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بـــه  مقـــرر  زمـــان  در   1399 ســـال  بودجـــه  الیحـــه 
اســـت  قـــرار  الیحـــه  ایـــن  شـــد.  تقدیـــم  مجلـــس 
بودجـــه ای  اتـــکای  کاهـــش  بـــر  عملیاتـــی  آغـــازی 
گرچـــه دولـــت بـــا  کشـــور بـــه منابـــع نفتـــی باشـــد. ا
و  نفـــت  بهـــای  نـــزول  بـــه  رو  رونـــد  گرفتـــن  نظـــر  در 
بهـــای  نفتـــی،  گســـترده  تحریم هـــای  همچنیـــن 
نفـــت در ســـال 99 را 50 دالر و ســـقف فـــروش آن را 
گرفتـــه و تـــاش  روزانـــه یـــک میلیـــون بشـــکه در نظـــر 
ــی  ــای نفتـ ــزان درآمدهـ ــی از میـ ــری واقعـ ــرده تصویـ کـ
کنـــد، امـــا واقعیـــت ایـــن  کشـــور در ســـال آینـــده ایجـــاد 
کاهـــش صـــد هـــزار بشـــکه ای فـــروش  کـــه حتـــی  اســـت 
کســـری بودجـــه ای بـــزرگ  کشـــور را بـــا  نفـــت در هـــر روز 

کـــرد.  مواجـــه خواهـــد 
بررســـی الیحـــه بودجـــه ســـال آتـــی نشـــان می دهـــد 
گـــذاری  کـــه شـــامل درآمدهـــا، وا کـــه منابـــع عمومـــی 
دارایی هـــای  گـــذاری  وا و  ســـرمایه ای  دارایی هـــای 
مالـــی اســـت بایـــد بـــه رقمـــی بالـــغ بـــر 5/ ۴8۴ هـــزار 
کـــه بیـــش از نیمـــی از ایـــن  میلیـــارد تومـــان برســـد 
ـــر اســـاس  ـــر درآمدهـــای دولـــت اســـت. ب رقـــم متکـــی ب
تحقـــق  بـــرای  گرفتـــه  صـــورت  پیش بینی هـــای 
بودجـــه ســـال 99 قـــرار اســـت نزدیـــک بـــه 5۴ درصـــد 
کل منابـــع و در حـــدود ۲۶1 هـــزار میلیـــارد تومـــان را  از 
از مجمـــوع درآمدهـــای مالیاتـــی، درآمدهـــای حاصـــل 
ــروش  ــل از فـ ــای حاصـ از مالکیـــت دولـــت، درآمدهـ
و  از جرایـــم  کاال و خدمـــات، درآمدهـــای حاصـــل 

ــود.  ــن شـ ــه تامیـ ــای متفرقـ ــارات و درآمدهـ خسـ
ـــه ایـــن ترتیـــب شـــاید بتـــوان ایجـــاد فشـــار مضاعـــف  ب
کـــه دفاتـــر مالیاتـــی  مالیاتـــی را بـــر آن بخـــش از اقتصـــاد 
اقتصـــادی  فعـــاالن  اساســـا  و  دارنـــد  شـــفاف تری 
بخـــش مهمـــی از آن را تشـــکیل می دهنـــد، یکـــی از 
کاهـــش اتـــکای بودجـــه بـــه  محتمل تریـــن پیامدهـــای 
گرچـــه اقتصـــاد وابســـته  درآمدهـــای نفتـــی دانســـت. ا
بـــه مالیـــات بـــرای توســـعه راهـــی بســـیار هموارتـــر از 
ـــه ســـه  ـــه نفـــت دارد، امـــا در ایـــران ب اقتصـــاد وابســـته ب
کـــردن مالیـــات در بودجـــه بـــا  دلیـــل مشـــخص ســـتون 

چالـــش جـــدی مواجـــه اســـت. 
و  عمومـــی  نهادهـــای  دولـــت،  بـــزرگ  ســـهم  اول؛ 
عملکـــرد  ایـــران،  اقتصـــاد  در  تابعـــه  شـــرکت های 
ســـایر بازیگـــران اقتصـــادی را بـــه ویـــژه زنجیـــره تامیـــن 
داده  قـــرار  تاثیـــر  تحـــت  زیرســـاختی،  حوزه هـــای 
کارآمـــدی  کمبـــود منابـــع مالـــی، رکـــود و نا اســـت. 
عمـــا  دولتـــی  تمامـــا  ســـاختار  ایـــن  در  مدیریتـــی 
کـــه صنایـــع  بـــه سیاســـتگذاری هایی منجـــر شـــده 
کلـــی بخـــش خصوصـــی  ســـاخت محـــور و در نگاهـــی 
کـــرده اســـت. بـــه همیـــن  کشـــور را تضعیـــف  واقعـــی 
تحریـــم،  بـــا  بخـــش  ایـــن  کـــه  شـــرایطی  در  دلیـــل 
صدمـــات  و  اقتصـــادی  گســـترده  بی ثباتی هـــای 

جبران ناپذیـــر ناشـــی از آن و همچنیـــن مطالبـــات 
انباشـــته شـــده از دولـــت مواجـــه اســـت، تحمیـــل 
بســـتر  می توانـــد  مالیات هـــا  از  جدیـــدی  مـــوج 
شـــرکت های  ویـــژه  بـــه  بنگاه هـــا  شـــدن  زمینگیـــر 

کنـــد.  کوچـــک و متوســـط را فراهـــم 
ســـاختار  و  مـــدون  سیاســـت  یـــک  نبـــود  دوم؛ 
بایـــد  کـــه  جامعـــه ای  تعریـــف  بـــرای  مشـــخص 
مالیـــات بدهنـــد، یـــک چالـــش جـــدی بـــرای تامیـــن 
بودجـــه  در  پیش بینی شـــده  مالیاتـــی  درآمدهـــای 
ســـال 1399 محســـوب می شـــود. دولـــت پیـــش از 
جایگزینـــی مالیـــات بـــه جـــای بخشـــی از درآمدهـــای 
کســـتری فـــراری از مالیـــات را  نفتـــی بایـــد طیـــف خا
شناســـایی و زمینـــه را بـــرای اخـــذ عادالنـــه و منصفانـــه 
مالیـــات از آنهـــا فراهـــم می کـــرد. نبـــود ایـــن ســـاختار 
کســـتری  گســـترش ایـــن قشـــر خا بی  هیـــچ تردیـــدی بـــه 
در پرداخـــت مالیـــات منجـــر شـــده، دســـت دولـــت را 
ـــرای تامیـــن درآمدهـــای مالیاتـــی اش خواهـــد بســـت  ب
کســـری بودجـــه را  و امـــکان ایجـــاد مـــوج جدیـــدی از 

قـــوت می بخشـــد. 
پرداخـــت  مـــادر در حـــوزه  و  بـــزرگ  ســـوم؛ صنایـــع 
گســـترده ای  مالیـــات بـــا امتیـــازات پنهـــان و آشـــکار 
کـــه دولـــت هنـــوز هـــم بـــرای حـــذف آنهـــا  مواجهنـــد 
چـــاره ای نیندیشـــیده اســـت. درصـــد مالیـــات در 
گرفتـــه شـــده بـــرای فـــوالد، مـــس، آلومینیـــوم و  نظـــر 
ـــای  ـــی از یارانه ه ـــه همگ ک ـــیمی  ـــع پتروش ـــی صنای حت
کانـــی برخوردارنـــد، نســـبت بـــه ســـایر  انـــرژی بســـیار 
افـــزوده  ارزش  کـــه  محـــور  ســـاخت  فعـــال  صنایـــع 
بســـیار باالتـــری نســـبت بـــه آنهـــا دارنـــد و زنجیـــره 
داده انـــد،  جـــای  خـــود  در  را  گســـترده ای  تامیـــن 
سیاســـتگذاری  از  شـــکل  ایـــن  اســـت.  پایین تـــر 
اقتصـــاد  درونـــی  و  زیریـــن  الیه هـــای  در  را  صنایـــع 
ــه  ــر آن نـ ــه تغییـ ــرده، در صورتی کـ کـ ــور تضعیـــف  کشـ
ــای  ــی از درآمدهـ ــش قابل توجهـ ــن بخـ ــه تامیـ ــا بـ تنهـ
بلکـــه  می شـــود  منجـــر  پیش بینی شـــده  مالیاتـــی 
کارســـاز  می توانـــد ســـاختاری چابـــک، منعطـــف و 

کنـــد.  کـــم  کشـــور حا بـــر سیســـتم مالیاتـــی 
کـــه در الیحـــه بودجـــه ســـال 99 قابـــل  نکتـــه دیگـــری 
تامـــل بـــه نظـــر می رســـد تامیـــن دو ســـوم از منابـــع 
گـــذاری دارایی هـــای مالـــی بـــه انتشـــار  ناشـــی از وا
اوراق مالـــی و اســـامی اســـت. در حقیقـــت دولـــت 
تحقـــق  عـــدم  جبـــران  منظـــور  بـــه  را  فصـــل  ایـــن 
و  گرفتـــه  نظـــر  در  مالیاتـــی  و  نفتـــی  درآمدهـــای 
ـــه دلیـــل تحریم هـــا،  کامـــل آن ب بهره گیـــری از ظرفیـــت 
نقدشـــوندگی  میـــزان  بـــودن  غیرشـــفاف  و  رکـــود 
ــای نفتـــی و مالیاتـــی، چنـــدان دور از ذهـــن  درآمدهـ

نیســـت. 
گـــذاری  ـــر روی وا ـــر ایـــن اســـاس دولـــت در مجمـــوع ب ب

دارایی هـــای مالـــی بـــه میـــزان 7/ 1۲۴ هـــزار میلیـــارد 
ـــع ایـــن  کـــه دو ســـوم از مناب کـــرده  ـــاز  تومـــان حســـاب ب
ــروش  ــان، از فـ ــارد تومـ ــزار میلیـ ــادل 80 هـ ــل، معـ فصـ
گـــذاری انـــواع اوراق مالـــی و اســـامی بـــه دســـت  و وا
توســـعه  ششـــم  برنامـــه  طبـــق  عـــاوه  بـــه  می آیـــد. 
ـــرای انتشـــار اوراق معـــادل 50  ســـقف مجـــاز دولـــت ب
کـــه الیحـــه بودجـــه 99،  هـــزار میلیـــارد تومـــان بـــوده 
از ایـــن ســـقف بـــه میـــزان 30 هـــزار میلیـــارد تومـــان 
ــر بـــه معنـــای ایجـــاد  گرفتـــه اســـت. ایـــن امـ ســـبقت 
تعهـــدات آتـــی حتـــی بـــرای دولـــت ســـیزدهم اســـت 
و می توانـــد بـــرای شـــرکت ها بـــه ویـــژه شـــرکت های 
و  احـــداث  حوزه هـــای  در  متوســـط  و  کوچـــک 

عمرانـــی مساله ســـاز باشـــد. 
کارفرمایـــان دولتـــی بـــه دلیـــل عـــدم دسترســـی  کـــه  چـــرا 
کـــه شـــاهرگ حیاتـــی  بـــه منابـــع مالـــی، پروژه هـــا را 
و  تامین کننـــده  پیمانـــکار،  ســـازنده،  شـــرکت های 
مشـــاور در حـــوزه زیرســـاختی هســـتند، بـــر مبنـــای ایـــن 
کـــه اساســـا نقدشـــوندگی  اوراق تعریـــف می کننـــد 
گرانـــی دارنـــد و نـــرخ تنزیـــل آنهـــا در بازارهـــای  بســـیار 
گاهـــا تـــا 35 درصـــد هـــم افزایـــش می یابـــد. ایـــن  مالـــی 
مســـاله عـــاوه بـــر ایجـــاد تعهـــدات مالـــی بلندمـــدت 
بـــرای دولـــت، می توانـــد زمینه هـــای زیان بـــاری هـــم 

ــد. ــته باشـ ــرکت ها داشـ ــرای شـ بـ
کـــه قضـــاوت در  کان  بـــه جـــز ایـــن سیاســـت های 
کشـــور  کارگشـــایی آنهـــا در اقتصـــاد  خصـــوص میـــزان 
زمـــان ســـپرد، بودجـــه پیش بینی شـــده  بـــه  بایـــد  را 
مواجـــه  چندانـــی  تغییـــر  بـــا  بـــرق  صنعـــت  بـــرای 
کســـری قابل توجـــه  نشـــده و وزارت نیـــرو بـــا وجـــود 
بودجـــه، عقب ماندگـــی چنـــد هـــزار میلیـــارد تومانـــی 
رونـــد  و  شـــده  برنامه ریـــزی  ســـرمایه گذاری های  از 
صنعـــت،  ایـــن  در  زیرســـاخت ها  توســـعه  نزولـــی 
همچنـــان بایـــد بـــا شـــیب آرام افزایـــش قیمـــت هفـــت 

