تــا قریــب 

ــد.  ــترش می یاب ــه گس ــه دو ده ب
امــا واقعیــت ایــن اســت کــه ابتــدای مســیر 
کمبــود نقدینگــی و شــاید بهتریــن روز هــای این 
صنعــت، در همــان ســال ها رقــم خــورد. در آن 
ــه  ــرق در موازن ــت ب ــی صنع ــان مال ــان جری زم
ــورت  ــه ص ــرو ب ــای وزارت نی ــد و هزینه ه درآم
متناســب شــکل گرفتــه بــود و ایــن وزارتخانــه 

علیرغــم بدهی هایــش، در جریانــی مســتمر 
ــدات  ــی مدیریــت تعه و توســعه محــور، توانای
ــتم  ــی و سیس ــش خصوص ــه بخ ــی اش ب مال
ــر اســاس  ــژه آنکــه ب ــه وی بانکــی را داشــت، ب
ــه توســعه، افزایــش تدریجــی  ــن برنام چهارمی
ــازی  ــا متناسب س ــرژی ت ــای ان ــت حامل ه قیم
آن بــا نــرخ تــورم ســاالنه در دســتور کار دولــت 

قــرار گرفــت. 
ــرای  ــس از اج ــژه پ ــه وی ــد ب ــال های بع در س
قانــون هدفمنــدی یارانه هــا کــه بازنویســی 
نــه چنــدان موفقــی از برنامــه اصــالح تدریجــی 
قیمــت حامل هــای انــرژی در قانــون چهــارم 
ــال  ــرق کام ــت ب ــرای صنع ــود، ورق ب ــعه ب توس
برگشــت. در طــول همیــن مــدت افســار مدیریت 
ــت  ــت دول ــت ارز از دس ــی قیم ــرل تکلیف و کنت
رهــا شــد و ارز هــم بــه شــکلی لجــام گســیخته و 

ــت. ــش یاف ــی افزای ــل پیش بین غیرقاب

کارشناس روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایرانسمیه کاظم زاده دهکردی

توانمندی های صنعت برق

بــه ایــن ترتیــب فعــاالن صنعــت بــرق 
پــس از جهــش نــرخ ارز در چنــد مرحلــه و 
ــد  ــه بع ــال ۹۶ ب ــدد از س ــال های متع ــی س ط
عمــال در تلــه بزرگتــری از بحــران نقدینگــی 
ــار شــدند. ترکیــب چالش هــای متعــددی  گرفت
افزایــش  ارز،  نــرخ  افزایــش  رکــود،  نظیــر 
ــف،  ــه و قرارداد هــای بالتکلی قیمــت مــواد اولی
ــر روز در  ــی ه ــول مل ــه ارزش پ ــرایطی ک در ش
حــال کاهــش و تــورم در حــال افزایــش بــود، 
خســارات و آســیب های ناشــی از انباشــت 
ــد  ــن رون ــرد و ای ــر ک ــد براب ــان را چن مطالباتش
تــا امــروز بــه شــکلی مســتمر ادامــه داشــته و 
ــن مســاله  ــودن ای ــا ب ــم دیرپ متاســفانه علیرغ
همچنــان وزارت نیــرو بــرای تســویه بدهی هــا 
ــدام  ــرکت ها اق ــن ش ــات ای ــت مطالب و پرداخ

ــت. ــته اس ــری نداش موث
مســتمر  ناکارآمد هــای  میــان  ایــن  در 
و  تحریم هــا  دوبــاره  بازگشــت  مدیریتــی، 
ــی  ــم عوامل ــا ه ــابقه در بازار ه ــی بی س بی ثبات
بــه  ســال ها  ایــن  طــول  در  کــه  بودنــد 
ــن  ــور دام ــرق کش ــت ب ــه صنع ــری بودج کس
ــم  ــه در حــال حاضــر رق ــه طــوری ک ــد، ب زده ان
ــش  ــاالن بخ ــه فع ــرو ب ــای وزارت نی بدهی ه
خصوصــی در حوزه هــای ســاخت و پیمانــکاری 
و تولیدکننــدگان بــرق و همچنیــن سیســتم 
بانکــی، بالــغ بــر ۹۰ هــزار میلیــارد تومــان 

می شــود. زده  تخمیــن 
ــل  ــاره دالی ــه درب ــت ک ــن اس ــت ای واقعی
ایجــاد ایــن جریــان نابهنجــار مالــی در صنعــت 
ســوی  از  متعــددی  اظهارنظر هــای  بــرق 
ایــن  کارشناســان، مدیــران و صاحبنظــران 
ــترک  ــل مش ــه فص ــه ک ــورت گرفت ــت ص صنع
همــه آن هــا قیمت گــذاری بــرق و فاصلــه قابــل 
توجــه قیمــت تمــام شــده و تکلیفی ایــن کاال و 
اقتصــاد بیمــار و ناپایــدار صنعــت بــرق اســت. 
البتــه اصــالح اقتصــاد بــرق محــدود بــه تغییــر 
ــش از  ــوده و پی ــرژی نب ــای ان ــت حامل ه قیم
آن نیازمنــد اصالحاتــی ســاختاری در نظــام 
قیمت گــذاری، حقــوق و قــراردادی، تأمیــن 

مالــی و ســرمایه گذاری و تســویه مطالبــات 
ــات  ــن اصالح ــت. ای ــی دانس ــش خصوص بخ
ــان  ــه جری ــوند ک ــام ش ــکلی انج ــه ش ــد ب بای
ــوازن  ــرق مت ــت ب ــای صنع ــد و هزینه ه درآم
ــد  ــت رون ــن صنع ــرمایه گذاری در ای ــده و س ش

ــد. ــدا کن ــودی پی صع
ــرای  ــزام ب ــن ال ــاس مهمتری ــن اس ــر همی ب
حفــظ ظرفیت هــای کنونــی صنعــت بــرق، 
توجــه ویــژه و جــدی بــه اقتصــاد صنعــت بــرق 
و نیــز تســویه بدهی هــای انباشــت شــده 
وزارت نیــرو اســت؛ ایــن بدهی هــا، عــالوه 
ــن صنعــت را  ــه بخــش خصوصــی ای ــر آن ک ب
ــرای  ــی ب ــه مانع ــال ب ــد، عم ــف می کنن تضعی
ــه  ــی ب ــش خصوص ــرمایه های بخ ــذب س ج

صنعــت هــم شــده اســت. ادامــه رونــد فعلــی، 
عــالوه بــر آنکــه موجــب از دســت رفتــن 
صادراتــی  و  تولیــدی  ملــی  ظرفیت هــای 
ایــن صنعــت کــه طــی چنــد دهــه بــه دســت 
آمــده، می شــود، بیــکاری هــزاران نفــر نیــروی 
ــال  ــه دنب ــز ب ــرکت ها را نی ــن ش ــاغل در ای ش
ــد عواقــب  خواهــد داشــت کــه قطعــا می توان
ــد.  ــته باش ــی داش ــترده ای در پ ــی گس اجتماع
از ایــن رو بــه جــرات می تــوان گفــت کــه 
دســتگاه های  در  مالــی«  »انضبــاط  ایجــاد 
جهــت  نیــرو  وزارت  زیرمجموعــه  اجرایــی 

تســویه به موقــع مطالبــات بخــش خصوصــی، 
بخــش  مطالبــه  مهمتریــن  و  اصلی تریــن 

ــت.  ــی اس ــرایط کنون ــی در ش خصوص
ــرق  ــت ب ــندیکای صنع ــتا س ــن راس در همی
ــه دور از  ــرده اســت ب ــالش ک ــواره ت ــران هم ای
ــی،  ــکل های صنف ــوم تش ــای مرس گالیه ورزی ه
در کنــار وزارت نیــرو و شــرکت توانیــر بــه 
ــود  ــوان خ ــه و ت ــی پرداخت ــای عملیات راهکار ه
ــیر  ــرق از مس ــت ب ــکالت صنع ــل مش ــر ح را ب
مشــارکت، همفکــری و همــکاری متمرکــز کنــد، 
ــرو  ــد وزارت نی ــر می رس ــه نظ ــفانه ب ــا متاس ام
ــول و  ــات معم ــه جــز اقدام ــر ب و شــرکت توانی
متــداول کــه بــا وجــود کمبــود شــدید نقدینگی 
ــی عمــال  ــز تحریم هــای بین الملل در کشــور و نی
راه بــه جایــی نمی برنــد، اقــدام مشــخص 

ــد. ــود ندارن ــتور کار خ ــری را در دس دیگ
در شــرایطی کــه رقــم مطالبــات بخشــی 
عضــو  کوچــک  و  متوســط  شــرکت های  از 
ــه ۵  ــب ب ــران قری ــرق ای ــت ب ــندیکای صنع س
هــزار میلیــارد تومان اســت، اســتمرار ایــن روند 
ــش  ــه بخ ــارات وارده ب ــه خس ــد دامن می توان
ــه  ــد ک ــترش ده ــدی گس ــه ح ــی را ب خصوص
ــران آن ناممکــن شــود. از ایــن رو ضــروری  جب
اســت کــه وزارت نیــرو ضمــن عمــل بــه وظایف 
ــریع  ــرای تس ــزی ب ــود و برنامه ری ــی خ حاکمیت
در بازپرداخــت بدهی هایــش، بــه عنــوان یــک 
الــزام قانونــی، از تعطیلــی بنگاه هــای اقتصــادی 
ــی  ــی ناش ــای اجتماع ــرق و پیامد ه ــت ب صنع
از آن از جملــه ایجــاد مــوج مخربــی از بیــکاری 
ــتاورد های  ــرده و دس ــری ک ــی جلوگی و نارضایت
ــت در حــوزه ســاخت،  ــن صنع ــل ســاله ای چه
ــر  ــد. در غی ــظ کن ــاوره را حف ــکاری و مش پیمان
ایــن صــورت بــدون هیــچ تردیــدی ایــن 
ــات  ــه اقدامــات و خدم ــم هم ــه علیرغ وزارتخان
رفتــن  میــان  از  پاســخگوی  بایــد  خــود 
ــکاری و مهندســی  ظرفیت هــای ســاخت، پیمان
مشــاوری باشــد کــه در طــول چهــار دهــه اخیــر 
پرچمــداران خودکفایــی و صــادرات تجهیــزات و 

ــد  ــور بوده ان ــی کش ــی و مهندس ــات فن خدم

مطالبات معوق و

ســــــــــــقوط آزاد 

ــل  ــاره دالی ــه درب ــن اســت ک ــت ای واقعی
ایجــاد ایــن جریــان نابهنجــار مالــی در 
صنعــت بــرق اظهارنظر هــای متعــددی از 
ــران و صاحبنظــران  ســوی کارشناســان، مدی
ــل  ــه فص ــه ک ــورت گرفت ــت ص ــن صنع ای
ــرق  ــذاری ب ــا قیمت گ ــه آن ه ــترک هم مش
و فاصلــه قابــل توجــه قیمــت تمــام شــده و 
تکلیفــی ایــن کاال و اقتصــاد بیمــار و ناپایــدار 

ــت.  ــرق اس ــت ب صنع
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مدیرعامل شرکت قوی ساز نیرواصغر محمدی

وزارت نیرو در مقابل سازندگان

»اصغــر محمــدی«، مدیرعامــل شــرکت قوی ســاز نیــرو در ایــن نگاشــت بــه مصادیــق واضحــی از بــروز چالــش 
ــای  ــده وعیده ــدگان و وع ــدی تولیدکنن ــت تولی ــش ظرفی ــات، کاه ــت مطالب ــون انباش ــرژی همچ ــوزه ان در ح
ــت از  ــه حکای ــاله ک ــده هرس ــن ش ــعار های تبیی ــات و ش ــت مطالب ــوص پرداخ ــئوالن در خص ــرانجام مس ــی س ب
مانع زدایی هــا و ... دارنــد و در مقابــل تولیدکننــدگان را بــا موانــع بیشــتری مواجــه می  کننــد؛ اشــاره کــرده اســت.
ــه  ــار شــوک اقتصــادی را تجرب ــد ســه ب ــر حضــور ســی ســاله در عرصــه تولی ــن ســال ها و در عم در طــول ای
ــغ از ســال گذشــته. در  ــا هــر ســال دری ــه اســت ام ــک دوم کاهــش یافت ــه ی ــا ب ــه اندوخته هــای م ــم ک کرده ای
آســتانه نــوروز و بــا تعییــن شــعار ســال کــه در ســال های اخیــر رنــگ و بــوی اقتصــادی نیــز بــه خــود گرفتــه، 
ــات  ــه مطالب ــی در زمین ــاید گشایش ــا ش ــود ت ــن می ش ــدی روش ــوی امی ــد و کورس ــزی بر می دارن ــئوالن خی مس
حاصــل شــود و مانعــی از ســر راه تولیــد برداشــته شــود؛ امــا بــا شــروع اردیبهشــت و خــرداد همــه چیــز دوبــاره 
ــزده ســال  ــه پاشــیده می شــود. پان ــر روی مشــکالت کهن ــرد و گــرد فراموشــی ب ــه خــود می گی رنــگ کلیشــه ب
اســت کــه پرداخــت مطالبــات تولیدکننــدگان بــه ســختی انجــام می شــود و متاســفانه در ســال های 
اخیــر دیگــر بــه حالــت قطــره چکانــی رســیده؛ ایــن موضــوع باعــث نابــودی بســیاری از تولیدکننــدگان 

پرتــالش صنعــت بــرق شــده اســت.
ــع  ــا در حــال حاضــر 49 درصــد شــرکت های توزی ــود ام ــی ب ــال دولت ــع کام پیشــتر ســاختار شــرکت های توزی
بــه صــورت دولتــی و 51 درصــد آن بــه صــورت غیردولتــی اداره می شــوند کــه البتــه در اســم غیردولتــی امــا رســمًا 
دولتــی هســتند. در پــی ایــن موضــوع عــدم اختصــاص بودجــه کافــی در بودجه نویســی ســالیانه شــرکت های 

توزیــع و عــدم وجــود نقدینگــی در توانیــر را می تــوان از علــل انباشــت مطالبــات دانســت.
تولیدکنندگانــی نظیــر شــرکت قوی ســاز نیــرو کــه عضــو ســندیکا و کمیتــه یراق ســازان ایــن تشــکل هســتند؛ 
اغلــب پرداخــت مطالبــات حقوقــی، پاداشــی و ســنواتی پرســنل خــود را بــه پایــان ســال موکــول می کننــد. بــا 
ــات  ــول مطالب ــه وص ــاه دغدغ ــن م ــل بهم ــرکت ها از اوای ــن ش ــه ای ــت ک ــی اس ــوع طبیع ــن موض ــه ای ــه ب توج
را بیــش از پیــش پیگیــری کننــد تــا در پایــان ســال و عیــد نــوروز در پرداخــت حقــوق شــرمنده کارکنــان خــود 

نباشــند.
متاســفانه سیاســتی کــه وزارت نیــرو و شــرکت توانیــر در مقابــل شــرکت های توزیــع قــرار داده سیاســت درســت 
و بــه حقــی نیســت. سیاســتی کــه در آن وعده هایــی همچــون پرداخــت نقــدی دســتمزد، اســتعالم ها و مناقصــات 
مطــرح می شــود. بــر همیــن اســاس و پیــرو همیــن وعده هــای بی ســرانجام، پیمانــکار بــدون مشــخص شــدن 
زیــان پرداخــت، بــدون پیــش پرداخــت در اســتعالم و مناقصــه شــرکت می کنــد و قیمــت پــروژه را بــا حداقــل 
ــد و  ــکار می مان ــت پیمان ــد؛ در نهای ــام می ده ــروژه را انج ــود و پ ــده می ش ــه برن ــد. زمانیک ــه می ده ــت ارائ قیم
مطالبــات کارکنانــش و یــک شــرکت توزیــع بی تعهــد بــه وعده هــا و قــول و قرارهــا. بــه عنــوان مثــال آنقــدر کــه 
ــع  ــه و صــرف پروژه  هــای شــرکت های توزی ــد هزین ــازار تولی ــرو در ســال 1400 نقدینگــی خــود را در ب قوی ســاز نی

کــرد؛ در پــی آن تــوان پرداخــت هزینه هــای پرســنلی خــود را بــرای ســال نــو بــه طــور کامــل از دســت داد. 
ــر اشــاره  ــپ توســط توانی ــرارداد تی ــالغ ق ــه تالش هــای ســندیکا درخصــوص اب ــن بخــش الزم اســت ب در ای
کــرد. بــا ابــالغ و اجرایــی شــدن قــرارداد تیــپ امــکان حــل بیشــتر مشــکالت از جملــه موضــوع پیــش پرداخــت ، 
پرداخــت مابه التفــاوت افزایــش قیمــت فلــزات متاثــر از نــرخ ارز، مشــخص کــردن زمــان بازپرداخــت مطالبــات از 
محــل قراردادهــای منعقــد شــده و... فراهــم می شــد امــا متاســفانه هیــچ یــک از شــرکت های توزیــع بــه قــرارداد 
ــه هیــچ  ــد پیــش پرداخــت ب ــرارداد تیــپ اســتفاده می شــود، بن ــد و اگــر هــم جایــی از ق تیــپ تمکیــن نکردن
 وجــه اجــرا نمی شــود، بنــدی کــه می توانســت حداقــل در موضــوع انباشــت مطالبــات کمــک حــال شــرکت های 

پیمانــکار در مقابــل شــرکت های توزیــع باشــد.
در انجــام مناقصــات قیــد تامیــن اعتبــار مســاوی اســت بــا تامیــن نقدینگــی. نمی تــوان تامیــن اعتبــار را بــدون 
ــا شــما. آیــا می تــوان گفــت  تامیــن نقدینگــی تاییــد کــرد و محــل پرداخــت آن را مشــخص نکــرد. قضــاوت ب

سیاست 
انقباضی

اقتصــاد »دولتــی و نفتــی«، »فضــای نامناســب کســب و کار« و البتــه 
ــروز  ــدی در ب ــل کلی ــادی« از عوام ــاختار اقتص ــفافیت در س ــود ش »نب
ــوند. از  ــوب می ش ــادی محس ــاالن اقتص ــرای فع ــدی ب ــای ج چالش ه
ــی اســت کــه  ــت یکــی دیگــر از عوامل ــودن دول ــزرگ ب ســوی دیگــر ب
زمینــه چالــش را فراهــم کــرده و بخــش خصوصــی را بــه حاشــیه بــرده 
ــات  ــاد و مداخ ــت در اقتص ــترده دول ــت گس ــع دخال ــت. در واق اس
قیمتــی و البتــه چندنرخــی بــودن ارز در کنــار ایجــاد انحصــار در ســالیان 
ــت  ــه در نهای ــوی ک ــه نح ــوده، ب ــش زا ب ــترهای چال ــته از بس گذش
خروجــی چنیــن وضعیتــی، امضاهــای طایــی و مجوزهایــی بــوده کــه 
ــه را در اقتصــاد ایــران خدشــه دار کــرده اســت.  مفهــوم رقابــت عادالن
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ــرو اســت  ــی همچــون شــرکت قوی ســاز نی ــات تولیدکنندگان ــان مطالب ــت هم ــرو از دول ــب وزارت نی ــن طل ای
کــه ســرمایه های خــود را بــه نقدینگــی تبدیــل و وارد چرخــه تولیــد کــرده و ایــن قراردادهــا را کــه بــه نوعــی از 
ــه اجــرا کــرده اســت. ایــن چرخــه بیمــار باعــث شــده  گــروه عمرانــی و نوســازی محســوب می شــوند، متعهدان
ســرمایه های تولیدکننــدگان بــدون هیــچ ســود و نفعــی نابــود شــود. امــروز ماییــم و دســتان خالــی و شــرایط 
ســخت حاکــم شــده در عرصــه تولیــد ایــن صنعــت. هیچ کــس نیســت کــه صــدای تولیدکننــده را بشــنود. البتــه 
ــنوند و در  ــی می ش ــه خوب ــع ب ــرکت های توزی ــدگان را ش ــتخوان های تولیدکنن ــدن اس ــته ش ــدای شکس ــه ص ک

ــع! ــرکت های توزی ــی ش ــان ترق ــده اند نردب ــا ش ــن تولیدکننده ه ــت ای نهای
امــا امــروز بــه نظــر می رســد جایــگاه ســندیکا در وزارت نیــرو تــا حــدی تضعیــف شــده اســت، ایــن بــه معنــای 
گالیــه از ســندیکا نیســت. ســندیکا پناهــگاه هــم صنفی هــای ماســت. ســندیکا جایگاهــی ا ســت بــرای فعــاالن 
صنعــت بــرق همچــون شــرکت قوی ســاز نیــرو. مــا در ســندیکا جمــع می شــویم و مطالباتمــان را در قالــب انجمــن 
صنفــی از دولــت پیگیــری می کنیــم. هیــات مدیــره جدیــد هــم پیگیــر مــوارد معتنابهــی همچــون مطالبــات اعضــا 
هســتند و مــا از همگــی ایــن بزرگــواران سپاســگزاریم امــا بــاز هــم تاکیــد می کنیــم کــه وزارت نیــرو هنــوز هــم 

جایــگاه موثــری بــرای ســندیکا قائــل نیســت و هزینــه ایــن رویکــرد، نابــودی تولیدکننــده اســت. 
ــی  ــرو در هیچ جای ــالمت آمیز از وزات نی ــورت مس ــه ص ــو ب ــرکت های عض ــوق ش ــه حق ــت و مطالب درخواس
شــنیده نخواهــد شــد. بارهــا از دوســتانمان در هیــات مدیــره ســندیکا خواســته ایم و البتــه خواســت شــخصی و 
قلبــی  خــود مــن بــوده اســت کــه بــه علــت بی تعهــدی  شــرکت های توزیــع، تعامــل ســندیکا بــا شــرکت توانیــر 
و وزارت نیــرو بــه حداقــل برســد تــا شــاید بــه ایــن طریــق بــه شــرکت های عضــو توجــه شــود. تولیدکننــده اگــر 
تنهــا بــه وزارت نیــرو مراجعــه کنــد حتــی اجــازه ورود از درب توانیــر را نخواهــد داشــت؛ امــا در پوشــش ســندیکا 

و بــه عنــوان عضــوی از ایــن تشــکل می توانــد حقــوق خــود را مطالبــه کنــد.
حــال بــا ایــن اوصــاف اگــر هــر کــدام از اعضــا بــه صــورت انفــرادی بــه وزارت نیــرو مراجعــه کننــد در همــان 
ورودی وزارتخانــه متوقــف می شــوند و می دانیــم کــه اصــال اجــازه ورود نخواهنــد داشــت. ایــن عــدم پاســخگویی 
و نگــرش از وزارت نیــرو و توانیــر نیــز بــه الیه هــای زیریــن یعنــی شــرکت های توزیــع ســرایت کــرده اســت، بــه 
عنــوان مثــال شــما اگــر بــا مدیــر مالــی یکــی از شــرکت های توزیــع کــه در رده کارمنــدان قــرار دارد طــرح مســاله 
کنیــد بــه هیــچ عنــوان پاســخگوی شــما نخواهــد بــود! بنــده بــه عنــوان تولیدکننــده چهــار ســال و انــدی پیگیــر 
یــک مالقــات شــخصی بــا آقــای رخشــانی مهر بــودم کــه در نهایــت نیــز موفــق بــه انجــام ایــن مالقــات نشــدم! 
وقتــی مســئوالن وزارت نیــرو در رویدادهــای صنعــت بــرق توســط ســندیکا دعــوت می شــوند و بــه موضــوع 
ــت  ــه دس ــا را ب ــه اینه ــم هم ــن مراس ــد از ای ــد و بع ــان دارن ــو اذع ــرکت های عض ــه ش ــرو ب ــکاری وزارت نی بده
فراموشــی می ســپارند.  فرامــوش نکنیــم کــه اصلی تریــن مشــکل اعضــای ســندیکا مطالبــات آنهاســت و 
نبایــد موضــوع مطالبــات بــا موضوعاتــی نظیــر راهکارهــای عبــور از خاموشــی در تابســتان کــه توســط 

ــرود.  ــه حاشــیه ب وزارت نیــرو مطــرح می شــود، ب
ایــن روزهــا موضــوع مطالبــات موجــب شــده کــه اشــتیاقی در تولیدکننــدگان باقــی نمانــد. یــادآور می شــوم 
زمانــی وزارت نیــرو قصــد داشــت تولیدکننــدگان را بــا عضویــت در ســندیکا و زیــر چتــر توانیــر ســاماندهی کنــد، به 
همیــن خاطــر تولیدکننــدگان عضــو ســندیکا بــا هزینه هــای هنگفتــی اقــدام بــه اخــذ گواهینامــه و تاییدیه هــای 
تعییــن شــده کردنــد. الزم بــه ذکــر اســت ایــن تاییدیه هــا هــر دوســال یــک  بــار بــا پرداخــت مبالغــی در حــدود 

150 الــی 200 میلیــون تومــان بــه پژوهشــگاه نیــرو تمدیــد می شــود. 
در نهایــت شــرایط اقتصــادی کشــور بــا روش تعامــل فعلــی وزارت نیــرو بــا تولیدکننــدگان داخلی بســیار منافات 
دارد. خواســت قلبــی اعضــای کمیتــه یــراق ســندیکا اجــرای عدالــت در تخصیــص و پرداخــت بدهــی خــود بــه 
طلبــکاران اســت. بــه تعبیــر دیگــر همگــی در داخــل یــک کشــتی همســفریم چنانچــه مشــکلی بــرای ایــن کشــتی 

پیــش بیایــد و جبــران نشــود، همــه غــرق خواهیــم شــد 

کــه متولــی برگــزاری مناقصــه نمی دانــد نقدینگــی ایــن مناقصــه را بایــد از کجــا تامیــن کنــد؟! امــا حقیقــت ایــن 
اســت کــه وزارت نیــرو هیــچ تعهــدی بــه تولیدکننــده ایرانــی نــدارد. میــزان پایبنــدی وزارت نیــرو و توانیــر بــه 
مفــاد قــرارداد منعقــد شــده بــا شــرکت های داخلــی در مقایســه بــا شــرکت های خارجــی صفــر اســت. اگــر طــرف 
قــرارداد وزارت نیــرو یــک شــرکت خارجــی باشــد حتــی بــرای یــک روز تاخیــر در پرداخــت ضــرر و زیــان محاســبه 

ــرای شــرکت های ایرانــی اینطــور نیســت! و پرداخــت می شــود امــا ب
ــکار قــرارداد، تضامیــن  حســن انجــام قــراداد را می پردازنــد  شــرکت های تولیدکننــده ایرانــی بــه عنــوان پیمان
ــد  ــه بع ــط و در مرحل ــا ضب ــه  آنه ــدا ضمانت نام ــرارداد در ابت ــرای ق ــکل در اج ــا و مش ــروز خط ــورت ب و در ص
ــرای  ــرارداد از ایــن شــرکت ب ــا عقــد ق ــد و ی ــام شــرکت از لیســت مناقصــات خــارج می  شــود و در ادامــه خری ن
شــرکت های توزیــع ممنــوع می شــود. بــه همیــن راحتــی تولیدکننــده کنــار گذاشــته می شــود؛ در قــرارداد تیــپ 
ــا  ــفانه کارفرم ــه متاس ــود ک ــه می ش ــر گرفت ــت در نظ ــوان پیش پرداخ ــه عن ــروژه ب ــغ پ ــد مبل ــی 25 درص 20 ال
سرســوزنی بــه ایــن موضــوع پایبنــد نیســت و آن را مشــروط  بــه وجــود نقدینگــی کــرده اســت. درصــد ذکر شــده 

ــکار پرداخــت نمی شــود.  ــه پیمان ــر مواقــع ب ــرای پیــش پرداخــت هــم در اکث ب
بــه چــه دلیــل تولیدکننــده نبایــد مجــاز باشــد قــرارداد را بــه خاطــر عــدم پرداخــت  بــه موقــع مطالبــات یــک 
طرفــه فســخ کنــد؟ چــرا ایــن حــق مســلم را بــه تولیدکننــده نمی دهنــد؟! بخــش خصوصــی ســرمایه اش را چطــور 
بــه دســت آورده کــه بایــد اینگونــه آتــش و چــوب حــراج بــه آن بزنــد؟ نزدیــک بــه 4 ســال اســت کــه شــرکت 
قــوی ســاز نیــرو از یکــی از شــرکت های توزیــع حــدود یــک میلیــارد تومــان مطالبــه دارد. خاطرنشــان می کنــم 
کــه در چهــار ســال گذشــته قیمــت فــروش دالر ده هــزار تومــان بــود و در آن تاریــخ ایــن مطالبــه ارزش اقتصــادی 
زیــادی داشــت امــا بــه قیمــت روز دالر، ایــن مطالبــه امــروز دیگــر ارزش مالــی چندانــی نــدارد و تــا بــه ایــن لحظــه 
وصــول نشــده اســت. پیــرو همیــن موضــوع بــه مدیرعامــل شــرکت توزیــع متبــوع بیــش از ده هــا نامــه نوشــتیم 
کــه مطالبــات شــرکت قــوی ســاز نیــرو بــه بیــش از چهــار ســال رســیده اســت و چــرا تــا بــه حــال نســبت بــه 
پرداخــت آن هیــچ اقدامــی صــورت نگرفتــه؟! و تــا ایــن لحظــه هیــچ جوابــی از ایشــان دریافــت نکرده ایــم! در 
نهایــت شــرکت های توزیــع بــرای وصــول مطالبــات، تولیدکننــدگان را بــه طــرح شــکایت از قــوه قضائیــه راهنمایــی 
می کننــد؛" بــرو و شــکایت کــن!" آیــا ایــن پاســخ زحمــات سی ســاله تولیدکننــدگان اســت؟ ایــن توهینــی بیــش 
ــت  ــه نظــر می رســد اهان ــرق اســت، ب ــه عضــو ســندیکای صنعــت ب ــده ای ک ــده نیســت، تولیدکنن ــه تولیدکنن ب

بیشــتر بــه مجموعــه ســندیکای صنعــت بــرق باشــد.
ــود نقدینگــی شــدید در ایــن حــوزه  ــات باعــث ایجــاد کمب ــدن در وضعیــت عــدم پرداخــت مطالب باقــی مان
ــرمایه های  ــری و س ــرمایه گذاری در آن کناره گی ــازار و س ــن ب ــا از ای ــکاران م ــر هم ــه اکث ــورت ک ــن ص ــده، بدی ش
خــود را بــه ســایر حوزه هــای اقتصــادی انتقــال داده انــد. از ایــن موضــوع نبایــد بــه راحتــی عبــور کــرد کــه ایــن 
خــود ضربــه مهلکــی اســت بــر پیکــره صنعــت بــرق. آنهایــی کــه تــالش می کننــد تــا در صنعــت بــرق همچنــان 
باقــی بماننــد متوســل می شــوند بــه وام هــای بانکــی. بایــد در نظــر بگیریــم کــه در هــر صــورت بانک هــا وام را 

ــد.  ــت می کنن ــودهای کالن پرداخ ــا س ب
اصــال قــرار بــود بخشــی از یارانــه انــرژی وارد چرخــه تولیــد صنعــت بــرق شــود و بــه عنــوان وام هــای کم بهــره 
ــن  ــرای شــروع از محــل ای ــود نقدینگــی خــود را ب ــد کمب ــده بتوان ــرد و تولیدکنن ــرار گی ــده ق ــار تولیدکنن در اختی
وام هــا برطــرف کنــد. هرســاله قیمــت حامل هــای انــرژی درصــد ناچیــزی افزایــش می یافــت و در پــی آن تمامــی 
درآمــد حاصــل از فــروش بــرق مســتقیما بــه حســاب شــرکت های توزیــع واریــز می شــد؛ امــا پــس از موضــوع 
تخصیــص مســتقیم یارانــه بــه مــردم ایــن درآمــد مســتقیما بــه خزانــه کشــور واریــز می شــود و مــازاد آن کــه 
ــد و  ــد کاری از پیــش ببرن ــه عمــال نمی توانن ــع می شــود ک ــزی اســت، وارد حســاب شــرکت های توزی ــغ ناچی مبل
بایــد گفــت چرخشــان نمی چرخــد. ایــن امــر نیــز موجــب شــده کــه دولــت بــه مراتــب مبالــغ بیشــتری بــه وزارت 

نیــرو بدهــکار شــود.
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بازخوانی پرونده یک دهه چالشبازخوانی پرونده یک دهه چالش

تاکنــون چــه هزینه هــا و خســاراتی 
بــه  دســتوری  قیمت گــذاری  محــل  از 

ــت؟ ــده اس ــل ش ــرق تحمی ــت ب صنع

کــه  اســت  ایــن  رایــج  دیــدگاه 
می توانــد  بــرق  قیمــت  واقعی کــردن 
ــرایط  ــژه در ش ــه به وی ــت جامع ــه معیش ب
اقتصــادی دشــوار کنونــی آســیب برســاند. 
شــما ایــن دیــدگاه را چگونــه ارزیابــی 

؟ می کنیــد

سال هاســت ســاختار معیــوب اقتصــاد 
مهم تریــن  از  یکــی  به عنــوان  بــرق 
مطــرح  صنعــت  ایــن  چالش هــای 
ــاختار  ــن س ــما ای ــدگاه ش ــود، از دی می ش
معیــوب را از چــه مســیِر امکان پذیــر و 

اجرایــی می تــوان اصــالح کــرد؟

ــر  ــم از نظ ــادی و ه ــی و اقتص ــر مال ــم از نظ ــیاری را ه ــای بس ــتوری هزینه ه ــذاری دس قیمت گ
ســاختاری بــه صنعــت بــرق کشــور وارد کــرده اســت. از نظــر مالــی انباشــت بدهــی وزارت نیــرو بــه 
تولیدکننــدگان بــرق و پیمانــکاران فعــال در ایــن حــوزه ناشــی از تعییــن دســتوری تعرفه هــای بــرق 
بــدون توجــه بــه هزینه هــای تولیــد و توزیــع بــرق اســت. در کنــار ایــن امــر، وجــود بدهــی بــه 
فعــاالن صنعــت بــرق منجــر بــه تضعیــف بنیــه اقتصــادی ایــن شــرکت ها بــرای تامیــن 

مالــی و مشــارکت در پروژه هــای وزارت نیــرو در بخــش بــرق شــده اســت.
ــه  ــرای هم ــرق ب ــه ب ــت تعرف ــتوری و پایین نگهداش ــذاری دس ــوق، قیمت گ ــوارد ف ــر م ــالوه ب ع
مصرف کننــدگان از نظــر ســاختاری هــم منجــر بــه بــروز دو خســارت عمــده در کشــور شــده اســت. از 
یــک طــرف قیمت هــای پاییــن منجــر بــه شــکل گیری الگــوی تولیــد و مصــرف مبتنــی بــر مصــرف 
بــاالی انــرژی در کشــور شــده اســت کــه اثــرات آن را در بــاال بــودن شــاخص شــدت انــرژی کشــور 
ــه  ــه ب ــا توج ــکن و... ب ــازندگان مس ــدی، س ــای تولی ــع و بنگاه ه ــرد. صنای ــاهده ک ــوان مش می ت
پاییــن بــودن قیمــت بــرق، انگیــزه کافــی بــرای ســرمایه گذاری در بهینه ســازی مصــرف بــرق و یــا 

ــد. ــی فرایند هــای قدیمــی و فرســوده خــود ندارن جایگزین
ــت  ــده در صنع ــه تمام ش ــر از هزین ــتوری و کم ت ــذاری دس ــوارد، قیمت گ ــن م ــه ای ــار هم در کن
بــرق منجــر بــه کاهــش ســرمایه گذاری در کل زنجیــره تامیــن بــرق )تولیــد، انتقــال و توزیــع( شــده 
کــه مشــکالت متعــدد بــرای تامیــن بــرق مــورد نیــاز کشــور بــه خصــوص در ایــام گــرم ســال پدیــد 

آورده اســت.