کارهـــا را پیـــش ببـــرد. درصـــدی بـــرق 
کـــه اقتصـــاد بـــرق روی همـــان  بنابرایـــن در شـــرایطی 
گذشـــته حرکـــت می کنـــد،  مـــدار بیمـــار و ناهمـــوار 
ـــش  کاه ـــرایط،  ـــر ش ـــه تغیی ـــی ب ـــد چندان ـــوان امی نمی ت
توســـعه   روال  بـــه  بـــرق  صنعـــت  بازگشـــت  و  رکـــود 
ـــرق هـــم ماننـــد  ـــد فعـــاالن صنعـــت ب داشـــت. بی تردی
کشـــور ســـالی بســـیار دشـــوار در پیـــش  ســـایر صنایـــع 
کـــه عـــدم توســـعه  خواهنـــد داشـــت بـــا ایـــن تفـــاوت 
عواقـــب  می توانـــد  صنعـــت،  ایـــن  زیرســـاختی 
کـــه خاموشـــی  باشـــد  پـــی داشـــته  در  گســـترده ای 
ایـــن  از  بخشـــی  تنهـــا  آن  از  ناشـــی  هزینه هـــای  و 
ــد  ــد ماننـ ــه بایـ ــا ایـــن بودجـ ــود. بـ ــد بـ ــا خواهـ پیامدهـ
کاری  کـــم  گذشـــته بـــه بـــارش هـــا و رکـــود و  ســـال 
مســـتمر صنایـــع امیـــد بســـت نـــه توســـعه صنعـــت 

بـــرق.▪
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سیاســـت های  اســـناد  مهم تریـــن  از  یکـــی  بودجـــه 
مالـــی و اقتصـــادی بســـیاری از دولت هـــا از جملـــه 
اهمیـــت  درجـــه  مـــی رود.  به شـــمار  ایـــران  دولـــت 
کـــه مهم تریـــن  بـــاالی ایـــن ســـند بـــه ایـــن دلیـــل اســـت 
مالـــی  سیاســـت های  تحقـــق  بـــرای  دولـــت  ابـــزار 
نوعـــی  بـــه   و  می شـــود  محســـوب  اقتصـــادی  و 
کشـــور را پیـــش روی  چشـــم انداز یـــک ســـال اقتصـــاد 
کـــه در ارتبـــاط  فعـــاالن اقتصـــادی و تمامـــی عواملـــی 
بـــا مســـائل اقتصـــادی فعالیـــت دارنـــد، قـــرار می دهـــد. 
جزئیـــات الیحـــه بودجـــه ســـال 99 نشـــان می دهـــد 
ـــر ۴8۴ هـــزار  ـــغ ب ـــا رقمـــی بال کل ســـال آینـــده ب بودجـــه 

ــده اســـت.  ــته شـ ــان بسـ ــارد تومـ میلیـ
نخســـتین نقـــد جـــدی بـــه بودجـــه ســـال آینـــده از ایـــن 
کـــه نظـــرات بخش خصوصـــی  جهـــت وارد اســـت 
کارشناســـی و نـــه در  صنعـــت بـــرق نـــه در جلســـات 
نبـــوده  تاثیرگـــذار  تصمیم گیـــری  اصلـــی  جلســـات 
اســـت. هـــر چنـــد همچنـــان ایـــن فرصـــت وجـــود 
دارد تـــا بخش خصوصـــی بـــا حضـــور در جلســـات 
کمیســـیون های  در  مرتبـــط  جلســـات  و  مجلـــس 
کنـــد. تخصصـــی نظـــرات و ایده هـــای خـــود را بیـــان 
امـــا نقـــد جـــدی دوم بـــه تمرکـــز سیاســـت گذاران در 
تخصیـــص منابـــع بـــه نهادهـــای ذی ربـــط ارتبـــاط 
ــر  ــاید در ظاهـ ــه( شـ ــند مالـــی دولـــت )بودجـ دارد. سـ
بـــه  منابـــع  تخصیـــص  چارچـــوب  روی  تمرکـــز  بـــا 
کشـــور  اقتصـــاد  و  اداره  بـــرای  ذی ربـــط  نهادهـــای 
ــد روی آن  ــه بایـ کـ ــه ای  ــا نکتـ ــد، امـ ــده باشـ ــته شـ بسـ

کـــه ایـــن  تمرکـــز بیشـــتری داشـــت ایـــن موضـــوع اســـت 
ـــت  ـــی از اهمی ـــاالن بخش خصوص ـــرای فع ـــازوکار ب س

باالیـــی برخـــوردار اســـت. 
ـــا  ـــاد م ـــرا اقتص ـــت؛ زی ـــن اس ـــیار روش ـــم بس ـــل آن ه دلی
یـــک اقتصـــاد دولتـــی و نفت محـــور اســـت و چنیـــن 
اقتصـــادی بدون شـــک تمـــام بازیگـــران خـــود به ویـــژه 
قـــرار می دهـــد.  را تحت الشـــعاع  بخش خصوصـــی 
گســـترده  کشـــور تاثیـــر  نفـــوذ  دولـــت در بخـــش اقتصـــاد 
و عمیقـــی بـــر روی فعالیت هـــای بخش خصوصـــی 
به ویـــژه فعـــاالن صنعـــت بـــرق به عنـــوان یـــک بخـــش 
زیربنایـــی دارد. در ایـــن میـــان فضـــای کســـب وکار هـــم 
ملتهـــب خواهـــد شـــد و عمده تریـــن دلیـــل آن هـــم 
کـــه دولـــت در ایـــن ســـاختار، خریـــدار و  ایـــن اســـت 
فعالیت هـــا  از  بســـیاری  نهایـــی در  مصرف کننـــده 
به ویـــژه فعالیت هـــای زیرســـاختی ماننـــد بـــرق، آب، 

راه و... به شـــمار مـــی رود.
کـــه در ایـــن  پیمانـــکاران، مشـــاوران و ســـازندگانی 
ـــه توانمندی هـــای دولـــت در  ـــد، ب حـــوزه فعالیـــت دارن
اســـتفاده از خدمـــات و محصـــوالت تولید ی شـــان 
کمبـــود منابـــع در بودجـــه  وابســـته هســـتند. بنابرایـــن 
گســـترده و عمیقـــی در فعالیت هـــای  تاثیـــر بســـیار 
خواهـــد  به جـــا  بـــرق  صنعـــت  ماننـــد  اقتصـــادی 
فعـــاالن  شـــده  باعـــث  وابســـتگی  ایـــن  گذاشـــت. 
بخش خصوصـــی همـــواره بـــه جزئیـــات بودجـــه توجـــه 

ــند. ــته باشـ ــژه ای داشـ ویـ
بـــه صـــورت  بایـــد  کـــه  از موضوعاتـــی  یکـــی دیگـــر 

کـــه همـــواره  گیـــرد ایـــن اســـت  ــرار  ــر قـ جـــدی مـــد نظـ
کســـری های سیســـتماتیک مواجـــه  بـــا  بودجـــه  در 
ــع،  ــود منابـ کمبـ ــن  ــی ایـ ــل اصلـ ــاید دلیـ ــتیم. شـ هسـ
بازمی گـــردد.  تاریخـــی  اشـــتباه  یـــک  بـــه  به نوعـــی 
کشـــور مـــا بـــر مبنـــای  بودجه نویســـی متاســـفانه در 
مصـــارف تعریـــف می شـــود نـــه بـــر مبنـــای منابـــع. 
بـــا یکدیگـــر  و خـــرج  اینکـــه دخـــل  بـــرای  طبیعتـــا 
همخوانـــی داشـــته باشـــند، نخســـتین اقـــدام بـــرآورد 
منابـــع در اختیـــار اســـت تـــا بتـــوان براســـاس آن مخـــارج 
ـــا  کشـــور م ـــا روش بودجه نویســـی در  ـــرد. ام ک را تنظیـــم 
ـــت.  ـــده اس ـــف ش ـــزم تعری ـــن مکانی ـــس ای ـــا برعک کام
سیاســـت گذاران ابتـــدا مصـــارف را تبییـــن و ســـپس 
بـــر مبنـــای مصـــارف، منابـــع را تعریـــف می کننـــد. 
ایـــن روش بـــه  اعتقـــاد بســـیاری از اقتصاددانـــان و 

اســـت.  تحلیلگـــران غیرواقعـــی و خوش بینانـــه 
گذشـــته و در بودجـــه ســـال 99 هـــم  در بودجه هـــای 
ایـــن نـــگاه خوش بینانـــه دولـــت در حـــوزه درآمدهـــا 
کامـــا محســـوس اســـت. به عنـــوان مثـــال در بودجـــه 
کشـــور از محـــل فـــروش یـــک میلیـــون بشـــکه  99 درآمـــد 
اینکـــه  گرفتـــه شـــده اســـت، حـــال  نظـــر  نفـــت در 
کارشناســـان تحقـــق ایـــن میـــزان فـــروش  بســـیاری از 
نفـــت را پیش بینـــی نمی کننـــد و دقیقـــا از همیـــن 

ــود.  ــان می  شـ ــکار و نمایـ ــه آشـ ــری بودجـ کسـ ــه  نقطـ
ایـــن اشـــکال یـــک اشـــکال تاریخـــی در بودجه نویســـی 
ماســـت و قدمـــت چندیـــن ســـاله دارد. دلیـــل ظهـــور 
نشـــات  آنجـــا  از  بودجه نویســـی  در  ســـاختار  ایـــن 

/ پیام باقری/  نایب رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران 

گرفتگی های برق 
در بودجه
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نفـــت سرشـــاری  منابـــع  گذشـــته  کـــه در  می گیـــرد 
کشـــور وجـــود داشـــت و همیـــن موضـــوع باعـــث  در 
شـــده اســـت هیـــچ گاه بـــه منابـــع توجهـــی نشـــود و بـــا 
وجـــود بـــروز بســـیاری مشـــکات از جملـــه تحریم هـــا 
ـــد.  ـــه قـــوت خـــود باقـــی بمان ایـــن فرهنـــگ همچنـــان ب
کســـری سیســـتماتیک در بودجـــه  ایـــن ســـازوکار یـــک 
در  می رســـد  به نظـــر  کســـری  ایـــن  و  کـــرده  ایجـــاد 

بودجـــه ســـال 99 هـــم نمایـــان شـــود.
کاهـــش بودجـــه عمرانـــی و در عیـــن حـــال افزایـــش 
شـــیوه  چنیـــن  آســـیب  مهم تریـــن  جـــاری  بودجـــه 
ــه  ــان را بـ ــت و اقتصادمـ ــور اسـ کشـ ــی در  بودجه نویسـ
یـــک اقتصـــاد نامتـــوازن بـــدل می کنـــد و آثـــار خـــود را 
کشـــور از جملـــه صنعـــت  در پروژه هـــای زیربنایـــی 
ـــد هـــر ســـال  گذاشـــت. به رغـــم اینکـــه بای ـــرق خواهـــد  ب
متناســـب بـــا تقاضـــای ایجـــاد شـــده در صنعـــت بـــرق، 
حـــدود 5 هـــزار مـــگاوات نیـــروگاه جدیـــد وارد مـــدار 
کمبـــود منابـــع به طـــور متوســـط  شـــود، امـــا به دلیـــل 
ــزار مـــگاوات  ــا ۲ هـ ــر بـ ــر رقمـــی برابـ در ســـال های اخیـ
ــه از  کـ وارد مـــدار شـــده اســـت. ایـــن درحالـــی اســـت 
کاهشـــی و  یکســـو توســـعه پروژه هـــای زیربنایـــی رونـــد 
ـــه  ـــت ب ـــای دول ـــر بدهی ه ـــوی دیگ ـــد و از س ـــی دارن نزول
ــتمر  ــکل مسـ ــه شـ ــرق بـ ــوزه بـ ــی در حـ بخش خصوصـ
در حـــال انباشـــته شـــدن اســـت. نتیجـــه اینکـــه مســـیر 
توســـعه صنعـــت بـــرق تحت الشـــعاع قـــرار می گیـــرد و 
ـــه رو  ـــزل روب ـــدار و متزل ـــا یـــک اقتصـــاد ناپای در نهایـــت ب

خواهیـــم شـــد.

ــای  ــش بودجه هـ کاهـ ــه در  کـ ــدی  ــال رونـ ــن حـ در عیـ
افتـــاده  اتفـــاق  جـــاری  بودجـــه  افزایـــش  و  عمرانـــی 
در  و  بخـــش جـــاری  شـــدن  بـــزرگ  باعـــث  اســـت، 
کـــه  ـــزرگ شـــدن دولـــت می شـــود؛ موضوعـــی  نهایـــت ب
کامـــا بـــا جزئیـــات برنامـــه ششـــم توســـعه در تضـــاد 
کمبـــود، یکـــی از  قـــرار می گیـــرد. بـــرای جبـــران ایـــن 
کـــه دولـــت در بودجـــه ســـال 99 مدنظـــر  اقداماتـــی 
بـــازار بدهـــی و  قـــرار داده اســـت رفتـــن بـــه ســـمت 
انتشـــار اوراق اســـت تـــا از طریـــق انتشـــار اوراق بـــرای 
بدهی هـــا و تهاتـــر بدهی هـــا بـــا مطالبـــات تدبیـــری 

اندیشـــیده باشـــد. 
البتـــه ایـــن سیاســـت دولـــت نتایـــج خوبـــی بـــه دســـت 
نیـــاورده و بـــه نوعـــی انتقـــال بدهی هـــا بـــه آینـــده و 
ایجـــاد تعهـــد بـــرای دولت هـــای بعـــدی را رقـــم زده 
ـــای  ـــی نهاده ـــرای برخ ـــاید ب ـــت ش ـــن سیاس ـــت. ای اس
داشـــته  کارکـــرد  بـــزرگ  شـــرکت های  و  شـــبه دولتی 
کوچـــک  شـــرکت های  بـــرای  طبیعتـــا  امـــا  باشـــد، 
اوال  زیـــرا  داشـــت.  نخواهـــد  کارکـــردی  متوســـط  و 
ــن  ــد و ایـ ــادی دارنـ یـ ــیار ز ــل بسـ ــرخ تنزیـ ــن اوراق نـ ایـ
نـــرخ تنزیـــل بـــا جریـــان نقدشـــوندگی شـــرکت های 
ــال  ــن حـ ــدارد؛ در عیـ ــبی نـ ــط تناسـ کوچـــک و متوسـ
بدهـــی  چنیـــن  متوســـط  و  کوچـــک  شـــرکت های 
کـــه بخواهنـــد بدهی هایشـــان را تهاتـــر  بزرگـــی ندارنـــد 
کارآمـــد  گفـــت ایـــن روش  کننـــد. به نوعـــی می تـــوان 

نیســـت. 
ــای  حـــال اینکـــه دولـــت قریـــب بـــه دوســـوم درآمدهـ

از  مالـــی  دارایی هـــای  گـــذاری  وا محـــل  از  را  خـــود 
گرفتـــه اســـت؛ یعنـــی  محـــل فـــروش ایـــن اوراق در نظـــر 
کـــه  تومـــان. در صورتـــی  میلیـــارد  هـــزار  حـــدود 80 
ســـقف انتشـــار اوراق در برنامـــه ششـــم توســـعه 50هـــزار 
کـــه از ســـقف  میلیـــارد تومـــان اســـت. بـــه ایـــن معنـــا 
گرفتـــه شـــده هـــم باالتـــر اســـت و ایـــن  برنامـــه در نظـــر 
کـــه دولـــت بـــه نوعـــی بـــرای  موضـــوع نشـــان می دهـــد 
آینـــده ایجـــاد تعهـــد می کنـــد و ظاهـــرا هـــم دغدغـــه ای 

بـــرای ایـــن مســـاله نـــدارد.
کـــه یـــا بســـیاری  کنـــون شـــاهد ایـــن مســـاله هســـتیم  ا
خـــود  مناقصـــات  در  کارفرمایـــی  شـــرکت های  از 
اوراق  سیســـتم  ماننـــد  پرداخـــت  مکانیزم هـــای  از 
کـــه  اســـت  موضوعـــی  ایـــن  و  می کننـــد  اســـتفاده 
نمی گیـــرد  قـــرار  بخش خصوصـــی  اســـتقبال  مـــورد 
یـــا روش هـــای دیگـــری ماننـــد مشـــارکت عمومـــی- 
اســـتفاده  نیمه تمـــام  طرح هـــای  در  خصوصـــی 
می شـــود. امـــروز بالـــغ بـــر 80 هـــزار طـــرح نیمه تمـــام 
کـــه تـــا قبـــل از افزایـــش نـــرخ  کشـــور وجـــود دارد  در 
ــرای بـــه اتمـــام  ــارد تومـــان بـ ــزار میلیـ ارز حـــدود 500 هـ
کـــه  می شـــد  پیش بینـــی  طرح هـــا  ایـــن  رســـاندن 
درحال حاضـــر بـــا توجـــه بـــه افزایـــش نـــرخ ارز و جهشـــی 
ـــیار  ـــدد بس ـــن ع ـــد ای ـــر می رس ـــه نظ ـــت ب ـــته اس ـــه داش ک
کوچکـــی نخواهـــد بـــود.  بیشـــتر خواهـــد بـــود و رقـــم 
ســـعی   19 تبصـــره  در  ســـنواتی  بودجـــه  در  دولـــت 
مشـــارکت  فضـــای  ایجـــاد  طریـــق  از  کـــه  داشـــته 
بخش خصوصـــی و عمومـــی بتوانـــد ایـــن طرح هـــا را 

بدهی های دولت به 
بخش خصوصی در حوزه برق 

به شکل مستمر در حال انباشته 
شدن است. نتیجه اینکه مسیر 

توسعه صنعت برق تحت الشعاع 
قرار می گیرد و در نهایت با یک 

اقتصاد ناپایدار و متزلزل روبه رو 
خواهیم شد
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ـــه ســـرانجام برســـاند، امـــا ارزیابی هـــا نشـــان می دهـــد  ب
و  زیـــرا ســـاختار حقوقـــی  اســـت  نبـــوده  موفـــق  کـــه 
بوروکراســـی های اداری ســـاختار مناســـبی نیســـت 
و یـــک مـــدل مالـــی مناســـب بـــرای بازدهـــی ســـرمایه 
ســـاختارهای  و  نـــدارد  وجـــود  بخش خصوصـــی 
بانکـــی هـــم شـــرایط تامیـــن مالـــی بـــرای ایـــن طرح هـــا 
کـــه در  به وجـــود نمـــی آورد. در ایـــن میـــان نوســـاناتی 
کشـــور غیرقابـــل پیش بینـــی اســـت ماننـــد  اقتصـــاد 
ـــرخ نهاده هـــا و... قیمـــت طرح هـــا را تحـــت  ـــرخ ارز، ن ن
تاثیـــر قـــرار می دهـــد و ریســـک بهره بـــرداری را افزایـــش 
ــا در  گفـــت ایـــن روش هـ می دهـــد. بنابرایـــن می تـــوان 
بودجـــه  ســـال های قبـــل تکـــرار شـــده و روش هایـــی 
بـــرق  صنعـــت  در  کارکـــردی  چنـــدان  کـــه  اســـت 

نداشـــته اســـت.
از ســـوی دیگـــر رشـــد منابـــع حاصـــل از واگذاری هـــا یـــا 
گنجانـــده شـــده در اصـــل ۴۴  همـــان واگذاری هـــای 
کـــه  گرفتـــه اســـت  ـــرار  حـــدود 1۴۶ درصـــد در بودجـــه ق
ـــع مواجـــه هســـتیم.  ـــا رشـــد ایـــن مناب نشـــان می دهـــد ب
کـــه نیـــت دولـــت از  ایـــن موضـــوع بیانگـــر آن اســـت 
کـــه ایـــن  کســـب درآمـــد اســـت در صورتـــی  گـــذاری  وا
کنیـــم و  کنتـــرل  اینکـــه اهلیـــت را  بـــدون  موضـــوع 
گـــذاری برای مـــان مهـــم باشـــد اصـــل ۴۴  آینـــده آن وا

را تحت الشـــعاع قـــرار می دهـــد.
کـــه دولـــت بـــه آن تکیـــه  یکـــی دیگـــر از بخش هایـــی 
کـــرده و مبلـــغ قابل توجهـــی هـــم بـــرای آن در بودجـــه 
دیـــده اســـت، مالیـــات اســـت. تقریبـــا 5۴ درصـــد 
منابـــع بودجـــه متکـــی بـــه درآمدهـــای دولـــت اســـت، 
ـــل  ـــای حاص ـــی و درآمده ـــای مالیات ـــه درآمده از جمل
از نصـــف درآمدهـــای  بیـــش  کـــه  امـــوال  فـــروش  از 
دولتـــی بـــوده اســـت. درآمـــد از محـــل مالیـــات طبیعتـــا 
امـــا مشـــروط  اســـت  اقتصـــادی  موضـــوع مطلـــوب 
ــا یـــک  ــر اینکـــه از روش درســـت آن انجـــام شـــود و بـ بـ
ســـاختار مالیاتـــی صحیـــح، افزایـــش پایـــه مالیاتـــی 
گرفتـــن مالیـــات از تمـــام عوامـــل مخاطـــب اخـــذ  و 

مالیـــات آن را افزایـــش داد. 
افزایـــش مالیـــات بـــدون نـــگاه بـــه ســـاختار مالیاتـــی 
تحـــت  را  کشـــور  اقتصـــاد  از  بخـــش  آن  طبیعتـــا 
شناســـنامه دار  بخـــش  کـــه  می دهـــد  قـــرار  فشـــار 
کشـــور اســـت و عرصـــه را بیشـــتر بـــر آنهـــا  اقتصـــاد 
کـــه آنهـــا مالیات شـــان  تنـــگ می کنـــد، در صورتـــی 

مالیـــات  کـــه  بخشـــی  امـــا  می کننـــد.  پرداخـــت  را 
می افتـــد  اتفـــاق  مالیاتـــی  فرارهـــای  و  نمی دهنـــد 
زیرزمینـــی  اقتصـــادی  فعالیت هـــای  بخـــش  در 
ســـازماندهی  یـــک  مســـتلزم  طبیعتـــا  قاچـــاق،  یـــا 
مناســـب اســـت تـــا دولـــت بتوانـــد بـــه ایـــن بخـــش از 

کنـــد. کشـــور تکیـــه  بودجـــه 

  مکانیزم بودجه نویسی صنعت برق
در مجمـــوع بایـــد بـــه چنـــد نکتـــه در بودجـــه دقـــت و 
تمرکـــز شـــود. بـــرای موضـــوع بودجـــه بـــه یـــک تغییـــر 
کـــه بیشـــتر جنبـــه  نیـــاز اســـت  کشـــور  پارادایـــم در 
ـــد  تغییـــرات رویکـــردی در بودجه نویســـی دارد. اوال بای
کـــرد، نـــه  بودجـــه را بـــر مبنـــای منابـــع موجـــود تنظیـــم 
گـــر بتـــوان ایـــن پارادایـــم را تغییـــر  بـــر مبنـــای مصـــارف. ا
کشـــور در حـــوزه اقتصـــادی  داد، بایـــد بـــه ظرفیت هـــای 
و  ارزش افـــزوده  کـــه  را  حوزه هایـــی  و  توجـــه  بیشـــتر 
کـــرد. از  ثـــروت بیشـــتری خلـــق می کننـــد، تقویـــت 
کـــه تولیـــد ملـــی  جملـــه ایـــن توجهـــات بایـــد ایـــن باشـــد 
ــته  ــی داشـ ــادی را در پـ ــد اقتصـ ــا رشـ ــود تـ ــت شـ تقویـ
کمـــک می کنـــد  باشـــد. رشـــد اقتصـــادی به تنهایـــی 
گیـــرد و حتـــی  کشـــور در مســـیر درســـت قـــرار  اقتصـــاد 
از ایـــن محـــل درآمدهـــای مالیاتـــی به نوعـــی افزایـــش 
پیـــدا می کنـــد و بخـــش درآمـــدی دولـــت هـــم بـــدون 
اینکـــه بـــه نفـــت وابســـتگی داشـــته باشـــد تقویـــت 

می شـــود. 
کمـــک  کـــه بـــا تغییـــر پارادایـــم بـــه مـــا  بخـــش دیگـــری 
می کنـــد، توجـــه  بیشـــتر بـــه ظرفیت هـــای صادراتـــی 
توانایـــی  کـــه  بـــرق  صنعـــت  در  به ویـــژه  اســـت؛ 
صادراتـــی در بخـــش تجهیـــزات و در بخش خدمـــات 
کـــه متاســـفانه ظرفیـــت بســـیار قابل توجهـــی از آن  دارد 

مغفـــول مانـــده اســـت.
انـــرژی بـــرق قابلیـــت صـــادرات بـــه اعـــدادی بیـــش 
از آنچـــه امـــروز اعـــام می شـــود را دارد امـــا بـــه دلیـــل 
کامـــا در تملـــک دولـــت قـــرار دارد صـــادرات  اینکـــه 
گرفتـــه اســـت و مـــا امـــروز  انـــرژی بـــرق تحـــت تاثیـــر قـــرار 
از ظرفیت هـــای درآمدزایـــی در ایـــن حـــوزه محـــروم 
کـــه مـــا  کمـــک می کنـــد  شـــده ایم. تغییـــر پارادایـــم 
کنیـــم و بعـــد مصـــارف را  نخســـت بـــه منابع مـــان نـــگاه 
کـــه  کنیـــم. همچنیـــن ســـبب می شـــود زمانـــی  تعریـــف 
ـــژه  ـــع مواجـــه می شـــویم، هزینه هـــا به وی کمبـــود مناب ـــا  ب