ــروج  ــرق، خ ــت ب ــوب صنع ــاختار معی ــالح س ــرای اص ــکار ب ــن راه ــن و موثرتری بهتری
ــم های  ــه مکانیس ــذاری آن ب ــرق و واگ ــن ب ــره تامی ــد زنجی ــرو از فرآین ــت و وزارت نی دول
ــدی در اصــالح  ــد نقــش کلی ــرژی می توان ــورس ان ــن راســتا ب ــی و شــفاف اســت. در همی رقابت
ســاختار اقتصــاد بــرق ایفــا کنــد. وزارت نیــرو و مجموعــه حاکمیت بایــد اقدامــات الزم را بــرای خروج 
بخــش عمــده ای از مصرف کننــدگان از مکانیســم تعرفه گــذاری و واگــذاری تعییــن قیمــت بــه بــورس 
انــرژی داشــته باشــند. طــی دو ســال گذشــته طرح هــای متعــددی در خصــوص توســعه معامــالت 
بــرق در بــورس انــرژی در وزارت نیــرو مطــرح شــده اســت کــه امیــد مــی رود در اســرع وقــت نســبت 
بــه نهایی شــدن طرح هــای مذکــور و انتقــال معامــالت بــرق بــه بــورس انــرژی اقــدام شــود. یــادآور 
می شــود در حــال حاضــر صرفــًا صنایــع بــاالی ۵ مــگاوات امــکان حضــور در بــورس و خریــد بــرق از 
آن را دارنــد و اقدامــات مــورد نیــاز بــرای حضــور مشــترکان بــاالی یــک مــگاوات در ایــن بــورس نیــز 

در حــال انجــام و پیاده ســازی اســت.

ــرق  ــترکین ب ــه مش ــرای هم ــرق ب ــان ب ــردن یکس ــی گران ک ــه معن ــرق ب ــت ب ــردن قیم واقعی ک
ــای  ــت هزینه های ه ــرای پرداخ ــفاف ب ــق و ش ــم های دقی ــن مکانیس ــی تعیی ــه به معن ــت، بلک نیس
ــکان شــبکه بــرق کشــور اســت.  تولیــد و تامیــن بــرق بــه وزارت نیــرو و تولیدکننــدگان بــرق و مال
ایــن امــر منافاتــی بــا سیاســت های دولــت بــرای حمایــت از برخــی از اقشــار مــردم یــا بخش هــای 
ــرق در  ــده ب ــت تمام ش ــرق، قیم ــاد ب ــی اقتص ــای واقع ــر، در فض ــارت دیگ ــه عب ــدارد. ب ــدی ن تولی
ــت از  ــرای حمای ــی ب ــر دلیل ــه ه ــت ب ــه دول ــی ک ــود و در صورت ــن می ش ــفاف تعیی ــمی ش مکانیس

قــــــــــیمت گــــــذاری
ــژه  ــرق به وی ــت در صنعــت ب حضــور پررنــگ دول
تعییــن  و  دســتوری  قیمت گــذاری  حــوزه  در 
ــر رشــد  ــرق، مانعــی ب ــره تامیــن ب تعرفه هــای زنجی
و توســعه ایــن صنعــت در کشــور شــده اســت و در 
ــرای  ــی ب ــکات و چالش های ــد مش ــده می توان آین
ــازار  کشــور پدیــد آورد. حمیدرضــا باقــری معــاون ب
بــرق شــرکت مدیریــت شــبکه بــرق ایــران در پاســخ 
بــه پرســش های »ســتبران« بــه بررســی ایــن 

ــت. ــه اس ــوع پرداخت موض

معاون بازار برق شرکت مدیریت شبکه برق ایرانگفتگو با حمیدرضا باقری

امـــــــــــــــــــــید های وبــــــــــیـــــــــــــــــــــم
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بخــش یــا اقشــار خــاص اقــدام بــه تعییــن تعرفــه یــا پرداخــت یارانــه بــه بــرق مصرفــی ایشــان 
کنــد، بایــد نســبت بــه پرداخــت مابه التفــاوت آن بــه بخــش تولیــد و انتقــال بــرق اقــدام کنــد. در 
حــال حاضــر هــم بــر مبنــای مــاده ۹۰ قانــون اجــرای سیاســت های کلــی اصــل ۴۴ قانــون اساســی، 
دولــت موظــف بــه پرداخــت مابه التفــاوت قیمــت تمام شــده و تعرفــه بــه توانیــر اســت کــه امیــد 

مــی رود در اســرع وقــت نســبت بــه تســویه مطالبــات وزارت نیــرو از ایــن منبــع اقــدام شــود.

قیمت گــذاری  بــر  عــالوه  گویــا 
دســتوری، نقش هــای متعــدد دولــت بــه 
ــا و در  ــنده و کارفرم ــدار، فروش ــوان خری عن
ــم  ــی ه ــش خصوص ــب بخ ــت رقی حقیق
در ســاختار فعلــی و ناکارآمــد اقتصــاد 
ــما  ــی ش ــت. ارزیاب ــوده اس ــر ب ــرق موث ب
ــم  ــرای تنظی ــکاری ب ــه راه ــت و چ چیس
ــرق پیشــنهاد  ــت در صنعــت ب نقــش دول

؟ می کنیــد

ــد  ــش تولی ــت. در بخ ــان نیس ــا یکس ــرق الزام ــرف ب ــا مص ــد ت ــره تولی ــت در زنجی ــش دول نق
ــوده  ــواره در حــال کاهــش ب ــرق هم ــد ب ــت در تولی ــرق و در طــی ســال های گذشــته نقــش دول ب
ــای  ــط نیروگاه ه ــور توس ــرق کش ــرژی ب ــد از ان ــر ۶۰ درص ــغ ب ــال ۱۴۰۰ بال ــه در س ــت. به طوری ک اس
خصوصــی تامیــن شــده اســت. از ســوی دیگــر شــبکه های انتقــال و فــوق توزیــع بــرق بــر اســاس 
سیاســت های اصــل ۴۴ قانــون اساســی کشــور در مالکیــت شــرکت های دولتــی )برق هــای 

ــدارد.  ــه بخــش خصوصــی وجــود ن ــذاری آن ب ــوده اســت و امــکان واگ ــه ای( ب منطق
ــه  ــت هزین ــه دریاف ــدام ب ــود اق ــان خ ــه ذی نفع ــده ب ــه  ش ــات ارائ ــرای خدم ــرکت ها ب ــن ش ای
ترانزیــت )ابالغــی توســط وزات نیــرو بــر اســاس مصوبــه شــورای اقتصــاد( می کننــد و امــکان دخــل 
ــع  ــرکت های توزی ــد ش ــر چن ــم ه ــرق ه ــع ب ــش توزی ــد. در بخ ــا را ندارن ــن نرخ ه ــرف در ای و تص
نیــروی بــرق در لیســت واگــذاری بــه بخــش خصوصــی قــرار دارنــد، امــا اوال بــه دلیــل زیــان ناشــی 
ــر  ــن ام ــع، ای ــت انحصــاری شــبکه های توزی ــل ماهی ــه دلی ــا ب ــرق و ثانی ــروش ب ــذاری ف از تعرفه گ
ــتر  ــاد بس ــرق و ایج ــی ب ــرکت های خرده فروش ــعه ش ــا توس ــا ب ــت. ام ــده اس ــق نش ــون محق تاکن
ــرق از  ــال جداســازی فعالیت هــای تجــاری ب ــه دنب ــرو ب ــت ایشــان، وزارت نی ــرای فعالی مناســب ب
ــی  ــرکت خرده فروش ــر ۴۰ ش ــغ ب ــتا بال ــن راس ــت. در همی ــع اس ــبکه توزی ــت ش ــیمداری و مالکی س
ــرق  ــد و در حــال حاضــر در حــوزه خرده فروشــی ب ــرو دریافــت کرده ان مجوز هــای الزم را از وزارت نی

فعال انــد.
بــا توجــه بــه مــوارد فــوق مشــاهده می شــود کــه نقــش دولــت در زنجیــره تامیــن بــرق کشــور 
ــره  ــران خصوصــی وارد زنجی ــر بخش هــا بازیگ ــال، در دیگ ــه جــز بخــش انتق یکســان نیســت و ب

ــت هســتند. ــن شــده اند و در حــال فعالی تامی

چــه  تــا  رگوالتــوری  نهــاد  ایجــاد 
بهبــود  در  می توانــد  و چگونــه  انــدازه 
ــت  ــذاری و در نهای ــای قیمت گ پارادایم ه
ــت  ــادی صنع ــاختار های اقتص ــالح س اص

ــود؟ ــع ش ــر واق ــرق موث ب

در ابتــدا بایــد خاطــر نشــان کــرد کــه در حــال حاضــر هیــات تنظیــم بــازار بــرق ایــران در وزارت 
نیــرو به عنــوان نهــاد تنظیم گــر بخــش بــرق در حــال فعالیــت بــوده و مقــررات الزم بــرای فعالیــت 
بازیگــران در فرایند هــای تولیــد تــا توزیــع بــرق را تنظیــم می کنــد. پــس بنابرایــن نهــاد رگوالتــوری 

در حــال حاضــر وجــود دارد.
مســاله اساســی در خصــوص فعالیــت نهــاد رگوالتــوری )در داخــل یــا خــارج از وزارت نیــرو( تعیین 
ــن  ــه تعیی ــدام ب ــت اق ــه حاکمی ــی ک ــا زمان ــت؛ ت ــور اس ــاد مذک ــارات نه ــئولیت و اختی ــوزه مس ح
ــرای مصــرف  ــن ب ــرخ ســوخت بســیار پایی ــر ن ــرق نظی ــر در اقتصــاد ب بســیاری از متغیر هــای موث
ــر  ــاد تنظیم گ ــد، نه ــترکین و... می کن ــه مش ــروش ب ــه ف ــرق، تعرف ــت ب ــرخ ترانزی ــا، ن نیروگاه ه

ــرق کشــور داشــته باشــد  ــی در اصــالح ســاختار های معیــوب اقتصــاد ب ــد نقــش چندان نمی توان

بــا نگاهــی بــه وضعیــت مالــی صنعــت بــرق مشــکالت مزمنــی کــه 
شــکلی حــاد بــه خــود گرفتــه بــه وضــوح نمایــان می شــود. علی رغــم 
ــردن یارانه هــا  ــد ک ــون هدفمن ــه در ۱۲ ســال پــس از اجــرای قان اینک
رشــد متوســط ســالیانه درآمــد فــروش بــرق بــه مشــترکین )ناشــی از 
افزایــش نــرخ و افزایــش میــزان فــروش( و همچنیــن رشــد متوســط 
ــر و حــدود ۲۲ درصــد  ــا براب ــرق تقریب ســالیانه هزینه هــای صنعــت ب
ــا  ــال ۱۳۸۹ هزینه ه ــی س ــدای دوره یعن ــه در ابت ــا از آنجاک ــت، ام اس
ــن کســری  ــذا ای ــوده ل ــا ب ــال بیشــتر از درآمد ه ــارد ری ــزار میلی ۱۹ ه
در طــول دوره ادامــه پیــدا کــرده و رشــد متوســط ســالیانه حــدود ۲۶ 
درصــدی داشــته اســت و در ســال ۱۳۹۹ بــه بیــش از ۲۵۰ هــزار میلیارد 
ریــال رســیده اســت. در ســال ۱۴۰۰ بــه دلیــل کاهــش شــدید هزینــه 

مالــی ایــن کســری بــه ۱۷۰ هــزار میلیــارد رســیده اســت. 
ایــن کســری کــه بــه جهــت قیمــت فــروش تکلیفــی بــرق تحمیــل 
شــده، براســاس قانــون حمایــت از صنعــت بــرق )بــه میزانــی کــه بــه 
ــات صنعــت  ــوان مطالب ــه عن ــد ســازمان حسابرســی می رســد( ب تایی
ــور  ــه کش ــه و بودج ــازمان برنام ــود و س ــی می ش ــت تلق ــرق از دول ب
موظــف شــده ضمــن پیش بینــی اعتبــار الزم در بودجه هــای ســنواتی، 
ــاوت  ــوع مابه التف ــد. مجم ــت کن ــه ماهه آن را پرداخ ــل س در فواص
مذکــور بــر اســاس صورت هــای مالــی صنعــت بــرق در ۱۲ ســال مــورد 
بررســی حــدود ۱۳۷۰ هــزار میلیــارد ریــال بــوده کــه از ایــن میــزان ۶۰۴ 
هــزار میلیــارد بــه تاییــد ســازمان حسابرســی رســیده اســت کــه ایــن 
رقــم تــا ســال ۱۳۹۸ می باشــد. ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور طــی 
ایــن ســال ها اعتبــاری بابــت مابه التفــاوت قیمــت تکلیفــی بــرق بــا 
قیمــت تمــام شــده در بودجه هــای ســنواتی پیش بینــی ننمــوده و در 

فواصــل ســه ماهــه نیــز مبلغــی پرداخــت نکــرده اســت. 
ــایر  ــتفاده از س ــا اس ــده ب ــق ش ــرق موف ــت ب ــال صنع ــن ح ــا ای ب

ــا اوراق  ــالمی و ی ــه اس ــناد خزان ــق اس ــی از طری ــای قانون ظرفیت ه
ــه  ــن بودج ــخصی در قوانی ــار مش ــه اعتب ــدون آنک ــه )ب ــویه خزان تس
بــرای صنعــت بــرق در نظــر گرفتــه شــود( مبلــغ ۲۲۵ هــزار میلیــارد آن 
را وصــول کنــد. در طــی ایــن ســال ها نــه تنهــا دولــت تعهــدات خــود 
ــال ایــن صنعــت بــه طــور کامــل و بــه موقــع انجــام نــداده  را در قب
بلکــه طــی ایــن ۱۲ ســال مبلــغ ۱۴۴ هــزار میلیــارد ریــال از درآمد هــای 
صنعــت بــرق کســر و بــه حســاب ســازمان هدفمنــدی یارانه هــا واریــز 
شــده اســت کــه ایــن مبلــغ معــادل ۷ درصــد کل درآمد هــای صنعــت 

ــد. ــن دوره می باش ــرق در ای ب
کمبــود منابــع جــاری و ســرمایه ای )ناشــی از عــدم پرداخــت 
ــه  ــرق را ب ــت ب ــرخ(، صنع ــاوت ن ــع مابه التف ــه موق ــل و ب کام
یکــی از بدهکارتریــن بخش هــای دولــت تبدیــل کــرده بطــوری 
ــه  ــده بدهــی در پایــان ســال ۱۴۰۰ نســبت ب کــه مجمــوع مان
ــر افزایــش داشــته و بــه بیــش از  ســال ۱۳۸۹، بیــش از ۸ براب
۸۳۰ هــزار میلیــارد ریــال رســیده اســت. ذخیره ســازی گســترده 
بــرق از نظــر فنــی میســر نیســت لــذا بــرای اجتنــاب از بروز خاموشــی 
می بایســت همپــای افزایــش مصــرف، ســرمایه گذاری نیــز افزایــش 
ــای  ــه قیمت ه ــده ب ــام ش ــرمایه گذاری انج ــی س ــا بررس ــد، ام یاب
ثابــت نشــان می دهــد حجــم تاسیســات اضافــه شــده در ســال ۱۴۰۰ 
تقریبــا معــادل ســال ۱۳۸۹ بــوده کــه تکافــوی افزایــش قابــل توجــه 
مصــرف را نمی نمایــد. تحلیــل مالــی صنعــت بــرق نشــان می دهــد 
ــارف  ــع و مص ــرازی مناب ــدید نات ــب تش ــی موج ــد فعل ــه رون ادام
ــری مواجــه خواهــد  ــا بحران هــای جدی ت شــده و ایــن صنعــت را ب
ســاخت. اطالعــات مالــی منــدرج در ایــن متــن از صورت هــای مالــی 
شــرکت های توانیــر و تولیــد نیــروی بــرق منتشــره در ســامانه کــدال 

اســتخراج گردیــده اســت 

فاصله قیمت
مدیرکل دفتر تامین منابع مالی شرکت توانیرمسعود خانی

برق زیر بار



پاییز 1401، دوره جدیدپاییز 1401، دوره جدید 3435
صفحهصفحه

1010

بازخوانی پرونده یک دهه چالشبازخوانی پرونده یک دهه چالش

در یــک دهــه اخیــر رشــد صنعــت بــرق ایــران به عنــوان بخــش زیربنایــی و اســتراتژیک کشــور، بــه 
دلیــل ســاختار ناکارآمــد آن، متناســب بــا نیاز هــای توســعه ای کشــور محقــق نشــده و چندیــن ســال 
اســت کــه بــا تشــدید میــزان مصــرف بــرق مشــترکان در فصــل گرمــا، دسترســی بــه بــرق پایــدار 

بــرای بخش هــای مولــد اقتصــادی و صنعتــی کشــور بــا مشــکل مواجــه می شــود.
ــه  ــف من جمل ــای مختل ــددی در حوزه ه ــای متع ــران چالش ه ــرق ای ــت ب ــر صنع ــال حاض در ح
نظــام حقوقــی و قــراردادی، زنجیــره تأمیــن و ســاخت و صــادرات بــرق و نیــز پایــداری و توازن شــبکه 
دارد؛ لیکــن آنچــه به عنــوان ابــر چالــش در صنعــت بــرق مطــرح اســت، چالش هــای اقتصــاد 
بــرق اســت. ناکارآمــدی مکانیــزم قیمت گــذاری، از یک ســو منجــر بــه عــدم تعــادل عرضــه 
ــت،  ــای صنع ــا و هزینه ه ــوازن درآمد ه ــدم ت ــر ع ــوی دیگ ــده و از س ــرق ش ــای ب و تقاض
ــت  ــه انباش ــر ب ــه، منج ــری بودج ــدید کس ــن تش ــت. ای ــرده اس ــدید ک ــه را تش ــری بودج کس
بدهــی دولــت بــه بخــش خصوصــی شــده و منابــع مالــی محــدود، بــه کاهــش ســرمایه گذاری در 

ــن زده اســت. ــدن پروژه هــا دام ــام مان ــد و ناتم طرح هــای جدی
براســاس مطالعــات و پژوهش هــای انجام شــده در ســندیکای صنعــت بــرق ایــران، راهبرد هایــی 
ــه  ــه چنانچ ــت ک ــده اس ــنهاد ش ــان پیش ــذاران و مجری ــه قانون گ ــا ب ــن چالش ه ــع ای ــرای رف ب
ــت  ــعه صنع ــکالت و توس ــن مش ــدن ای ــع ش ــد در مرتف ــوند، می توانن ــی ش ــا اجرای ــن راهبرد ه ای
بــرق راهگشــا باشــند. ازجملــه ایــن راهبرد هــا می تــوان بــه اصــالح نظــام قیمت گــذاری در 
ــش  ــت افزای ــور جه ــای نوظه ــتفاده از فرصت ه ــرق در اس ــارت ب ــازی تج ــرق و آزادس ــای ب بازار ه
جریــان نقدینگــی صنعــت بــرق از قبیــل بــازار رمزارزهــا، صــادرات بــرق و ... اشــاره کــرد. همچنیــن 
افزایــش ســرمایه گذاری در صنعــت بــرق از طریــق اصــالح مدل هــای تأمیــن مالــی ماننــد 
ــای  ــهیل فرایند ه ــرمایه و تس ــازار س ــن ب ــای نوی ــری ابزار ه ــد، به کارگی ــای راک ــازی دارایی ه مولدس
ــا و  ــری طرح ه ــد در توجیه پذی ــه می توان ــت ک ــنهادی اس ــای پیش ــر راهبرد ه ــرمایه گذاری از دیگ س
جــذب ســرمایه گذاران جدیــد مؤثــر باشــد. تســویه مطالبــات بخــش خصوصــی و پرداخــت معوقــات 
ــواردی  ــه م ــز از جمل ــی نی ــتگاه های اجرای ــی در دس ــاط مال ــاد انضب ــد و ایج ــدرت خری ــظ ق ــا حف ب
ــژه کســب وکار های  ــه اهمیــت آن در بقــای کســب وکار ها به وی ــوده اســت کــه ســندیکا همــواره ب ب

کوچــک و متوســط تأکیــد کــرده اســت.
هرســاله هم زمــان بــا تدویــن قانــون بودجــه، ســندیکای صنعــت بــرق فرصــت را غنیمت شــمرده و 
بــرای رفــع چالش هــای فوق االشــاره، پیشــنهاداتی در قالــب بند هــای الحاقــی و یــا اصالحــی بودجــه 
ــه  ــه ب ــازمان برنامه وبودج ــی و س ــای بازرگان ــق اتاق ه ــا از طری ــتقیم و ی ــور مس ــل، به ط ــنوات قب س
مجلــس شــورای اســالمی ارســال می کنــد کــه خوشــبختانه در بســیاری از مــوارد، ایــن پیشــنهادات 

توانســته اســت نظــر قانون گــذاران را جلــب کــرده و در متــن قانــون بودجــه منعکــس شــود. 
در حــال حاضــر کــه الیحــه بودجــه ســال ۱۴۰۲ در حــال تدویــن اســت، ســندیکا به عنــوان نماینــده 
بخــش خصوصــی و ســازندگان، پیمانــکاران، مشــاوران و تأمین کننــدگان کاال و خدمــات صنعــت بــرق 

کشــور، پیشــنهاداتی را بــه شــرح زیــر و در پنــج محــور تنظیــم و ارســال کــرده اســت:

در بطن بودجه
اول

تسویه مطالبات بخش خصوصی
ــل قیمت هــای تکلیفــی،  پیشنهاد ــه دلی ــرق ب ــوازن درآمــد و هزینه هــای صنعــت ب ــه عــدم ت ــا توجــه ب ب

ــزار  ــاالی ۹۰ ه ــه ب ــت و ب ــش اس ــال افزای ــی در ح ــش خصوص ــه بخ ــرو ب ــی وزارت نی ــزان بده می
میلیــارد تومــان رســیده اســت. ضــروری اســت کــه بــرای جلوگیــری از ورشکســتگی بخــش خصوصی 

چاره جویی

معاونت پژوهش و برنامه ریزی سندیکای صنعت برق ایران

دبیر کمیسیون مالی، بانکی و سرمایه گذاری سندیکای صنعت برق ایرانمهناز علی آبادی
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دوم

سوم

چهارم

پنجم

قیمت گذاری و عرضه برق

تأمین مالی و سرمایه گذاری

صرفه جویی انرژی

توسعه انرژی های تجدیدپذیر

 پیشنهاد

 پیشنهاد

 پیشنهاد

 پیشنهاد

بــرای دســتیابی بــه شــفافیت در معامــالت، افزایــش کارایــی و اثربخشــی نیروگاه هــا به واســطه 
واقعــی شــدن نــرخ ســوخت، توســعه صنعــت نیروگاهــی و افزایــش ظرفیــت بــرق و کاهــش اتــالف 
ــا اتــکا بــه بند هــای  منابــع دولــت به واســطه کاهــش پرداخــت یارانــه ســوخت بــه نیروگاه هــا و ب
ــون  ــاده ۴ قان ــد )ح( م ــری، بن ــام معظــم رهب ــی مق ــی ابالغ ۱۹ و ۲۳ سیاســت های اقتصــاد مقاومت
ــی  ــام مال ــای نظ ــر و ارتق ــد رقابت پذی ــع تولی ــع موان ــون رف ــاده ۱۳ قان ــعه، م ــم توس ــه شش برنام
ــزم  ــه مکانی ــی پیشــنهاد شــده اســت ک ــا و نهاد هــای مال ــون توســعه ابزار ه ــاده ۱۸ قان کشــور و م

ــرق اصــالح شــود.  ــذاری و عرضــه ب قیمت گ
طبــق ایــن پیشــنهاد بــرق موردنیــاز کلیــه مشــترکین بــاالی یــک مــگاوات توســط نیروگاه هــای 
غیردولتــی از طریــق بــورس انــرژی تأمیــن شــده و قیمــت بــرق ایــن مشــترکین براســاس ســازوکار در 
بــورس تعییــن گــردد. همچنیــن بــه وزارت نیــرو مجــوز داده شــود کــه بــرای توســعه زیرســاخت های 
ــه دریافــت ۳۵  ــووات ســاعت نســبت ب ــه ازای هــر کیل ــرق کشــور، ب شــبکه های توزیــع و انتقــال ب
درصــد متوســط قیمــت معامله شــده در بــورس از صنایــع موضــوع ایــن بنــد اقــدام و پــس از گــردش 
در حســاب شــرکت توانیــر نــزد خزانــه داری کل کشــور نســبت بــه خریــد تجهیــزات و توســعه و تعمیــر 

شــبکه بــرق اقــدام کنــد.
ــقف  ــا س ــروگاه ت ــان نی ــش راندم ــعه و افزای ــای توس ــرای طرح ه ــورت اج ــا در ص ــن نیروگاه ه ای
ــرق  ۳۰ درصــد از معافیــت مالیاتــی برخــوردار می شــوند. همچنیــن شــرکت توانیــر مکلــف گــردد ب
موردنیــاز بــرای مصــارف خانگــی و عمومــی شــرکت های توزیــع را کــه توســط نیروگاه هــای دولتــی 
ــرق  ــه قیمــت کشــف شــده در بــورس خریــداری نمایــد. مابه التفــاوت تعرفــه ب تأمیــن نمی شــود ب
ــه  ــوخت ب ــروش س ــل از ف ــع حاص ــل مناب ــده از مح ــت خریداری ش ــا قیم ــاورزی ب ــی و کش خانگ

ــود. ــن می ش ــره تأمی ــن تبص ــای ای نیروگاه ه

ــعه ای و  ــای توس ــی از برنامه ه ــران عقب افتادگ ــرای جب ــی ب ــن مال ــد تأمی ــرق نیازمن ــت ب صنع
زیربنایــی خــود اســت؛ لــذا الزم اســت کــه وزارت نیــرو مجــاز شــود تــا از طریــق شــرکت های تابعــه 
تــا ســقف ۳۰۰ هــزار میلیــارد ریــال، بازپرداخــت اصــل و ســود اوراق اســالمی، جهــت تأمیــن مالــی 
طرح هــای دارای توجیــه فنــی، اقتصــادی، مالــی و زیســت محیطی مصــوب شــورای اقتصــاد و نیــز 

ــرد. ــده بگی ــر عه ــرژی را ب ــرق و ان ــوزه ب ــام ح ــای نیمه تم ــا و پروژه ه طرح ه
ــا توجــه بــه اهمیــت نوســازی شــبکه فرســوده بــرق کشــور، بــه وزارت نیــرو اجــازه  همچنیــن ب
داده شــود بــا رعایــت مالحظــات امنیتــی شــبکه، از محــل ســاماندهی، بهینه ســازی و تغییــر کاربــری 
ــارکت  ــا مش ــا ب ــرداری از آن ه ــازی و بهره ب ــداث، بازس ــود و اح ــای خ ــالک و دارایی ه ــی از ام بخش
ــبکه  ــازی ش ــای نوس ــی طرح ه ــن مال ــه تأمی ــبت ب ــی، نس ــی خصوص ــی و حقوق ــخاص حقیق اش
فرســوده بــرق کشــور اقــدام نمــوده و یــا از امــالک و دارایی هــای خــود جهــت تضمیــن بازپرداخــت 

ــی ایــن طرح هــا اســتفاده نماینــد. ــرای تأمیــن مال تســهیالت بانکــی موردنیــاز ب

ــال های  ــرو در س ــای وزارت نی ــه اولویت ه ــازی ازجمل ــرژی و بهینه س ــرف ان ــدت مص ــش ش کاه
اخیــر بــوده اســت کــه بــا توجــه بــه کســری بودجــه جــاری در صنعــت، الزم اســت کــه اقداماتــی 
بــرای افزایــش انگیــزه ســرمایه گذاران بخــش خصوصــی صــورت پذیــرد. سیاســت های کلــی الگــوی 
ــات  ــد و مصوب ــع تولی ــون رفــع موان ــون اصــالح الگــوی مصــرف و مــاده ۱۲ قان ــرژی، قان مصــرف ان
شــورای عالــی انــرژی نیــز بــه ارائــه راهکار هایــی بــرای صرفه جویــی در مصــرف انــرژی پرداخته انــد. 