هزینه هـــای دولـــت براســـاس برنامـــه ششـــم توســـعه 
کنـــد.  کاهـــش پیـــدا 

توســـعه پیش بینـــی شـــده  برنامـــه ششـــم  براســـاس 
کاهـــش دهـــد  دولـــت هزینه هـــای خـــود را 15 درصـــد 
کـــه هزینه هـــای دولـــت در بودجه هـــای  در صورتـــی 
ســـنواتی بـــا ســـرعت رو بـــه افزایـــش اســـت. بخـــش 
شـــرکت های  بـــه  هزینه هـــا  ایـــن  از  قابل توجهـــی 
کـــه تقریبـــا 7۴ درصـــد بودجـــه  دولتـــی بازمی گـــردد 
را بـــه خـــود اختصـــاص داده  انـــد و هزینه هـــای آنهـــا 
نســـبت بـــه بودجـــه امســـال 1۶ درصـــد افزایـــش یافتـــه 
اســـت. دولـــت بایـــد در ایـــن بخش هـــا هزینه هـــای 
کاهـــش دهـــد و بـــه نوعـــی خـــود را بـــا شـــرایط  خـــود را 
کـــه بـــا آن مواجـــه هســـتیم تطبیـــق دهـــد.  اقتصـــادی 
گـــذاری تصدی گری هـــا  کوچـــک شـــدن دولـــت و وا
پرداختـــن  کمیتـــی،  حا امـــور  ســـمت  بـــه  رفتـــن  و 
بـــه مســـائل اصـــل ۴۴ بـــا روح اصلـــی واگذاری هـــا 
ســـاختار  اصـــاح  اهلیـــت،  دارای  اشـــخاص  بـــه 
مالیاتـــی از طریـــق افزایـــش نـــرخ پایـــه مالیاتـــی و اخـــذ 
مالیـــات از تمـــام پایه هـــای مالیاتـــی موجـــود و ایجـــاد 
یـــک ســـاختار شـــفاف و توانمنـــد و بـــه نوعـــی ایجـــاد 
ـــر  ـــود.از همـــه مهم ت ـــر خواهـــد ب دولـــت الکترونیـــک موث
کـــردن قیمـــت  حامل هـــای  حرکـــت بـــه ســـمت واقعـــی 
کـــه ایـــن بخـــش  انـــرژی و حـــذف یارانه هـــای پنهـــان 
یـــادی را بـــه خـــودش اختصـــاص داده  هـــم منابـــع ز
اســـت یکـــی دیگـــر از مســـیرها خواهـــد بـــود. در عیـــن 
ـــم  ـــم و شش ـــه پنج ـــل برنام ـــتی مث ـــن باالدس ـــال قوانی ح
کـــه  یـــا قانـــون هدفمنـــدی ایـــن اجـــازه را می دهـــد 
کـــردن قیمـــت حامل هـــای  کم کـــم بـــه ســـمت آزاد 
مشـــاهده  کـــه  صورتـــی  در  کنیـــم.  حرکـــت  انـــرژی 
ـــرق همچنـــان رشـــد 7درصـــدی  می شـــود در بخـــش ب
ایـــن  و  اســـت  شـــده  گرفتـــه  نظـــر  در  بـــرق  قیمـــت 
ــته  گذشـ ــال های  ــد سـ ــرق را ماننـ ــاد بـ ــا اقتصـ طبیعتـ
تحت تاثیـــر قـــرار خواهـــد داد و اشـــکاالتی را به وجـــود 
کـــه بتوانیـــم  می آورد.البتـــه بســـیار شایســـته اســـت 
کنیـــم  کـــم  وابســـتگی بخش خصوصـــی را بـــه دولـــت 
و درآمدهـــای بخش خصوصـــی بـــه دولـــت وابســـته 
دارد  نیـــاز  زیرســـاخت هایی  بـــه  کار  ایـــن  نباشـــد. 
کـــه مهم تریـــن پارامتـــر آن حرکـــت اقتصـــاد دولتـــی بـــه 

9ســـمت اقتصـــاد آزاد اســـت.▪
پرونده

بیم های 
بودجه 

کم امید 99
پیش شماره چهارم121 زمستان  98

/علیرضا کالهی/   نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی تهران 

کاهـــش ســـهم بودجـــه  کنـــار  ـــی در  ـــه مالیات افزایـــش پای
و  مهمتریـــن  نفتـــی،  درآمدهـــای  از  کشـــور  ســـاالنه 
کـــه  کلیـــدی تریـــن ویژگـــی الیحـــه بودجـــه ای اســـت 
بـــه رســـم هـــر ســـال در میانـــه هـــای آذر بـــه مجلـــس 

تقدیـــم شـــد.
کیـــد چندیـــن بـــاره مســـئولین  گفتـــه و تا بـــر اســـاس 
بـــرای  دولـــت  گام  بلندتریـــن   99 بودجـــه  دولتـــی، 
تغییـــر ســـاختار بودجـــه بـــوده امـــا واکاوی اعـــداد و 
ـــد  ـــی ده ـــان م ـــور نش کش ـــی  ـــند مال ـــن س ـــام مهمتری ارق
ســـاختار  در  جـــدی  تغییـــرات  بـــه  تـــوان  نمـــی  کـــه 

بـــود.  امیـــدوار  کشـــور  بودجه ریـــزی 
اگرچـــه تـــاش شـــده بودجـــه 99 بـــا اتـــکا بـــر زوایـــا و 
پیامدهـــای گســـترده تحریـــم هـــا در مـــراودات مالـــی 
بیـــن المللـــی بـــه ویـــژه حـــوزه فـــروش نفـــت تدویـــن شـــود 
امـــا همچنـــان بخـــش قابـــل توجهـــی از منابـــع عمومـــی 
۴8۴/5 هـــزار میلیـــارد تومانـــی دولـــت بـــه فـــروش روزانـــه 

یـــک میلیـــون بشـــکه نفـــت وابســـته اســـت. 
کنونـــی  ایـــن ارقـــام در شـــرایط غیرقابـــل پیـــش بینـــی 
کـــه ایـــران تحـــت تاثیـــر تحریـــم هـــا نمـــی توانـــد ســـهم 
ثابتـــی از بـــازار جهانـــی نفـــت داشـــته باشـــد، یـــک 
گســـترده محســـوب  کســـری بودجـــه  خطـــر بالقـــوه بـــرای 
یـــک  ایـــن  فـــروش  بـــه هـــر دلیلـــی  گـــر  ا مـــی شـــود. 
میلیـــون بشـــکه دچـــار مخاطـــره شـــود، قطعـــا بایـــد 
کشـــور باشـــیم.  گســـترده مالـــی بـــرای  منتظـــر عواقـــب 
پایـــه  روی دیگـــر الیحـــه بودجـــه ســـال 99 افزایـــش 
مالیاتـــی اســـت. اگرچـــه ایـــن راهـــکار مـــی توانســـت بـــه 
ــزی  ــام بودجه ریـ ــی در نظـ ــف تاریخـ ــه عطـ ــک نقطـ یـ
کشـــور تبدیـــل شـــود امـــا بـــه نظـــر می رســـد پیـــاده ســـازی 
ایـــن سیســـتم در زمـــان مناســـبی انجـــام نشـــده اســـت. 
کشـــور بـــا یـــک رکـــود تورمـــی  کـــه  درســـت در زمانـــی 
اقتصـــاد  مولـــد  اســـت، بخـــش  دنبالـــه دار مواجـــه 
سیاســـتگذاری های  و  هـــا  ثباتـــی  بـــی  فشـــار  زیـــر 
نادرســـت، عمـــا بـــه ضعیـــف تریـــن حالـــت خـــود 
کشـــور در الیـــه هـــای درونـــی  رســـیده و اقشـــار مختلـــف 
ــا مشـــکات معیشـــتی جـــدی مواجهنـــد،  ــه بـ جامعـ
و  مالیاتـــی  ســـخت گیرانه  ســـاختارهای  اعمـــال 
افزایـــش نـــرخ مالیـــات، مـــی توانـــد بـــه مشـــکات دامـــن 

بزنـــد. 
ـــر مالیـــات بـــدون  پیـــاده ســـازی یـــک بودجـــه متکـــی ب
ـــه هـــا و بسترســـازی هایـــی  ـــه پیـــش زمین ـــاز ب ـــد نی تردی
ـــت و  ـــته اس ـــاد وابس ـــه اقتص ـــا ب ـــی از آنه ـــه بخش ک دارد 
کمیـــت،  بخـــش مهـــم دیگـــری از آنهـــا متکـــی بـــر حا
مـــردم و ســـرمایه اجتماعـــی جـــاری در بیـــن آنهاســـت. 

کانـــون درآمـــدی  امـــا چـــرا زمـــان نامناســـبی بـــرای تغییـــر 
بودجـــه اســـت؟

ــر  ــددی ذکـ ــل متعـ ــوان دالیـ ــی تـ ــاله مـ ــن مسـ ــرای ایـ بـ
ــر اســـت: ــرار زیـ ــه قـ ــا دو دلیـــل شـــاخص آن بـ ــرد امـ کـ
ـــر  گی ـــع و فرا ـــفاف، جام ـــور ش کش ـــی  ـــاختار مالیات 1. س
ــوش  ــی خـ ــان مالیاتـ ــاختار مودیـ ــن سـ ــت. در ایـ نیسـ
ــا مشـــخص  ــفاف عمدتـ ــی شـ ــر مالـ ــا دفاتـ ــاب بـ حسـ
هســـتند و فعـــاالن اقتصـــادی بـــه ویـــژه در حـــوزه مولـــد 
اقتصـــاد ســـهم قابـــل توجهـــی از ایـــن بخـــش را بـــه 
ــاغل  ــا در مقابـــل مشـ ــد. امـ ــود اختصـــاص داده انـ خـ
پردرآمـــد فـــراری از مالیـــات پرتعدادنـــد، بـــدون اینکـــه 
شناســـایی،  بـــرای  ای  شـــده  تعریـــف  چارچـــوب 
ســـنجش درآمـــد و تعییـــن مالیـــات منصفانـــه بـــرای 

آنهـــا وجـــود داشـــته باشـــد. 
کـــه عمدتـــا جـــزو صنایـــع  ۲. برخـــی از صنایـــع پردرآمـــد 
هـــای  معافیـــت  از  هســـتند،  باالدســـتی  و  مـــادر 
مالیاتـــی قابـــل توجهـــی برخوردارنـــد و دولـــت علیرغـــم 
بهـــره بـــرداری ایـــن صنایـــع از انـــرژی ارزان قیمـــت 
نتوانســـته  شـــاید  یـــا  نخواســـته  طبیعـــی،  منابـــع  و 
کنـــد  مالیـــات آنهـــا را حداقـــل بـــا ســـایر صنایـــع برابـــر 
کـــه ســـود ســـاالنه برخـــی از ایـــن  ــرایطی  آن هـــم در شـ
ـــاالی 10 هـــزار میلیـــارد تومـــان اســـت. ـــع رقمـــی ب صنای
کـــرد  ـــوان اســـتنباط  ـــه ایـــن محورهـــا مـــی ت ـــا اســـتناد ب ب
کـــه افزایـــش پایـــه مالیاتـــی مـــی توانـــد معیشـــت مـــردم را 
کـــرده و صنایـــع مولـــد و عمدتـــا پاییـــن دســـتی را  متاثـــر 
تحـــت فشـــار مضاعفـــی قـــرار دهـــد. دولـــت پیـــش از 
هـــر اقدامـــی بایـــد بازنگـــری و بازتعریـــف ســـاختارهای 
کـــه بودجـــه  مالیاتـــی را در دســـتورکار خـــود قـــرار دهـــد 
کـــردن  کـــم  حا بـــرای  ابـــزاری  بـــه  محـــور  مالیـــات 
ـــه اهـــرم  عدالـــت اجتماعـــی و اقتصـــادی بـــدل شـــود ن