ازجملــه روش هــای پیشــنهادی، انتشــار گواهــی صرفه جویــی انــرژی اســت.
در راســتای تحقــق ایــن هــدف، الزم اســت کــه وزارتخانه هــای نفــت و نیــرو و ســازمان 
ــی  ــالت گواه ــی، معام ــادی و دارای ــور اقتص ــکاری وزارت ام ــا هم ــوند، ب ــف ش ــت موظ محیط زیس
و  نیروگاه هــا  از صنایــع،  دســته  آن  بــرای  ایــران  انــرژی  بــورس  در  را  انــرژی  صرفه جویــی 
مصرف کننــدگان کــه نســبت بــه صرفه جویــی انــرژی طبــق ضوابــط و شــاخص های مصــوب اقــدام 
ــده  ــی ش ــوخت صرفه جوی ــادل س ــردد مع ــف گ ــم مکل ــت ه ــد. وزارت نف ــدازی کن ــد، راه ان می نماین
منــدرج در گواهــی صرفه جویــی را بــه ســرمایه گذاران جهــت صــادرات یــا مصــرف داخلــی تحویــل 

ــد. نمای

در حــال حاضــر حــدود ۹۴۰ مــگاوات نیــروگاه تجدیدپذیــر در مــدار قــرار دارد و بــر اســاس مناقصــه 
برگــزار شــده توســط ســاتبا حــدود ۱۴۰۰ مــگاوات نیــز تــا ســال آینــده وارد مــدار خواهــد شــد کــه 
براســاس مصوبــه شــورای اقتصــاد بایــد مبلــغ ســوخت صرفه جویــی شــده آن هــا جهــت پرداخــت 
تعهــدات قــراردادی، بــه ســاتبا پرداخــت شــود. بــر ایــن اســاس عــوارض موضــوع مــاده )۵( قانــون 
ــرق مصرفــی در  ــغ ب ــزان ۱۰ درصــد مبل ــه می ــرق کشــور مصــوب ۱۳۹۴/۸/۱۰ ب حمایــت از صنعــت ب
ــداری  ــعه و نگه ــای توس ــرای طرح ه ــرف اج ــا ص ــود ت ــن ش ــال تعیی ــارد ری ــزار میلی ــقف ۶۵ ه س
شــبکه های روســتایی و تولیــد بــرق تجدیــد پذیــر و پــاک گــردد. همچنیــن ۶۰ هــزار میلیــارد ریــال 
ــای  ــر در پروژه ه ــای تجدیدپذی ــده نیروگاه ه ــی ش ــوخت صرفه جوی ــدات س ــت تعه ــرای بازپرداخ ب

مــاده ۶۱ قانــون اصــالح الگــوی مصــرف انــرژی تخصیــص داده شــود 

و پرداخــت دیــون شــرکت های دولتــی وزارت نیــرو، از ابزار هــای بدهــی و تهاتــر بــرای تســویه ایــن 
دیــون اســتفاده شــود؛ لــذا پیشــنهاد گردیــد بدهی هــای بانکــی و مالیاتــی مربــوط بــه نیروگاه هــای 
برقآبــی و حرارتــی و تجدیدپذیــر و طرح هــای توســعه ظرفیــت تولیــد بــرق )حرارتــی و تجدیدپذیــر(، 
شــبکه انتقــال و توزیــع و نیــز مطالبــات پیمانــکاران و مشــاورین ایــن طرح هــا، از محــل مطالبــات 
وزارت نیــرو و شــرکت توانیــر از دولــت بابــت مابه التفــاوت قیمت هــای تکلیفــی و تمام شــده بــرق، 
به صــورت جمعی-خرجــی تــا ســقف ۲۰۰ دویســت هــزار میلیــارد ریــال قابــل تســویه و تهاتــر باشــد.

ــی  ــات قطع ــان، مطالب ــت متقاضی ــورت درخواس ــود در ص ــازه داده ش ــت اج ــه دول ــن ب همچنی
اشــخاص حقیقــی و حقوقــی خصوصــی و تعاونــی را کــه در چارچــوب قوانیــن و مقــررات تــا پایــان 
ــا بانک هــا و  ــه بانــک مرکــزی ی ــاد شــده ب ــا بدهــی اشــخاص ی ســال ۱۴۰۱ ایجــاد شــده اســت، ب
ــا ســقف ۳۰۰ هــزار  ــا پایــان ســال ۱۴۰۱ ایجــاد شــده اســت ت ــاری غیربانکــی کــه ت مؤسســات اعتب
ــا و  ــزی، بانک ه ــک مرک ــه بان ــلیم ب ــه و تس ــویه خزان ــناد تس ــار اس ــق انتش ــال از طری ــارد ری میلی

ــد. ــاری غیربانکــی تســویه کن مؤسســات اعتب
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ــن  ــرمایه گذاری از مهم تری ــی و س ــن مال ــوزه تامی ــه ح ــژه ب ــه وی توج
ــگاه اقتصــادی اســت کــه در  اصــول حیــات و توســعه هــر صنعــت یــا بن
ــور  ــرق کش ــت ب ــزرگ صنع ــای ب ــی از دغدغه ه ــه یک ــر ب ــال های اخی س
تبدیــل شــده اســت. صرف نظــر از چالش هــای فنــی و مؤلفه هــای بیرونــی 
اثرگــذار بــر صنعــت بــرق از جملــه راندمــان پاییــن برخــی از نیروگاه هــای 
ــع، ســختی های تأمیــن  ــاال در شــبکه انتقــال و توزی ــا تلفــات ب فعــال و ی
ــر  ــای ناظ ــادی و محدودیت ه ــای اقتص ــی از تحریم ه ــه ناش ــواد اولی م
ــام  ــورم لج ــی، ت ــطح بین الملل ــی در س ــی و بانک ــراودات پول ــام م ــر انج ب
گســیخته و نوســانات شــدید نــرخ ارز کــه هــر کــدام در جایــگاه خــود قابــل 
ــوازن  ــات اقتصــاد نامت ــه تبع ــه نظــر می رســد ک ــن ب بررســی اســت؛ چنی
بــرق خــود معلــول بســیاری دیگــر از متغیرهــای درون زا و بــرون زای 
ــی و  ــن مال ــا تأمی ــط ب ــالت مرتب ــه یابی معض ــد، در ریش ــت می باش صنع

ــد. ــر باش ــد مؤّث ــرمایه گذاری می توان س
بــر اســاس سیاســت های کلــی اصــل ۴۴ قانون اساســی خصوصی ســازی 
در صنعــت بــرق صرفــًا در بخــش تولیــد صــورت پذیرفــت و شــبکه انتقــال 
از واگــذاری بــه بخــش خصوصــی مســتثنی شــد. همچنیــن بخــش توزیــع 
نیــز بــا توجــه بــه ترکیــب و امتیــازات مالکیتــی آن عمــال توســط سیســتم 
ــه  ــاختاری ب ــن س ــت چنی ــن تح ــت؛ بنابرای ــری اس ــال راهب ــی در ح دولت
دلیــل محدودیت هــای قانونــی و نــوع نــگاه حاکــم بــر بخش هــای 
ــی  ــش خصوص ــارکت بخ ــرای ورود و مش ــه ای ب ــع، زمین ــال و توزی انتق
ــم  ــوب آن فراه ــعه مطل ــوزه و توس ــن دو ح ــرمایه گذاری  در ای ــت س جه
نشــده اســت. مضافــًا اقتصــاد ناتــراز صنعــت بــرق کــه عمدتــًا ناشــی 
ــاوت  ــل مابه التف ــت کام ــدم پرداخ ــتوری و ع ــذاری دس از قیمت گ
ــه ای  ــای بودج ــل محدودیت ه ــه دلی ــت ب ــط دول ــا توس قیمت ه
ــش  ــاالن بخ ــات فع ــت مطالب ــه انباش ــر ب ــت منج ــت؛ در نهای اس
تولیــد از دولــت و بــه تبــع آن اختــالل شــدید در تزریــق نقدینگــی 
الزم جهــت توســعه کســب و کار هــا شــده اســت. البتــه در ایــن میــان 
ــا  ــن محدودیت ه ــی از ای ــدید برخ ــی در تش ــالت سیاس ــای مداخ از ردپ
بواســطه نحــوه چیدمــان مدیریتــی در شــرکت های حاکمیتــی نیــز نبایــد 
ــکل  ــه ش ــود را ب ــکالت خ ــن مش ــای ای ــه پیامد ه ــه النهای ــد ک ــل مان غاف
ــی  ــدار در تمام ــرق پای ــن ب ــره تأمی ــاخت های زنجی ــعه زیرس ــدم توس ع

ــت. ــروز داده اس ــتی ب ــناد باالدس ــا اس ــق ب ــا، مطاب بخش ه
در بررســی علــل چالش هــای مطــرح در تأمیــن مالــی و کاهــش 
ــه ای  ــم پای ــه مفاهی ــرق، شــناخت و توجــه ب ــت ب ســرمایه گذاری در صنع
ــط  ــای مرتب ــد تنگنا ه ــدون تردی ــت. ب ــروری اس ــیک ض ــاد کالس اقتص
ــزان  ــده می ــل کاهن ــن عوام ــی از مهمتری ــی یک ــن مال ــای تأمی ــا روش ه ب
موضــوع  ایــن حیــث  از  و  اســت  بــرق  در صنعــت  ســرمایه گذاری 
ســرمایه گذاری و تأمیــن مالــی را می تــوان وابســته و مکمــل هــم 
ــش  ــه بخ ــت از آن دارد ک ــران حکای ــاد ای ــخ اقتص ــی تاری ــت. بررس دانس

واقعــی اقتصــاد از ابتــدای شــکل گیری، تــا حــدود زیــادی متکــی بــه نظــام 
بانکــی بــوده و بــه صــورت ســنتی تأمیــن مالــی در کشــور در اغلــب مــوارد 

ــت.  ــه اس ــورت پذیرفت ــی ص ــبکه بانک ــق ش از طری
در ســال های اخیــر همزمــان بــا پررنــگ شــدن نقــش بــازار ســرمایه در 
اقتصــاد ملــی، تالش هایــی جهــت اســتفاده از ظرفیت هــای بــازار ســرمایه 
ــن در  ــده لیک ــاز ش ــای کالن آغ ــرکت ها و پروژه ه ــی ش ــن مال ــت تأمی جه
ــع  ــف مدل هــای جام ــرای تعری ــدون ب ــه ای م ــدان برنام ــرق فق صنعــت ب
تأمیــن مالــی مبتنــی بــر فرصت هــای بــازار ســرمایه بــه شــدت احســاس 
ــای  ــایی ها و نیاز ه ــق از نارس ــناخت دقی ــا ش ــه ب ــه ای ک ــود. برنام می ش
ــای  ــر ظرفیت ه ــر ب ــان نظ ــا امع ــه ب ــت و البت ــف صنع ــای مختل بخش ه
موجــود در بــازار ســرمایه بتوانــد ابزار هــای متنــوع تأمیــن مالــی 

ــازد. ــی س ــف و عملیات ــرق را تعری ــت ب ــای صنع پروژه ه
بدیهــی اســت راه اســتفاده اثربخــش صنعــت بــرق از فرصت های 
نهفتــه در بــازار ســرمایه جــز بــا شــناخت اجــزا و ارکان یــک نظــام 
بازار هــای مالــی میســر  ابزار هــا و  قالــب نهادهــا،  مالــی در 
ــی، تشــکیل  ــن مال نخواهــد شــد. مشــارکت در تأســیس نهاد هــای نوی
صندوق هــای ســرمایه گذاری بــرای تأمیــن مالــی پروژه هــا، تعریــف 
ــیوم و  ــورت کنسرس ــه ص ــرق ب ــت ب ــزرگ صنع ــای ب ــی پروژه ه ــدل مال م
بــا اســتفاده از پتانســیل های تجهیــز منابــع خــرد از مســیر بــازار ســرمایه 
و اســتفاده از انــواع اوراق مالــی اســالمی نظیــر اوراق خریــد دیــن کاالیــی 
جهــت تامیــن مالــی پروژه هــای ســاخت تجهیــزات صنعــت بــرق از جملــه 
ــن  ــوارد اســت. در خصــوص مشــارکت در تأســیس نهاد هــای نوی ــن م ای
مالــی کــه بــدان اشــاره شــد تشــکیل شــرکت تأمیــن ســرمایه تخصصــی 
فعــال در صنعــت بــرق تحــت نظــارت ســازمان بــورس اوراق بهــادار یکــی 
ــش  ــط بخ ــت توس ــه می بایس ــت ک ــت اس ــی صنع ــای اصل از پیش نیاز ه
خصوصــی بــه جــد دنبــال شــود. ایــده ای کــه در صنایــع بــزرگ دیگــر نظیــر 
صنعــت پتروشــیمی، فلــزات رنگــی، مســکن و حتــی بانکــداری تجربه شــده 
و بــدون تردیــد تحقــق ایــن مهــم در صنعــت بــرق می توانــد آثــار مطلوبــی 
درحــوزه تأمیــن مالــی بنگاه هــای بــزرگ و کوچــک در پــی داشــته باشــد.
در پایــان ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه در حــال حاضــر اقتصــاد 
ــم  ــک پارادای ــه ی ــکل دهی ب ــت اندازی و ش ــد پوس ــرق نیازمن ــت ب صنع
جدیــد بویــژه در حــوزه افزایــش جذابیــت ســرمایه گذاری و تأمیــن مالــی 
پروژه هــای زیرســاختی اســت تــا ثمــرات آن در کلیــه بخش هــای زنجیــره 
ــد  ــع ملمــوس باشــد. هــر چن ــال و توزی ــد، انتق ــم از تولی ــرق اع ــن ب تأمی
ایــن مهــم بــدون اصــالح نظــام قیمت گــذاری میســر نخواهــد شــد لیکــن 
ــاد  ــی اقتص ــی و مال ــش واقع ــای بخ ــب مزیت ه ــا ترکی ــم ب ــن پارادای ای
ــت  ــه جه ــد زمین ــی می توان ــژه ظرفیت هــای موجــود در بازار هــای مال بوی
مشــارکت هــر چــه بیشــتر دولــت و بخــش خصوصــی را فراهــم آورد و از 

ایــن طریــق جــان دوبــاره ای بــه کالبــد کــم رمــق صنعــت بــرق ببخشــد  و نبود مدل های جامع تامین مالی

نایب رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایرانجعفر جوال
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دانش بنیان ها

در ســال   جــاری بــا طــرح شــعار»تولید دانش  بنیــان و اشــتغال  آفرین« موضــوع 
دانش  بنیان  هــا بــا شــدت و وســعت بیشــتری وارد فضــای گفت وگــوی عمومــی و 
سیاســتگذاری کشــور شــده و هــر یــک از دســتگاه های اجرایــی و دولتــی بــرای تحقــق 
ــی و  ــت علم ــاس معاون ــن اس ــر ای ــد. ب ــن کرده ان ــت هایی تدوی ــعار، سیاس ــن ش ای
ــام و  ــور ع ــکوفایی به ط ــوآوری و ش ــدوق ن ــدازی صن ــا راه ان ــت جمهوری ب ــاوری ریاس فن
وزارت نیــرو بــه طــور خــاص بــا تدویــن قوانیــن و دســتورالعمل هایی بــرای حمایــت از 
ــرق بیــش از گذشــته وارد عرصــه شــده اند. اگر چــه  ــان صنعــت ب شــرکت  های دانش بنی
ایــن حجــم از قوانیــن حمایتــی در گذشــته بی ســابقه بــوده، امــا می تــوان گفــت بعــد از 
گذشــت حــدود ۷ مــاه از ســال، نهادهــای دولتــی تاکنــون در میــدان عمــل اتفــاق مثبتــی 

ــد. ــم نزده ان ــهیالت رق ــت تس در پرداخ
در ایــن میــان کمیســیون دانش بنیــان و نــوآوری ســندیکای صنعــت بــرق، 
گام هــای موثــری بــرای احقــاق حقــوق دانش  بنیان  هــا برداشــته و امیــدوار اســت بــا 
تعامــل هــر چــه بیشــتر بــا نهادهایــی ماننــد وزارت نیــرو، مجلــس شــورای اســالمی 
و معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهوری بتوانــد در زمینه هایــی همچــون 
تامیــن مالــی، تســهیل صــادرات و ارتقــای کیفیــت محصــوالت دانش بنیــان بیــش 
ــا  ــردی ب ــاد« میزگ ــای اقتص ــتا »دنی ــن راس ــد. در همی ــی کن ــش آفرین ــته نق از گذش
کمیســیون  رئیــس  و  هیات مدیــره  نایب رئیــس  مدنــی،  ســید مهدی  حضــور 
ــران و سید محســن میرصــدری،  ــرق ای ــوآوری ســندیکای صنعــت ب ــان و ن دانش بنی
ــندیکای  ــوآوری س ــان و ن ــیون دانش بنی ــس کمیس ــره و نایب رئی ــو هیات مدی عض
صنعــت بــرق ایــران برگــزار کــرده و بــه بررســی مهم تریــن چالش هــای شــرکت های 

ــت. ــه اس ــرق پرداخت ــت ب ــان صنع دانش بنی

چندگانه 
چالش های 

ــه  ــال ب ــذاری امس ــه نام گ ــه ب ــا توج ب
و  دانش بنیــان  »تولیــد؛  عنــوان ســال 
ــه  ــوص چ ــن خص ــتغال آفرین« در ای اش
ــی  ــرق عملیات ــت ب ــی در صنع برنامه های
در  مشــکالتی  و  موانــع  چــه  و  شــده 
شــرکت های  فعالیــت  توســعه  مســیر 

دارد؟ قــرار  دانش بنیــان 

نایب رئیس هیات مدیره و رئیس کمیسیون دانش بنیان و نوآوری سندیکاسید مهدی مدنی

ــناخته  ــان ش ــا دانش بنی ــی ذات ــوان صنعت ــه عن ــرق ب ــت ب ــه صنع ــر چ ــی: اگ مدن
ــان  ــت مجوز هــای دانش بنی ــرای دریاف ــالش شــرکت ها ب ــر شــاهد ت ــا کمت می شــود، ام
ــای  ــدی از برنامه ه ــر ناامی ــه خاط ــتقبال ب ــدم اس ــن ع ــت ای ــن اس ــم و ممک بوده ای
اجرایــی دولــت باشــد؛ در واقــع هــر چنــد ابتــدای امســال حــوزه دانش بنیان هــا شــاهد 
ــون  ــای قان ــن چارچوب  ه ــب و تبیی ــد تصوی ــده ای مانن ــت و امیدوار کنن ــات مثب اتفاق
ــر  ــا تاخی ــور، ب ــون مذک ــی قان ــاز اجرای ــا در ف ــوده، ام ــان« ب ــد دانش بنی ــش تولی »جه
ــوز هــم می تــوان امیــدوار  ــا وجــود ایــن ، هن دســتگاه های مســوول مواجــه هســتیم. ب
بــود کــه بــا اجــرای قوانیــن و همچنیــن مشــاهده اثــرات مثبــت اقدامــات وزارت نیــرو 
ــا  ــرق ب ــان، شــرکت های صنعــت ب ــرارگاه دانش بنی ــردی و ق ــد تشــکیل ســتاد راهب مانن

ــد. ــدام کنن ــان اق ــای دانش بنی ــت مجوزه ــرای دریاف ــود ب ــیل موج ــه پتانس ــه ب توج
ــان  ــرکت های دانش بنی ــه ش ــت ک ــن اس ــت ای ــز واقعی ــوال نی ــش دوم س ــاره بخ درب
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به شــدت دچــار مشــکالت مالــی بــوده و بــا وجــود اینکــه در اواخــر مهــر مــاه قــرار داریــم، 
امــا از تخصیــص 2600 میلیــارد تومانــی کــه در بودجــه 1401 بــرای شــرکت های دانش بنیان 
در نظــر گرفتــه شــده، خبــری نیســت و صنــدوق پژوهــش و انــرژی بــرق کمــاکان منتظــر 
افزایــش ســرمایه اســت تــا اتفاقــات مثبــت و موثــری را رقــم بزنــد. نکتــه دیگــر اینکــه 
ــرکت های  ــر ش ــه را ب ــهیالت، عرص ــه تس ــرای ارائ ــا ب ــردن بانک ه ــکاری نک هم
ــل اینکــه بانک هــا بودجــه  ــه دلی ــع ب ــر کــرده اســت؛ در واق ــان تنگ ت دانش بنی
کافــی ندارنــد و از طرفــی سیاســت های کنتــرل تــورم دولــت را دنبــال می کننــد، 
بــا شــرایط ســختی حاضــر بــه پرداخــت تســهیالت می شــوند و ایــن در حالــی 
ــرف دو  ــان ظ ــرکت های دانش بنی ــردش ش ــرمایه در گ ــه س ــد ک ــاق می افت اتف
ــب وکار  ــه کس ــر اینک ــکل دیگ ــت. مش ــده اس ــر ش ــه براب ــش از س ــر، بی ــال اخی س
ــق فضــای  ــران از طری ــرق ای ــت ب ــان ســندیکای صنع بســیاری از شــرکت های دانش بنی
مجــازی انجــام می شــود و اختــالالت اخیــر اینترنتــی ضربــه بزرگــی بــه ایــن شــرکت ها 
وارد کــرده و چنانچــه ایــن آســیب ادامــه پیــدا کنــد، بــه راحتــی جبــران نخواهــد شــد.

ــان و  ــد؛ دانش بنی ــام »تولی ــه ن ــال 1401 ب ــذاری س ــه نام گ ــه ب ــا توج ــدری: ب میرص
اشــتغال آفرین« و تصویــب و ابــالغ قانــون »جهــش تولیــد دانش بنیــان« انتظــار داریــم 
بــرای تحقــق قانــون و شــعار ســال اقدامــات جــدی دنبــال شــود تــا بخشــی از چالش هــا 
ــروز صندوق هــای  ــر چــه ام ــرای شــرکت ها پوشــش دهــد. اگ ــی را ب ــن مال ــد تامی مانن
ــالم  ــرکت  ها اع ــاز ش ــورد نی ــهیالت م ــی از تس ــن بخش ــرای تامی ــوآوری ب ــش و ن پژوه
ــی  ــن در حال ــد و ای ــب می کنن ــنگین طل ــه س ــرکت ها وثیق ــا از ش ــرده، ام ــی ک آمادگ
ــب  ــهود و در قال ــورت نامش ــه ص ــان ب ــرکت  های دانش بنی ــی ش ــده دارای ــه عم ــت ک اس
دانــش فنــی و واحدهــای R&D اســت. البتــه در قانــون جهــش تولیــد دانش بنیــان بــه 
ــن  ــا ای ــوند و بانک ه ــی ش ــهود ارزیاب ــای نامش ــه دارایی ه ــده ک ــه ش ــه توج ــن نکت ای
دارایی هــا را بــه عنــوان وثیقــه بپذیرنــد. در ایــن راســتا بهتــر اســت تعــداد و تنــوع مراکــز 
معتبــر ارزیابــی دارایی هــای نامشــهود و میــزان اعتبــار ارزیابی هــای انجــام شــده توســط 

ــد. ــش یاب ــی افزای ــای مال ــا و صندوق ه ــزد بانک ه ــز ن ــن مراک ای
عــالوه بــر مشــکالت مالــی می تــوان گفــت، دو مشــکل نبــود بــازار فــروش و کــوچ 
نیــروی انســانی از شــرکت های کوچــک و متوســط بــه شــرکت های بــا توانایــی 
مالــی باالتــر صنعــت بــرق، از مهم تریــن چالش  هــای امــروز شــرکت های 
ــا  ــع نیروهــای متخصــص ی ــی رود. در واق ــه شــمار م ــرق ب ــان ب صنعــت دانش بنی
ــه در  ــد ک ــرت می کنن ــر مهاج ــورهای دیگ ــه کش ــا ب ــده ی ــزرگ ش ــرکت های ب ــذب ش ج
ــرکت های  ــی ش ــا پرداخت ــاس ب ــل قی ــوان قاب ــچ عن ــه هی ــتمزدها ب ــت دس ــر دو حال ه
دانش بنیــان صنعــت بــرق نیســت. از ایــن رو اگر چــه وزارت نیــرو در ایــن زمینــه 
ــد »ز« تبصــره 15 بودجــه 1400 و بنــد »ط« بودجــه 1401،  نهادهایــی ایجــاد کــرده و در بن

ــرکت های  ــه ش ــک ب ــرای کم ــاردی ب ــزار میلی ــد ه ــم چن رق
دانش بنیــان فنــاور در نظــر گرفتــه، امــا تاکنــون خروجــی الزم 
ــت،  ــر مدیری ــای پایین ت ــاال در رده ه ــده و احتم ــاهده نش مش

ــده اســت. مســکوت مان

نــوآوری  و  دانش بنیــان  کمیســیون 
ــر  ــال حاض ــرق در ح ــت ب ــندیکای صنع س
بــا چــه چالش هایــی مواجــه اســت و 
ــد؟ ــا داری ــع آنه ــرای رف ــکاری ب ــه راه چ
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مدنــی: نخســتین چالــش بعــد از راه  انــدازی ایــن کمیســیون، نحــوه احــراز صالحیت و 
تمدیــد عضویــت شــرکت  های دانش بنیــان بــود کــه در ســال 1396 در جریــان مذاکراتــی 
ــن  ــد ای ــرر ش ــت مق ــورت گرف ــت جمهوری ص ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم ــا معاون ــه ب ک
کمیســیون کارگــزار احــراز صالحیــت را معرفــی کنــد، امــا بــا وجــود انجــام این کار توســط 
ســندیکا، کارگــزار پیشــنهادی مــورد پذیــرش واقــع نشــد، ولــی بــه تازگــی کارگزاری  هــای 
ــی  ــت علم ــرش معاون ــورد پذی ــه م ــی شــده ک ــن کار معرف ــرای انجــام ای متخصصــی ب
ــت.  ــیده اس ــی نرس ــه اجرای ــه مرحل ــوز ب ــا هن ــوده، ام ــت جمهوری ب ــاوری ریاس و فن
ــی  ــوده، نحــوه حمایت هــای مال ــا آن مواجــه ب ــن کمیســیون ب ــه ای ــری ک مســاله دیگ
ــوآوری و  ــدوق ن ــه در گذشــته صن ــا ک ــن معن ــه ای ــان اســت. ب از شــرکت های دانش بنی
شــکوفایی، تســهیالت و حتــی ســرمایه در گــردش را بــه صــورت مســتقیم بــه شــرکت ها 
ــود.  ــده ب ــا ش ــد پرداخت ه ــدن رون ــد ش ــث کن ــیوه باع ــن ش ــه ای ــرد ک ــت می ک پرداخ
ــدوق  ــپرده  گذاری صن ــل س ــد از مح ــرر ش ــدد، مق ــات متع ــزاری جلس ــا برگ ــن رو ب از ای

ــود. ــت ش ــرکت ها پرداخ ــه ش ــردش ب ــرمایه در گ ــا، س ــوآوری در بانک ه ن

ــوان در دو  ــرق را می ت ــان ســندیکای صنعــت ب ــه دانش بنی ــدری: اهــداف کمیت میر ص
ــه  ــردن هرچ ــنا ک ــتای آش ــداف در راس ــش اول اه ــرد. بخ ــته بندی ک ــی دس ــش اصل بخ
ــت از  ــل دریاف ــای قاب ــا حمایت ه ــندیکا ب ــو س ــان عض ــرکت های دانش بنی ــتر ش بیش
ــوآوری و  ــدوق ن ــازی صن ــد توانمند س ــت جمهوری، واح ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم معاون
شــکوفایی و ســایر نهادهــای مرتبــط اســت کــه در صــورت لــزوم می تــوان حمایت  هــای 
ــه کــرد. بخــش دوم اهــداف، معطــوف بــه  صنفــی جدیــدی نیــز از ایــن نهادهــا مطالب
ــرکت های  ــروه ش ــری در گ ــرای قرارگی ــان ب ــرکت  های غیردانش بنی ــب ش ــذب و ترغی ج
آمــده،  به  عمــل  بررســی  های  اســاس  بــر  رو  ایــن  از  اســت.  بــوده  دانش بنیــان 
ــوند.  ــیم می ش ــته تقس ــه دو دس ــده اند، ب ــان نش ــون دانش بنی ــه تاکن ــرکت هایی ک ش
دســته اول شــرکت هایی هســتند کــه بــه دنبــال ســاختار دانش بنیانــی نیســتند و دســته 
دوم کــه خــود را دانش بنیــان می  داننــد امــا بــه تیم هــای ممیــزی اعتقــاد ندارنــد، چــرا 
کــه ایــن تیم هــا را فاقــد تجربــه الزم در صنعــت بــرق دانســته و معتقــد هســتند حتــی 
ایــن امــکان وجــود دارد کــه دانــش فنــی آنهــا توســط ایــن افــراد در پروژه هــای دیگــر 
مــورد اســتفاده قــرار بگیــرد. بنابرایــن تــالش شــد تــا در ایــن راســتا کارگــزار دانش بنیــان 
ذیــل ســندیکای صنعــت بــرق تشــکیل شــود کــه بــه زودی ایــن کارگــزار فعالیــت خــود را 

نیــز آغــاز خواهــد کــرد.
ــوز  ــرکت مج ــرق، 70 ش ــندیکای ب ــو س ــرکت عض ــر از 600 ش ــال حاض در ح
دانش بنیــان دارنــد و چنانچــه بــا ورود ایــن شــرکت کارگــزار و اســتقبال اعضــای 
ــا 300  ــه 200 ت ــان ب ــرکت های دانش بنی ــداد ش ــرق، تع ــت ب ــندیکای صنع س
شــرکت برســد، صــدای اعضــا بیــش از گذشــته بــه گــوش مســئوالن می رســد. 
ــرکت های  ــدن ش ــان ش ــرای دانش بنی ــرو، ب ــنهاد وزارت نی ــه پیش ــه ب ــر اینک ــدام دیگ اق
اســتارت آپی، راه انــدازی یــک شــتاب دهنده را در دســتور کار قــرار داده  ایــم تــا ایــن گــروه 
ــرژی و...  ــازی ان ــازی، ذخیره س ــد هوشمندی س ــی مانن ــه در زمینه های ــرکت ها را ک از ش

ــم. ــرق ســاماندهی کنی ــد در ســندیکای ب ــت می کنن فعالی
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ــه  ــان ارائ ــرق شــرکت های بســیاری در عمــل خدمــات دانش بنی ــی: در صنعــت ب مدن
ــد.  ــدام نکرده ان ــع آن اق ــتفاده از مناف ــوان و اس ــن عن ــت ای ــرای دریاف ــا ب ــد، ام می کنن
نگرانــی شــرکت ها ایــن اســت کــه عــده ای بــه صــورت غیرواقعــی از ایــن امتیــازات بهــره 
ــوژی خــود را در  ــی تکنول ــر شــرکت دانش بنیان ــن اگ ــر اســاس قوانی ــه ب ــد، کمااینک ببرن
اختیــار یــک شــرکت دیگــر قــرار دهــد، شــرکت دوم نیــز دانش بنیــان بــه شــمار مــی رود. 
بــا وجــود ایــن و بــا وجــود آســیب و خطاهــای احتمالــی، ایــن فرآینــد در مجمــوع مثبت 
بــوده و در 10 ســال اخیــر نیــز صیانــت از چارچوب هــای دانش بنیــان بــه خوبــی انجــام 

شــده اســت.