فشـــار بـــر مودیـــان خـــوش حســـاب مالیاتـــی.
در حقیقـــت بودجـــه 99 بـــه عنـــوان مهمتریـــن ســـند 
مالـــی ســـال آتـــی مـــی توانســـت یـــک تغییـــر ســـاختار 
خفیـــف امـــا موثـــر را در قالـــب افزایـــش پایـــه مالیاتـــی بـــا 
اتـــکا بـــر صنایـــع پردرآمـــد متکـــی بـــر منابـــع طبیعـــی و 
انـــرژی و شناســـایی مشـــاغل فـــراری از مالیـــات دنبـــال 
کنـــد. امـــا دولـــت بـــاز هـــم ســـاده تریـــن راه را بـــرای 
پیچیـــده تریـــن اقـــدام مالـــی ســـال آینـــده اش برگزیـــد. 
افزایـــش یکپارچـــه مالیـــات بـــدون تردیـــد مـــی توانـــد بـــه 
ـــژه  ـــه وی ـــرای فعـــاالن صنعتـــی ب یـــک چالـــش جـــدی ب

در صنایـــع ســـاخت محـــور بـــدل شـــود. 
کـــه بایـــد بـــه شـــکل  نکتـــه حائـــز اهمیـــت دیگـــری 
ــت  ــه دولـ کـ ــت  ــن اسـ ــرد ایـ گیـ ــرار  ــر قـ ــد نظـ ــدی مـ جـ

بـــرای پیـــاده ســـازی مکانیـــزم بودجـــه ای مالیـــات 
محـــور بیـــش از هـــر چیـــز بـــه اجمـــاع ملـــی نیـــاز دارد. 
کـــردن نظـــام  قطعـــا جوامـــع توســـعه یافتـــه بـــرای بـــدل 
قدرتمنـــد  ســـاختار  یـــک  بـــه  خـــود  ریـــزی  بودجـــه 
همراهـــی  چیـــز  هـــر  از  بیـــش  مالیاتـــی،  اثرگـــذار  و 
شـــهروندان خـــود را بـــه عنـــوان یـــک ســـرمایه اجتماعـــی 

گرانقـــدر در اختیـــار دارنـــد. 
ــازی هـــای  ــام شـــفاف سـ افـــکار عمومـــی بـــدون انجـ
بـــر  اســـت  قـــرار  کـــه  الزم در خصـــوص ســـاختاری 
دوش درآمدهـــای آنهـــا ســـوار شـــود، اراده ای بـــرای 
همراهـــی بـــا دولـــت نخواهنـــد داشـــت. بـــه همیـــن 
دلیـــل بایـــد عـــدم اقنـــاع شـــهروندان و تبییـــن الزامـــات 
ایـــن ســـاختار بـــرای آنهـــا را یکـــی از جـــدی تریـــن موانـــع 

ــده دانســـت. ــال آینـ ــه سـ عملیاتـــی شـــدن بودجـ
کـــه نبایـــد در ایـــن خصـــوص از نظـــر  نکتـــه دیگـــری 
دور داشـــت، وضعیـــت و جایـــگاه فعـــاالن اقتصـــادی 
ســـازندگان،  شـــامل  ـ  احـــداث  حـــوزه  در  ویـــژه  بـــه 
فعالیتهـــای  عمـــده  کـــه  ـ  مشـــاوران  و  پیمانـــکاران 
گـــره  اقتصـــادی شـــان بـــا دولـــت و منابـــع مالـــی آن 
نظـــر  بـــه  اســـت.  آتـــی  ســـال  بودجـــه  در  خـــورده، 
گســـترده شـــدن مشـــکات بنیـــادی بودجـــه  می رســـد 
در ســـال آتـــی و دامنـــه دار شـــدن مشـــکات ایـــن 
حـــوزه چنـــدان دور از ذهـــن نیســـت. در حقیقـــت 
هـــای  ســـال  طـــی  کـــه  مســـتمری  بودجـــه  کســـری 
ـــن  ـــی از ای ـــم یک ـــوده ای ـــه ب ـــا آن مواج ـــاوب ب ـــه تن ـــر ب اخی
چالش هـــای بنیادیـــن، ســـاختاری و عمیقـــی اســـت 
گســـترده بدهیهـــای  کان بـــه انباشـــت  کـــه در ابعـــاد 
دولـــت بـــه بخشـــهای مختلـــف منجـــر شـــده و رونـــد 
ـــده ای  کنـــدی پیـــش رون ـــا  توســـعه زیرســـاخت هـــا را ب

کـــرده اســـت. مواجـــه 
انجـــام  بـــرای  دولـــت  منابـــع  کاهـــش  مســـاله  ایـــن 
گذاریهـــای زیربنایـــی را بـــه دنبـــال داشـــته  ســـرمایه 
زیرســـاختی  توســـعه  افـــول  بـــه  رو  رونـــد  در  اســـت. 
کشـــور، ظرفیـــت هـــای قابـــل توجـــه بخـــش خصوصـــی 
خدمـــات  و  کاالهـــا  تجهیـــزات،  کننـــده  تامیـــن 
مـــی  زوال  بـــه  رو  یـــج  تدر بـــه  زیربنایـــی  حوزه هـــای 
کـــه بودجـــه 99 رونـــد ایـــن  گـــذارد و بیـــم آن مـــی رود 

را ســـرعت ببخشـــد. ســـقوط 
ـــش  ـــیر پی ـــان مس ـــوارد همچن ـــن م ـــه ای ـــه هم ـــه ب ـــا توج ب
کشـــور مـــه آلـــود، مبهـــم و غیرقابـــل  رو بـــرای اقتصـــاد 
پیـــش بینـــی اســـت و ایـــن مســـاله ســـال 99 را نیـــز بـــرای 
فعـــاالن اقتصـــادی همچنـــان پرریســـک و پرمخاطـــره 

ـــی دارد.▪ ـــه م نگ

بــودجـــه 99مبهم و مه آلود مثِل 
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یزی سندیکای صنعت برق ایران  / علیرضا اسدی/   معاون پژوهش و برنامه ر

امتناع سیاست گذاری 
در نظام بوروکراتیک دولت

ســـند  به عنـــوان  ســـاالنه  بودجـــه  برنامـــه  ســـند 
ـــیوه های  ـــر ش ـــه ب ـــر چ گ ـــت، ا ـــی دول ـــت های مال سیاس
کمیتـــی  تامیـــن و تخصیـــص منابـــع نهادهـــای حا
کـــه دولـــت،  متمرکـــز اســـت، امـــا به دلیـــل ســـهم بزرگـــی 
نهادهـــای عمومـــی و شـــرکت های تابعـــه در اقتصـــاد 
ـــادی  ـــران اقتص ـــه بازیگ ـــرد هم ـــر عملک ـــد، ب ـــران دارن ای
)خانـــوار و بنگاه هـــا( تاثیـــر عمیقـــی داشـــته و دارد. 
عمـــق و وســـعت ایـــن تاثیـــر در برخـــی بخش هـــای 
ماننـــد  زیرســـاختی  حوزه هـــای  ماننـــد  اقتصـــادی 
ـــب بیشـــتر از ســـایر  ـــه مرات ـــرق، آب، راه وشهر ســـازی ب ب

حوزه هـــای اقتصـــادی اســـت. 
یـــادی از بنگاه هـــای  در واقـــع بـــازار کســـب وکار بخـــش ز
زیرســـاختی  پروژه هـــای  تامیـــن  زنجیـــره  در  فعـــال 
)صنعـــت احـــداث( شـــامل شـــرکت های ســـازنده 
تجهیـــزات، پیمانـــکاران و مشـــاوران، به طـــور مســـتقیم 
بـــه برنامه هـــای دولـــت در ایـــن بخـــش وابســـتگی دارد. 
از برنامـــه چهـــارم بـــه بعـــد ایـــن بخـــش در نظـــام بودجـــه 
ایـــران بـــا چنـــد مشـــکل بنیـــادی مواجـــه شـــده اســـت 
کـــه همچنـــان بـــر سرنوشـــت اقتصـــادی هـــزاران بنـــگاه 

ـــت.  ـــده اس ـــایه افکن ـــادی س اقتص
این مسائل عبارت بوده اند از: 

کســـری سیســـتماتیک بودجـــه؛ بـــه نحـــوی  الـــف( 
کـــه هـــر ســـال تراز مالـــی دولـــت در بخـــش منابـــع و 

امـــور  یـــا  عمرانـــی  طرح هـــای  بـــه  مربـــوط  مصـــارف 
کســـری مواجـــه شـــده  زیربنایـــی نامتـــوازن بـــوده و بـــا 
ــته  گذشـ ــال های  ــه در سـ ــری بودجـ کسـ ــن  اســـت. ایـ
منجـــر بـــه انباشـــت بدهـــی دولـــت بـــه پیمانـــکاران و 

ــت.  ــده اسـ ــن شـ ــره تامیـ زنجیـ
بـــرای  دولـــت  داخلـــی  منابـــع  کاهشـــی  رونـــد  ب( 
دهـــه  دو  در  زیربنایـــی؛  طرح هـــای  مالـــی  تامیـــن 
کاهشـــی  اخیـــر دو نیـــروی اصلـــی منجـــر بـــه رونـــد 
شـــده  زیربنایـــی  امـــور  در  دولتـــی  ســـرمایه گذاری 
نوســـان  بـــا  دولـــت  ارزی  منابـــع  یکســـو  از  اســـت: 
ـــداری  ـــه پای ـــده و در نتیج ـــه ش ـــای ارزی مواج درآمده
و  جـــاری  هزینه هـــای  تامیـــن  بـــرای  دولـــت  مالـــی 
اســـت،  یافتـــه  کاهـــش  زیربنایـــی  ســـرمایه گذاری 
ماننـــد  جـــاری  هزینه  هـــای  فشـــار  دیگـــر  ســـوی  از 
کســـری پرداخـــت حقـــوق  پرداخـــت یارانه هـــا و تامیـــن 

اســـت. یافتـــه  شـــدت  بازنشســـتگان 
محـــور  دو  اساســـی،  مشـــکل  دو  ایـــن  رفـــع  بـــرای 
کشـــور طراحـــی شـــده اســـت:  سیاســـتی در بودجـــه 
الـــف( انتشـــار اوراق تســـویه و تهاتـــر بدهی هـــا؛ هـــدف 
ــات  ــا مطالبـ ــت بـ ــون دولـ ــر دیـ ــت تهاتـ ــن سیاسـ از ایـ
دولـــت از بخش خصوصـــی از طریـــق اوراق تســـویه 
سیاســـت  ایـــن  اســـت.  بـــوده  اســـامی  خزانـــه  و 
کـــه جریـــان  مشـــکات بخشـــی از ســـازمان هایی را 

ـــا حـــدودی برطـــرف  ـــا دولـــت داشـــتند ت مالـــی بزرگـــی ب
و  دولتـــی  شـــبه  نهادهـــای  معمـــوال  اســـت؛  کـــرده 
کـــه در جریـــان خصوصی ســـازی، بدهـــی  عمومـــی 
کـــرده  یـــادی بابـــت تملـــک ایـــن دارایی هـــا پیـــدا  ز
آینـــده  عوایـــد  محـــل  از  می توانســـته اند  و  بودنـــد 
کـــرده بودنـــد از قبیـــل  کـــه تملـــک  همـــان بنگاهـــی 
ســـرمایه گذاری  بابـــت  خـــود  بدهـــی  نیروگاه هـــا، 
سیاســـت  ایـــن  امـــا  کننـــد.  پرداخـــت  را  موردنیـــاز 
متوســـط  و  کوچـــک  اقتصـــادی  بنگاه هـــای  بـــرای 
یـــادی از نقدینگـــی خـــود را از محـــل  ز کـــه بخـــش 
کاال و خدمـــات بـــه دولـــت یـــا شـــرکت های  فـــروش 
کســـب می کننـــد عمـــا نـــه مطلـــوب بـــوده و  اقمـــاری 
ـــان  ـــا جری ـــرخ تنزیـــل ایـــن اوراق ب ـــه ن ک ـــه ممکـــن؛ چرا ن
نقدینگـــی ایـــن شـــرکت ها در چارچـــوب بازارهـــای 
ـــی تناســـبی نداشـــته، بنابرایـــن دریافـــت و عرضـــه  مال
آنهـــا بـــه بازارهـــای مالـــی منجـــر بـــه ضـــرر ایـــن بنگاه هـــا 
شـــده اســـت، همچنیـــن میـــزان بدهـــی آنهـــا بـــه دولـــت 
کـــه بتواننـــد مطالبـــات خـــود را بـــا  آن چنـــان نبـــوده 

ــد.  کننـ ــر  ــی دولـــت تهاتـ بدهـ
بخش خصوصـــی  مشـــارکت دهی  سیاســـت  ب( 
دوم  محـــور  عمرانـــی؛  و  توســـعه ای  طرح هـــای  در 
سیاســـت های دولـــت بـــرای بهبـــود فضـــای مالـــی 
کشـــور، اســـتفاده  ـــور زیربنایـــی  طرح هـــای توســـعه و ام
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سیاست انتشار اوراق تسویه برای 
بنگاه های اقتصادی کوچک 
و متوسط که بخش زیادی از 