ــه  ــش بودج ــا افزای ــان ب ــرکت های دانش بنی ــداد ش ــش تع ــر افزای ــدری: اگ میر ص
ــارن  ــکوفایی مق ــوآوری و ش ــدوق ن ــت جمهوری و صن ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم معاون
ــا بودجــه محــدود تعــداد  شــود، قطعــا اتفــاق مثبتــی بــه شــمار مــی رود، امــا اینکــه ب
شــرکت ها را افزایــش دهیــم، کیفیــت خدمــات افــت خواهــد کــرد. بنابرایــن تنهــا اصــرار 
بــر دانش بنیــان شــدن شــرکت های بــزرگ اقــدام صحیحــی بــه نظــر نمی  رســد، چراکــه 
بــه هــر حــال شــرکت  های بــزرگ بــا توجــه بــه وثایــق و تضامینــی کــه دارنــد بــه راحتــی 
می تواننــد بخــش زیــادی از بودجــه را در قالــب تســهیالت دریافــت کننــد، در حالــی کــه 
اصــوال ایــن شــرکت ها بــه ایــن حمایت هــا نیــازی ندارنــد. از طــرف دیگــر، بــار اصلــی 
ــک  ــط و کوچ ــاس متوس ــا مقی ــرکت هایی ب ــر دوش ش ــتغال ب ــاد و اش اقتص
ــای  ــی برنامه ه ــدف اصل ــد ه ــرکت ها بای ــن ش ــل ای ــن دلی ــه همی ــت. ب اس

حمایتــی و تســهیالت قــرار بگیرنــد.
در ایــن راســتا راهــکار پیشــنهادی ایــن اســت کــه حمایــت از شــرکت های دانش بنیــان 
از پروژه هــای آنهــا بــه شــرکت های  بــزرگ را منــوط بــه برون ســپاری تعــدادی 
دانش بنیــان کوچــک و نوپــای غیــر مرتبــط بــا شــرکت اصلــی در نظــر گرفتــه تــا بدیــن 
ــه  ــر اینک ــه دیگ ــود. نکت ــل ش ــان تکمی ــرکت های دانش بنی ــی از ش ــه حمایت ــو چرخ نح
ــیم،  ــان باش ــرکت های دانش بنی ــداد ش ــش تع ــال افزای ــه دنب ــی ب ــر قیمت ــه ه ــد ب نبای
ــان  ــای دانش بنی ــتر، معیاره ــختگیری بیش ــن س ــد ضم ــاب می کن ــق ایج ــه منط بلک
دائمــا بــه روز شــود. عــالوه بــر ایــن، بایــد از طریــق ارائــه مشــوق ها، شــرکت ها ترغیــب 
بــه ارتقــای کیفیــت شــوند و اقداماتــی ماننــد ارائــه بیمــه و گارانتــی بــرای محصــوالت 
ــاوری  ــی و فن ــت علم ــرف معاون ــم از ط ــته ه ــه در گذش ــت ک ــط دول ــان توس دانش بنی
مطــرح شــد، ایجــاد شــود. همچنیــن تخصصی تــر شــدن کارگزاری هــای احــراز صالحیــت 
ــه روز شــاهد ارتقــای کیفیــت محصــوالت و  ــا روز ب ــال شــود ت ــر دنب بایــد به طــور جدی ت

ــیم. ــان باش ــرکت های دانش بنی ــات ش خدم

مدنــی: تجربــه نشــان داده اســت اتخــاذ هــر تصمیمــی بــدون مشــورت بــا بخــش 
خصوصــی بــه دلیــل ندیــدن تمامــی جوانــب، از همــان ابتــدا محکــوم بــه شکســت بوده 
ــا  ــن و آیین نامه ه ــی در قوانی ــش خصوص ــرات بخ ــی نظ ــر زمان ــل ه ــه مقاب و در نقط
گنجانــده شــده، کمــک شــایانی بــه اجــرای قانــون کــرده اســت؛ کمــا اینکــه در تدویــن 
ــا تعامــل بخــش خصوصــی  ــان، 70درصــد مشــکالت ب ــد دانش بنی ــون جهــش تولی قان
رفــع شــد. واقعیــت ایــن اســت کــه دربــاره صــادرات محصــوالت و خدمــات دانش بنیــان 
مشــکالت بیشــتری نســبت بــه صــادرات محصــوالت صنایــع دیگــر داریــم و بــا توجــه بــه 
تحریم هــا و همچنیــن مشــکالت نقــل و انتقــاالت پــول، میــزان صــادرات بــه کشــورها 
ــتان،  ــراق، افغانس ــورهای ع ــه کش ــادرات ب ــدودی ص ــرکت های مع ــده و ش ــدود ش مح
کشــورهای آفریقایــی و امــارات را انجــام می دهنــد. امــا در بخــش محصــوالت و خدمــات 
ــا راه  ــا تمــام ایــن اوصــاف تنه ــرای شــرکت ها ســخت تر اســت. ب های تــک فعالیــت ب
ــی،  ــازار داخل ــی ب ــه مشــکالت فعل ــا توجــه ب گشــایش اقتصــادی شــرکت ها ب
ــرای  ــه ب ــن رابط ــز در ای ــت نی ــت دول ــروری اس ــوده و ض ــادرات ب ــعه ص توس

ــد. ــهیل کن ــرایط را تس ــرکت ها ش ش

میرصــدری: در زمینــه صــادرات جــدا از مشــکالت سیاســی، بایــد قیمــت تمام شــده را 
کاهــش و کیفیــت را افزایــش دهیــم. بــرای تحقــق ایــن مهــم بایــد نرخ ســود تســهیالت، 
ــل  ــاخت های الزم در داخ ــی زیر س ــد و ازطرف ــدا کن ــش پی ــی و... کاه ــای گمرک تعرفه ه
کشــور بــرای آزمایــش کیفیــت تجهیــزات و محصــوالت بــرای صــدور گواهــی فنــی فراهم 
ــن آزمایش هــا در شــرایط  ــرای انجــام ای ــون برخــی از محصــوالت ب ــرا هم اکن شــود، زی
ــرکت ها  ــه ش ــی را ب ــه باالی ــه هزین ــوند ک ــال می ش ــر ارس ــورهای دیگ ــه کش ــم ب تحری
تحمیــل می کنــد. بــه ایــن منظــور در ســندیکای صنعــت بــرق ایــران پــروژه ای بــه نــام 
ــف  ــیون های مختل ــور کمیس ــا حض ــرق« ب ــت ب ــادرات صنع ــت ص ــی کیفی ــان مل »نش
تعریــف شــده تــا تجهیــزات صادراتــی صنعــت بــرق الزامــا از ایــن کانــال بــرای دریافــت 
نشــان ملــی عبــور کننــد و هــر شــرکتی قــادر نباشــد بــا صــادرات محصــوالت بی کیفیــت، 

صنعــت بــرق ایــران را در کشــورهای دیگــر تحت الشــعاع قــرار دهــد.
ــاوری  ــی و فن ــت علم ــارت، معاون ــعه تج ــازمان توس ــروز س ــه ام ــر اینک ــه دیگ نکت
ریاســت جمهوری و وزارتخانه هــای دیگــر هــر کــدام خــود را متولــی بخشــی از صــادرات 
می داننــد کــه ایــن نــگاه جزیــره ای باعــث آشــفتگی شــده و در خواســت ایــن اســت کــه 
بــا برگــزاری سلســله جلســاتی در ایــن زمینــه، یــک نهــاد متولــی تعییــن شــود کــه ایــن 
نهــاد بــرای ایجــاد بازارهــای صادراتــی بــه شــرکت ها کمــک کنــد. همچنیــن در همیــن 
ــه  ــف ارائ ــای مختل ــط صندوق ه ــه توس ــی ک ــته های حمایت ــت بس ــروری اس ــتا ض راس
ــان  ــی در جری ــه راحت ــده ب ــا صادر کنن ــد ت ــود بگیرن ــه خ ــجمی ب ــکل منس ــود، ش می ش

ــرد  ــرار بگی ــات ق ــوق ها و امکان مش

شــرکت های  صــادرات  دربــاره 
دانش بنیــان چــه مشــکالتی وجــود دارد؟

ــتند  ــد هس ــرکت ها معتق ــی از ش برخ
در  دانش بنیــان  شــرکت های  افزایــش 
ــی  ــتفاده از برخ ــرای اس ــا ب ــواردی صرف م
ــل وارد  ــن دلی ــه همی ــازات اســت و ب امتی
ایــن مســیر نمی شــوند. نظــر شــما در 

ــت؟ ــوص چیس ــن خص ای
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نامگــذاری ســال ۱۴۰۱ بــه عنــوان »تولیــد؛ دانش بنیــان و اشــتغال آفرین« و »ابــالغ قانــون جهــش تولیــد دانش بنیــان« در اردیبهشــت ســال جــاری از 
ــرکت های  ــعه ش ــرای توس ــای الزم ب ــید ریل گذاری ه ــر می رس ــه نظ ــه ب ــرد ک ــاد ک ــوآوری ایج ــت بوم ن ــاالن زیس ــرای فع ــی را ب ــس، امید های ــوی مجل س
دانش بنیــان انجــام شــده اســت. امــا طبــق نظــرات کارشناســان و فعــاالن ایــن حــوزه بــا گذشــت هشــت مــاه از ســال اقدامــات صــورت پذیرفتــه از ســوی 

دســتگاه های اجرایــی، امیدوارکننــده نیســت و موانــع توســعه کســب و کار هــای فناورانــه و دانش بنیــان همچنــان رفــع نشــده باقــی مانــده اســت.
اولیــن چالــش فعــاالن ایــن حــوزه محدودیت هــا و موانــع اخــذ مجوز هــای دانش بنیــان و مراحــل طوالنــی ثبــت و اســتقرار آنهاســت. عــدم پذیــرش 
برخــی تجهیــزات بــا پیچیدگــی فنــی بــاال بــه عنــوان محصــول دانش بنیــان، عــدم تمدیــد گواهــی تــا زمــان فرارســیدن ممیــزی دوره ای بــا وجــود ثبــت در 
ســامانه دانش بنیــان، ســخت گیری های کارگــزاران بــرای صــدور گواهــی نــوع یــک بــرای برخــی تجهیــزات اســتراتژیک بومی ســازی شــده، مصداق هــای 
ایــن چالــش اســت. تاخیــر در صــدور مجوز هــای الزم، منجــر بــه از دســت رفتــن فرصت هــای جــذب ســرمایه و یــا تامیــن منابــع بــرای شــرکت های فنــاور 

و دانــش بنیــان شــده و در عمــل شکســت طــرح نوآورانــه را در مرحلــه جنینــی رقــم می زنــد. 
ــق و  ــرای تحقی ــاز ب ــورد نی ــن شــرکت ها بخشــی از ســرمایه م ــان اســت، ای ــع رشــد شــرکت های دانش بنی ــن مان ــی مهمتری ــن مال ــاد تامی ــه زی هزین
توســعه را از طریــق وام هــای بانکــی تامیــن می کننــد، ولــی بانک هــا بــه عنــوان موسســات انتفاعــی کــه بایــد امــکان ســودآوری را بــرای ســهامداران خــود 
فراهــم کننــد، بــه ناچــار ریســک پذیری پایینــی دارنــد و از قبــول تعهــدات شــرکت های نوپــا بــه دلیــل نبــود ســوابق مالــی و اعتبــاری اســتقبال نمی کننــد. 
ایــن ســخت گیری ها در ســال جــاری بــا تشــدید شــرایط نامتــوازن اقتصــاد کشــور بــه مراتــب بیشــتر شــده اســت. از ســوی دیگــر بســیاری از شــرکت های 
ــه  ــا توجــه ب ــاوری را ب ــوآوری و شــکوفایی و صندوق هــای پژوهــش و فن ــدوق ن ــه صن ــی ایــن حــوزه از جمل ــان ســقف وام هــای نهاد هــای مال دانش بنی

ــد.  ــی نمی دانن ــد کاف ــش هزینه هــای تولی افزای

علیرغــم وجــود قوانیــن متعــدد حمایتــی از تولیــد و ســاخت داخــل، متاســفانه دســتگاه های اجرایــی کشــور قوانیــن و بخشــنامه های ابالغــی نهاد هــای 
قانون گــذار و دولــت را در حمایــت از ســاخت داخــل و شــرکت های دانش بنیــان بطــور کامــل رعایــت نمی کننــد. تمایــل دســتگاه های دولتــی بــه تامیــن 
تجهیــزات خارجــی حتــی در شــرایط تحریــم و بی اعتمــادی بــه محصــوالت داخلــی مشــکل کلیــدی واحد هــای دانش بنیــان اســت، ایــن در حالــی اســت 
کــه بســیاری از شــرکت های دانش بنیــان کاال هایــی بــا تکنولــوژی بــاال حتــی بــا کیفیتــی بهتــر از نمونه هــای خارجــی تولیــد می کننــد، ولــی کارفرمایــان 
ــدی و  ــوان تولی ــر اســتفاده از ت ــرای حداکث ــی ب ــن حمایت ــان قوانی ــاداری در رویکرد هــای نداشــته اند و همچن ــر معن ــی کشــور تغیی و دســتگاه های اجرای

ــرد. ــرار می گی خدماتــی کشــور مــورد بی توجهــی ق
ــت.  ــی اس ــان دولت ــداران و کارفرمای ــراردادی از خری ــات ق ــول مطالب ــر در وص ــت تاخی ــان پابرجاس ــه همچن ــان ک ــرکت های دانش بنی ــر ش ــش دیگ چال
شــرکت های نوپــا و دانش بنیــان تــاب آوری دوره طوالنــی وصــول مطالبــات و تاخیر هــای کارفرمایــان در ایفــای تعهــدات خــود را ندارنــد. ایــن موضــوع 

ــه همــراه دارد.  ــدی و اشــتغال آفرین را ب ــی واحد هــای تولی ــود ســرمایه در گــردش شــده و اســتمرار آن تعطیل موجــب کمب
شــرکت های دانش بنیــان عــالوه بــر اینکــه در جــذب منابــع انســانی توانمنــد محدودیت هایــی دارنــد، اکنــون بــا مــوج مهاجــرت شــکل گرفتــه در بیــن 
جوانــان و نخبــگان، روز بــه روز بیشــتر بــا بحــران ســرمایه انســانی مواجــه می شــوند. ســهمیه امریــه شــرکت های دانش بنیــان نیــز همچنــان افزایــش 
نداشــته و تســهیالت حمایتــی معنــاداری بــرای توســعه اشــتغال در ایــن نــوع شــرکت ها نیــز علیرغــم پیگیری هــای مکــرر تشــکل های صنفــی ایــن حــوزه، 

اجرایــی نشــده اســت. 
ــه  ــدم شــفافیت در فرآیند هــای رســیدگی ب ــی، ع ــن اجتماع ــن و بخشــنامه های تامی ــی و قوانی اجــرای ســلیقه ای معافیت هــای مالیات
شــکایات شــرکت های دانش بنیــان کــه عمــده قراردادهایشــان محرمانــه تلقــی می شــوند دو چالــش مهــم دیگــر اســت کــه رفــع نشــده 

ــاور می شــود. ــان و فن ــران شــرکت های دانش بنی ــرژی مدی ــع و ان ــالف وقــت، مناب ــان موجــب ات ــده و همچن ــی مان باق
ــای  ــا پیچیدگی ه ــرک ب ــان گم ــنایی کارشناس ــدم آش ــل ع ــه دلی ــرک ب ــان در گم ــرکت های دانش بنی ــی ش ــالم واردات ــد ارزش اق ــدم تایی ــان ع همچن
ــال  ــش در س ــن چال ــد. ای ــه می کن ــکل مواج ــا مش ــود ب ــاز خ ــورد نی ــات م ــه و قطع ــواد اولی ــن م ــوزه را در تامی ــن ح ــاالن ای ــه، فع ــات فناوران موضوع
ــان کــه  ــرای شــرکت های دانش بنی ــرخ ارز ب ــی و افزایــش مکــرر ن ــداوم تحریم هــای بین الملل ــی، کاهــش عرضــه، ت ــا افزایــش قیمت هــای جهان جــاری ب
ظرفیت هــای تــاب آوری ایــن شــرایط را ندارنــد، تشــدید شــده اســت. مشــکالت ثبــت ســفارش ناشــی از عــدم پذیــرش گواهــی دانش بنیــان تولیــدی 
نیــز همچنــان برطــرف نشــده و ایــن موضــوع باعــث می شــود کــه ثبــت ســفارش شــرکت های دانش بنیــان بــه صــورت بازرگانــی انجــام شــود و مزایــای 

ــود. ــرکت ها نش ــوع ش ــن ن ــمول ای ــدی مش ــرکت های تولی ــفارش ش ــت س ثب
ــون  ــت. تاکن ــده اس ــف ش ــم مضاع ــرایط تحری ــژه در ش ــه وی ــی ب ــه ای و بین الملل ــای منطق ــان در بازار ه ــرکت های دانش بنی ــور ش ــای حض چالش ه
ســازوکار های سیســتماتیک و تاثیرگــذاری بــرای توانمندســازی شــرکت های نوپــا و دانش بنیــان کــه خــود شــناخت دقیقــی از تجــارت بین الملــل از جملــه 
معرفــی محصــول، تبلیغــات و مذاکــرات تجــاری ندارنــد، بــه منظــور پیشــبرد برنامه هــای بازاریابــی و توســعه صــادرات محصــوالت دانش بنیــان ایجــاد 

نشــده اســت. 
بررســی و واکاوی چالش هــای شــرکت های دانش بنیــان طــی ســنوات اخیــر و پابرجــا مانــدن آن هــا تاکنــون، درحالیکــه مــدت کوتاهــی تــا پایــان ســال 
»تولیــد؛ دانــش بنیــان و اشــتغال آفرین« باقــی مانــده، حاکــی از آن اســت کــه علیرغــم ظرفیت هــای قانونــی مناســب بــرای توســعه کســب و کار هــای ایــن 

حــوزه، فرایند هــا و رویکرد هــا تغییــری نکــرده اســت. 
ــا  ــرژی کشــور، ب ــره وری ان ــر و به ــرژی تجدیدپذی ــرق و آب و ان ــی حــوزه ب ــوان متول ــه عن ــرو ب ــه وزارت نی ــم اینک ــز علیرغ ــرژی نی ــرق و ان در بخــش ب
هماهنگــی معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری و تصویــب آیین نامــه حمایــت از تولیــد، دانــش بنیــان و فنــاور و اشــتغال آفرین در صنعــت آب 
و بــرق در هیــات وزیــران، زیرســاخت های الزم بــرای هماهنگــی مابیــن اجــزای پشــتیبان و پیشــخوان ایــن زیســت بوم فراهــم کــرده اســت، ولــی هنــوز 

ــازار محصــوالت دانش بنیــان ایــن حــوزه دیــده نمی شــود.  ــرای توســعه ب ــگاه فعــاالن ایــن حــوزه اقــدام تاثیرگــذاری ب از ن
فرصت هــای توســعه زیســت بــوم نــوآوری حــوزه نیــرو از طریــق تأمیــن مالــی مــورد نیــاز فعالیت هــای دانش بنیــان و طرح هــای فناورانــه بــه ســرعت 
در حــال از دســت رفتــن اســت و موانــع پیــش روی شــرکت دانش بنیــان و فعــاالن حــوزه فنــاوری و نــوآوری ایــن حــوزه همچنــان پابرجــا مانــده اســت. 
بــدون رفــع چالش هــای پیــش روی فعــاالن ایــن حــوزه، توســعه زیســت بــوم نــوآوری امکانپذیــر نیســت. اکنــون کــه بخــش خصوصــی صنعــت بــرق و 
انــرژی بــا تولیــد و عرضــه محصــوالت نوآورانــه و فناورانــه بــه بلــوغ الزم بــرای توســعه فنــاوری رســیده، الزم اســت بــا اجمــاع بیــن تمامــی دســت اندرکاران 
ــا جدیــت بیشــتری از ســوی  ــن حــوزه ب ــان ای ــرای محصــوالت دانش بنی ــازار ب ــان، تحریــک تقاضــا و ب ــه منظــور ایجــاد جهــش در اقتصــاد دانش بنی ب

شــرکت های مــادر تخصصــی، دســتگاه های اجرایــی و کارفرمایــان انجــام شــود 

مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژیسپهر برزی مهر

فرصت هایی که 
از دست می روند
که
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بازخوانی پرونده یک دهه چالشبازخوانی پرونده یک دهه چالش

شــرکت  تعــداد  چــه  هم اکنــون 
دانش بنیــان در مرکــز توســعه فنــاوری 

صنعــت بــرق فعــال  هســتند؟ 

رئیس مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی پژوهشگاه نیروگفتگو با مصطفی مافی

مرکــز توســعه فنــاوری صنعــت بــرق و انــرژی از ســال ۱۳۹۲ فعالیــت خــود را آغــاز کــرده و ۶۳ شــرکت 
ــاور و  ــان در ایــن مرکــز مســتقر هســتند و در ۹ ســال گذشــته بیــش از ۱۲۰ واحــد فن ــاور و دانش بنی فن
ــد شــده، رشــد  ــی آن بهره من ــات حمایت ــوده و از خدم ــز توســعه مســتقر ب ــان در مرک شــرکت دانش بنی
ــرژی از  ــرق و ان ــت ب ــر در صنع ــاِن موث ــرکت دانش بنی ــش از ۴۰ ش ــده اند. بی ــارج ش ــز خ ــرده  و از مرک ک
ایــن مرکــز، بــه جامعــه زیســت بوم فنــاوری کشــور اضافــه شــده و ایــن آمــار نشــان می دهــد عملکــرد 

مناســبی داشــته اســت.

امــروز محصــول یــا خدمــت یــا نیــاز فناورانــه ای در صنعــت آب و بــرق وجــود نــدارد کــه شــرکت های 
ــور  ــرق کش ــاز آب و ب ــم نی ــد بگوی ــا بای ــد، ام ــخ بدهن ــه آن پاس ــد ب ــا نتوانن ــاور م ــا فن ــان ی دانش بنی
ــرکت های  ــا، ش ــان م ــرکت های دانش بنی ــتر ش ــد. بیش ــخ بدهن ــد پاس ــغ می توانن ــرکت های بال را ش
نوپایــی هســتند کــه معمــوال در تــی آرال پنــج، شــش و هفــت قــرار دارنــد درصورتی کــه نیــاز صنعــت 
ــی آرِال  ــه آن هــا ت ــد و اصطالحــا ب ــاوری ســطح ۹ برخوردارن ــه از فن ــرق کشــور را شــرکت هایی ک آب و ب
ــاوری  ــوآوری و فن ــم از ظرفیــت زیســت بوم ن ــرای ایــن کــه بتوانی ــد. مــا ب ۹ می گوییــم، پاســخ می دهن
ــه شــرکت های  ــم ک ــزاری طراحــی کنی ــد اب ــد شــویم بای ــرق بهره من کشــور جهــت حــل مســائل آب و ب
ــاوری ســطح ۹  ــوغ فن ــه بل ــم و ب ــا بدهی ــاوری ســطح شــش و هفــت را ارتق ــوغ فن ــا بل ــان ب دانش بنی

تولیــد دانــش و فنــاوری بومــی یکــی از پایه هــای اقتصــاد مقاومتــی اســت کــه نقــش مهمــی در اســتحکام پایه هــای اســتقال 
ــاور پویایــی تــازه ای  ــاور در پوشــش قانــون حمایــت از جهــش تولیــد دانش بنیــان و فن کشــور دارد. شــرکت های دانش بنیــان و فن
ــد. مصطفــی مافــی رئیــس مرکــز  ــو در بخش هــای مختلــف صنعتــی کشــور پیــدا کرده ان ــداع فناری هــای ن در تولیــد دانــش و اب
ــا ســتبران بــه بررســی جایــگاه شــرکت های دانش بنیــان در  توســعه فنــاوری صنعــت بــرق و انــرژی پژوهشــگاه نیــرو در گفتگــو ب
صنعــت بــرق و حمایت هــای صورت گرفتــه ســخن گفتــه اســت. او خبــر داده اســت کــه پــارک علــم و فنــاوری نیــرو و انــرژی بــرای 

ــد. ــرداری می رس ــه بهره ب ــه زودی ب ــت و ب ــدازی اس ــت راه ان ــان در دس ــرکت های دانش بنی ــطح ش ــاء س ارتق

بــا وجــود ایــن توانمنــدی چــرا شــاهد 
ــوزه  ــن ح ــه در ای ــوب فناوران ــات خ اتفاق

ــتیم؟ نیس

ــو آور  ــان، ن ــد دانش بنی ــت از تولی ــه حمای ــان و آیین نام ــد دانش بنی ــت از تولی ــون حمای ــرو قان پی
ــعه  ــتاد توس ــات س ــبختانه جلس ــال ۱۴۰۱، خوش ــدای س ــرق از ابت ــت آب و ب ــتغال آفرین در صنع و اش
اقتصــاد دانش بنیــان در وزارت نیــرو بــا حضــور شــخص وزیــر نیــرو و معاونــان ایشــان و مدیرعامــالن 
شــرکت های مادرتخصصــی، هــر دو هفتــه یــک بــار در حــال برگــزاری اســت. شــخص وزیــر راســا پیگیــر 
عملیاتی ســازی ایــن آیین نامــه هســتند. جلســات متعــددی در ایــن حــوزه برگــزار شــده و کارگروه هــای 
ــرو،  ــاوری نی ــارک فن ــدازی پ ــرو، راه ان ــش نی ــدوق پژوه ــرمایه صن ــش س ــای افزای ــددی در حوزه ه متع
توســعه زیســت بوم فنــاوری نیــرو شــکل گرفته و هم اینــک برنامه هــای زیــادی در دســت انجــام اســت. 
ــه زیرســاخت های موجــود در وزارت  ــم اســت ک ــن مه ــر ای ــرو ب ــران وزارت نی ــر و مدی تمــام تــالش وزی
ــان،  ــرکت های دانش بنی ــار ش ــتری را در اختی ــای بیش ــه فرصت ه ــد ک ــه کار بگیرن ــوی ب ــه نح ــرو را ب نی

فــن آور و نخبــگان کشــور قــرار دهنــد تــا پاســخگوی نیــاز صنعــت آب و بــرق در کشــور باشــند 

خوشــبختانه از اوایــل ســال ۱۴۰۱ قانــون جهــش تولیــد دانش بنیــان مصــوب شــد کــه قانونــی بســیار 
ــار  ــان در اختی ــت از شــرکت های دانش بنی ــرای حمای ــی اســت و فرصت هــای بســیار مناســبی را ب مترق
ــه  ــده ک ــده ش ــون دی ــن قان ــی در ای ــیار خوب ــای بس ــد. ظرفیت ه ــرار می ده ــی ق ــتگاه های اجرای دس
ــند.  ــته باش ــری را داش ــش موثرت ــور نق ــاوری کش ــت بوم فن ــد در زیس ــی می توانن ــتگاه های اجرای دس
وزارت نیــرو هــم برنامــه گســترده تری را در ایــن حــوزه در دســت اقــدام دارد و پیــرو ابــالغ قانــون جهــش 
ــتغال آفرینی  ــان و اش ــت از دانش بنی ــه حمای ــاه آیین نام ــر تیرم ــبختانه اواخ ــان، خوش ــد دانش بنی تولی
در صنعــت آب و بــرق کشــور مصــوب هیــات  وزیــران در اختیــار وزارت نیــرو قــرار گرفــت. پــس از ابــالغ 
ــاد  ــر پیاده ســازی مف ــه به صــورت شــبانه روزی پیگی ــرو شــکل گرفــت ک آیین نامــه، ســتادی در وزارت نی
ــده و  ــزار ش ــددی برگ ــات متع ــت، جلس ــته اس ــازمان های وابس ــرو و س ــه در وزارت نی ــن آیین نام ای
ــم  ــاس می کن ــود. احس ــام می ش ــی انج ــورت هفتگ ــا به ص ــبرد برنامه ه ــرای پیش ــای الزم ب هماهنگی ه
ــه  ــرا ک ــنید چ ــم ش ــرو خواهی ــوزه از وزارت نی ــن ح ــری در ای ــای بهت ــال خبر ه ــی س ــای پایان در ماه ه
اتفاقــات بســیار خوبــی در حــال رخ دادن اســت و ان شــاء الله بــا راه انــدازی پــارک فنــاوری نیــرو، درگاه 
فنــاوری وزارت نیــرو بــا زیســت بوم فنــاوری کشــور تقویــت خواهــد شــد. ایــن موضــوع دلیــل بــر ایــن 
ــه  ــور ک ــت؛ همان ط ــرده اس ــتفاده نمی ک ــان اس ــت دانش بنی ــرو از ظرفی ــاال وزارت نی ــا ح ــه ت ــت ک نیس
گفتــم وزارت نیــرو و پژوهشــکده نیــرو در یــک دهــه گذشــته، بــا راه انــدازی مراکــز رشــد تمامــی تــالش 
ــال  ــرد و در س ــره بب ــرق به ــت آب و ب ــوزه صنع ــا در ح ــت دانش بنیان ه ــه از ظرفی ــته ک ــود را داش خ
ــارک  ــد پ ــری مانن ــر و کارات ــای نوین ت ــان، ابزار ه ــد دانش بنی ــش تولی ــون جه ــب قان ــرو تصوی ۱۴۰۱ پی
ــری  ــات بهت ــد خدم ــه بتوان ــد ک ــی می کن ــرو، را طراح ــاوری نی ــت بوم فن ــعه زیس ــرو، توس ــاوری نی فن
ــی  ــای قانون ــد ظرفیت ه ــد و بتوان ــه بده ــرق ارائ ــت آب و ب ــوزه صنع ــان ح ــرکت های دانش بنی ــه ش ب

ــم آورد. ــا را فراه ــن دانش بنیان ه ــتفاده از ای اس

چــه ظرفیت هــای قانونــی بــرای رشــد 
دانش بنیــان  شــرکت های  توســعه  و 
ایــن  بــرای  بســتری  آیــا  و  داریــم 

دارد؟ وجــود  قانونــی  ظرفیت هــای 

ــوص  ــی در خص ــه برنامه های ــت چ دول
حمایــت از شــرکت های دانــش بنیــان 

ــرا دارد؟ ــت اج ــا در دس ــرده ی ــرا ک اج

دانش بنیان های 
نیــــــرو و انرژی

برســانیم. هم اکنــون بــا ایجــاد پــارک علــم و فنــاوری نیــرو در وزارت نیــرو داریــم ایــن برنامــه را پیگیــری 
ــرو  ــان، پژوهشــگاه نی ــان شــرکت های دانش بنی ــی می ــرو پل ــاوری نی ــارک فن ــه ان شــاء الله پ ــم ک می کنی
و موسســه تحقیقــات آب و شــرکت های مادرتخصصــی ماننــد ســاتبا و ســاتکاپ، نیروگاه هــای تخصصــی 
و شــرکت های بــرق منطقــه ای، شــرکت های آب و آبفــا و شــرکت مدیریــت منابــع آب خواهــد بــود. تمــام 
ایــن برنامه هــا انجام شــده و پــس از تصویــب قانــون جهــش تولیــد کــه ظرفیت هــای قانونــی خوبــی 
ــه و  ــورت گرفت ــای الزم ص ــت برنامه ریزی ه ــرار داده اس ــور ق ــی کش ــتگاه های اجرای ــار دس را در اختی
اقدامــات آن آغــاز شــده اســت بــه زودی خبر هــای خوبــی را در ایــن حــوزه از وزارت نیــرو خواهیــم شــنید.

پارک علم و فناوری برای  
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صادرات و رویارویی با

عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران منصور سعیدی

بــازار خدمــات فنــی و مهندســی در دنیــا خصوصــًا در حــوزه کشــور های آفریقایــی از رونــق خاصــی برخــوردار بــوده 
ــد فعالیت هــای تجــاری،  ــی منظــور از خدمــات مــواردی مانن ــه روز در حــال افزایــش اســت. در تعریــف جهان و روز ب
ارتباطــات، ســاختمانی، طراحــی و مهندســی، توزیــع و پخــش، آمــوزش، زیســت محیطی، مالــی، گردشــگری و تفریحی، 
اجتماعــی، امــور فرهنگــی و ورزشــی و حمــل و نقــل اســت. در ایــن بیــن صــادرات خدمــات فنــی مهندســی مخصوصــا 
در حــوزه بــرق کــه تمــام زیرســاخت های آن اعــم از تولیدکننــدگان تجهیــزات برقــی، پیمانــکاران و مشــاوران در کشــور 

وجــود دارد، مزیــت نســبی بزرگــی بــرای ایــران بــه حســاب می آیــد.
ــرق مســتلزم برخــورداری از پشــتیبانی  ــی مهندســی در صنعــت ب شــکوفا کــردن صــادرات خدمــات فن
ــر در  ــه دفات ــه ایجــاد برندینــگ، هزین نهادهایــی جهــت تقبــل بخشــی از هزینه هــای بازاریابــی، کمــک ب
ــه نوبــه خــود  ــرای پرداخــت جوایــز صادراتــی اســت کــه ب کشــور های هــدف و همچنیــن ســاز و کاری ب
ــرکت های  ــنهادی ش ــت پیش ــردن قیم ــی ک ــت رقابت ــادرات در جه ــر ص ــه ام ــی ب ــک بزرگ ــد کم می توان
ایرانــی در ایــن حــوزه باشــد. نکتــه حائــز اهمیــت در ایــن خصــوص وجــود متولــی یــا مرکزیتــی بــرای هدایــت و 
یکپارچه ســازی امــور صادراتــی در دولــت اســت کــه متاســفانه مراکــز متعــددی )بــه روایتــی حــدود بیســت نهــاد( در 
ــر  ــال تغیی ــا در ح ــای دائم ــنامه ها و آیین نامه ه ــدور بخش ــد و ص ــا می گرفته ان ــد و ی ــم می گیرن ــادرات تصمی ــر ص ام
دولــت، باعــث بــروز مشــکالت و ضــرر و زیان هــای زیــادی بــرای فعــاالن حــوزه صــادرات شــده اســت. بــه عبارتــی غیــر 

قابــل پیش بینــی بــودن قوانیــن صادراتــی معضــل اساســی صــادرات اســت. 
هنگامــی کــه فعــاالن حــوزه صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی در مناقصــات بین المللــی اجــرای پــروژه ای در خــارج 
ــاری  ــن ج ــای قوانی ــر مبن ــا ب ــد، قیمت ه ــه می دهن ــود را ارائ ــی خ ــی/ بازرگان ــنهاد فن ــرده و پیش ــرکت ک ــور ش از کش
حاکــم در ایــران و کشــور مقصــد محاســبه و ارائــه می شــود. هــر گونــه تغییــری در قوانیــن و مقــررات صادراتــی کشــور، 

ــد. ــاد می کن ــدگان ایج ــرای صادرکنن ــری ب ــای جبران ناپذی زیان ه
ــد  ــته تاکی ــال گذش ــور در س ــی کش ــای صادرات ــه نهاد ه ــه ک ــد، همانگون ــاب می کن ــئله ایج ــن مس ــت ای اهمی
می کردنــد، مرکزیتــی بــرای هدایــت امــر صــادرات در دولــت ایجــاد شــود تــا ضمــن اطالع رســانی ضوابــط و قوانیــن 
ــر  ــر در ام ــتگاه های درگی ــه دس ــه هم ــد ک ــی کن ــع مقررات ــه وض ــدام ب ــدف، اق ــور های ه ــران و کش ــرای کار در ای اج
صــادرات اعــم از وزارتخانــه مربوطــه، گمــرکات، بانک هــا، صنــدوق ضمانــت صــادرات، وزارت خارجــه، ســازمان توســعه 

ــد. تجــارت، وزارت راه )حمــل و نقــل( و ... از آن تبعیــت کنن
ــاخت  ــد، س ــور مقص ــزات در کش ــاخت تجهی ــزات، س ــادرات کاال و تجهی ــی، ص ــی و مهندس ــات فن ــادرات خدم ص
کاال هــای صــادرات محــور دانــش بنیــان، صــادرات دانــش و تجــارت بــرق )خریــد و فــروش بــرق(، مصادیــق صــادرات 
ــا چــه چالش هایــی  ــرای تحقــق حضــور در فعالیت هــای صادراتــی فوق الذکــر ب ــرای ب ــرو هســتند. اینکــه ب حــوزه نی
مواجــه هســتیم و چــه اقدامــات و پیــش شــرط هایی بایــد انجــام شــود تــا بــه اهــداف صادراتــی برســیم، ذیــال اشــاره 

شــده اســت.  

ــرای  ــی ب ــادرات غیرنفت ــًا ص ــادرات و خصوص ص
ــل  ــر قاب ــرورت غی ــک ض ــران ی ــل ای ــوری مث کش
ــع  ــزوده در واق ــا ارزش اف ــادرات ب ــت. ص ــکار اس ان
ــوده  ــه از مزیت هــای نســبی کشــور ب اســتفاده بهین
و باعــث رونق تولیــدات داخلــی، اشــتغالزایی، ارتقای 
کیفیــت تولیــدات و ارائــه خدمــات، آشــنایی بــا علــم 
و تکنولــوژی روز دنیــا و در نهایــت ارزآوری بــرای 
کشــور خواهــد شــد. امــروزه حضــور در کشــور های 
مختلــف بــا قــدرت نظامــی صــورت نمی گیــرد بلکــه 
ــود.  ــام می ش ــادرات انج ــادی و ص ــدرت اقتص ــا ق ب
کشــور هایی مثــل چیــن و ترکیــه در ایــن امــر بســیار 
ــات  ــادرات خدم ــر ص ــد و اگ ــل کرده ان ــق عم موف
فنــی و مهندســی و کاالیــی آن هــا بررســی شــود ایــن 

ــردد. ــاس می گ ــی احس ــه خوب ــر ب ام

ضرورت صادرات 
همــه قبــول کننــد صــادرات یــک ضــرورت اســت، بــا انجــام صــادرات چــرخ کارخانه هــای ایــران خواهــد چرخیــد 
و بــه تولیــد اســمی خــود خواهنــد رســید. بــا صــادرات بخشــی از مشــکل اشــتغال بصــورت مســتقیم و غیرمســتقیم 
ــوارد  ــیاری از م ــد و بس ــی دار می کن ــدف را معن ــه و ه ــور های منطق ــور در کش ــادرات حض ــد. ص ــد ش ــل خواه ح
فرهنگــی کــه قصــد داشــتیم بــا تبلیغــات بــه آن کشــور ها صــادر کنیــم بــا انجــام مــوارد ذکــر شــده قابــل انجــام 
اســت. از طریــق فعالیت هــای بازاریابــی و بازرگانــی و صــادرات اســت کــه ثبــات سیاســی و حضــور ایــران در کشــور 

ــد. ــاق می افت ــدف اتف ه 1
9 چالش جدی
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۴

ضمانت نامه
تهیــه و ارائــه ضمانت نامــه شــرکت در مناقصــه و در صــورت برنــده شــدن تهیــه ضمانت نامه هــای پیــش پرداخــت 
ــزام اســت و امــکان حضــور در هیــچ پــروژه ای بــدون ضمانت نامه هــای  و حســن انجــام تعهــدات، یــک ضــرورت و ال
ــه ضمانت نامه هــای  ــه تهی ــادر ب ــه ق ــطه ای ک ــرکت های واس ــتفاده از ش ــل اول، اس ــت. راه ح ــام نیس ــل انج ــور قاب مذک
مــورد نیــاز باشــند )ایــن وظیفــه بخــش خصوصــی اســت کــه تاکنــون نیــز انجــام داده اســت(. راه حــل دوم، بــه کارگیری 
حمایــت دولــت و حاکمیــت از طریــق اســتفاده از تفاهم نامه هــای بیــن دولتــی و یــا اســتفاده از منابــع ارزی موجــود در 
آن کشور هاســت کــه می توانــد ایــن کار را تســهیل کنــد. اســتفاده از ظرفیــت بانــک توســعه صــادرات و صنــدوق ضمانــت 
ــی  ــن کشــور تفاهم نامه های ــا چندی ــاد ب ــن دو نه ــزی )ای ــک مرک ــا انجــام افزایــش ســرمایه در آن هــا و بان صــادرات ب
ــرای عملیاتــی  ــه رســمیت شــناخته شــده و پیگیــری ب را امضــا کرده انــد و مهــم آن اســت کــه از طــرف آن کشــور ها ب
ــه رســمیت شــناخته شــدن در یکــی از  ــران و ب ــه در ای شــدن آن هــا انجــام شــود(. راه حــل ســوم صــدور ضمانت نام
بانک هــای مقصــد اســت کــه ایــن امــر بــا حمایــت حاکمیتــی قابــل انجــام اســت. )نکتــه: بانک هــای داخلــی از طریــق 
امضــاء قرارداد هــای کارگــزاری بایــد بــه ایــن امــر بپردازنــد کــه عمدتــا بــا عــدم اســتقبال از طــرف بانــک خارجــی مواجــه 

می شــوند.( 

بازاریابی 
نقش دستگاه دیپلماسی اقتصادی کشور می تواند در بازاریابی کمک بزرگی باشد.

ــول در دســترس  ــل قب ــان قاب ــد در زم ــا( بای ــگ اول، CIS، آفریق ــات پروژه هــای کشــور های هــدف )رین ــف. اطالع  ال
فعــاالن صنعــت قــرار گیــرد تــا فرصــت حضــور در مناقصــات را داشــته باشــند.

 ب. شــرایط کار در کشــور های مختلــف توســط دســتگاه دیپلماســی بایــد بررســی و اطالع رســانی شــود، یعنــی در هــر 
کشــوری بایــد در خصــوص برنامه هــای کوتــاه مــدت و بلنــد مــدت زیرســاختی توســعه اقتصــادی کشــور های هــدف در 
حــوزه آب و بــرق قوانیــن مالیاتــی، بیمــه، گمــرک، ورود و خــروج نفــرات و تجهیــزات، مســائل بانکــی و ضمانت نامــه ای 
و مراکــز تصمیم گیــری مهــم توســط ســفارت خانه ها آمــاده و در صــورت مراجعــه فعــاالن حــوزه صادراتــی بــه 

ــد.  ــت کنن ــات را دریاف ــن اطالع ــام ای ــد تم ســفارت خانه ها، بتوانن
ــه ایــران در حــوزه نفــت و گاز و   ج. از ظرفیــت کمیســیون ها و اتاق هــای مشــترک، منابــع ارزی، نیــاز آن کشــور ها ب
ارتباطــات سیاســی می بایســت حداکثــر بهــره را بــرده و پروژ هــا را بــرای حــوزه صادراتــی دریافــت کــرد. در ســفر های 
مقامــات بلندپایــه سیاســی همیشــه بایــد فعــاالن اقتصــادی و صادراتــی حضــور داشــته و در ایــن ســفر ها قرارداد هــای 

مهــم منعقــد شــود. 

مسائل بانکی
تمــام فعــاالن حــوزه صــادرات در خصــوص مســائل بانکــی مثــل گشــایش اعتبــار اســنادی، نقــل و انتقــال پــول و 
تســهیالت دریافتــی بــا مشــکالت فــراوان مواجــه هســتند. بســیاری از کشــور ها بــرای شــرکت های ایرانــی حســاب ارزی 

یــا محلــی بــاز نمی کننــد؛ لــذا کار در آن کشــور ها بــا مشــکالت فراوانــی مواجــه خواهــد شــد.
ــا  ــت تحریم ه ــوند. بعل ــد می ش ــورو منعق ــا ی ــه دالر ی ــدف ب ــور های ه ــی در کش ــای اجرای ــا و قرارداد ه پروژه ه
صــورت وضعیت هــا توســط کارفرمایــان دولتــی بــا ارز محلــی و دولتــی پرداخــت شــده کــه عــالوه بــر آن کــه مطابــق 
ارز قــرارداد نیســت بــا قیمــت واقعــی ارز محلــی نیــز اختالفــات فاحــش دارد؛ لــذا فعــاالن ایــن صنعــت از جنبه هــای 
مختلــف دچــار ضــرر و زیــان شــده و پروژه هایشــان بــا مشــکل مواجــه می شــود. انتظــار بخــش خصوصــی از حاکمیــت، 
کمــک در ایــن بخــش اســت، کــه بــا روش هــای مختلــف بــرای فعــاالن حــوزه صادراتــی حســاب بانکــی بــاز شــده تــا 

بتواننــد مبالــغ دریافتــی خــود را بــا ارز قــراردادی دریافــت و انتقــال دهنــد.

رفع تعهد ارزی 
ــه  ــت، عــدم پرداخت هــای ب ــازار آزاد و دول ــرخ ارز در ب ــودن ن ــودن و یکســان نب ــد نرخــی ب ــرخ ارز، چن نوســانات ن
ــه جــای ارز هــای  ــی )ب ــال غیررســمی و دریافــت پول هــای محل ــل و انتق ــر نق ــول در اث ــزش پ ــان، ری ــع کارفرمای موق
قــراردادی( باعــث شــده اســت انجــام ایــن تعهــدات دچــار مشــکل شــده و فعــاالن حــوزه صــادرات بیشــتر از آن کــه 
بــه فکــر صــادرات و بازار هــای جدیــد باشــند جوابگــوی بانک هــا، بازرســی و دادگاه هــا باشــند. الزم اســت بــرای ایــن 

موضــوع فکــر جــدی و عملــی شــده و تمــام پارامتر هــای تاثیرگــذار در آن دیــده شــود.

گمرک 
آیین نامــه و ضوابــط گمرکــی در رابطــه بــا صــدور و خــروج تجهیــزات ســاخت ایــران بــه کشــور های هــدف جهــت 
اجــرای پروژه هــا بایــد هماهنــگ و همســو بــا سیاســت های توســعه صــادرات کشــور باشــد و در ایــن مســیر مانــع 

ایجــاد نکنــد. 

قوانین 
ــع صــادرات  ــدی کار و بعضــا مان ــد، باعــث کن ــر صــادرات کمــک کنن ــه ام ــه ب ــه جــای آن ک ــن ب بســیاری از قوانی
خواهنــد شــد. الزم اســت مرجعــی هدایتگــر و قدرتمنــد تشــکیل شــود تــا تمــام نهاد هــا از آن فرمــان بــر باشــند )ماننــد 
کمیتــه مــاده ۱۹(. ایــن مرکــز می توانــد کمــک بســزایی در حــل مشــکالت صــادر کننــدگان کــرده و بتوانــد در کمتریــن 
زمــان ممکــن مصوبــه قابــل قبــول بــرای تمــام مراکــز را صــادر کنــد. توقیــف اجنــاس صادرکننــده بــه علــت تحریــم، 
عــدم بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات در زمــان معیــن، صــادارت کاال بــه جــای بدهــی بــه کشــورهای دیگــر، واردات 

مــواد اولیــه بــه جــای ارز از جمله مشــکالت ایــن حوزه هســتند.  

رقابت مخرب 
متاســفانه هیــچ مرجــع و قانــون مشــخصی بــرای جلوگیــری از رقابــت مخــرب وجــود دارد و بعضــی از شــرکت های 
ــب  ــود را تخری ــی خ ــان ایران ــی رقیب ــه راحت ــا ب ــت کارفرم ــب رضای ــا جل ــه ی ــدن در مناقص ــده ش ــت برن ــی جه ایران
ــات از مرجعــی روش هــای  ــل بررســی و در صــورت اثب ــق ســفارت خانه ها قاب ــن مــوارد از طری ــد. الزم اســت ای می کنن
تنبیهــی مثــل عــدم اجــازه کار در آن کشــور )جلوگیــری از صــادرات( بــرای آن شــرکت در نظــر گرفتــه شــود. در بســیاری از 
مناقصــات بعلــت ایــن رقابت هــای ناســالم کارفرما یــان بهــره زیــادی بــرده و باعــث اخــذ تخفیف هــای غیرمنطقــی از 

ــی خــارج شــود. ــازار از دســت شــرکت های ایران ــا باعــث شــده اســت ب ــی شــده اند ی شــرکت های ایران

نشان صادراتی
ــث  ــتند، باع ــد نیس ــی را بل ــبات بین الملل ــه مناس ــاوران ک ــکاران و مش ــا پیمان ــت ی ــاس بی کیفی ــور اجن حض
شــده آن کشــور ها نســبت بــه اجنــاس و مهندســین ایــران بدگمــان شــده و بــه راحتــی در مناقصــات از پذیــرش 
ــپ و  ــت های تی ــام تس ــام تم ــی )انج ــاظ فن ــه لح ــم ب ــت ه ــذا الزم اس ــد ل ــودداری کنن ــی خ ــرکت های ایران ش
روتیــن( و هــم بــه لحــاظ ممیــزی )در طــول ســال چندیــن مرتبــه اجنــاس مــورد بررســی مجــدد قــرار گیرنــد( و 
هــم بــه لحــاظ تــوان صادراتــی شــرکت ها بررســی شــده و در صــورت اخــذ نشــان صادراتــی اجــازه اینــکار را پیــدا 
کننــد و تمــام نهاد هــا و وزارت خانه هــای درگیــر امــر صــادرات از ایــن موضــوع تبعیــت کــرده و بــدون ایــن نشــان 

اجــازه صــادرات داده نشــود 
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بازخوانی پرونده یک دهه چالشبازخوانی پرونده یک دهه چالش

مشاور وزیر نیرو در امور بین الملل و سرپرست مرکز توسعه صادرات و پشتیبانی صنایع آب و برقگفتگو با محمدعلی فرحناکیان

تحریم

ــر  ــال حاض ــه در ح ــه اینک ــه ب ــا توج ب
و  بین الملــل  امــور  مرکــز  مســئولیت 
توســعه صــادرات صنایــع آب و بــرق را بــر 
ــت  ــادرات صنع ــرایط ص ــد، ش ــده داری عه
و  می کنیــد  ارزیابــی  چطــور  را  بــرق 
عمده تریــن موانــع پیــش روی ایــن حــوزه 

ــت؟  ــما چیس ــگاه ش از ن

در خصــوص شــرایط فعلــی صــادرات صنعــت بــرق خوشــبختانه بایــد عــرض کنــم کــه بــا اســتناد بــه 
آمــار مراجــع رســمی، طــی ۶ ســال گذشــته قریــب بــه ۵۷.۵ درصــد از کل صــادرات خدمــات فنی مهندســی 
کشــور مربــوط بــه حــوزه آب و بــرق بــوده کــه عمــده ایــن رقــم هــم متعلــق بــه صنعــت بــرق بوده اســت. 
از ایــن رو بــه جــرات می تــوان گفــت کــه ایــن صنعــت، رتبــه اول در صــدور خدمــات فنــی مهندســی را 
داراســت و ایــن ظرفیــت واقعــا مایــه مباهــات همــه مــا اســت. بــا وجــود ایــن ســهم قابــل توجــه، امــا 
بــا یــک مقایســه ســاده بیــن ظرفیت هــای صادراتــی بــا آمــار صــادرات صنعــت بــرق، درمی یابیــم کــه 
هنــوز هــم در بخــش صــادرات پتانســیل های بالقــوه بســیاری داریــم کــه بایــد بــرای بــه فعلیــت رســاندن 

آن هــا تــالش کنیــم. 
بــه عنــوان مثــال در یکــی از مطالعــات پژوهشــی ســندیکای بــرق ایــران عنــوان شــده کــه در کشــور های 
همســایه ایــران بیــش از ۱۰ میلیــارد دالر بــازار صــادرات خدمــات فنــی مهندســی ســالیانه وجــود دارد کــه 
ــد  ــد دی ــال بای ــود. ح ــل ش ــی تبدی ــرکت های ایران ــرای ش ــزرگ ب ــاعد و ب ــازار مس ــک ب ــه ی ــد ب می توان
اقدامــات کلیــدی بــرای توســعه صــادرات و بهــره منــدی از ظرفیــت صادراتــی کشــور های منطقه چیســت. 
ــی  ــم کــه پیشــران های مال ــزار متعــددی داری ــه اب ــاز ب ــرای توســعه صــادرات نی ــه نظــر می رســد مــا ب ب
ــا  ــن آن ه ــی از مهمتری ــا یک ــذ ضمانت نامه ه ــهیل اخ ــره و تس ــای کم به ــر وام ه ــوق هایی نظی و مش

ــی هــم چشــم پوشــید. ــار آن نبایــد از اهمیــت پیشــران های غیرمال محســوب می شــود. البتــه در کن
نگاهــی بــه شــرایط صادرکننــدگان صنعــت بــرق نشــان می دهــد کــه یکــی از اصلی تریــن 
از تحریم هاســت.  چالش هــای پیــش روی آن هــا هزینه هــا و محدودیت هــای ناشــی 
آســیب های ناشــی از عــدم امــکان مبادلــه پــول و موانــع جــدی در دریافــت ضمانت نامه هــای 
بانکــی، اساســا بــرای یــک صادرکننــده بــه ســختی قابــل جبــران اســت. وقتــی که امــکان برقــراری 
ارتباطــات بانکــی فراهــم نیســت و بانک هــای کشــور های مقصــد حاضــر بــه صــدور ضمانت نامــه بــرای 
ــادرات  ــال ص ــد، عم ــول نمی کنن ــا را قب ــای م ــه بانک ه ــا ضمانت نام ــتند و بعض ــی نیس ــرکت های ایران ش
بــا مانعــی بــزرگ مواجــه می شــود کــه از بیــن بردنــش یــا بســیار دشــوار اســت یــا مشــمول هزینه هــای 
ــوله ها و  ــه مرس ــوزه بیم ــه ح ــا ب ــاله تحریم ه ــه مس ــود. البت ــد ب ــده خواه ــرای صادرکنن ــادی ب ــربار زی س
ــه  ــی ب ــه طــوری کــه بســیاری از شــرکت های بیمــه بین الملل قرارداد هــای صادراتــی هــم نفــوذ کــرده، ب

ــا شــرکت های ایرانــی نیســتند.  دلیــل تحریم هــا حاضــر بــه کار کــردن ب
یکــی دیگــر از چالش هایــی کــه صادرکننــدگان تجهیــزات و خدمــات فنــی و مهندســی ایرانــی 
ــف  ــایه تعری ــور های همس ــه در کش ــعه ای ک ــای توس ــده پروژه ه ــه عم ــت ک ــن اس ــد، ای ــا آن مواجهن ب
ــک  ــک توســعه آســیایی و بان ــک توســعه اســالمی، بان ــر بان ــق بانک هــای توســعه ای نظی شــده، از طری
جهانــی فاینانــس یــا تامیــن مالــی می شــوند. ایــن در حالــی اســت کــه شــرکت های ایرانــی بــه دلیــل 
ــن  ــه تامی ــد ک ــرکت کنن ــی ش ــات پروژه های ــد در مناقص ــا نمی توانن ــی از تحریم ه ــای ناش محدودیت ه

ــود.  ــام می ش ــی انج ــای جهان ــط بانک ه ــی آن توس مال
در نگاهــی کلــی بایــد گفــت کــه ســازماندهی و گســترش روابــط تجــاری بــا ســایر کشــور های منطقــه و 
جهــان مســتلزم تامیــن ســه زیرســاخت کلیــدی اســت. مهمتریــن زیرســاخت ســازماندهی روابــط بانکی و 
مالــی بیــن ایــن دو کشــور اســت. بــه عــالوه توســعه صــادرات بــه کشــور های هــدف مســتلزم شــکل گیری 

روابــط کنســولی شــامل ویــزا و اقامــت و در نهایــت ایجــاد ارتباطــات لجســتیک یــا حمــل و نقل اســت. 
در شــرایط فعلــی و بــه ویــژه بعــد از تحریم هــا شــرکت های ایرانــی در هــر ســه حــوزه بــا چالش هــای 
ــی  ــط بانک ــوزه رواب ــکل ها در ح ــن مش ــد اصلی تری ــر می رس ــه نظ ــد ب ــر چن ــده اند. ه ــه ش ــدی مواج ج
ایجــاد شــده اســت. مشــکالت حــوزه لجســتیک و حمــل نقــل و خدمــات وابســته ماننــد بیمــه هــم رتبــه 
دوم چالش هــا را دارنــد و محدودیت هــای مربــوط بــه اخــذ ویــزا و اقامــت هــم بــا اهمیــت کمتــری در 

جایــگاه ســومین دســته مشــکالت صادرکننــدگان قــرار می گیرنــد. 

صادرات
گرفتار 
گلوگاه

و  تجهیــزات  صــادرات 
خدمــات فنــی و مهندســی 
مهمتریــن  از  یکــی 
ظرفیت هــای صنعــت بــرق 
اســت کــه متاســفانه در جدال 
ــدد  ــا مشــکالت متع ــر ب نابراب
نبــود  و  تحریــم  از  ناشــی 
در  تســهیل گر  ســازوکار های 
ســاختار سیاســتگذاری کشــور، 
ــام  ــار و ارق ــه آم ــم ب ــوز ه هن
ــیل  ــن پتانس ــا ای ــب ب متناس

ــن  ــا ای ــت. ب ــده اس ــک نش نزدی
ــه  ــد ک ــان می ده ــار نش ــود آم وج

صنعــت بــرق هنــوز هــم بــا ســهم ۵۷ 
ــی و  ــات فن ــادرات خدم ــدی در ص درص

ــم داران  ــن پرچ ــی از اصلی تری ــی یک مهندس
ــتا  ــن راس ــت. در ای ــوزه اس ــن ح ــادرات ای ص

ــرو  ــر نی ــاور وزی ــان«، مش ــی فرحناکی »محمدعل
در امــور بین الملــل و سرپرســت مرکــز توســعه 

صــادرات و پشــتیبانی صنایــع آب و بــرق بــا اشــاره 
ــت  ــه صنع ــل توج ــخت افزاری قاب ــات س ــه امکان ب
ــی از  ــت یک ــن ظرفی ــه ای ــد ک ــد می کن ــرق، تاکی ب
پیشــران های و شــریان های اصلــی زنــده بــرای 

ــت.  ــادرات اس ــعه ص توس
او بــر ایــن بــاور اســت کــه در کنــار ایــن 
ظرفیــت بالقــوه، مــا نیازمنــد ســازماندهی و ایجــاد 
زیرســاخت های الزم بــرای صــادرات گســترده و 
ــمت  ــه س ــرکت ها را ب ــد ش ــوده و بای ــت ب باکیفی
حرفــه ای شــدن ســوق داده و زمینــه را بــرای ایجــاد 
و  خصوصــی  بخش هــای  در  صادراتــی  بلــوغ 
دولتــی فراهــم کنیــم. مشــروح ایــن گفتگــو را ذیــال 

می خوانیــد:



پاییز 1401، دوره جدیدپاییز 1401، دوره جدید 5657
صفحهصفحه

1010

بازخوانی پرونده یک دهه چالشبازخوانی پرونده یک دهه چالش

کامــال درســت اســت؛ نکتــه اینجاســت کــه مــا در برگــزاری نمایشــگاه های تخصصــی در کشــور های 
مختلــف، هیچوقــت آنالیــز دقیقــی از نیاز هــای آن بــازار نداشــته ایم، بــه همیــن دلیــل نمی توانیــم 

محصولــی را در نمایشــگاه معرفــی کنیــم کــه نیــاز اصلــی آن بــازار محســوب می شــود. 
یــک مثــال عــرض کنــم؛ امســال در یکــی از کشــور های همســایه، نمایشــگاه تخصصــی کاالی ایرانــی 
برگــزار شــد کــه نزدیــک بــه یــک چهــارم از کل ایــن نمایشــگاه بــه صنعــت بــرق اختصــاص داده شــده 
ــازار  ــور ب ــه در آن کش ــم ک ــاده دریافتی ــی و س ــی اجمال ــک بررس ــا ی ــا ب ــه م ــت ک ــن در حالیس ــود. ای ب
ــای  ــزو اولویت ه ــا ج ــه اساس ــن اینک ــدارد، ضم ــود ن ــرق وج ــت ب ــای صنع ــه کاال ه ــاعدی در زمین مس
صادراتــی مــا هــم نبــود. ولــی بخــش بزرگــی از نمایشــگاه بــه شــرکت های برقــی اختصــاص داده شــده 
ــه اینجاســت کــه هیــچ کســی  ــع اســت. نکت ــی فرصت ســوزی و هــدر رفــت مناب ــه معن ــود و ایــن ب ب
ــرق  ــت ب ــال صنع ــرکت های فع ــای ش ــعه بازار ه ــگاه در توس ــن نمایش ــی ای ــدی و اثربخش ــه هدفمن ب
نپرداخــت؛ بنابرایــن یکــی از مهمتریــن نقــاط بهبــود مــا بــرای توســعه صــادرات صنعــت بــرق، برگــزاری 

ــت.  ــای آنهاس ــای نیاز ه ــر مبن ــت و ب ــای دارای اولوی ــد در بازار ه ــگاه های هدفمن نمایش
یکــی دیگــر از موضوعاتــی کــه حــول محــور الزامــات توســعه صــادرات مطــرح می شــود، تمرکــز بــر 
دیپلماســی اقتصــادی اســت، در حالــی کــه هیــچ تعریــف دقیــق و درســتی از ایــن موضــوع نداریــم. بــه 
ــن مســاله را  ــم، ای ــزار کنی ــم یــک نمایشــگاه تخصصــی در ارمنســتان برگ ــر می خواهی ــال اگ ــوان مث عن
بررســی کنیــم کــه کــدام کاالی ترکیــه ای بیشــترین مصــرف را در ایــن کشــور داشــته و بــا توجــه بــه تحریم 

ترکیــه توســط ارمنســتان، بــر معرفــی انــواع ایرانــی همیــن کاال هــا تمرکــز کنیــم.
ــری در  ــرد موثرت ــدف، عملک ــور های ه ــران در کش ــفارتخانه های ای ــی رود س ــار م ــا انتظ ــه قطع البت
شناســایی بازارهــا، نیاز هــا و حتــی تشــکل های صنعتــی و کارفرمایــان اصلــی حــوزه بــرق داشــته باشــند 
و از آن هــا بــرای حضــور در ایــن نمایشــگاه ها دعــوت بــه عمــل آورنــد. در حقیقــت کارشناســان اقتصــادی 
ــوص  ــنهاداتی در خص ــده، پیش ــردآوری ش ــات گ ــن اطالع ــه همی ــکا ب ــا ات ــد ب ــفارتخانه ها می توانن س
برگــزاری دوره هــا و کارگاه هــای آموزشــی بــه وزارتخانه هــا و شــرکت های بخــش خصوصــی ارائــه دهنــد.
یکــی دیگــر از عالئــم عــدم بلــوغ صادراتــی در دســتگاه های دولتــی و بخــش خصوصــی، نبــود یــک 
مکانیــزم مشــخص بــرای جلوگیــری از رقابــت مخــرب شــرکت های ایرانــی در بازار هــای صادراتــی اســت.

بلــه قطعــا؛ یکــی از اقدامــات دیگــری کــه بــه نظــر می رســد بــه بهبــود شــرایط فعلــی منجــر  شــود، 
ســاماندهی مطالعــات بــازار اســت. در حــال حاضــر کار مطالعــات بــازار در ســازمان توســعه تجــارت، اتــاق 
ــود.  ــام می ش ــران انج ــرق ای ــت ب ــندیکای صنع ــژه س ــه وی ــی ب ــکل های تخصص ــایر تش ــی و س بازرگان
نکتــه اینجاســت کــه ایــن مطالعــات بایــد منســجم شــده و در نهایــت کاری کــه در یــک یــا دو نهــاد 
انجــام می شــود، بــه عنــوان خروجــی نهایــی و رســمی مــد نظــر قــرار گیــرد کــه البتــه قاعدتــا عــالوه بــر 
ــز رصــد  ــر آن کشــور را نی ــم ب ــی حاک ــی و مال ــن حقوق ــورد نظــر، قوانی ــازار م نیاز هــا و ظرفیت هــای ب

کــرده و اطالعــات کلیــدی مــورد نیــاز صادرکننــدگان را در اختیــار آن هــا قــرار دهــد.
ــرکت ها و  ــای ش ــه ظرفیت ه ــه ب ــرافی ک ــه اش ــه ب ــا توج ــی ب ــکل های تخصص ــن تش ــدگاه م از دی
ــی ایــن مطالعــات  ــد محور هــای اصل ــد، می توانن ــه فرصت هــای موجــود در کشــور های هــدف دارن البت
ــر کار هــم توســط  ــا نظــارت ب ــازار باشــند و قطعــا در ایــن میــان بخشــی از کار شــامل فاینانــس و ی ب

ــود. ــام می ش ــی انج ــای دولت نهاد ه
ــی و  ــات فن ــزات و خدم ــادرات تجهی ــعه ص ــرای توس ــم ب ــه می توانی ــری ک ــود دیگ ــه بهب نقط
مهندســی بــرق دنبــال کنیــم، ســاماندهی نحــوه حضــور شــرکت های ایرانــی در کشــور های هــدف 
صادراتــی اســت. چــرا کــه در شــرایط فعلــی نبــود یــک ضابطــه مشــخص بــرای حضــور شــرکت ها 
در مناقصــات کشــور های مختلــف بــه ایجــاد مســائل زیــادی منجــر شــده کــه یکــی از نتایــج آن 
کاهــش ســطح نفــوذ شــرکت های ایرانــی در بازار هــای مهــم صادراتــی بــه ویــژه در منطقــه اســت. 
ــن  ــد، ای ــور یافته ان ــی حض ــرکت ایران ــال ۵ ش ــی، مث ــه بین الملل ــک مناقص ــه در ی ــم ک ــا دیده ای گا ه
اتفاقــی اســت کــه در مــورد صادرکننــدگان ســایر کشــور ها مثــل ترکیــه و چیــن هرگــز اتفــاق نمی افتــد 

ــود. ــام می ش ــه انج ــور در مناقص ــش از حض ــا پی ــن آن ه ــی بی ــای ابتدای ــه هماهنگی ه ــرا ک چ
ــرای  ــه ب ــابه آنچ ــق مش ــت دقی ــدور لیس ــک ون ــد ی ــوزه نیازمن ــن ح ــا در ای ــد م ــر می رس ــه نظ ب
بازار هــای داخلــی در توانیــر تهیــه شــده، هســتیم. اگــر ســازمان یــا نهــادی متولــی تهیــه ونــدور لیســت 
ــوان  ــول، ت ــت محص ــر کیفی ــده و از نظ ــد ش ــدا رص ــرکت ها در مب ــا ش ــود، ت ــی ش ــرکت های صادرات ش
ــوان  ــتا می ت ــن راس ــوند. در همی ــال ش ــدی غرب ــاخص های کلی ــایر ش ــرکت و س ــی ش ــی و مال تخصص
ــا ایــن اقــدام  ضوابــط و دســتورالعمل های مربوطــه را هــم در هیــات دولــت مطــرح و مصــوب کــرد ت

مشــمول یــک پشــتوانه قانونــی قابــل اتــکا باشــد.

یکــی از موضوعــات کــه بار هــا از ســوی 
شــرکت ها مطــرح شــده ایــن اســت 
کــه هزینه هــای ناشــی از تحریم هــای 
داخلــی بــرای آن هــا بســیار بیشــتر از 
تحریم هــای بین المللــی بــوده اســت. 
دیــدگاه شــما در ایــن خصــوص چیســت؟

در  یکســان  روال  اســاس  ایــن  بــر 
بین المللــی  نمایشــگاه های  برگــزاری 
بــدون توجــه بــه مشــخصات و نیاز هــای 
ــف در  ــه ضع ــک نقط ــه ی ــدف ب ــازار ه ب
توســعه صــادرات مــا بــدل شــده اســت؟ 

ــی  ــه اجرای ــط در آیین نام ــک نیم خ ــط ی ــور فق ــذاری کش ــاختار قانونگ ــروز در س ــا ام ــفانه ت متاس
حمایــت از صــادراِت خدمــات فنــی مهندســی مصــوب ۱۳۸۹ هیــات وزیــران بــه موضــوع رقابــت مخــرب 
ــده  ــور را به عه ــارج از کش ــا در خ ــوع رقابت ه ــن ن ــری از ای ــئولیت جلوگی ــده و مس ــاص داده ش اختص
ــه  ــر ب ــن ام ــت. ای ــته اس ــدف گذاش ــور ه ــا کش ــادی ب ــترک اقتص ــکاری مش ــیون هم ــئول کمیس مس
درســتی نشــان می دهــد کــه مــا حتــی تعریــف درســت و دقیقــی از رقابــت مخــرب نداریــم و 
ــه  ــزاری ایــن اقــدام را شناســایی کنیــم و پــس از شناســایی ب ــا چــه شــیوه و اب نمی دانیــم ب
چــه شــکلی بــا آن برخــورد کنیــم. از همــه مهمتــر دســتگاه مشــخصی متولــی تعییــن و تدوین 
ــت  ــوه رقاب ــت نح ــرای مدیری ــاله کار را ب ــن مس ــت و همی ــا نیس ــا و روش ه ــن مکانیزم ه ای

ــد. ــوار می کن ــیار دش ــی بس ــای صادرات ــی در بازار ه ــرکت های ایران ش
البتــه مــا در دفتــر امــور بیــن الملــل وزارت نیــرو تــالش کردیــم تعریــف دقیقــی از رقابــت مخــرب در 
بازار هــای بین المللــی تهیــه و بــه شــورای عالــی توســعه صــادرات غیرنفتــی ارائــه کنیــم. پیگیری هــای 
ــا اطالع رســانی های الزم  ــن آیین نامــه در حــال انجــام اســت و قطع ــب ای ــه بررســی و تصوی ــوط ب مرب

پــس از تصویــب نهایــی انجــام خواهــد شــد. 