نقدینگی خود را از محل فروش 
کاال و خدمات به دولت یا 

شرکت های اقماری کسب می کنند 
عمال نه مطلوب بوده و نه ممکن؛ 

که نرخ تنزیل این اوراق با  چرا
جریان نقدینگی این شرکت ها در 
چارچوب بازارهای مالی تناسبی 

نداشته، بنابراین دریافت و عرضه 
آنها به بازارهای مالی منجر به ضرر 

این بنگاه ها شده است

از مدل هـــای مشـــارکت عمومی-خصوصـــی بـــرای 
ـــوده اســـت.  ـــد ب اجـــرای طرح هـــای نیمـــه تمـــام و جدی
قانـــون   19 تبصـــره  قالـــب  در  کـــه  سیاســـت  ایـــن 
بودجـــه ســـنواتی دولـــت در چنـــد ســـال اخیـــر بـــروز 
یافتـــه اســـت نیـــز بنـــا به دالیلـــی ماننـــد فراهـــم نبـــودن 
ســـاختارهای حقوقـــی و اداری و مهم تـــر از آن نبـــود 
مـــدل مالـــی مناســـب بـــرای بازدهـــی ســـرمایه گذاری 
بـــودن  پروژه هـــا، ریســـک بهره بـــرداری و نامناســـب 
مقـــررات بانکـــی بـــرای مشـــارکت در تامیـــن مالـــی ایـــن 
ــته اســـت. ــه موفقـــی نداشـ کارنامـ ــا  ــرح، عمـ ــوع طـ نـ

کنـــون ایـــن ســـوال اساســـی مطـــرح می شـــود  بنابرایـــن ا
کشـــور به رغـــم برخـــی  کـــه چـــرا مســـائل بودجـــه ای 
ابزارهـــای  از  برخـــی  در  ابداعـــات  و  نوآوری هـــا 
رفـــت،  آن  ذکـــر  کـــه  آنچنـــان  سیاســـت گذاری 
ـــوده و  ـــه مســـیر« ب همچنـــان دچـــار نوعـــی »وابســـتگی ب
گرایـــش  عمـــا مســـائل مبتـــا بـــه بودجـــه فـــارغ از نـــوع 
کـــم بـــر دولـــت، تـــداوم یافتـــه و بـــا انباشـــت  سیاســـی حا
کـــرده اســـت.  مشـــکات، آنهـــا را بـــه بحـــران تبدیـــل 
کـــه  اســـت  الزم  مســـاله  ایـــن  ریشـــه یابی  بـــرای 
کشـــور  دولتـــی  دســـتگاه های  بوروکراتیـــک  نظـــام 
گیـــرد. در  یابـــی قـــرار  در تخصیـــص منابـــع مـــورد ارز
ــه  کـ ــرد  کـ ــاهده  ــوان مشـ ــی می تـ ــی مقدماتـ یـــک بررسـ
در  مســـلط  تکنوکرات هـــای  و  بوروکراتیـــک  نظـــام 

ــه دو  ــا بـ ــتگاه های اجرایـــی، مبتـ ــه اجرایـــی دسـ بدنـ
شـــده اند:  اصلـــی  عارضـــه 

ـــر  ـــک گریزی؛ درحال حاض ـــه کاری و ریس اول( محافظ
بـــه  و  کشـــور  اجرایـــی  دســـتگاه های  عمـــوم 
دچـــار  عملیاتـــی  و  میانـــی  الیه هـــای  خصـــوص 
ریســـک گریزی  و  ســـخت  محافظـــه کاری  نوعـــی 
و  ابـــداع  نـــوع  هـــر  از  نحوی کـــه  بـــه  شـــده اند،  تـــام 
اجتنـــاب  مســـائل  حـــل  بـــرای  انعطاف پذیـــری 
تحمـــل  را  مخاطـــره ای  نـــوع   هیـــچ  و  می کننـــد 
نمی کننـــد. ایـــن عارضـــه باعـــث شـــده اســـت نظـــام 
اداری کشـــور نتوانـــد متناســـب بـــا تغییـــرات محیطـــی، 
اثربخـــش  و  واقعـــی  به طـــور  را  خـــود  فرآیندهـــای 
کـــه پیشـــنهاد  کنـــد و هـــر نـــوع ســـازوکاری را  اصـــاح 
و  کنـــد  از محتـــوای اصلـــی خـــود خالـــی  می شـــود 
ــام بوروکراتیـــک را  ــدی نظـ کارآمـ ــدت نا ــه شـ در نتیجـ

افزایـــش  دهـــد. 
دوم( اجتنـــاب از شـــفافیت و پاســـخگویی؛ نظـــام 
کشـــور بـــه جـــای آنکـــه اطاعـــات  اداری و تکنوکراســـی 
واقعـــی و حیاتـــی را در اختیـــار نظـــام تصمیم گیـــری 
ارائـــه  بـــا  قـــرار دهـــد،  کشـــور  و جامعـــه تخصصـــی 
اطاعـــات دیرهنـــگام، نادقیـــق و فرعـــی، عمـــا رصـــد 
اداری  نظـــام  از  را  کشـــور  یابـــی سیاســـت های  ارز و 
کمیتـــی  کشـــور توســـط نهادهـــای تخصصـــی و غیرحا

کـــه  اســـت  شـــده   موجـــب  و  ســـاخته  ناممکـــن 
و  سیاســـت گذاری  نظـــام  بازخورد گیـــری  فرآینـــد 
و  بیفتـــد  کار  از  کامـــا  کشـــور  سیاســـت  اجـــرای 
و  یک طرفـــه  فرآینـــد  به صـــورت  سیاســـت گذاری 

بـــدون اصـــاح ادامـــه یابـــد. 
ـــان  گفتم ـــت  ـــده اس ـــب ش ـــت موج ـــن وضعی ـــه ای ادام
بوروکراتیـــک«  نظـــام  در  سیاســـت گذاری  »امتنـــاع 
و  بودجـــه  بـــه  پرداختـــن  عمـــا  و  شـــود  کـــم  حا
کـــه  ـــر آن را بیهـــوده ســـازد، چرا کـــم ب سیاســـت های حا
ـــی  ـــه حت ـــت های بودج ـــه در سیاس ک ـــوآوری  ـــوع ن ـــر ن ه
ــام بوروکراتیـــک  ــر طراحـــی و تصویـــب شـــود در نظـ گـ ا
عمـــا  و  می شـــود  کشـــیده  بن بســـت  بـــه  دولـــت 
کـــه اهـــداف  سیاســـت ها را بـــه نحـــوی اجـــرا می کنـــد 
گـــذار را خنثـــی می ســـازد. بنابرایـــن بـــه  سیاســـت 
گفتمـــان در نظـــام  ـــا زمـــان تســـلط ایـــن  نظـــر می رســـد ت
بودجـــه  ارکان  بـــه  پرداختـــن  دولـــت،  بوروکراتیـــک 
کـــه توجـــه  کنـــون الزم اســـت  ثمـــری نخواهـــد داشـــت. ا
نهادهـــای مدنـــی و صاحب نظـــران را بـــه ایـــن موضـــوع 
کـــه چطـــور بســـتر ســـاختار بوروکراتیـــک  کـــرد  جلـــب 
بـــرای  راهکارهایـــی  و  شـــود  سیاســـت پذیر  کشـــور 
فرآیند هـــای  بـــا  همســـو  ســـاختار  ایـــن  اصـــاح  

گرفتـــه شـــود.▪ سیاســـت گذاری ارائـــه و بـــه کار 
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/علیرضا حسینی/   روزنامه نگار

الیحـــه بودجـــه ســـال 99 درحالـــی توســـط دولـــت بـــه 
کشـــور در شـــرایط ویـــژه ای  کـــه  مجلـــس تقدیـــم شـــد، 
می بـــرد.  ســـر  بـــه  اقتصـــادی  و  بین المللـــی  نظـــر  از 
ــه  گوشـ ــه در  کـ ــومی  ــعار های روز و مرسـ ــته از شـ گذشـ
گـــوش می رســـد، بـــر هیـــچ  ــار و رســـانه ملـــی بـــه  کنـ و 
کـــه  عقـــل ســـلیم و نـــگاه واقع بینـــی پوشـــیده نیســـت 
تحریم هـــای آمریـــکا اثـــرات بســـیار ژرفـــی بـــر اقتصـــاد 
آن  مهمتریـــن  کـــه  اســـت،  نهـــاده  برجـــای  ایـــران 
کاهـــش شـــدید میـــزان صـــادرات نفـــت خـــام اســـت 
کنـــون بـــه مقـــدار  گفتـــه برخـــی منابـــع هـــم ا کـــه بـــه 

ناچیـــز ۲00 هـــزار بشـــکه در روز رســـیده اســـت.
کشـــور در طـــول  کـــه شـــرایط  واقعیـــت ایـــن اســـت 
گســـترده ای  دگرگونی هـــای  دچـــار  اخیـــر  ســـال  دو 
کاهـــش  از  گام   5 شـــدن  برداشـــته  اســـت.  شـــده 
ـــی  ـــق باق ـــن تواف ـــزی از ای ـــا چی ـــی عم ـــدات برجام تعه
افزایـــش  آمریـــکا  تحریم هـــای  اســـت،  نگذاشـــته 
یافتـــه و طرف هـــای اروپایـــی نیـــز دســـت بـــه فعـــال 

ـــای  ـــدن تحریم ه ـــرای بازگردان ـــه ب ـــزم ماش ـــردن مکانی ک
ســـازمان ملـــل زده انـــد. در ایـــن شـــرایط تنش هـــای 
کـــه میـــان ایـــران و آمریـــکا تـــا ســـطح  نظامـــی اخیـــر 
رویارویـــی مســـتقیم نظامـــی بـــاال رفـــت و تهدیـــد ایـــران 
گســـترش  بـــه خـــروج از NPT یـــا همـــان پیمـــان منـــع 
ــرده  کـ ــته ای، وضعیـــت را چنـــان بغرنـــج  ســـاح هسـ
کـــه هیـــچ چشـــم انـــداز مثبـــت و باثباتـــی بـــرای  اســـت 

ــدارد. ــود نـ ــور وجـ کشـ ــاد  ــده اقتصـ آینـ
البتـــه همـــواره می تـــوان بـــر خودکفایـــی و تکیـــه بـــر 
کـــرد،  کیـــد  ظرفیت هـــای داخلـــی و اقتصـــاد ملـــی تا
کـــه در تمـــام طـــول دوران  امـــا واقعیـــت آن اســـت 
ـــود  ـــی ب ـــور منف کش ـــادی  ـــد اقتص ـــی رش ـــگ تحمیل جن
ـــا شـــعار و خواســـت متفـــاوت اســـت، آن  و واقعیـــت ب
کـــه وضعیـــت درهـــم تنیـــده و تقســـیم  هـــم در شـــرایطی 
ــرایط متفاوتـــی  کار شـــده امـــروز اقتصـــاد جهانـــی، شـ
کـــه  کـــرده و دیگـــر نمی تـــوان انتظـــار داشـــت  ایجـــاد 
ماننـــد ژاپـــن و آمریـــکای قـــرن نوزدهـــم بتوانیـــم بـــا 

کشـــور و در محیطـــی بســـته بـــه  بســـتن دروازه هـــای 
واقعـــی  دالیـــل  برســـیم.  درونـــی  پیشـــرفت  و  رشـــد 
بـــودن چنیـــن ادعایـــی بی شـــمار اســـت، امـــا یکـــی 
از اصلی تریـــن دالیـــل آن همیـــن مشـــکات افزایـــش 
کـــه بـــه آن  اتـــکای دولـــت بـــه درآمـــد مالیـــات اســـت 

یـــم. می پرداز
ــای  ــن و پیامد هـ ــت بنزیـ ــش قیمـ ــرح افزایـ ــرای طـ اجـ
مســـائل  از  بســـیاری  نشـــان دهنده  آن  اجتماعـــی 
بـــود. آنچـــه از پـــی اجـــرای طـــرح بـــه وقـــوع پیوســـت، 
اقتصـــادی  کـــه وضعیـــت  از آن داشـــت  حکایـــت 
بـــه  مـــردم عـــادی  و  جامعـــه در بخـــش غیردولتـــی 
کـــه نـــه تنهـــا تـــوان چندانـــی بـــرای  گونـــه ای اســـت 
افزایـــش پرداخـــت مالیـــات و عـــوارض بـــه دولـــت در 
کاهـــش  اقتصـــاد ایـــران وجـــود نـــدارد، بلکـــه حتـــی 
ـــرژی را  ـــه ان کاســـتن از یاران تعهـــدات دولـــت از جملـــه 