بــه نقــاط بهبــود صــادرات اشــاره 
کردیــد. از نــگاه شــما می تــوان نقــاط 
بهبــود دیگــری بــرای ایجــاد بلــوغ در 
بازیگــران اصلــی ایــن حــوزه متصــور بــود؟

شــاید بهتــر باشــد مشــکالت داخلــی صادرکننــدگان را بــه عنــوان تحریــم داخلــی تعبیــر نکنیــم، چــرا که 
بــه نظــر می رســد ایــن مســاله بیشــتر ناشــی از »آمــاده نبــودن محیــط، کانتکســت، بســتر و زمینه هــای 

صــادرات غیرنفتــی در حــوزه بــرق و حتــی ســایر صنایع در کشــور« اســت.
جلســات متعــدد و تعامــالت گســترده مــا بــا خبــرگان صنعــت نشــان می دهــد کــه مــا هــم در بخــش 
دولتــی و هــم در بخــش خصوصــی هنــوز هــم بــرای صــادرات غیرنفتــی بالــغ نشــده ایم و ایجــاد ایــن 
بلــوغ و آمادگــی مســتلزم ایجــاد انســجام و تفکــر واحــد بــا هــدف توســعه صــادرات در تمــام ارگان هــا و 

نهاد هــای دولتــی و خصوصــی و همچنیــن ســازوکار ها و قوانیــن و مقــررات اســت. 
ــه  ــرای دســتیابی ب بــه طــور کلــی بایــد گفــت کــه مــا یــک کشــور در حــال توســعه هســتیم کــه ب
ــاخص های  ــتلزم ش ــر مس ــن ام ــیم. ای ــی باش ــای غیرنفت ــادرات کاال ه ــای ص ــد مهی ــدار بای ــعه پای توس
ــوان  ــه عن ــود هســتیم. ب ــوز هــم در بخشــی از آن هــا دچــار مســاله و کمب ــا هن ــه م بســیاری اســت ک
ــم  ــم و نمی توانی ــه ای نداری ــرد حرف ــی، عملک ــگاه های تخصص ــزاری نمایش ــم در برگ ــوز ه ــا هن ــال م مث
ــه  ــا توج ــف ب ــور های مختل ــی را در کش ــرکت های ایران ــای ش ــه توانمندی ه ــوط ب ــگاه های مرب نمایش
ــی  ــا موضــوع برپای ــم و صرف ــزار کنی ــاوت برگ ــه شــکلی متف ــوع بازارهــا، فرهنگ هــا و نیازهــا، ب ــه تن ب

ــم. ــال می کنی ــت دنب ــداد ثاب ــک روی ــکل ی ــه ش ــگاه را ب نمایش
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کامــال درســت اســت؛ اگــر ایــن ســازوکار ایجــاد نشــود، قطعــا مــا ضمــن از دســت دادن ســهم 
بازار هــای فعلــی، بــرای حضــور در بازار هــای جدیــد هــم بــا مشــکالت جــدی مواجــه خواهیــم شــد. 
ــند،  ــی باش ــی ایران ــوالت صادرات ــت محص ــران کیفی ــا نگ ــای م ــفارتخانه ها و نمایندگی ه ــه س اینک
یــک دغدغه منــدی موثــر اســت، امــا بــه هــر حــال مــا بــه عنــوان مدیــران و متولیــان دولتــی بایــد 

بــه دنبــال راهــکار بــرای مدیریــت کیفیــت صــادرات ایرانــی باشــیم.
تاکیــد مــن بــر ایــن اســت کــه اگــر ونــدور لیســت شــرکت های صادرکننــده تهیــه شــود، یکــی 
از پیــش نیاز هــای کلیــدی بــرای کنتــرل کیفیــت محصــوالت و خدمــات صادراتــی فراهــم خواهــد 
شــد. پــس از آن و در مراحــل بعــد می توانیــم شــرکت ها را از جهــات مختلــف ماننــد تــوان مالــی و 
ــرده  ــف را از ایــن مســیر ســازماندهی ک ــرده و حضورشــان در پروژه هــای مختل ــی ســطح بندی ک فن
و اطمینــان داشــته باشــیم کــه قــادر بــه اجــرای پــروژه و یــا تامیــن تجهیــزات درخواســتی کارفرمــای 
خــود خواهــد بــود. ایــن اقدامــی اســت کــه بایــد در یــک کارگــروه مشــترک بیــن دولــت و بخــش 

خصوصــی دولتــی ســازماندهی و اجرایــی شــود.

مــا در اواخــر دولــت دوازدهــم ایــن پیشــنهاد را جهــت طــرح در شــورای عالــی توســعه صــادرات 
بــه ســازمان توســعه تجــارت ارائــه دادیــم کــه متاســفانه بــه دالیــل مختلــف کار متوقــف شــد و تــا 
امــروز بــه جــز مکاتبــات معــدود، کار خاصــی دیگــری در ایــن خصــوص صــورت نگرفتــه اســت. بــه 
ــی الزم  ــی و اجرای ــتر های قانون ــد بس ــت جمهوری می توان ــادی ریاس ــت اقتص ــد معاون ــر می رس نظ
بــرای پیاده ســازی ایــن طــرح را فراهــم کنــد، چــرا کــه بــه هــر حــال ایــن اقــدام می توانــد بــه یــک 
نقطــه بهبــود جــدی بــرای توســعه صــادرات تبدیــل شــود، بــدون آنکــه وابســتگی روشــنی به مســاله 

تحریم هــا داشــته باشــد. 
نکتــه دیگــری کــه نبایــد از نظــر دور داشــت لــزوم آماده ســازی شــرکت های ایرانــی بــرای حضــور 
در بازار هــای بین المللــی اســت. در ایــن راســتا ضــروری اســت کــه یــک نهــاد یــا مجموعــه، عهــده دار 
شناســایی بازار هــای بین المللــی و معرفــی ظرفیت هــای آن هــا بــه شــرکت های صادرکننــده ایرانــی 
شــده و براســاس توانمنــدی ایــن شــرکت ها مشــخص کنــد کــه هــر کــدام از آن هــا ظرفیــت حضــور 

در کــدام یــک از ایــن بازار هــا را دارنــد. 
یکــی دیگــر از راهکار هــای پیــش روی مــا برای توســعه صــادرات ایجــاد کنسرســیوم های 
ــای  ــر در بازار ه ــور موفق ت ــرای حض ــی ب ــد ایران ــرکت های توانمن ــکل از ش ــی متش صادرات
ــا از آن هــا در  ــت نمایندگی هــای سیاســی م هــدف اســت. ایجــاد کنسرســیوم ها و حمای
کشــور های هــدف، می توانــد بــه تســهیل توســعه بازار هــای صادراتــی شــرکت های 
ــای  ــازماندهی بازار ه ــه س ــت ک ــوان گف ــه می ت ــور خالص ــه ط ــن ب ــود؛ بنابرای ــر ش ــی منج ایران
صادراتــی از دو مســیر تهیــه ونــدور لیســت شــرکت های صادرکننــده بــه ویــژه از مســیر تشــکل های 
اقتصــادی نظیــر ســندیکای صنعــت بــرق ایــران و همچنیــن ایجــاد کنسرســیوم های قدرتمنــد بــرای 

ــود. ــد ب ــر خواه ــا، امکان پذی ــن بازاره ــر در ای ــور پررنگ ت حض
نکتــه دیگــری کــه بــه نظــر می رســد بایــد بــه شــکل جــدی تــری مــورد توجــه قــرار گیــرد، لــزوم 
همکاری هــای اســتانی بــرای توســعه صــادرات بــرق اســت. اگرچــه گا هــا هماهنگــی بیــن کشــور ها 
از مســیر ســازمان ها و نهاد هــای دولتــی اثرگــذار اســت و مثــال مســائل شــرکت ها در حــوزه 
ــر ایــن کار  ــه نظــر می رســد اگ ــا برشــنا حــل شــود، امــا ب ــر ب افغانســتان از طریــق مذاکــرات توانی
ــال شــود، گا هــا تاثیرگــذاری  ــه اســتان های مــرزی ســپرده شــده و از مســیر مذاکــرات بومــی دنب ب
ــعه  ــرای توس ــد ب ــه بای ــی ک ــر از کار های ــی دیگ ــن یک ــت؛ بنابرای ــد داش ــریع تری خواه ــتر و س بیش

ــی«  ــادی خارج ــط اقتص ــی رواب ــتاد هماهنگ ــت در »س ــن دس ــی از ای ــر موضوعات ــال حاض در ح
ــد  ــا بع ــا خصوص ــد، ام ــت می کن ــه فعالی ــت ک ــال اس ــش از ۱۰ س ــتاد بی ــن س ــود. ای ــال می ش دنب
ــه منظــور توســعه  ــار ســال گذشــته تــالش مضاعفــی ب ــا چه از تشــدید تحریم هــا و ظــرف ســه ت
صــادرات غیرنفتــی داشــته اســت. اگرچــه قطعــا امــروز بــه شــرایط مطلــوب نرســیده ایم، امــا ایــن 
ــوان یکــی از بزرگ تریــن  ــه عن ــا دیپلماســی اقتصــادی را ب تحــرک در وزارت خارجــه شــروع شــده ت

وظایــف دســتگاه دیپلماســی کشــور فعــال کنــد.
ــور های  ــه در کش ــوی وزارت خارج ــه از س ــادی ک ــای اقتص ــر رایزن ه ــالوه ب ــر ع ــال حاض در ح
دیگــر حضــور می یابنــد، یکســری رایــزن بازرگانــی هــم داریــم کــه از ســوی ســازمان توســعه تجــارت 
بــه ســایر کشــور ها می رونــد. تعــداد رایزن هــای بازرگانــی در طــول چنــد ســال گذشــته، بــه دلیــل 
مشــکالت مالــی بــه شــدت کاهــش پیــدا کــرده اســت. هــر چنــد اخیــرا مصــوب شــده کــه ســازمان 
توســعه تجــارت بــه تشــکل های صنفــی ماننــد ســندیکا کمــک کنــد تــا بتواننــد بــه صــورت مســتقل 
ــن  ــکل ها در ای ــت تش ــتفاده از ظرفی ــد اس ــر می رس ــه نظ ــد. ب ــی کنن ــی معرف ــزن بازرگان ــی رای حت

حــوزه گام بســیار موثــری در راســتای بهبــود شــرایط اســت.
البتــه از ایــن مســاله هــم نمی تــوان چشــم پوشــید کــه گا هــا نماینده هایمــان در خــارج از کشــور 
تــا جایــی کــه توانســتند از شــرکت ها حمایــت کــرده و بــه حــل مشکالتشــان کمــک کرده انــد. بــا 
ــازار، بازاریابــی و  ــوز هــم از ظرفیت هــای ایــن نمایندگی هــا در مذاکــره، شناســایی ب ایــن حــال هن
حمایــت از شــرکت های ایرانــی بــه ویــژه در حــوزه زمینه ســازی بــرای تامیــن مالــی بــه شــکل قابــل 

قبولــی اســتفاده نشــده و بایــد تمرکــز جدی تــری روی ایــن موضــوع داشــته باشــیم. 

عملیاتــی شــدن ایــن اقــدام می توانــد 
از صــدور کاالی بی کیفیــت و مخــدوش 
ایرانــی  صادرکننــدگان  نــام  شــدن 

ــد؟ ــری کن جلوگی

آیــا ایــن پیشــنهاد جهــت اجرایــی 
ــن  ــی در ای ــده و اقدام ــرح ش ــدن، مط ش

ــت؟ ــه اس ــورت گرفت ــوص ص خص

صــادرات انجــام دهیــم اســتفاده از ظرفیــت شــرکت های محلــی و تمرکــز بــر ارتباطــات محلــی در 
اســتان های مــرزی بــرای تســهیل حضــور شــرکت های ایرانــی و حــل مشــکالت آنهاســت. در ایــن 
میــان پیش بینــی مشــوق های مالــی کــه بخشــی از آن هــا در مــاده ۱۹ آیین نامــه  اجرایــی حمایــت از 
صــادرات خدمــات فنــی مهندســی دیــده شــده هــم یــک ابــزار بســیار کارآمــد برای توســعه صــادرات 
اســت. پیش بینــی جوایــز صادراتــی، وام هــای کــم بهــره و اخــذ ضمانت نامــه بــا ســپرده گذاری دو 

ــد زمینه ســاز تســهیل و توســعه صــادرات شــود.  ــی اســت کــه می توان درصــد، امکانات

می تــوان  چطــور  شــما  دیــدگاه  از 
ــادی  ــی اقتص ــاختار دیپلماس ــف در س ضع

ــرد؟ ــران ک را جب

ــراق کار  ــد ع ــور ها مانن ــی از کش ــی در برخ ــرکت های ایران ــفانه ش ــت. متاس ــت اس ــه، درس بل
کــرده و بــا چنــد مشــکل جــدی مواجــه نظیــر عــدم پرداخــت صــورت وضعیــت، پرداخــت دینــاری 
قرارداد هــای دالری و کاهــش ارزش معاملــه و بلوکــه شــدن مطالبــات شــرکت های ایرانــی بــه دلیــل 

تحریم هــا، مواجــه شــده اند. 
مــا در مــورد بعضــی از شــرکت ها بــه صــورت مــوردی اقــدام کــرده و بــه نتایــج خوبــی رســیده ایم، 
ضمــن اینکــه اواخــر ســال گذشــته پیــش مشــاور نخســت وزیر عــراق و نماینــده ویــژه نخســت وزیر 
عــراق بــرای حــل و فصــل مســائل و مشــکالتی کــه بــر ســر راه توســعه روابــط تجــاری ایــران و عــراق 
ــی  ــالم آمادگ ــراق اع ــی در ع ــرای حــل مشــکالت ایران ــداری داشــته و ب ــرو دی ــر نی ــا وزی هســت، ب
ــا  ــتیم ت ــا خواس ــی از آن ه ــکل های تخصص ــه تش ــه ای ب ــی نام ــا ط ــاس م ــن اس ــر همی ــد. ب کردن
مشــکالت شــرکت های عضــو خــود را در بــازار عــراق اســتعالم و جمــع بنــدی کــرده و گــزارش نهایــی 
را بــه وزارت نیــرو اعــالم کننــد تــا از ایــن طریــق بتوانیــم مشــکالت شــرکت های صادرکننــده در بــازار 
عــراق را بــه صــورت موثرتــری دنبــال کنیــم. البتــه ایــن موضــوع از کانال هــای دیگــری نظیــر مذاکــره 

بــا مقامــات بانکــی عــراق هــم در حــال پیگیــری اســت و امیدواریــم کــه زودتــر بــه نتیجــه برســد 

یکــی دیگــر از مشــکالت صادرکننــدگان 
ــی و مهندســی، بلوکــه شــدن  خدمــات فن
پول هــای آن هــا در کشــور های هــدف 
ایــن  در  تحریم هاســت.  دلیــل  بــه 
ــته  ــی داش ــه اقدامات ــت چ ــوص دول خص

ــت؟ اس
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عضو هیأت  مدیره  سندیکای صنعت برق ایرانگفتگو با حمید حسین زاده

راهبــرد برون رفــت از بحران 
متوقف قراردادهای 

ــام قراردادهــای  ــه ن ــزرگ ب ــاری ب ــار همــه چالش هایــش، دچــار یــک گرفت ــرق ایــن روزهــا در کن صنعــت ب
ــه را  ــت، زمین ــن صنع ــعه ای ای ــاخت های توس ــعه زیرس ــف توس ــر توق ــاوه ب ــش ع ــن چال ــت. ای ــف اس متوق
ــد  ــد. حمی ــرق فراهــم می کن ــکار صنعــت ب ــال ســازنده و پیمان ــرای ورشکســتگی بســیاری از شــرکت های فع ب
حســین زاده، عضــو هیــأت  مدیــره ســندیکای صنعــت بــرق ایــران در گفتگویــی بــه بررســی وضعیــت قراردادهای 
متوقــف از منظــر حقوقــی پرداختــه و راهــکار حقوقــی پیشــنهادی بــرای ایــن قراردادهــا را تشــریح کــرده اســت. 

ــد:  ــن ایــن گفتگــو را در ادامــه می خوانی مت

منظــور از قــرارداد متوقــف )بالتکلیــف( 
؟ چیست

ــون،  ــال 1391 تاکن ــر س ــه از اواخ ــی ک ــه قراردادهای ــور، ب ــرق کش ــت ب ــت اندرکاران صنع دس
ــت افزایــش  ــه جه ــًا ب ــزات(، عمدت ــدۀ تجه ــا تأمین کنن ــکار، ســازنده و ی ــم از پیمان ــد )اع متعه
ــف و  ــا توق ــده و نهایت ــه ش ــدات مواج ــرای تعه ــت در اج ــا صعوب ــرخ ارز، ب ــیختۀ ن لجام گس
تعطیلــی کار را، در پــی داشــته اســت، »قــرارداد متوقــف« یــا »قــرارداد بالتکلیــف« می گوینــد. 

خیــر؛ اینجانــب ســال ها اســت کــه تاکیــد دارم، مــا ماهیتــی بــا عنــوان »قــرارداد 
متوقــف« یــا »قــرارداد بالتکلیــف« در حقــوق موضوعــه نداریــم؛ چــه اینکه، اساســا علم 
در همــۀ زمینه هــا راهگشــا اســت و بالتکلیفــی، معلــوِل »جهل« و یــا »فقــدان اراده در 
تحقــق یــک امــر« می باشــد. در ایــن فقــره نیــز، علــم حقــوق مســأله قراردادهــا را حل 
کــرده اســت. در واقــع، وضعیــت یــک قــرارداد صحیــح )نافــذ: دارای اثــر حقوقــی(، از 
دو حالــت خــارج نیســت؛ 1- جــاری 2- از هــم گســیخته )به واســطه فســخ، تفاســخ و 
یــا انفســاخ(، فلــذا قــراردادی کــه اجــرای تعهــدات آن متوقــف شــده، بســته بــه زمــان 
و نحــوۀ توقــف آن، یــا جــاری و مشــمول حکــم تعلیــق، و یــا تحــت شــرایطی کــه 
متعاقبــا عــرض خواهــم کــرد، از هــم گســیخته اســت. مالحظــه می فرمائیــد کــه اوال 
وصــِف متوقــف، ناظــر بــه تعهــدات قــراردادی می باشــد و نــه قــرارداد، ثانیــا تکلیــِف 
قــراردادی کــه متعهــد بــا توقــف در اجــرای تعهــدات آن مواجــه شــده، معلــوم اســت.

ــه  ــتید ک ــد هس ــم معتق ــما ه ــا ش آی
ــد؟ ــا، بالتکلیف ان ــته از قرارداده ــن دس ای

اســباب متعــددی در شــکل گیری ایــن امــر موثــر بــوده اســت. نخســتین ســبب، ناظــر بــه مســأله 
محیــط قراردادهــا اســت. محیــط قراردادهــای صنعــت بــرق کشــور بــه فراخــور شــخصیت حقوقــی 
ــی و  ــرکت دولت ــه ای، ش ــرق منطق ــرکت های ب ــال ش ــوان مث ــت؛ به عن ــون اس ــان گوناگ کارفرمای
شــرکت های توزیــع نیــروی بــرق اســتان، شــرکت  خصوصــی اداره کننــدۀ خدمــات عمومــی هســتند. 
لــذا احــکام و آثــار مترتــب بــر قراردادهــا به تبــع محیــط آن هــا متفــاوت اســت. فرضــا قراردادهــای 
ابــالغ نــوع اول )الزم االجــرا( ذیــل نظــام فنــی و اجرایــی ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور )مصــوب 
ــان  ــت هم ــی حاکمی ــت، ول ــم اس ــه ای حاک ــرق منطق ــرکت های ب ــر ش ــق ب ــور مطل ــه ط 1385(، ب
قراردادهــا، بــر شــرکت های توزیــع اســتان، بــه حکــم »مــاده 40« قانــون الحــاق برخــی مــواد بــه 
قانــون تنظیــم بخشــی از مقــررات مالــی دولــت دو )مصــوب اســفند 1393(، مقیــد و متوقــف بــر 

ــروژه از بودجــه عمومــی کل کشــور اســت. ــدی طرح/پ بهره من
بــا مالحظــه وضعیــت پیش گفتــه، برخــی از کارفرمایــان صنعــت بــرق، قراردادهایــی را بــه 
امضــای پیمانــکاران، ســازندگان و یــا تأمین کننــدگان رســانده اند کــه معــارض بــا قوانیــن 
و مقــررات کشــور اســت و پیمانــکاران، ســازندگان و تأمین کننــدگان نیــز، توجــه کمتــری بــه 
ایــن امــر داشــته اند. بــه طــور مثــال قراردادهایــی کــه شــرط خاتمه پیمــان و یــا شــرط هاردشــیپ 
)لــزوم مذاکــره مجــدد بــه منظــور بازگردانــدن تعــادل اقتصــادی عوضیــن بــا تغییــر اوضــاع احــوال، 
ــه ســوی  ــه اســتناد فقــدان شــرط خاتمه پیمــان، ب ــان ب ــدارد و کارفرمای ــن حــادث( ن ــه غب ناظــر ب
فســخ بــا ضبــط ضمانت نامــه و یــا ســوء اســتفاده از حــق، مبنــی بــر اخطــار بــه پیمانــکاران و یــا 

تأمین کننــدگان مبنــی بــر لــزوم اتمــام کار و تأمیــن کاال در هــر شــرایطی رفته انــد. 
مــورد مهــم دیگــر، نقــص در شــروط مالــی، ناظــر بــه خســارات و یــا جبــران ضــرر و زیــان مالــی 
پیمانــکاران، ســازندگان و یــا تأمین کننــدگان در قراردادهــای همســان )تیــپ( ذیــل حقــوق عمومــی 
ــا وجــود عالقــه  ــه آن پرداخته ایــم. در واقــع ب ــرارداد ب ــه گســتره شــعاعی ق اســت کــه مــا در مقال
ــه  ــپ، ک ــای تی ــم قرارداده ــن و تنظی ــف در تدوی ــت، ضع ــا دول ــل ب ــه تعام ــی ب ــش خصوص بخ
ــن زده و  ــی، دام ــأله قضازای ــه مس ــم، ب ــاد می کنی ــل« ی ــره و تعام ــت مذاک ــه »بن بس ــا از آن ب م
پیمانــکاران، ســازندگان و یــا تأمین کننــدگان را، به منظــور احقــاق حــق، بــه ســمت مراجــع قضایــی، 
ســوق داده اســت. البتــه صرفنظــر از نقــص موصــوف قراردادهــای همســان، عــدم پیگیــری صحیــح 
و دقیــق حقوقــی از ناحیــۀ بخــش خصوصــی، در بهره منــدی از ظرفیت هــای موجــود نظامــات فنــی 

و اجرایــی نیــز، در تــداوم وضعیــت فعلــی، بی تأثیــر نبــوده اســت.

ــاوت  ــاء در قراردادهــای قیمــت واحــد )فهرســت بهایی(، مابه التف ــرخ آحــاد به ــل ن بحــث تعدی
ــه  ــی اســت، نســبت ب ــی مال ــادل عرف ــه تع ــه ناظــر ب ــن دســت را ک ــواردی از ای ــزات و م ــرخ فل ن
ــورخ 27  ــماره 100/47707، م ــنامۀ ش ــوِع بخش ــان )موض ــرخ پیم ــر در ن ــر تجدیدنظ ــواردی نظی م
شــهریور 1389 ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور، مرتبــط بــا تبصــره 80 قانــون بودجــه ســال 1356( 
و یــا بخشــنامه های جبــران آثــار تغییــرات نــرخ ارز کــه ناظــر بــه تعــادل عرفــی اقتصــادی اســت، 
ــک  امــری علی حــده محســوب می شــود، به نحوی کــه بــه غیــر از قراردادهــای ذیــل طرح هــای تمّل
دارایــی ســرمایه ای )عمرانــی( آن هــم بــا شــروط محدودکننــده منــدرج در بخشــنامه تجدیدنظــر در 
نــرخ پیمــان، اساســا هیچ یــک از قراردادهــای موجــود در صنعــت بــرق چــه در حــوزه خریــد و چــه 
در حــوزه پیمانــکاری، شــرط صریحــی در خصــوص نحــوه پوشــش ریســک های تغییــر در اوضــاع 
و احــوال قــرارداد بــه نحوی کــه تفاوت هــای فاحــش اقتصــادی عوضیــن )معــوض: مــورد معاملــه 
اعــم از خدمــات پیمانــکاری، ســاخت و یــا تأمیــن کاال؛ ِعــوض: مابــه ازاء مــورد معاملــه( را مدنظــر 

بــا توجــه بــه توضیحــات شــما، علــت 
ــای  ــامان قرارداده ــت نابس ــداوم وضعی ت

مــورد بحــث چیســت؟

قیمــت  ریســک های  پوشــش  آیــا 
متــن  در  تعدیــالت  کــه  شــرایطی  در 
ــوزه  ــه در ح ــرق چ ــت ب ــای صنع قرارداده
خریــد و چــه در حــوزه پیمانــکاری، اعمــال 

اســت؟  امکان پذیــر  نشــده اند، 
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قــرار داده و ضمانــت اجرایــی مقتضــی را هــم پیش بینــی نمــوده باشــد، نــدارد. هــر چنــد ایــن امــر، 
یعنــی ســکوت قراردادهــا، بــه معنــای فقــدان ضمانــت اجرایــی و یــا فقــدان راهــکار حقوقــی بــرای 
پیمانــکاران و تأمین کننــدگان نیســت، لیکــن در بســیاری از مــوارد بــه جهــت محدودیــت قوانیــن، 
حــل مســأله مســتلزم صــرف زمــان و هزینــه در مراجــع قضایــی و داوری، بــوده اســت. در واقــع، 
ــا نقــص در شــروط قراردادهــای همســان )تیــپ( در ایــن  همانطــور کــه پیش تــر عــرض کــردم، ب
زمینــه، رجــوع بــه مرجــع قضایــی، از حیــث تعدیــل قضایــی )بــه جــای تعدیــل قــراردادی(، نظیــر 

ــر اســت. ــاء امــالک شــاهد آن هســتیم، اجتناب ناپذی ــی اجاره به ــل قضای آنچــه در مــورد تعدی

همانطــور کــه در پاســخ بــه پرســش قبلــی عــرض کــردم، قراردادهــای موجــود صنعــت برق شــرط 
صریحــی پیرامــون نحــوه پوشــش ریســک های تغییــر در اوضــاع و احــوال قــرارداد بــه طــور خــاص 
نوســانات شــدید قیمت هــا ندارنــد، امــا شــرط ضمنــی هــم در حقــوق قراردادهــا همــان کارکــرد و 
آثــار شــرط صریــح را، بــه همــراه دارد و قانونگــذار ایــران هــم آن را بــه رســمیت شــناخته اســت. چــه 
ــه  ــرخ ارز، حادث ــع نوســانات شــدید ن ــال به تب ــه طــور مث اینکــه افزایــش زائدالوصــف قیمت هــا، ب
ــه  ــاب ب ــت انتس ــه، قابلی ــت ک ــری اس ــری و اجتناب ناپذی ــل پیش گی ــی و غیرقاب ــل پیش بین غیرقاب
هیچ یــک از طرفیــن عقــد را نــدارد؛ از طرفــی ایــن امــر، قراردادهــا )خصوصــا قراردادهــای بلندمــدت( 
را بــا دگرگونــی اساســی اقتصــادی روبــرو می کنــد، بــه نحــوی کــه عرفــا تعــادل اقتصــادی عوضیــن 
قراردادهــا نســبت بــه لحظــه انعقــاد را، بــه طــور کامــل و فاحــش از بیــن بــرده اســت. از طرفــی 
ــر  ــوده و تمرکــز ب ــا بقــاء اوضــاع و احــوال قراردادهــا، مســتقر ب ــر اجــرای تعهــد ب اراده مشــترک ب
اجــرای تعهــد بــا شــرایط جدیــد، می توانــد دارا شــدن بالجهــت یــک طــرف و ورود ضــرر ســنگین 
بــه دیگــری را در پــی داشــته باشــد کــه، بــه نوعــی »ســوء اســتفاده از حــق«  تلقــی می شــود؛ ایــن 
امــر بــر اســاس حدیــث و قاعــده مشــهور الضــرر، منقــول از نبــی مکــرم اســالم )علیــه و آلــه صلــوات 
اللــه تعالــی( در و »اصــل 40« قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران کــه مبتنــی بــر قاعــده مذکــور 
ــه و  ــان، بالوج ــع آن پیم ــه و به تب ــد مناقص ــت«  در عق ــن نی ــن »حس ــد و رک ــن قی ــوده، همچنی ب
ــه از ذات  ــی )برگرفت ــی بنایــی و تبان ــه شــرط ضمن ــد. پــس اســتناد و ارجــاع ب ِمن غیرحــق می نمای
قراردادهــای مغابنــه ای عقــودی نظیــر پیمانــکاری، ســاخت و تأمیــن کاال( یکــی از راهکارهــای ویــژه 
ــه قاعــده  ــه اســتناد ب ــر این ک ــکات شــایان ذک ــراردادی اســت. ن ــرات ق ــا مذاک حقوقــی هم زمــان ب
نفــی عســر و حــرج )و نفــی تکلیــف ماالیطــاق(، بایــد در اثنــای قــرارداد و در مــدت زمــان کوتاهــی 
از وقــوع رویــداد مســبب عســر و حــرج باشــد. از ســوی دیگــر، مطابــق قاعــدۀ »الَمیســور ال ُیســقط 
ــت اجــرا  ــه قابلی ــدات ک ــی آن بخــش از تعه ــان،   ناف ــل اجــرای پیم ــر قاب ــدات غی بالَمعســور«، تعه

دارنــد،   نیســت.

نوســانات  کــه  کنونــی  شــرایط  در 
ســطح  از  باالتــر  بســیار  قیمت هــا 
پوشــش تعدیــالت اســت، شــرکت ها بــه 
ــه  ــرای خاتم ــره ای ب ــای مذاک ــز روش ه ج
راهکارهــای  چــه  خــود  قراردادهــای 

حقوقــی دارنــد؟

راهــکار حقوقــی پیشــنهادی بــرای 
قراردادهــای نابســامان و متوقــف بــر اثــر 

ــت؟ ــرخ ارز چیس ــش ن افزای

در بــاب قراردادهــای موصــوف ارائــه نســخه واحــد، کار خطایی اســت. اوال محیط و  شــروط قــرارداد 
و مــدت زمــان توقــف و نیــز، وضعیــت تأخیــرات مجاز و غیــر مجــاز، ثانیا امــکان بهره منــدی از ظرفیت 
خاتمه پیمــان و تعلیــق بایســتی بررســی شــود. بنــد نخســت ابالغیــه شــماره 98/48978/350، مــورخ 
29 بهمــن 1398 وزارت نیــرو هــم، تصریــح دارد »بــا توجــه بــه محدودیــت منابــع مالــی دســتگاه های 
اجرایــی، قراردادهــای هــر پــروژه را بــر اســاس درجــه اهمیــت، میــزان پیشــرفت فیزیکــی و اعتبــار 
مــورد نیــاز بــرای تکمیــل، اولویت بنــدی نمــوده و در خصــوص پروژه هــای بــا اولویــت کمتــر، ضمــن 
هماهنگــی اولویــت پــروژه بــا معاونــت برنامه ریــزی و امــور اقتصــادی شــرکت توانیــر، توافــق الزم بــا 
طــرف قــرارداد در مــورد چگونگــی ادامــه، تعلیــق یــا خاتمــه قــرارداد )طبــق مــواد مرتبــط در قــرارداد( 
ــه نظــر می رســد،  در خصــوص  ــد.« لکــن ب ــم مقتضــی اخــذ نمای ــط مربوطــه تصمی و ســایر ضواب

قراردادهایــی کــه از مــدت زمــان توقــف فعالیت هــای آن، بیــش از شــش مــاه گذشــته و پیمــان، از 
ســوی کارفرما/خریــدار، تمدیــد نشــده )و بــه عبارتــی پیمــان، بــا تعلیــق قهــری مواجــه شــده( و یــا 
حــق فســخ مشــاٌرالیهما، به طــور ضمنــی اســقاط شــده، خاتمه پیمــان محقــق گردیــده باشــد. رویــه 
قضایــی نیــز، همســو بــا ایــن نظــر بــوده و بــا احــراز عــدم ابــراز اراده انشــایی از ســوی کارفرما/خریدار، 

بــه خاتمه پیمــان قــرارداد )اعــم از پیمانــکاری و یــا ســاخت و تأمیــن کاال(، حکــم نمــوده اســت.