نیـــز برنخواهـــد تافـــت.
برخـــاف آنچـــه دولتمـــردان ایرانـــی فکـــر می کننـــد، 

با پشت خمیده!
سوار شدن بر شتر مالیات 
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ـــوارض و  ـــای ع ـــه درآمد ه ـــت ب ـــک دول ـــل ی کام ـــکای  ات
گاهـــی  کـــه  مالیاتـــی و قطـــع وابســـتگی بـــه درآمـــد نفتـــی 
ــود،  ــر می شـ ــه بســـتن در چاه هـــای نفـــت تعبیـ از آن بـ
تنهـــا یـــک اقـــدام و تصمیـــم اقتصـــادی نبـــوده و پیـــش 
ــود  ــا خـ ــی بـ ــیار ژرف سیاسـ ــای بسـ ــا و پیامد هـ نیاز هـ
ـــا  گذشـــت ی کـــه بـــه هیـــچ وجـــه قابـــل  خواهـــد داشـــت 
گفتـــن از ایـــن  جایگزینـــی نیســـت. فرصـــت ســـخن 
الزامـــات و تبعـــات سیاســـی و اجتماعـــی در ایـــن 
ــن  ــوان بدیـ ــن می تـ ــد داد، لیکـ ــت نخواهـ ــه دسـ مقالـ
ــات  ــه مالیـ ــکای دولـــت بـ ــه اتـ کـ ــرد  کـ ــنده  ــه بسـ نکتـ
ــن  ــه ایـ ــادی نیســـت، بلکـ ــم اقتصـ ــا یـــک تصمیـ تنهـ
تفکرسیاســـی،  کـــه  اســـت  حکمرانـــی  از  نوعـــی 
ـــری  ـــای جوه ـــاختار و ویژگی ه ـــت، س ـــفه، سیاس فلس
منحصـــر بـــه فـــرد خـــود را داشـــته و بـــا آنچـــه امـــروز در 
کشـــور وجـــود دارد یکســـره بیگانـــه اســـت. از ایـــن رو بـــه 
کاری یـــا ممکـــن  کـــه چنیـــن  گفـــت  جـــرأت می تـــوان 
کشـــور را ناچـــار بـــه ایجـــاد  نخواهـــد شـــد یـــا در ادامـــه 
گـــون  گونا عرصه هـــای  در  ژرفـــی  بســـیار  دگرگونـــی 
خواهیـــم بـــود. امـــا آنچـــه می تـــوان در اینجـــا بـــدان 
پرداخـــت شـــرایط و موانـــع اقتصـــادی تصمیـــم دولـــت 

اســـت.
کلیـــدی  اهـــداف  از  امـــور مالیاتـــی یکـــی  ســـازمان 
از  دولـــت  جـــاری  هزینه هـــای  تأمیـــن  را  خـــود 
طریـــق درآمد هـــای مالیاتـــی و قطـــع وابســـتگی بـــه 
ــان حاصـــل  ــان و غیرقابـــل اطمینـ ــای پرنوسـ درآمد هـ
کـــه مســـتلزم افزایـــش  از فـــروش نفـــت خـــام می دانـــد 
تـــوان شناســـایی و تشـــخیص منابـــع مالیاتـــی و وصـــول 
مالیـــات اســـت. در واقـــع ایـــن ســـازمان تصمیـــم بـــه 

گســـترش چنـــد مالیاتـــی خـــود و دریافـــت مالیـــات از 
کنـــون مالیـــات  کـــه تا کســـانی اســـت  همـــه بخش هـــا و 
نمی دادنـــد. امـــا ایـــن تصمیـــم چـــه موانعـــی دارد و تـــا 

چـــه حـــد امکان پذیـــر خواهـــد بـــود؟
ششـــم  برنامـــه  قانـــون   ۶ مـــاده  در  قانونـــی  نظـــر  از 
معافیت هـــا  وضـــع  ممنوعیـــت  بـــر  افـــزون  توســـعه 
یـــع  توز مکانیســـم  جدیـــد،  مالیاتـــی  مشـــوق های  و 
ـــزوده نیـــز مصـــوب شـــده  ـــر ارزش اف عـــوارض مالیـــات ب
ـــد.  ـــش یاب ـــع افزای ـــت از منب ـــای دول ـــا درآمد ه ـــت، ت اس
امـــا آنچـــه در عمـــل شـــاهدیم و ســـازمان امـــور مالیاتـــی 
ایـــن  اشـــاره می کنـــد،  بـــدان  گـــزارش خـــود  نیـــز در 
کـــه معافیت هـــا و مشـــوق های جدیـــدی از  اســـت 
کـــه بـــا  ســـوی مراجـــع ذی صـــاح اعطـــا شـــده اســـت 
ـــون تناقـــض دارد و  کلـــی مفـــاد ایـــن بنـــد از قان رویکـــرد 
در برخـــی مـــوارد موجـــب عـــدم موفقیـــت ســـازمان امـــور 
ـــه اهـــداف پیش بینـــی  کشـــور در دســـتیابی ب ـــی  مالیات

شـــده در قانـــون بـــوده اســـت.
در واقـــع بـــر خـــاف صـــــراحت مفـــــاد ایـــــن بنـــــد از 
اخیــــر  ســـال های  در  توســـعه  ششـــم  برنامـــه  قانـــون 
همــــواره معافیـــت و مشـــوق های جدیـــدی اعطـــاء 
ـــان  ـــه پایـ ـــه دوره زمانـــی آن هـــا ب کـ ـــایی  ـــا معافیـت هـ و ی
ایــــن موضـــوع  تمدیــــد شـده انــــد.  اســـت،  رســــیده 
منحصـــر بـــه ایـــن بنـــد از قانـــون برنامـــه توســــعه نبــــوده و 
در اغلب برنامه هــــای توســــعه پیشین نیــــز ممنوعیـت 
اعطــــای معافیـــت و مشـــوق وجـــود داشـــته و عمومـــًا 
هـــم رعایـــت نشـــده اســـت. در واقـــع معافیت هـــا و 
کـــه بیشـــتر توســـط نماینـــدگان در قانـــون  مشـــوق های 
ــا  ــه تنهـ ــوند. نـ ــل می شـ ــه آن تحمیـ ــی بـ ــه نوعـ وارد و بـ

کـــــاهش نیافتــــه، بلکــــه افــــزایش  هدفمنـــــد نبـــــوده و 
گـــر  کـــرده اســـت. ا داشـــــته و چتـــــر مالیـــــاتی را محـــدود 
بخواهیـــم صراحـــت بیشـــتری داشـــته باشـــیم ایـــن 
کـــه  کتابـــی  معافیت هـــای مالیاتـــی بی حســـاب و 
کرده انـــد خـــود  ـــرای هـــر چیـــزی تصویـــب  نماینـــدگان ب
یکـــی از پایه هـــای تبعیـــض مالیاتـــی شـــده اســـت.

گســــتردگی معافیـت هــــا و مشـوق هــــای  واقــــع،  در 
مالیاتـــی بـــا ایجـــاد ابهـــام و تفســـیر های متعــــدد، زمینــــه 
را بــــرای فــــرار مالیــــاتی فـراهم مـی سـازد کـه از آن جمله 
یــــژه اقتصــــادی و  می توان بــــه عملکــــرد منــــاطق آزاد و و
کـــرد.  نیــــز میــــزان فــــرار مالیــــاتی در ایـــن مناطـــق اشـــاره 
البتـــه مالیـــات نـــدادن خـــود مناطـــق آزاد نیـــز بحـــث 
دیگـــری اســـت، اینکـــه اساســـا چـــرا ایـــن مناطـــق آزاد 
ــژه ایـــن انـــدازه پرشـــمار هســـتند، هیـــچ چیـــزی  و ویـ
ـــرای  ـــس ب ـــدگان مجل ـــه نماین کوته بینان ـــاش  ـــز ت ـــه ج ب
حـــوزه انتخابیـــه خودشـــان نمی توانـــد باشـــد وگرنـــه 
کـــه برخـــی از آن هـــا  بـــا ایـــن تعـــداد از مناطـــق آزاد 
هیچگونـــه رشـــد اقتصـــادی و تولیـــدی نداشـــته اند 
بـــدل  مالیاتـــی  فـــرار  بـــرای  پناهگاهـــی  بـــه  تنهـــا  و 
کـــه قانـــون مناطـــق آزاد را بـــه  شـــده اند، آیـــا بهتـــر نبـــود 

کشـــور تســـری می دادنـــد؟! کل 
در  کشـــور  مالیاتـــی  عملکرد هـــای  بـــه  نگاهـــی  بـــا 
ــی  ــود. برکسـ ــتر روشـــن می شـ کار بیشـ ــع  ــته موانـ گذشـ
کـــه بخـــش خصوصـــی در ایـــران  پوشـــیده نیســـت 
ســـهم بزرگـــی از اقتصـــاد ملـــی نـــدارد و بنگاه هـــای 
همـــه  در  غیرخصوصـــی  و  دولتـــی  اقتصـــادی 
کشـــور بیشـــترین ســـهم دارنـــد،  عرصه هـــای اقتصـــادی 
حتـــی بســـیاری از بنگاه هـــای اقتصـــادی معـــروف 
ـــدی  ـــا تردی ـــودن آن ه ـــی ب ـــردم در خصوص ـــوم م ـــه عم ک
غیرخصوصـــی  بخش هـــای  بـــه  متعلـــق  ندارنـــد، 
هســـتند. شـــمار شـــرکت های دولتـــی و غیرخصوصـــی 
و فهرســـت آن هـــا و سهم شـــان از اقتصـــاد ملـــی بـــرای 
کســـی روشـــن نیســـت، امـــا ردیـــف آن هـــا در  هیـــچ 
ــا  ــهم ۶0 درصـــدی آن هـ ــالیانه و سـ ــه سـ ــه بودجـ الیحـ
کـــه هیچـــگاه هـــم در مجلـــس بررســـی  از ایـــن بودجـــه 
نمی شـــود، نشـــان از حجـــم عظیـــم آن هـــا دارد. همـــه 
کـــه تـــا انـــدازه ای  این هـــا تنهـــا مربـــوط بـــه دولـــت اســـت 
بـــه مجلـــس و دیـــوان محاســـبات پاســـخگو اســـت و 
کمیتـــی  از بنگاه هـــای اقتصـــادی دیگـــر نهاد هـــای حا
ــاع  ــت، اطـ ــه اسـ ــوه مجریـ ــه قـ ــارج از مجموعـ ــه خـ کـ
چندانـــی در دســـترس نیســـت. ایـــن مســـائل درحالـــی 
ــکا  ــرورت اتـ ــن از ضـ گفتـ ــخن  ــگام سـ ــه هنـ کـ ــت  اسـ
بـــه درآمد هـــای مالیاتـــی، همـــه نگاه هـــا بـــه بخـــش 
کـــه ایـــن بخـــش  خصوصـــی اســـت و انتظـــار مـــی رود 
بـــا مالیـــات خـــود بتوانـــد چـــرخ هزینه هـــای دولتـــی را 
ـــه دارد،  ـــان بودج ـــارد توم ـــزار میلی ـــه دو ه ـــک ب ـــه نزدی ک
گذشـــته از ایـــن الیحـــه بودجـــه دولـــت در  بچرخانـــد! 
کـــه قـــوه مجریـــه بیشـــتر بـــه  ســـال 99 نشـــان می دهـــد 
دنبـــال جایگزینـــی منابـــع درآمـــدی خـــود اســـت تـــا 
کـــه  کاهـــش هزینه هـــا؛ بدیهـــی اســـت  مدیریـــت و 
کـــه دولـــت بودجـــه خـــود را بـــه مالیـــات  در ســـاختاری 
ـــه  کـــرد ایـــن پـــول ب ـــرای هزینـــه  ـــد ب متکـــی می کنـــد، بای
صـــورت شـــفاف بـــه افـــکار عمومـــی پاســـخگو باشـــد و 
کـــه مالیات دهنـــدگان رضایـــت  مالیـــات را درحالـــی 
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ندارنـــد، هزینـــه نکنـــد چـــه رســـد بـــه اینکـــه بخواهـــد 
کتابـــی انجـــام دهـــد.  ولخرجی هـــای بی حســـاب و 
ــز  ــور نیـ کشـ ــاد  ــی اقتصـ ــورد بخـــش غیرخصوصـ در مـ
بخـــش  ایـــن  مالیاتـــی  عملکرد هـــای  بـــه  نگاهـــی 
بی فایـــده نخواهـــد بـــود. بـــر اســـاس قانـــون احـــکام 
آســـتان های  کشـــور،  توســـعه  برنامه هـــای  دائمـــی 
مقدس و قرارگــــاه هـــــــای ســــــــــــازندگی و شــــرکت هــــا 
و مؤسسات وابسته به اشـــــخاص مـــــذکور نســبت بــه 
تمـــــامی فعالیــــت هــــای اقتصــــــادی خـــود، مشــمول 
ـــاره بنیاد هـــا  ـــت مالیـــات می شـــوند. البتـــه درب پرداخــ
کـــه بخـــش مهمـــی از اقتصـــاد غیرخصوصـــی اســـت، 
ســـخنی گفتـــه نشـــده اســـت. امـــا در مـــورد عملکردهـــا، 
کشـــور، مالیـــات  ـــی  ـــور مالیات ـــه اعـــام ســـازمان ام برپای
وصولـــی ســــهم آســــتان قـــدس رضـــوی در ســــال 1397 
بـــــرای  و  بـــــوده  یـــال  ر میلیـــون  معـــادل 773.13۴ 
مـــــابقی آســتان هـــــا و قرارگــاه هــا عملکردی ذکر نشده 
اســـت. دربـــاره آســـتان قـــدس نیـــز بایـــد بـــا صراحـــت 
گفـــت بـــرای بنگاهـــی اقتصـــادی بـــا ابعـــاد ایـــن آســـتان 
کمتـــر از 100 میلیـــارد تومـــان چنـــدان  مالیاتـــی، مبلـــغ 