اوال ایجــاد لیســت ســیاه و ِاعمــال محدودیــت شــغلی، نبایــد مغایــر با »اصــل 22« قانون اساســی 
ــدگان از  ــکاران و تأمین کنن ــت کردن پیمان ــا بالک لیس ــس اساس ــد؛ پ ــران باش ــامی ای ــوری اس جمه
ــا در  ــا و اتفاق ــی اســت. ثانی ــرد قانون ــون، خــالف و موجــب پیگ ــدون اذن قان ــان ب ســوی کارفرمای
مــواردی پیگری هــای قانونــی و قضایــی پیمانــکاران و تأمین کننــدگان موجــب اصــالح رونــد اداری 
شــده اســت. در پاســخ بــه بخــش دوم ســوال شــما هــم بایســتی عــرض کنــم کــه بلــه پیمانــکاران و 
تأمین کننــدگان می تواننــد بابــت ایــن اقــدام غیــر قانونــی کارفرمایــان، بســته بــه شــرایط مناقصــه 
بــه شــورای رقابــت، هیأت هــای رســیدگی بــه شــکایات قانــون برگــزاری مناقصــات و یــا دادگاه هــا 

رجــوع کننــد.

از آنجــا کــه کارفرمایــان صنعــت بــرق، 
دولتــی و یــا زیرمجموعــۀ دولتــی هســتند 
و هــر اقــدام حقوقــی ممکــن اســت 
ــیاه  ــت س ــا در لیس ــن آنه ــرار گرفت ــه ق ب
ــا  ــود، آی ــر ش ــا منج ــرکت های کارفرم ش
امــکان جلوگیــری از وقــوع ایــن مســاله در 
قالــب یــک اقــدام قانونمنــد وجــود دارد؟

پیمانــکاران و تأمین کننــدگان می تواننــد، بــا تکیــه بــر قاعــدۀ »العقــود تابعــه للقصــود« و 
مســتندا بــه »مــاده 220« قانــون مدنــی و وحــدت مــالک از اســباب و مبانــی شــرط فــورس 
مــاژور در قراردادهــا و تنقیــح منــاط، همچنیــن ملحــوظ نمــودن شــرط ضمنــی بنایــی، مبنــی 
بــر لــزوم برقــراری تعــادل مجــدد عوضیــن بــا وقــوع غبن حــادث در عقــد مغابنــه ای کــه امکان 
حــق اســتناد بــه توافقــات پیشــین از ســوی طرفیــن نیــز، ســلب و ســاقط نشــده باشــد، جبران 
آثــار افزایــش زائدالوصــف قیمت هــا، به تبــع نوســانات شــدید را درخواســت و پیگیــری کننــد.
امــارات قانونــی و اوضــاع و احوالــی کــه داللــت بــر وضعیــت خــاص و هاردشــیپ نمایــد )نظیــر 
ــت  ــون معافی ــازار پیرام ــم ب ــروه تنظی ــر کارگ ــورخ 24 شــهریور 1397 دبی ــۀ شــمارۀ 60/166904، م نام
کاالهــای اساســی از مالیــات علی الحســاب واردات قطعــی؛ نامــه شــماره 97/26018/350، مــورخ 15 
َامــرداد 1397 معــاون وزیــر در امــور بــرق و انــرژی پیرامــون دریافــت مجــوز خاتمــه قراردادهــا؛ نامــه 
شــماره 97/30737/700 مــورخ 20 شــهریور 1397 معــاون آب و آبفــا پیرامــون همــکاری بــا پیمانکاران، 
مشــاوران و تأمین کننــدگان کاال در شــرایط کنونــی؛ نامــه شــمارۀ 11/1762، مــورخ 19 تیــر 1397 رئیــس 
ــدگان  ــکاران و تولیدکنن ــا پیمان ــکاری ب ــون هم ــر، پیرام ــرکت توانی ــل ش ــره و مدیرعام ــأت مدی هی
صنعــت بــرق، ابالغیــه شــماره 98/48978/350، مــورخ 29 بهمــن 1398 وزارت نیــرو و اســناد مشــابه(، 

می توانــد مســتند ایشــان قــرار گیــرد.

بــرق  صنعــت  فعــال  شــرکت های 
بــرای مواجهــه بــا هزینه هــای خــارج 
از کنترلــی کــه بــر قراردادهــای جــاری 
ــای  ــه راهکاره ــود، چ ــل می ش ــا تحمی آنه

قانونــی و حقوقــی در اختیــار دارنــد؟

ــباب  ــر اس ــز ب ــا، تمرک ــنهاد م ــردم، پیش ــرض ک ــه ع ــواردی ک ــود و م ــت موج ــه وضعی ــا مالحظ ب
خاتمه پیمــان و بهره منــدی از ظرفیــت خاتمه پیمــان قــراردادی و قهــری )مبتنــی بــر قوانیــن و مقــررات 
ــزد کارفرمــا/ ــی، ن ــراردادی و قانون ــرات و تعدیــالت ق ــری جــواز تأخی آمــره باالدســتی(، ضمــن پیگی
خریــدار در مــدت زمــان معقــول اســت. در صــورت امتنــاع کارفرما/خریــدار از ِاعمــال خاتمه پیمــان و 
تعدیــالت و یــا عــدم امــکان ِاعمــال آن هــا به جهــت نقــص در شــروط مالــی ذیــل حقــوق عمومــی، 
بهره منــدی از ظرفیــت خاتمه پیمــان و تعدیــل نــزد مرجــع قضایــی، ذیــل  »اصــول 34 و 159« قانــون 
اساســی جمهــوری اســالمی ایــران، از حیــث قاعــدۀ »الحاِکــم َولــی الُممَتنــع«، بــا الگوهــای فقهــی و 

قيــَن  ــُة ِلْلُمتَّ حقوقــی کــه متذکــر شــدیم، می توانــد در دســتور کار قــرار گیــرد./»َو اْلعاِقَب

اصلــی  راهبــرد  خالصــه،  به طــور 
پیمانــکاران،  بــه  شــما  پیشــنهادی 
ــرای خــروج  ــدگان، ب ســازندگان، تأمین کنن
وضعیــت  بــا  قراردادهــای  بحــران  از 

چیســت؟ پیش گفتــه 
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ــت  ــاد و صنع ــر اقتص ــال های اخی ــی س ط
کشــور تحــت شــدیدترین و گســترده ترین 
ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــای بین الملل تحریم ه
امــا بــا وجــود تحریم هــا و بــر خــالف بســیاری 
نهادهــای  مجموعــه  پیش بینی هــا،  از 
ــت  ــه حرک ــان ب ــی همچن ــادی و صنعت اقتص
خــود ادامــه داده انــد. صنعــت بــرق بــه عنوان 
یکــی از صنایــع راهبــردی و پیشــران، بــا 
ماهیــت مولــد و کارآمدی کــه دارد در اســتمرار 
داشــته  بی بدیلــی  نقــش  حرکــت  ایــن 
ــور از  ــه عب ــا ب ــه تنه ــت ن ــن صنع ــت. ای اس
بحران هــای قابــل انتظــار کمــک کــرده، بلکــه 
بــا افزایــش ظرفیــت تولیــد، موجــب حرکــت 
رو بــه رشــد در صنایــع دیگــر نیز شــده اســت. 

ــرق  افزایــش بیــش از 6000 مــگاوات تولیــد ب
ــوان  ــر ت ــای تابســتان 1401، گواهــی ب ــا انته ت
فنــی و اجرایــی کشــور بــرای تحقــق اهــداف 

ــن حــوزه اســت.  ــی کشــور در ای عال
نیســت  پوشــیده  کســی  بــر  امــا 
قطعــات،  و  اجــزاء  و  اولیــه  مــواد  واردات 
ــرای  ــد و اج ــره تولی ــی از زنجی ــش مهم بخ
پروژه هاســت کــه در ســال های اخیــر بــه 
دلیــل تحمیــل تحریم هــای تجــاری و بانکــی، 
ــراردادی  ــرات ق ــان مذاک ــی شــدن زم و طوالن
ــا  ــا، ب ــری کرون ــی از فراگی ــای ناش و وقفه ه
ــت.   ــوده اس ــه ب ــه ای مواج ــای اضاف هزینه ه
در کنــار شــرایط تحمیلــی فــوق، از ســال 97 
بــه ایــن ســو و بــا محدودیت هــای ارزی کــه 

در کشــور بــرای واردات بــه وجــود آمــد، تغییــر 
ــنامه ها  ــالغ بخش ــررات و اب ــه مق ــًا روزان بعض
ــر واردات، یکــی از عواملــی  و ضوابــط ناظــر ب
بــوده کــه مســیر واردات کاال را دچــار پیچیدگی 
ــت. در  ــرده اس ــردرگم ک ــدگان را س و تولیدکنن
بــازه زمانــی 1400-1396 جمعــًا 1758 بخشــنامه 
کــه 842 مــورد در حــوزه صــادرات و 637 مورد 
در حــوزه از ســوی دســتگاه های مرتبــط صــادر 
شــده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه بــرای 
ــذار  ــد، قانونگ ــی از تولی ــت و مانع زدای حمای
همــواره بــر مقررات زدایــی تأکیــد داشــته  
اســت. ایجــاد ایســتگاه های جدیــد در مســیر 
ــدن  ــی ش ــا و طوالن ــامانه نیم ــن ارز از س تامی
زمــان ثبــت ســفارش و کنترل هــای مضاعفــی 

ــه   ــد از جمل ــرار گرفته ان ــیر ق ــن مس ــه در ای ک
عواملــی هســتند کــه در کنــار محدودیت هــای 
ــد  ــان تولی ــالً زم ــه عم ــش گفت ــی پی تحریم
تجهیــزات و اجــرای پروژه هــا را طوالنی تــر 
ــی و  ــن مال ــر تامی ــتری ب ــار بیش ــرده و فش ک
ــا  ــدی ی ــای تولی ــردش بنگاه ه ــرمایه در گ س
ــه  ــرده اســت.  بطــور نمون ــی ایجــاد ک بازرگان
طوالنــی بــودن زمــان صــدور کــد تخصیــص 
ارز در ســامانه جامــع تجــارت عمومــا بــه 
انقضــای اعتبــار پروفرمــای فروشــنده خارجــی 
در شــرایط کنونــی بــازار کــه قیمت هــای 
تغییــرات  دچــار  روزانــه  بطــور  جهانــی 
هســتند، می انجامــد و ایــن موضــوع بــه 
ناچــار متقاضــی واردات را وادار بــه تامیــن ارز 
ــنده  ــه فروش ــت ب ــامانه و پرداخ ــارج از س خ
ــای  ــق صرافی ه ــت ارز از طری ــد. پرداخ می کن
مــورد تاییــد بانــک مرکــزی پــس از دریافــت 
نامعلومــی  زمــان  در  ارز  ریالــی  معــادل 
)تجربــه دیرکــرد تــا ۴۵ روز را در بیــن فعــاالن 
ــه حســاب های  اقتصــادی مشــاهده شــده( ب
ــن  ــن بی ــه در ای ــود ک ــل می ش ــی منتق خارج
بــه  مضاعــف  واریزی هــای  ریســک های 
فروشــنده و باقــی مانــدن بخشــی از وجــه نزد 
ــار و  ــک ها و فش ــنده ریس ــا فروش ــی ی صراف
اســترس اضافــه ای را بــرای فعــاالن اقتصــادی 
ــی  ــرمایه، ط ــی از س ــن بخش ــن رفت در از بی
ــاال  ــا در ب ــه و نهایت ــی اضاف ــردن بروکراس ک
رفتــن قیمــت تمــام شــده تولیــد و واردات در 
ــی  ــه طوالن ــن اینک ــت. ضم ــد داش ــر خواه ب
بــودن ایــن فراینــد و تغییــرات قیمــت جهانــی 
ــازه انجــام واردات ریســک مهــم دیگــری  در ب
ــاالن   ــی فع ــه ضــرر کل ــد ب ــه می توان اســت ک

اقتصــادی منجــر شــود. 
روی  پیــش  مشــکالت  از  دیگــر  یکــی 
ــوط  ــرق، مرب ــال در صنعــت ب شــرکت های فع
بــه مشــکالت عدیــده پیــش روی شــرکت های 
مهندســی و بازرگانــی فعــال در ایــن حــوزه، در 
زمینــه ثبــت ســفارش و تامیــن ارز، صرفــًا بــه 
ــن  ــه ای ــودن آنهاســت ک ــدی ب ــل غیرتولی دلی

موضــوع منجــر بــه تعطیلــی بســیاری از ایــن 
فعــاالن اقتصــادی شــده اســت. در حالــی کــه 
ــی  ــی کاالهای ــدارکات خارج ــش در ت ــن بخ ای
ــا  ــن آنه ــاز، تامی ــاس نی ــت مقی ــه عل ــه ب ک
ــا  ــت ی ــر نیس ــدگان امکانپذی ــرای تولیدکنن ب
شناســایی و تــدارکات کاال و تجهیــزات اصلــی 
و غیرتقلبــی در شــکلی حرفــه ای، ارزش افــزوده 
ــد،  ــاد کنن ــد ایج ــه ای می توانن ــل مالحظ قاب
فقــدان فعالیت هــای ایــن تامین کننــدگان 
باعــث کمیــاب شــدن برخــی از اقــالم در 
ــه  ــدن هزین ــر ش ــی و گران ت ــای داخل بازاره
ــده  ــش ش ــن بخ ــد در ای ــده تولی ــام ش تم

اســت کــه انتظــار مــی رود رفــع مقــررات 
ایــن  مجــدد  فعالیــت  موجــب  اضافــه، 

شــرکت ها شــود.   
ــکلی  ــه در ش ــکالتی ک ــر از مش ــی دیگ یک
متناقــض اقدامــات حمایتــی سیاســتگذار 
زیــر  را  تولیــد دانش بنیــان  از  در حمایــت 
ــای  ــال معافیت ه ــری اعم ــرده، پیگی ــؤال ب س
مالیاتــی و گمرکــی بــرای واردات ماشــین آالت 
ــاء  ــا ارتق ــه ب ــی ک ــد اســت؛ در حال خــط تولی
دانــش و توانمنــدی ســازندگان داخلــی در 
بســیاری از مــوارد منجملــه تولید ماشــین آالت 
ــد  ــوان تولی خطــوط تولیــد کشــور صاحــب ت
داخــل شــده اســت و در حالــی کــه قانونگــذار 
ــت  ــاس حمای ــه 1401 و براس ــون بودج در قان
ــت  ــان معافی ــد دانش بنی ــون جهــش تولی قان
حقــوق ورودی ماشــین     آالت خــط تولیــد بنــد 
ــون امــور گمرکــی را بطــور  ــاده۱۱۹( قان )غ( )م

کامــل حــذف کــرده بــود، در عمــل بــا توجــه 
ــون  ــد ه تبصــره ۷ قان ــه الیحــه اصالحــی بن ب
بودجــه ســال ۱۴۰۱ نــه تنهــا پرداخــت حقــوق 
ورودی ماشــین آالت بــه حداقــل رســیده، بلکه 
ــرک،  ــه گم ــدی ب ــی بع ــای اجرای ــا ابالغیه ه ب
معافیــت مالیاتــی واردات ماشــین آالت همانند 
ســابق برقــرار شــده اســت. نکتــه بســیار 
ــد  ــط تولی ــی خ ــه تلق ــت ک ــن اس ــم ای مه
مشــمول تفاســیر کارشناســی می شــود کــه در 
ســال های اخیــر بســیاری از تجهیــزات تولیــد 
نظیــر  داخلــی  دانش بنیــان  شــرکت های 
توربیــن و ژنراتــور و سیســتم های کنتــرل را در 
رقابتــی ناعادالنــه بــا واردات قــرار داده اســت. 
ــن  ــن ترتیــب کــه ســرمایه گذار در تامی ــه ای ب
ایــن تجهیــزات از تولیدکننــدگان داخلــی، ملزم 
ــی و  ــش واردات ــای بخ ــت هزینه ه ــه پرداخ ب
ــن  ــاب ای ــزوده و احتس ــر ارزش اف ــات ب مالی
طــرح  اولیــه  ســرمایه گذاری  در  هزینه هــا 
ــن  ــرای واردات ای ــه ب ــی ک ــود در حال می ش
هزینه هــا بــا معافیت هــای تعریــف شــده 

ــود.  ــور می ش ــر منظ ــه صف ــک ب نزدی
مجموعــه  مــی رود  انتظــار  پایــان  در 
سیاســتگذاران و تصمیم ســازان در موضوعــات 
تجــارت خارجــی بــا درک روشــن از وضعیــت 
بــا  مواجهــه  در  بــرق  صنعــت  فعــاالن 
ناعادالنــه  رقابــت  و  خارجــی  تحریم هــای 
از  رقبــای خارجــی، ضمــن جلوگیــری  بــا 
واردات تجهیزاتــی کــه در آنهــا توانمنــدی 
ــرای واردات  تولیــد داخــل وجــود دارد، راه را ب
ــایر  ــی و س ــات مصرف ــه و ملزوم ــواد اولی م
ــوار  ــرق هم ــت ب ــاز صنع ــورد نی ــزات م تجهی
ــت های  ــالح سیاس ــد. اص ــه کنن ــم هزین و ک
مربــوط بــه تجــارت خارجــی و رویه هــای 
ــی اســت و  ــد یــک نگــرش تحول اداری نیازمن
اقدامــات محــدود و جزئــی، کمکــی بــه حــل 
جــدی مشــکالت نخواهــد کــرد. اگــر معتقدیم 
در میانــه یــک جنــگ اقتصــادی هســتیم کــه 
هســتیم، تنهــا تصمیمــات شــجاعانه و تحولــی 

اســت کــه می توانــد کارگشــا باشــد 

عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایرانمحمدهادی فقیه زاده

تحریم
اصــالح سیاســت های مربــوط بــه تجــارت 
خارجــی و رویه هــای اداری نیازمنــد یــک 
ــی اســت و اقدامــات محــدود  نگــرش تحول
و جزئــی، کمکــی بــه حــل جــدی مشــکالت 
نخواهــد کــرد. اگــر معتقدیــم در میانــه یــک 
جنــگ اقتصــادی هســتیم کــه هســتیم، تنها 
ــه  ــت ک ــی اس ــجاعانه و تحول ــات ش تصمیم

ــد. ــا باش ــد کارگش می توان

نفس گیرآوردگاه

ارز و
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رکود بازار

عدم ثبات 
اقتصادی

بی ثباتی قوانین

حیات و بقا

بی ثباتی قوانین و مصوبات در حمایت از تولید
ــکار  ــروع ب ــزی و ش ــه، برنامه ری ــات مربوط ــن و مصوب ــری قوانی ــک س ــاس ی ــده براس تولیدکنن
می کنــد و انتظــار دارد بــه مــرور زمــان قوانیــن در جهــت حمایــت از تولیــد ارتقــاء یافتــه و چتــر 
حمایتــی بیشــتری برایــش فراهــم آورد. درحالــی کــه بــا تغییر دولتمــردان و شــرایط جدیــد بوجود 
آمــده، بــا نقــض قوانیــن و جایگزینــی بــا شــرایط جدیــد مواجــه می شــوند، از شــرایط و ضوابــط 
صــادرات و واردات گرفتــه تــا تعرفه هــای گمرکــی و تخصیــص ارز و شــرایط حاکــم بــر صــادرات. 

تعــدد و عــدم ثبــات ضوابــط و قوانیــن و دســتورالعمل های صــادره بزرگتریــن چالشــی اســت 
کــه یــک تولیدکننــده را تحــت تاثیــر قــرار می دهــد و باعــث ســردرگمی بــرای برنامه ریــزی آینــده 
ــالم  ــی اع ــان 1401 در گزارش ــخ 4 آب ــاد در تاری ــای اقتص ــه دنی ــت روزنام ــر اس ــل ذک ــردد. قاب می گ
ــط و در  ــتگاه های ذیرب ــط دس ــا ۱۴۰۰ توس ــال ۱۳۹۵ ت ــتورالعمل از س ــه ۱۷۵۸ دس ــت ک ــرده اس ک

ارتبــاط بــا فعــاالن اقتصــادی صــادر شــده اســت. 

عدم ثبات اقتصادی
بــرای برنامه ریــزی و گســترش فعالیــت، هــر تولیــد کننــده ای می بایســت قــادر بــه پیش بینــی 
فــروش، هزینه هــا و توســعه تولیــدات خــود باشــد، کــه بــا تغییــر برابــری ارزش پولــی کشــور هیــچ 
تولیدکننــده ای قــادر بــه چنیــن کاری نیســت و حتــی در بســیاری از مــوارد منجــر بــه ورشکســتگی 

آن ها شــده اســت.

رکود بازار
یکــی از عوامــل مهمــی کــه تولیدکننــدگان و ســازندگان را از پــا درمــی آورد، رکــود بــازار در مقاطع 
مختلــف و بــا دالیــل خــاص خــود اســت مثــالً عنــوان می شــود، پیمانــکاران ایــن صنعــت فربــه 
شــده و بایســتی الغــر شــوند. یعنــی چــه؟! و یــا بــه بهانــه نیــاز فــوری کشــور فــالن کاال مجــوز 
ــا دور زدن  ــا ب ــود، ی ــف می ش ــی آن متوق ــد داخل ــرد و تولی ــور می گی ــه کش ــت را ب واردات موق
قوانیــن افــراد رانت خــوار از فرصــت اســتفاده کــرده و کاالیــی را وارد و در بــازار پخــش می کننــد. 

فشار های مالی و تخلیه سرمایه در گردش تولیدکنندگان
دو عامل مهم باعث بوجود آمدن شرایط بحرانی مالی می شوند:

ــرات  ــد مخصوصــًا تغیی ــات تولی ــه حی ــرای ادام ــاوت آن ب ــران مابه التف ــاال و جب ــورم ب ــف: ت ال
ناگهانــی نــرخ ارز تــا ۱۰ برابــر نــرخ قبلــی

ب: عدم پرداخت مطالبات توسط کارفرمایان
در بســیاری از قرارداد هــا و فروش هــا رســم بســیار ناپســندی توســط کارفرمایــان )بخصــوص 
ــد  ــه منعق ــه مربوط ــدون بودج ــه و ب ــورت یکطرف ــی را بص ــه قرارداد های ــود دارد ک ــی( وج دولت
می کننــد و زمانــی کــه پــروژه بــه انجــام می رســد، تولیدکننــده بجــای تمرکــز روی تولیــد و توســعه 
کار خــود، اکثــر وقــت خــود را بــرای دریافــت مطالبــات کــه بعضــًا مربــوط بــه یکســال قبــل اســت، 
صــرف می کنــد. بدیهــی اســت ســرمایه در گــردش آن هــا بــه نصــف و یــا حتــی کمتــر از آن تقلیــل 

می یابــد.
گاهــی شــرایط ایجــاب می کنــد تولیدکننــده، شمشــیر صــد لبــه داشــته باشــد تــا بتوانــد بــا 
مشــکالت تغییــرات نــرخ ارز، بیمــه، بانــک، دارایــی، محیــط زیســت، بهداشــت کار، تــورم، تامیــن 
ــری،  ــکالت کارگ ــض، مش ــد و نقی ــدد و ض ــن متع ــا، قوانی ــازار، رانت خواره ــود ب ــه، رک ــواد اولی م

مشــکالت نقدینگــی، مقابلــه کنــد تــا بتوانــد بــه حیــات خــود ادامــه دهــد 

ــوردار  ــی برخ ــای خاص ــد از پیچیدگی ه ــاخت و تولی ــای س ــذاری مجموعه ه ــی پایه گ ــای کنون در دنی
اســت. چنانچــه عــده ای دل بــه دریــای معضــات و مشــکات زده و بــا قبــول ریســک های موجــود و بــا 
پشــتکار خســتگی ناپذیری در یکــی از رشــته های صنعتــی شــروع بــکار می کننــد و بــا هــر ســختی کــه 
وجــود دارد بــه پیــش مــی رونــد تــا باالخــره موفــق بــه راه انــدازی آن مجموعــه می گردنــد و محصــوالت 
خــود را بــه بــازار عرضــه می دارنــد. ایــن افــراد را گــروه اول نــام می گذاریــم. گروهــی دیگــر در جامعــه 
وجــود دارنــد کــه از محصــوالت گــروه اول اســتفاده کــرده و پــس از ابتیــاع آن بصــورت واســطه ای، آن 
ــرای  ــروه ب ــم. در اینجــا هــر دو گ ــام می گذاری ــروه دوم ن ــروه را گ ــن گ ــد. ای ــازار عرضــه می دارن ــه ب را ب
ــی  ــد، ول ــری از مصنوعــات در رشــته خــود تــاش می کنن ــاز و ارتقــای بکارگی ــن نیاز هــای مــورد نی تامی
ــورد  ــروه اول را م ــط گ ــذا فق ــدگان اســت؛ ل ــا چالش هــای ســازندگان و تولیدکنن ــه بحــث م از آنجائیک

ــم. ــرار می دهی ــی و بررســی ق ارزیاب
ســازندگان و تولیدکننــدگان افــراد خــاق و ریســک پذیری هســتند کــه بــا تشــخیص موقعیت هــا و 
خاء هــای موجــود جامعــه اقــدام بــه احــداث و تولیــد کاالیــی کــه مــد نظرشــان اســت، می کننــد و تــا 
زمانــی کــه بــازار بــه آن کاال نیــاز دارد، تــاش می کننــد حــوزه کاری خــود را گســترش دهنــد. ســازندگان 
براســاس تغییــر شــرایط زمانــی و اقتصــادی چالش هایــی را بــه مــرور تجربــه کــرده و در صــورت گــذر 
از مشــکات اســت کــه فعالیــت خــود را حفــظ خواهنــد کــرد. پــس از گذشــت چهــار دهــه از فضــای 
بوجــود آمــده بــرای کار گــروه اول، شــاهد شــرایطی هســتیم کــه نگرانــی از صدمــه دیــدن آنهــا به شــدت 
ــد.  ــا دارن ــعی در بق ــتوانه ای س ــچ پش ــدون هی ــود ب ــت های خ ــا و سیاس ــا ترفند ه ــت و ب ــان اس نمای

برخــی از چالش هــای ســازندگان و تولیدکننــدگان در ادامــه تشــریح شــده اســت. 

عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایرانمحمد فارسی

جنگسازندگان 
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بازخوانی پرونده یک دهه چالشبازخوانی پرونده یک دهه چالش

به سازندگان

عضو کمیته تخصصی سازندگان سندیکای صنعت برق ایرانالله زمانی

ــد  ــر می توان ــران در طــول چهــار دهــه اخی ــرق ای عملکــرد صنعــت ب
ــعه و  ــه راه توس ــن نقش ــرای تدوی ــب ب ــعه ای مناس ــدل توس ــک م ی
خودکفایــی صنایــع مختلــف باشــد. ایــن صنعــت مخصوصــا در دو دهه 
ابتدایــی پــس از انقــالب، ظرفیت ســازی گســترده ای در حوزه هــای 
ســاخت تجهیــزات و تولیــد خدمــات فنی و مهندســی داشــته و توانســته 

ــل شــود.  ــی تبدی ــق در خودکفای ــه یکــی از الگو هــای موف ب
عمــده ظرفیت هایــی کــه در زمینــه ســاخت تجهیــزات کلیــدی 
ــای  ــرمایه گذاری ها و تالش ه ــل س ــده، حاص ــاد ش ــرق ایج ــت ب صنع
ــا  ــا ب ــن ظرفیت ه ــت. ای ــوده اس ــت ب ــن صنع ــی ای ــش خصوص بخ
وجــود فــراز و نشــیب های متعــدد ناشــی از کمبــود مســتمر نقدینگــی، 
رکود هــای دوره ای و تحریم هایــی کــه در طــول ســالیان متمــادی 
همــواره بــا شــدت و ضعفــی متفــاوت فعــاالن اقتصــادی ایــران را دچــار 

ــده اند.  ــظ ش ــرده، حف ــادی ک ــر های زی دردس
ــه  ــرق جــزو صنایعــی اســت ک ــه صنعــت ب ــن اســت ک ــت ای واقعی
ــاختار های  ــارج از س ــای خ ــا حمایت ه ــت ی ــری از ران ــدون بهره گی ب
ــدگان  ــه یکــی از بزرگتریــن صادرکنن ــی توســعه یافــت و بعد هــا ب قانون
تجهیــزات و خدمــات فنــی و مهندســی تبدیــل شــد. بــر خــالف برخــی 
ــی  ــای رانت ــار و حمایت ه ــه انحص ــر پای ــدا ب ــان ابت ــه از هم ــع ک صنای
برخــوردار شــدند، بــرق در ســال های پــس از انقــالب بــا اتــکا بــه تــوان 

ــی از  ــه یک ــی توانســت ب ــش مهندســان ایران ــی و تخصــص و دان عمل
پرچمــداران خودکفایــی بــدل شــود.

ــن  ــد ضم ــالش کرده ان ــواره ت ــرق هم ــت ب ــازندگان صنع ــه س اگرچ
ــب  ــای روز عق ــتاب فناوری ه ــد پرش ــان، از رون ــعه ظرفیت هایش توس
نماننــد، امــا بــاز هــم چالش هــای پرتعــداد فضــای کســب و کار ســرعت 
حرکــت آن هــا را کنــد و موانــع متعــددی را پیــش روی آن ها ایجــاد کرده 
اســت. بــه بیــان ســاده تر ســازندگان بــه دلیــل ماهیــت فعالیــت خــود 
بــه شــدت از مولفه هــای اقتصــاد کالن کــه در طــول ســالیان گذشــته بــا 
نوســانات و افــت و خیز هــای زیــادی مواجــه بــوده، تاثیــر می پذیرنــد. 
بــه همیــن دلیــل صنایــع ســاخت محــور از محــل چالش هــای ناشــی 
ــوند  ــری می ش ــیب های جبران ناپذیرت ــار آس ــادی، دچ ــل اقتص از عوام
ــت  ــه بخش هــای صنع ــر هم ــوارد دامنگی ــب م ــوارض آن در غال ــه ع ک

ــود. ــرق می ش ب
البتــه نمی تــوان از مســاله چشــم پوشــید کــه دولــت همــواره تــالش 
کــرده در ســایه قوانیــن و سیاســت های ویــژه  از ســاخت داخــل و بــا اتکا 
ــی  ــع واردات کاال های ــا من ــی و ی ــر تعرفه هــای گمرک ــی نظی ــه ابزار های ب
ــد. در  ــت کن ــوزه حمای ــن ح ــاالن ای ــد، از فع ــی دارن ــابه داخل ــه مش ک
همیــن راســتا قوانینــی نظیــر "سیاســت های کلــی اقتصــاد مقاومتــی"، 
"قانــون حداکثــر اســتفاده از تــوان تولیــدی و خدماتــی کشــور و حمایت 

از کاالی ایرانــی"، "قانــون حداکثــر اســتفاده از تــوان تولیــدی و خدماتــی 
ــادرات" و ...  ــر ص ــا در ام ــت آن ه ــور و تقوی ــای کش ــن نیاز ه در تأمی
می توانســتند بــه پشــتوانه های محکــم و مناســبی بــرای ســازندگان کاال 
و تجهیــزات تبدیــل شــوند، امــا واقعیــت ایــن اســت کــه ایــن قوانیــن 
در برخــی جهــات فــارغ از توفیق هــای بخشــی و مقطعــی، نتوانســتند 
دســتاورد های مــورد انتظــار را محقــق کننــد. ایــن در حالیســت کــه در 
بیــش از یــک دهــه گذشــته، شــعار ســال و پیــرو آن سیاســت های کالن 
کشــور، بــر مبنــای توســعه و حمایــت از تولیــد پی ریــزی شــده اســت. 
ــتی  ــن باالدس ــی در قوانی ــن ناکارای ــی از ای ــد بخش ــر می رس ــه نظ ب
ــا  ــوارد، ب ــب م ــا در غال ــیاری از آن ه ــه بس ــت ک ــن اس ــی از ای ناش
عــدم شــفافیت و یــا تفاســیر متنــوع، عمــال کارایــی و چابکــی خــود را 
از دســت داده انــد. بــه عنــوان مثــال قانــون حداکثــر اســتفاده از تــوان 
تولیــدی و خدماتــی کشــور و حمایــت از کاالی ایرانــی، می بایســت بــه 
ــه  ــد ک ــر می ش ــی منج ــا و تجهیزات ــدی از واردات کاال ه ــع ج ــاد من ایج
شــرکت های داخلــی تــوان ســاخت آن را دارنــد. اگرچــه در ابعــاد کالن و 
بــرای تجهیــزات عمدتــا گــران قیمــت برقــی پیاده ســازی شــده، امــا در 
خصــوص تجهیزاتــی کــه ســهم قیمتــی محدودتــری در پروژه هــا دارنــد، 

ــده می شــود.  ــون دی ــن قان ــه ای ــری ب ــد کمت تعه
ــهم  ــرق و س ــت ب ــای صنع ــای پروژه ه ــودن به ــزاف ب ــت گ در حقیق
معمــوال یــک یــا پنــج درصــدی تجهیــزات کوچــک، امــا کلیــدی ماننــد 
مقــره در ایــن پروژه هــا، دســت مشــتریان دولتــی و خصوصــی را بــرای 
خریــد خارجــی و معمــوال بســیار گران تــر ایــن تجهیــزات بــاز گذاشــته 
ــا  اســت. بــه ایــن ترتیــب امــروز واردات تجهیــزات مشــابه خارجــی، ب
ــازندگان  ــرای س ــدی ب ــش ج ــک چال ــه ی ــتی، ب ــن باالدس ــود قوانی وج

تبدیــل شــده اســت.
ــد مقــره علیرغــم  ــی محصوالتــی مانن ــی کــه ســازندگان داخل در حال
ــان  ــات، همچن ــت مطالب ــم و انباش ــر تحری ــدادی نظی ــکالت پرتع مش
ــا  ــد ب ــه تولی ــود، ب ــانی خ ــروی انس ــظ نی ــن حف ــد ضم ــالش می کنن ت
ــد،  ــه دهن ــود ادام ــای خ ــد کارخانه ه ــا ۵۰ درص ــی ۳۰ ت ــت خال ظرفی
ــی  ــابه داخل ــای مش ــت از واردات کاال ه ــرای ممانع ــی ب ــای قانون ابزار ه

ــتند.  ــدی هس ــدی ج ــار ناکارآم دچ
همــه فعــاالن حــوزه ســاخت تجهیــزات صنعــت بــرق بــه پذیــرش 
ــه واردات مــواد اولیــه تحــت فشــار چشــمگیر تحریم هــا، تامیــن  هزین
ارز، انباشــت مطالبــات معــوق از کارفرمایــان دولتــی و خصوصــی و رکــود 
حاکــم بــر ایــن صنعــت خــو گرفتــه و تــالش کرده انــد از ظرفیت هــای 
ــری از  ــش موث ــاال، بخ ــاخت ب ــق س ــل عم ــه دلی ــه ب ــود ک ــدی خ تولی
ــرایط  ــن ش ــد. در ای ــت کنن ــوند، صیان ــوب می ش ــور محس GDP کش
عــدم تعهــد پیمانــکاران بــه قوانیــن روشــن و مشــخصی مانند اســتفاده 
ــوان ســاخت داخــل و عــدم نظــارت شــرکت های مشــاور  ــر از ت حداکث

و کارفرمایــان دولتــی بــه عنــوان بهره بــرداران نهایــی پروژه هــای 
زیرســاختی، مســاله ای اســت کــه مواجهــه بــا آن در تــوان شــرکت های 

ســازنده نیســت. 
بــه عــالوه نبایــد ایــن مســاله را فرامــوش کــرد کــه بــا وجــود ســهم 
محــدود تجهیــزات کوچــک کلیــدی در پروژه هــای زیرســاختی، تامیــن 
ــام  ــای تم ــری، به ــد براب ــا قیمت هــای چن آن از شــرکت های خارجــی ب
ــت  ــه هدررف ــش داده و ب ــرق را افزای ــاختی ب ــای زیرس ــده پروژه ه ش
ــزات  ــه تجهی ــن اینک ــت منجــر می شــود. ضم ــن صنع ــی ای ــع مال مناب
ــر و  ــار توانی ــورد انتظ ــت های م ــوارد تس ــب م ــل در غال ــاخت داخ س
ــتاندارد های الزم را  ــته، اس ــت سرگذاش ــه را پش ــرکت های زیرمجموع ش
کســب کــرده و مطابــق بــا شــرایط جغرافیایــی و آب و هوایــی کشــور 

ــده اند.  ــاخته ش س
از  محافظــت  بــرای  دولت هــا  الــزام  کنــار  در  امتیــازات  ایــن 
ظرفیت هــای ســاخت داخــل و سیاســت های کالن کشــور در خصــوص 
توســعه ســاخت و تقویــت خودکفایــی در صنایــع مختلــف، بــه درســتی 

ــت  ــن باالدســتی در حــوزه حمای ــه قوانی ــد ب ــه تعه نشــان می دهــد ک
ــیر های  ــا از مس ــرای آن ه ــن اج ــر حس ــارت ب ــل و نظ ــاخت داخ از س
ــه  ــت ک ــی اس ــا، الزام ــاور و کارفرم ــرکت های مش ــژه ش ــه وی ــدد ب متع
ــای  ــوان موتور ه ــه عن ــط را ب ــک و متوس ــرکت های کوچ ــد ش می توان
ــرده و  ــظ ک ــور حف ــی کش ــادی و صنعت ــدار اقتص ــعه پای ــرک توس مح
زمینــه را بــرای توســعه ظرفیت هــای تولیــدی آن هــا فراهــم آورد؛ 
بنابرایــن بایــد گفــت آنچــه کــه امــروز ســازندگان صنعــت بــرق ایــران 
بــه آن نیــاز دارنــد، تدویــن سیاســت ها و قوانیــن جدیــد نیســت، بلکــه 
بهره گیــری فراگیــر، شــفاف و فــارغ از اعمــال ســالیق شــخصی از قوانیــن 
ــرق،  موجــود اســت. امــروز ظرفیت هــای بخــش خصوصــی صنعــت ب
بیــش از هــر زمــان دیگــری می توانــد زمینه ســاز توســعه زیرســاختی و 
توســعه صــادرات شــود، امــا ایــن هــم در گــرو ایجــاد یــک عــزم ملــی 
بــرای حمایــت از صنایــع ســاخت محــور در قالــب سیاســت های کالن و 

باالدســتی کشــور اســت 

 نبایــد ایــن مســاله را فرامــوش کــرد کــه 
بــا وجــود ســهم محــدود تجهیــزات کوچــک 
ــن  ــاختی، تامی ــای زیرس ــدی در پروژه ه کلی
ــای  ــا قیمت ه ــی ب ــرکت های خارج آن از ش
چنــد برابــری، بهــای تمــام شــده پروژه هــای 
افزایــش داده و بــه  را  زیرســاختی بــرق 
هدررفــت منابــع مالــی ایــن صنعــت منجــر 

می شــود.

جفای وارداتی 
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اما دریغ از

تجربــه تاریخــی هرگونــه توســعه موفــق 
در ســایر کشــور ها بیانگــر ایــن اســت کــه 
مهندســین مشــاور نقــش موثــر و انکارناپذیــری 
هــر  بی شــک  و  کرده انــد  ایفــا  توســعه  در 
زیرســاخت  بــدون  توســعه  بــرای  تالشــی 
مشــاوره و حمایــت از آن بــه مثابــه آب در 
هــاون کوبیــدن اســت. ایــن بخــش از ســاختار 
ــاز  ــر و تصمیم س ــز متفک ــد مغ ــعه، همانن توس
عمــل کــرده و وجــود مشــاورینی آگاه، باتجربــه، 
متخصــص و حمایــت شــده می توانــد موجبــات 
هــر تصمیــم منطقــی و هوشــمند و آینده نگــری 

را بــرای تصمیم گیــران فراهــم کنــد. 

توســعه در کشــور مــا هــم از ایــن امــر 
مســتثنی نبــوده و ســال های زیــادی طــول 
ــا  ــراز اول ب ــاورین ط ــه مش ــت ک ــیده اس کش
ــی  ــزرگ جهان ــا مشــاورین ب پتانســیل رقابــت ب
در کشــور پــرورش یافتــه و رشــد کننــد، برخــی 
از ایــن شــرکت ها باعــث شــده اند بدعــت 
نامانــدگاری برند هــا در کشــورمان شکســته 
شــود کــه قدمــت و آوازه آن هــا بــه بیــش از نیم 
قــرن هــم می رســد. متاســفانه در حــال حاضــر 
حــال شــرکت های مهندســی مشــاور خــوب 
نیســت و چنانچــه اقــدام عاجلــی بــرای بهبــود 
اوضــاع آن هــا نشــود امــکان هرگونــه فروپاشــی 
وجــود دارد و قطعــا هــر خللــی در ســاختار 

ایــن شــرکت ها  دانــش و نیــروی انســانی 
ــعه  ــده توس ــرای آین ــری ب ــات جبران ناپذی لطم

ــد زد. ــم خواه ــور رق کش
شــرکت ها  ایــن  اخیــر  ســال  چنــد  در 
ــم،  ــات تحری ــل تبع ــر مشــکالتی از قبی ــالوه ب ع
ــا  ــی ب ــا معضل ــود کار ب ــات، کمب انباشــت مطالب
ــزوم اعمــال  عنــوان هزینــه تحمیلــی ناشــی از ل
دســتمزد های تحمیلــی و افزایــش هزینه هــا 
ناشــی از تــورم مواجــه شــده اند در صورتــی کــه 
همــان مرجــع اعمــال دســتمزد دســتوری، هیــچ 
ــا  ــب ب ــد متناس ــاد درآم ــرای ایج ــه ای ب برنام
ــا  ــد. از آنج ــن نمی کن ــا تدوی ــش هزینه ه افزای
کــه هزینه هــای مرتبــط بــا منابــع انســانی 
وجــه قالــب هزینه هــای ایــن شــرکت ها را 
ــی  ــذا هــر خلل ــه خــود اختصــاص می دهــد ل ب
ــرور  ــه م ــد ب ــه و درآم ــن هزین ــب بی در تناس
ــانی  ــروی انس ــاختار نی ــت س ــه شکس ــر ب منج
ــا از درون  ــدن آن ه ــی ش ــرکت ها و ته ــن ش ای

می گــردد.
ــری از  ــرای جلوگی ــر ب ــال اخی ــد س ــی چن ط
فاجعــه فــوق، پیگیری هــای متعــدد و مســتمری 
توســط نهاد هــای حقیقــی و حقوقــی بــه عمــل 
ــه  آمــده اســت کــه در ایــن یادداشــت فقــط ب
مکاتباتــی اشــاره می شــود کــه بــا ســازمان های 
مختلــف و خصوصــا ســازمان معــزز برنامــه 

ــغ از یــک پاســخ! ــا دری انجــام شــده ام
بــرای شــروع بحــث تعریفــی از ســاختار 
ــه می شــود.  شــرکت های مهندســی مشــاور ارائ
شــرکت های مهندســی مشــاور شــرکت هایی 
دانــش و انســان محور هســتند کــه مبانــی 
اصلــی ســاختار آن هــا بــر نیــروی انســانی شــکل 
ــه  ــم دیرین ــک رس ــاس ی ــت. براس ــه اس گرفت
تابــع هزینه هــای  ایــن ســازمان ها  هزینــه 
دســتوری ســاالنه شــورای عالــی کار و نــرخ 
ــی  تــورم ســاالنه و توافقــات مــوردی اســت، ول
درآمــد آن هــا منطبــق بــر ضرایــب غیرمتناســب 

حــال  حاضــر  حــال  در  متاســفانه 
خــوب  مشــاور  مهندســی  شــرکت های 
نیســت و چنانچــه اقــدام عاجلــی بــرای 
بهبــود اوضــاع آن هــا نشــود امــکان هرگونــه 
ــی  ــر خلل ــا ه ــود دارد و قطع ــی وج فروپاش
ــن  ــانی ای ــروی انس ــش و نی ــاختار دان در س
شــرکت ها لطمــات جبران ناپذیــری بــرای 

ــد زد. ــم خواه ــور رق ــعه کش ــده توس آین

رئیس کمیته مهندسی مشاور سندیکای صنعت برق ایرانسعید مهذب ترابی

یک پاسخ!
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ــاز اســت حمایــت شــوند،  بیچــاره شــده اند؛ نی
امــا دریــغ از یــک پاســخ!

جامعــه مهندســین مشــاور کشــور طــی نامــه  
دیگــری در تیرمــاه بــه ســازمان برنامــه بــا 
ــه  ــژه خواســتار رســیدگی ب برچســب توجــه وی
ســاختار درآمــدی شــرکت ها مشــاور شــد، ولــی 

ــخ! ــک  پاس ــغ از ی دری
ــه  ــا هم ــد تقریب ــوان ش ــه عن ــه ک همانگون
نهاد هــای رســمی و غیررســمی بــه طــور مســتمر 
ــرای  ــی ب ــته حمایت ــک بس ــف ی ــزوم تعری ــر ل ب
ــر و  ــاق نظ ــاور اتف ــی مش ــرکت های مهندس ش

تاکیــد داشــته اند کــه متاســفانه علیرغــم تاییــد 
ــرایط  ــت از ش ــرون رف ــزوم ب ــه و ل ــن دغدغ ای
ــدام  ــچ اق ــان، هی ــه ذی نغع ــط هم ــی توس فعل
ــورت  ــی ص ــازمان های متول ــرف س ــی از ط عمل

ــه اســت.   نگرفت
مع الوصــف مجــددا تاکیــد می شــود کــه 
ــل  ــی از قبی ــه عوامل ــی کشــور ک در شــرایط فعل
تحریم هــا، معــادالت جدیــد اقتصــادی داخلــی و 
خارجــی، نــرخ ارز، قانــون هدفمنــدی یارانه هــا، 
ــا  ــل ۴۴ و ... پروژه ه ــی اص ــت های اجرای سیاس
ــرار  ــر ق ــت تاثی ــی را تح ــای عمران و فعالیت ه

ــورها،  ــایر کش ــابه س ــه مش ــت، تجرب داده اس
نشــان دهنده ســهم غیــر قابــل انــکار مشــاورین 
بــرون  ســازوکار های  معرفــی  و  مطالعــه  در 
رفــت از رکودزایــی اســت. از آنجــا کــه بی شــک 
ــه،  ــت و همیش ــدار نیس ــود پای ــرایط موج ش
ایســتادگی و مقاومــت و صبــر بــوده اســت کــه 
پیــروز شــده اســت و یــا بــه قــول شــعر بــه روز 

شــده شــاعر معاصــر: 

در فردایی دیگر، نه تو می مانی و نه اندوه و 
نه من

 و نه هیچ یک از انسان های امروز این آبادی 
ولی به حباب نگران لب یک رود قسم

 و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت، این 
زمان نیز می گذرد

 آنچنانی که فقط خاطر ه ای خواهد ماند

ــم  ــوز علیرغ ــذرد و هن ــال می گ ــاه از س ۸ م
همــه مــواردی کــه عنــوان شــد نــه تنهــا هیــچ 
ــت مشــاورین  ــرون رف ــرای ب ــی ب بســته حمایت
ــچ  ــه هی ــده بلک ــف نش ــی تعری ــرایط فعل از ش
پاســخی نیــز از طــرف ســازمان های ذیربــط 
خصوصــا ســازمان فخیمــه برنامــه واصل نشــده 
و حتــی بخشــنامه ابهــام آلــود ضرایــب تعدیلــی 
نیــز شفاف ســازی و توســعه داده نشــده اســت. 
جنــاب آقــای دکتــر میرکاظمــی قبــل از مهاجــرت 
از ســازمان برنامــه ای کــه قطعــا دارای مدیــران و 
کارشناســان ارزشــمندی اســت، بــه عنــوان یــک 
یــادگاری از دوران مدیریت تــان؛ لطــف کنیــد تــا 
دیــر نشــده نماینــدگان مشــاورینی را کــه چنــد 
ســال اســت بــه هــر طریقــی اعــالم می کننــد که 
 ای اهــل تصمیــم و برنامــه بدانیــد و آگاه باشــید 
ــش  ــی بخ ــه فروپاش ــر ب ــی منج ــد فعل ــه رون ک
ــه  ــک جلس ــود، در ی ــاور می ش ــین مش مهندس

بــا نــگاه هــم ســطح بــه مشــورت بگیریــد.

و  رســمی  نهاد هــای  همــه  تقریبــا 
ــزوم  ــر ل ــتمر ب ــور مس ــه ط ــمی ب غیررس
تعریــف یــک بســته حمایتــی بــرای 
شــرکت های مهندســی مشــاور اتفــاق 
ــفانه  ــه متاس ــته اند ک ــد داش ــر و تاکی نظ
علیرغــم تاییــد ایــن دغدغــه و لــزوم 
ــط  ــی توس ــرایط فعل ــت از ش ــرون رف ب
ــی  ــدام عمل ــچ اق ــان، هی ــه ذی نغع هم
ــورت  ــی ص ــازمان های متول ــرف س از ط

ــت.   ــه اس نگرفت

ــره  ــا مذاک ــا ب ــه و ی ــازمان برنام ــود س و ابهام آل
مســتقیم بــا کارفرمایــان تحقــق می یابــد. 
تجربــه چنــد ســال اخیــر نشــان می دهــد تاثیــر 
ــت  ــورم در قیم ــا و ت ــتوری هزینه ه ــالغ دس اب
تمــام شــده شــرکت ها ی فــوق بســیار باالســت 
و ضرایــب درآمد هــای ابالغــی بــه هیــچ عنــوان 

ــدارد. ــب ن ــا تناس ــش هزینه ه ــا افزای ب
ــه از ســال های  ــد و هزین ــرت درآم ــن مغای ای
۱۳۹۶ بــه بعــد شــدت زیــادی پیــدا کــرد و 
برگــزاری  متعــدد،  نامه نگاری هــای  علیرغــم 
جلســات و ســمینار ها و... میــخ آهنیــن در 
ســنگ نرفــت و بــال تشــبیه حکایــت آن حیــوان 
زبــان بســته مــال شــد و کاهــش تدریجــی 
ــوان  ــف حی ــه تل ــر ب ــت منج ــه عاقب ــوراک ک خ

ــد. ش
جامعــه  و  ســندیکا ها  انجمن هــا،  همــه 
مهندســین مشــاور طــی ســال های اخیــر بار هــا 
مهندســی  شــرکت های  فروپاشــی  احتمــال 
مشــاور را متذکــر شــده اند، ولــی ســازمان معــزز 
ــات را  ــه مکاتب ــخ ب ــت پاس ــوز فرص ــه هن برنام
پیــدا نکــرده اســت و دلســوختگان ایــن صنعــت 
تاثیرگــذار نگــران نوشــدارو و ســهراب هســتند.
ــرای  ــی کار ب ــورای عال ــال ش ــوان مث ــه عن ب
ســال ۱۴۰۱، ضریــب افزایــش حقــوق بــرای 
پرســنل تابــع قانــون تامیــن اجتماعــی کــه همه 
ــز مشــمول  پرســنل شــرکت های مهندســی را نی
می شــود، بیشــتر از ۵۰ درصــد اعــالم کــرده 
اســت کــه بــا هزینه هــای مرتبــط جنبــی و نــرخ 
ــه بیــش از ۶۰ درصــد می رســد ایــن در  ــورم ب ت
حالــی اســت کــه ســازمان معــزز برنامــه ضریــب 
افزایــش درآمــد ایــن شــرکت ها را بــا توجــه بــه 
ماهیــت زمانــی شــروع پروژه هــای ذیربــط بــه 
ــت.  ــرده اس ــالم ک ــد اع ــط ۳۰ درص ــور متوس ط
ــه در  ــاور ک ــی مش ــرکت های مهندس ــا ش واقع
ــن  ــره آخری ــرمایه در زم ــودآوری س ــگ س رنکین

رتبه هــا قــرار دارنــد و شــاید عشــق و یــا جنــون 
باعــث ســرمایه گذاری در بخــش مهندســین 
ــره  ــن حف ــد ای ــه بای ــود، چگون ــاور می ش مش
۳۵ درصــدی بیــن درآمــد و هزینــه را پــر 
ــث  ــه باع ــد و هزین ــرت درآم ــن مغای ــد؟ ای کنن
فروپاشــی، تعدیــل نیــروی متخصــص، مهاجرت 
ــدار و  ــرکت های پول ــا ش ــی و ی ــای اصل نیرو ه
بالنتیجــه تهــی شــدن بخــش مهندســی کشــور 
ــن  ــروز ای ــری از ب ــرای جلوگی ــد. ب ــد ش خواه
مشــکالت ریاســت محتــرم ســندیکای صنعــت 
بــرق طــی نامــه شــماره ۱۴۰۱۰۷۱۱ بــه تاریــخ دوم 
شــهریور مــاه ســال بــه ریاســت ســازمان برنامه، 
ــدم  ــرکت ها، ع ــب ش ــت نامناس ــاره وضعی درب
پیش بینــی صحیــح ضرایــب و لــزوم هماهنگــی 
قبلــی بــا نماینــدگان ایــن شــرکت ها بــرای هــر 
گونــه تصمیم گیــری در مــورد آنهــا هشــدار داد، 

ــی دریــغ از یــک پاســخ! ول
شــورای گفتگــو بــه تاریــخ بیســت و ششــم 
مــرداد مــاه طــی نامــه ای بــه ریاســت ســازمان 
برنامــه صراحتــا اعــالم کــرده کــه شــرایط 
ــیار  ــاور بس ــی مش ــرکت ها ی مهندس ــود ش موج
شــکننده اســت و بایــد تغییــر و توجهــی عاجــل 
بــرای بهبــود آن هــا صــورت پذیــرد، ولــی دریــغ 

از یــک پاســخ!
ــی  ــکل های مهندس ــی تش ــورای هماهنگ ش
در اواســط مــرداد ســال جــاری بــا همــه 
ــه ای انجــام داد کــه  ــران کشــور مکاتب تصمیم گی
بــرای اصــالح و بهبــود شــرایط موجود مهندســی 
مشــاور کشــور بایــد تصمیــم حمایتــی عاجلــی 
گرفتــه شــود، ولــی دریــغ از یــک پاســخ! جامعــه 
مهندســین مشــاور کشــور طــی نامــه ای کامــال 
ــیار  ــژه، بس ــه وی ــب توج ــا برچس ــی ب کارشناس
مهــم و فــوری در اوایــل مــرداد مــاه مضمونــا بــه 
ــرکت های  ــه ش ــرد ک ــالم ک ــه اع ــازمان برنام س
مهندســی بــا تصمیمــات خلق الســاعه شــما 
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نمایشگاه۲۲۲۲نمایشگاه

نمایشــگاه های  در  برگــزاری و حضــور 
ــی و خارجــی یکــی از ماموریت هایــی  داخل
اســت کــه در  وظایــف ۳۱ گانــه ســندیکای 
ــن  ــنامه ای ــران در اساس ــرق ای ــت ب صنع
در  اســت.  شــده  پیش بینــی  تشــکل 
ایــن  واســطه  بــه  ســندیکا  حقیقــت 
معرفــی  بازاریابــی مســتمر،  ماموریــت، 
ظرفیت هــا و پتانســیل های شــرکت های 
از  منســجم  تصویــری  ارائــه  و  عضــو 
پیمانــکاری،  ســاخت،  توانمندی هــای 
ــی را  ــی بازرگان ــاور و مهندس ــی مش مهندس

می کنــد.  دنبــال 
ســندیکای صنعــت بــرق ایــران بــه 
ــو  ــزرگ عض ــکل های ب ــی از تش ــوان یک عن
اتــاق بازرگانــی و بــا قریــب بــه ۶۱۰ شــرکت 
ــی  ــاق بازرگان ــا تشــکل عضــو ات عضــو، تنه
ــر  ــی اخی ــال متوال ــی دو س ــه ط ــت ک اس
موفــق بــه کســب رتبــه +A شــده و در 
ــه  ــرار گرفت ــی ق ــت دانش ــگاه مرجعی جای
بــه  را  ســندیکا  جایــگاه  ایــن  اســت. 
ــه  ــواره و ب ــه هم ــرده ک ــل ک ــکلی تبدی تش
شــکلی مســتمر در حــال تــالش بــرای 

ــت شــرکت های عضــو خــود  ــاء موقعی ارتق
از مســیر های متعــدد اســت. 

بیــش  طــی  کــه  اقداماتــی  از  یکــی 
از ۱۵ ســال اخیــر بــه صــورت منظــم در 
ــر،  ــور موث ــوده، حض ــندیکا ب ــتورکار س دس
نمایشــگاه های  در  پررنــگ  و  قدرتمنــد 
داخلــی و خارجــی اســت. در حقیقــت ایــن 
ــا شــناخت  ــرده ب ــالش ک ــواره ت تشــکل هم
صنعــت  ایــن  کارکرد هــای  و  نیاز هــا 
برگــزاری  نقــش موثــری در  زیرســاختی، 
ــه را  ــد و زمین ــا کن ــگاه ها ایف ــق نمایش موف

بــرای رقابــت ســالم و ســازنده بیــن فعــاالن 
و  توانایی هــا  معرفــی  جهــت  صنعتــی 
ــا  پتانسیل هایشــان فراهــم آورد. ســندیکا ب
ــی  ــای داخل ــور در رویداد ه ــارکت و حض مش
ــیدن  ــق بخش ــدف رون ــا ه ــی ب و بین الملل
ــو  ــرکت های عض ــب و کار ش ــازار کس ــه ب ب
ــد از ارتباطــات ســازنده  خــود، تــالش می کن
در بخــش دولــت جهــت ظرفیت ســازی 
ــه  ــکلی بهین ــه ش ــا، ب ــرای اعض ــف ب مضاع
را  الزم  و هماهنگی هــای  کــرده  اســتفاده 
نمایشــگاه های  در  اعضــا  حضــور  بــرای 
ــل آورد.  ــه عم ــزاری ب ــتاد برگ ــا س ــدد ب متع
ــگاه  ــد نمایش ــدون تردی ــان ب ــن می در ای
بین المللــی صنعــت بــرق یکــی از مهمتریــن 
رویداد هــای ســاالنه ایــن صنعــت در داخــل 
کشــور محســوب می شــود. ایــن نمایشــگاه، 
ــی  ــه و معرف ــرای ارائ ــن فرصــت ب مغتنم تری
شــرکت های  ظرفیت هــای  و  توانایی هــا 
عضــو و همچنیــن مذاکــره، تعامــل و تبــادل 
نظــر در خصــوص مســائل و مشــکالت آن ها 
و راهکار هــای پیــش رو اســت. در حقیقــت 
از آنجــا کــه ایــن نمایشــگاه زمینه مســاعدی 
بــرای تعامــل، همفکــری و مشــارکت فعــاالن 
صنعــت بــرق فراهــم مــی آورد، حضــور 
مهــم  اهــداف  از  یکــی  آن،  در  قدرتمنــد 

ــود.  ــوب می ش ــندیکا محس ــه س دبیرخان
حضور ســندیکا در شــورای سیاســتگذاری 
برگــزاری نمایشــگاه، یکــی دو مــاه منتهــی 
ــای  ــه روز ه ــداد را ب ــن روی ــی ای ــه برپای ب
کــه تشــکیل  تبدیــل می کنــد  پــرکاری 
ــای الزم  ــام برنامه ریزی ه ــا و انج کارگروه ه
بــه منظــور برگــزاری نشســت های مشــترک 
در  متعــدد  نهاد هــای  و  ســازمان ها  بــا 
طــول روز هــای برگــزاری نمایشــگاه از جملــه 

ــت.  ــات آن اس ــن اقدام مهمتری
می کنــد  تــالش  همچنیــن  ســندیکا 
در طــول چهــار روز برگــزاری نمایشــگاه، 
ــی و  ــران دولت ــرای مدی ــی ب ــان خوب میزب
خصوصــی صنعــت بــرق باشــد. بــه همیــن 

دلیــل اســت کــه غرفــه ســندیکای صنعــت 
بــرق ایــران هــر ســال میزبــان تعــداد 
ــی،  ــد دولت ــران ارش ــی از مدی ــل توجه قاب
ــرق و  ــت ب ــاالن صنع ــرم، فع ــای محت اعض
ــد آن مــی رود  ــوده و امی اصحــاب رســانه ب
کــه امســال کــه بــا پایــان نســبی اپیدمــی 
کوویــد ۱۹ کــه قــرار اســت نمایشــگاه 
بــا گســتردگی بیشــتری برگــزار شــود، 
بــا اســتقبال چشــمگیرتری نســبت بــه 

ســال های گذشــته مواجــه گــردد.
آنچــه کــه ســندیکای صنعــت بــرق ایران 
ــن  ــزاری بیســت و دومی طــی روز هــای برگ
نمایشــگاه بین المللــی صنعــت بــرق کشــور 
ــق  ــه موف ــرار تجرب ــتور کار دارد، تک در دس
ــال  ــت. امس ــی اس ــت های تخصص نشس
ــیه  ــته در حاش ــال های گذش ــد س ــم مانن ه
بــا همــکاری  نمایشــگاه نشســت هایی 
وزارت نیــرو و توانیــر توســط ســندیکا برگزار 

خواهــد شــد. 
ــترده ای  ــای گس ــالوه برنامه ریزی ه ــه ع ب
بــرای دیدار هــا و جلســات متعــدد بــا 
سیاســتگذار  نهاد هــای  ارشــد  مدیــران 
ــیر  ــن مس ــا از ای ــه ت ــورت گرفت ــور ص کش
زمینــه بــرای پیگیــری مســائل و مشــکالت 
اعضــا فراهــم شــود. مــا در دبیرخانــه 
ــن  ــر ای ــران ب ــرق ای ــت ب ــندیکای صنع س
ــی از  ــگاه یک ــور در نمایش ــه حض ــم ک باوری
مهمتریــن آوردگاه هــا بــرای توســعه، تحکیم 
ــه ارتباطــات و تعامــالت  ــوام بخشــی ب و ق
بیــن بازیگــران کلیــدی صنعــت برق اســت، 
چراکــه تمامــی ذینفعــان صنعــت بــرق 
ایــران در ایــن فرصــت چهــار روزه گــرد هــم 
ــا  ــا آن ه ــری ب ــیر همفک ــد و از مس می آین
ــع و  ــع موان ــوان گامــی در راســتای رف می ت

ــت.  ــود برداش ــکالت موج مش
بــه عــالوه ایــن نمایشــگاه فرصــت 
مغتنمــی جهــت پیگیــری اهــداف کالن 
ســندیکا در حوزه هــای متعــدد از جملــه 
شناســایی و جــذب اعضــای جدیــد، ایجــاد 

ارتبــاط  برقــراری  بــرای  الزم  زمینه هــای 
موثــر بیــن کارفرمایــان بــا اعضــای ســندیکا 
و نیــز اســتخراج تصویــر ذهنــی بازیگــران و 
ذینفعــان کلیــدی صنعــت بــرق نســبت بــه 
ســندیکا اســت. از ایــن فرصــت همچنیــن 
بایــد بــرای تحکیــم و تقویت جایــگاه و برند 
ــی  ــد درآمدزای ــع جدی ســندیکا، ایجــاد مناب
ــاء  ــرای ارتق ــازه ب ــای ت ــاد فرصت ه و ایج
ایــن  پیگیری هــای  و  تعامــالت  ســطح 

ــت.  ــره جس ــتی به ــه درس ــکل ب تش
 دبیرخانــه ســندیکای صنعــت بــرق 
ــن  ــت و دومی ــور در بیس ــرای حض ــران ب ای
بــرق  صنعــت  بین المللــی  نمایشــگاه 
تشــکیل  نظیــر  گســترده ای  اقدامــات 
ــن  ــگاه، تعیی ــتگذاری نمایش ــورای سیاس ش
بــازار هــدف بــرای حضــور در ایــن رویــداد، 

از  نمایشــگاه  برگــزاری  اطالع رســانی 
طریــق رســانه های تشــکل و ســازمان ها 
تدویــن  و  تهیــه  مرتبــط،  نهاد هــای  و 
بــرای  برنامه ریــزی  و  نمایشــگاه  کتــاب 
در  را  مهــم  رویــداد  ایــن  مستندســازی 
دســتور کار داشــته و پیگیــری می کنــد. 
امیــد آن مــی رود کــه نمایشــگاه بیســت 
بــا  گذشــته  ســال های  ماننــد  دوم  و 
ــک  ــه ی ــرق ب ــت ب ــاالن صنع ــتقبال فع اس
ــات  ــعه ارتباط ــرای توس ــر ب ــت بی نظی فرص
میــان بخشــی در ایــن صنعــت تبدیــل 
شــده و زمینه ســاز تحکیــم جایــگاه ســندیکا 

و شــرکت های عضــو آن باشــد 

چهار روزه
نمایشــگاه  دومیــن  و  بیســت 
بــرق،  صنعــت  بین المللــی 
و  ارائــه  بــرای  فرصــت  مغتنم تریــن 
ظرفیت هــای  و  توانایی هــا  معرفــی 
همچنیــن  و  عضــو  شــرکت های 
در  نظــر  تبــادل  و  تعامــل  مذاکــره، 
خصــوص مســائل و مشــکالت آن هــا و 

اســت.  رو  پیــش  راهکار هــای 

معاون اجرایی سندیکای صنعت برق ایرانبهارک باقرپور

ام۲۲نمایشگاه

فرصت طالیی 
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