منطقـــی بـــه نظـــر نمی رســـد.
از  در همـــه جهـــان  کـــه  کـــو  تنبا و  توتـــون  مالیـــات   
منابـــع درآمـــدی قابـــل توجـــه دولت هاســـت نیـــز از 
کـــه تکلیـــف روشـــنی  دیگـــر مـــوارد عجیبـــی اســـت 
کشـــور نـــدارد، در واقـــع ســـازمان مالیاتـــی اعـــام  در 
کـــه آیین نامه هـــای مربوطـــه تهیـــه و ابـــاغ  می کنـــد 
شـــده و بـــا وزارت صمـــت نیـــز هماهنگـــی انجـــام 
گرفتـــه اســـت امـــا دربـــاره عملکـــرد آن بـــا ادبیاتـــی 
کـــه شـــماره حســـاب داده شـــده  ـــد  مبهـــم تنهـــا می گوی
گـــزارش عملکـــرد  اســـت. در واقـــع بـــا زیرکـــی از ارائـــه 
در  البتـــه  می گریـــزد.  اســـت،  صفـــر  احتمـــاال  کـــه 
کـــه مربـــوط بـــه مالیـــات بـــر مصـــرف ســـیگار  بخشـــی 
اســـت و توســـط مصرف کننـــده پرداخـــت می شـــود 
رقمـــی بیـــش از 1100 میلیـــارد تومـــان ذکـــر شـــده اســـت، 
ــن بخـــش،  ــار ایـ ــع و تجـ ــات صنایـ ــورد مالیـ ــا در مـ امـ
نگارنـــده شـــخصا بـــا وجـــود جـــّد بلیـــغ در خوانـــدن 
گـــزارش ایـــن  متـــون پیچیـــده مالیاتـــی یـــاد شـــده، از 
مـــورد عملکـــرد مالیاتـــی شـــرکت های  ســـازمان در 
کـــو چیـــزی متوجـــه نشـــد، شـــاید دیگـــران  ـــون و تنبا توت
بخـــت بهتـــری در ایـــن زمینـــه داشـــته باشـــند! امـــا 
ــه ای  ــرکت ها عاقـ ــه ایـــن شـ کـ گفـــت  ــوان  ــدا می تـ نقـ
ــد و  ــود ندارنـ ــار خـ ــود سرشـ ــات سـ ــه پرداخـــت مالیـ بـ
ـــی و  ـــرار مالیات ـــن ف ـــای ای ـــه افش ـــه ای ب ـــز عاق ـــت نی دول
کـــردن افـــکار عمومـــی نســـبت بـــه آن نـــدارد! حســـاس 
دولتـــی  شـــرکت های  اقتصـــادی  عملکـــرد  دربـــاره 
و وضعیـــت مالیاتـــی آن هـــا نیـــز در بخـــش دیگـــری 
کنـــون بـــه  گفـــت، امـــا ا بـــه تفصیـــل ســـخن خواهیـــم 
کل و در بخـــش  کشـــور در  بررســـی وضعیـــت مالیاتـــی 

یـــم.  می پرداز خصوصـــی 
یابـــی نظـــام مالیاتـــی،  مهم تریـــن شـــاخص های ارز
ـــی  ـــه عموم ـــع بودج ـــی از مناب ـــای مالیات ـــهم درآمد ه س
تولیـــد  بـــه  مالیاتـــی  درآمد هـــای  نســـبت  و  دولـــت 
ناخالـــص داخلـــی اســـت. در ســـال 1397، عملکـــرد 
قانـــون  مصـــوب  بـــه  نســـبت  مالیاتـــی  درآمد هـــای 
بودجـــه، چیـــزی حـــدود 90 درصـــد را نشـــان می دهـــد 
ـــدون واردات(  ـــی )ب کـــه عملکـــرد ســـازمان امـــور مالیات

97 درصـــد اســـت و عملکـــرد درآمد هـــای مالیاتـــی 
نســـبت بـــه هـــدف برنامـــه ششـــم، حـــدود 90 درصـــد 
ــای  ــرد درآمد هـ ــده اســـت. بررســـی عملکـ ــق شـ محقـ
می دهـــد  نشـــان  همچنیـــن   1397 ســـال  مالیاتـــی 
کشـــور  بیـــش از 50 درصـــد منابـــع بودجـــه عمومـــی 
از مالیـــات تأمیـــن شـــده اســـت، درحالیکـــه ســـهم 
مصـــوب آن 37 درصـــد بـــوده اســـت. ضمـــن اینکـــه 
ـــه هـــدف برنامـــه  ـــور نســـبت ب عملکـــرد شـــاخص مذک
کـــه نزدیـــک بـــه پنـــج و نیـــم درصـــد اســـت،  ششـــم 
یابـــی می شـــود. همچنیـــن  باالتـــر بـــوده و مطلـــوب ارز
درآمد هـــای مالیاتـــی نســـبت بـــه ســـال قبـــل، حـــدود 
5.7 درصـــد بـــا واردات و 13 درصـــد بـــدون احتســـاب 
واردات رشـــد داشـــته اســـت. اطاعـــات یـــاد شـــده 
کـــه دولـــت از آن بخـــش از  نشـــان دهنده آن اســـت 
کـــه امـــکان شناســـایی و بررســـی مالـــی آن بـــه  اقتصـــاد 
صـــورت ســـریع و آســـان وجـــود دارد، تـــا نهایـــت ممکـــن 
ــدارد. از  ــود نـ ــتری وجـ ــکان بیشـ ــه و امـ گرفتـ ــات  مالیـ
در  اقتصـــادی  رشـــد  پیش بینی هـــای  دیگـــر  ســـوی 
کـــه  کـــه بخـــش یـــاد شـــده  آینـــده نیـــز نشـــان می دهـــد 
ــا  ــه تنهـ ــی نـ ــال های آتـ ــفافی دارد، در سـ ــرد شـ عملکـ
نخواهـــد نتوانســـت مالیـــات بیشـــتری بپـــردازد، بلکـــه 
بایـــد انتظـــار رشـــد منفـــی میـــزان مالیـــات در ایـــن 
گـــر دولـــت در پـــی افزایـــش منابـــع  بخـــش نیـــز باشـــیم. ا
درآمـــد مالیاتـــی خـــود اســـت بایـــد بـــه بخش هایـــی 
از  گـــون  گونا بـــه عناویـــن  کنـــون  تا کـــه  کنـــد  تکیـــه 
انتفاعـــی  غیـــر  معافیـــت،  بـــودن،  اســـتثنا  جملـــه 
بـــودن، دالیـــل امنیتـــی و ... و حتـــی فـــرار مالیاتـــی از 
کرده انـــد. ادامـــه  پرداخـــت ســـهم خـــود شـــانه خالـــی 
کار را روشـــن  آمـــار عملکـــرد مالیاتـــی اهمیـــت ایـــن 

کـــرد. خواهـــد 
تولیـــد  بـــه  مالیـــات  نســـبت  شـــاخص  مـــورد  در 
رقـــم 8  ششـــم  برنامـــه  هـــدف  داخلـــی،  ناخالـــص 
کـــه عملکـــرد  درصـــد اســـت، ایـــن درحالـــی اســـت 
کل درآمـــد مالیـــات  کـــه  ســـال 1397 نشـــان می دهـــد 
بـــه تولیـــد ناخالـــص داخلـــی حـــدود ۲.5 درصـــد شـــده 
ــی  ــل توجهـ ــه قابـ ــه فاصلـ ــدف برنامـ ــا هـ ــه بـ کـ ــت  اسـ
کمتـــر شـــده  دارد و نســـبت بـــه ســـال های قبـــل نیـــز 
کاهـــش  اســـت. ســـازمان مالیاتـــی برخـــی از دالیـــل 
تقســـیط  زمانـــی  مهلـــت  افزایـــش  را  نســـبت  ایـــن 
پرداخـــت بدهی هـــای مالیاتـــی، افزایـــش اثـــر رکـــود 
تورمـــی ناشـــی از اعمـــال مجـــدد تحریم هـــا و افزایـــش 
ـــان مالیاتـــی و  کاهـــش دامنـــه شـــمول مؤدی گســـتره آن، 
گســـتره چتـــر نظـــام مالیاتـــی، نـــرخ تـــورم، رشـــد  عـــدم 
از  معـــاف  بخش هـــای  داخلـــی  ناخالـــص  تولیـــد 
کاهـــش واردات و... برشـــمرده اســـت، امـــا  مالیـــات، 

ــت. ــر اسـ ــوارد زیـ ــای مـ گویـ ــت  ــن وضعیـ ایـ
کاهـــش  نشـــانه  واردات  عـــوارض  درآمـــد  کاهـــش 
خـــود واردات اســـت. هرچنـــد ممکـــن اســـت برخـــی 
اتفاقـــی خجســـته  را  کاهـــش واردات  ایـــن  افـــراد  از 
کننـــد، امـــا واقعیـــت امـــر آن  و یـــک فرصـــت تلقـــی 
ــتن واردات  کاسـ ــه  ــت دارد نـ ــه اهمیـ ــه آنچـ کـ ــت  اسـ
کـــه افزایـــش میـــزان صـــادرات نســـبت بـــه واردات و 
کاهـــش  کـــردن تـــراز مبـــادالت اســـت، وگرنـــه  مثبـــت 
واردات بـــه خـــودی خـــود تنهـــا نشـــانه رکـــود اقتصـــادی 
و هشـــداردهنده رشـــد اقتصـــادی منفـــی در آینـــده 

نزدیـــک اســـت. در واقـــع افزایـــش واردات در حالـــت 
کلـــی نـــه تنهـــا بـــد نیســـت بلکـــه نشـــانه پویایـــی و رشـــد 
کشـــور اســـت و تنهـــا بایـــد آن را مدیریـــت  اقتصـــاد 

کـــرد.
کـــم بـــودن نســـبِت  کـــه  مـــورد مهـــم دیگـــر ایـــن اســـت 
کنـــار  در  ملـــی  ناخالـــص  درآمـــد  کل  بـــه  مالیـــات 
یافـــت از منابـــع مالیاتـــی بیـــش  کـــه در ایـــن واقعیـــت 
ــد  ــان می دهـ ــت، نشـ ــده اسـ ــق شـ ــد محقـ از 90 درصـ
کشـــور  کـــه ســـهم بخـــش مالیات دهنـــده در اقتصـــاد 
تمرکـــز  جـــای  بـــه  دولـــت  و  نیســـت  یـــاد  ز چنـــدان 
کـــه  بـــر ایـــن بخـــش بایـــد بـــه بخش هایـــی بپـــردازد 
مالیـــات نمی دهنـــد و بخـــش بزرگـــی از ایـــن بخـــش 
نیـــز مجموعـــه شـــرکت های متعلـــق بـــه خـــود دولـــت 
و  دولـــت  کـــه  همانگونـــه  دیگـــر  ســـوی  از  اســـت. 
ـــی می داننـــد و در علـــل نیـــز  ـــه خوب ـــی ب ســـازمان مالیات
بـــه آن اشـــاره شـــده اســـت، تحریـــم و رکـــود تورمـــی و 
دیگـــر مســـائل اثـــر بســـیار بـــدی بـــر بخـــش خصوصـــی 
گذاشـــته اســـت و بـــا ایـــن وضعیـــت  مالیات دهنـــده 
ــا  ــاد نـــه تنهـ یـ ــاد بـــه احتمـــال ز بخـــش شـــفاف اقتصـ
تـــوان پرداخـــت مالیـــات بیشـــتر را نـــدارد بلکـــه توانـــش 
کاهـــش نیـــز خواهـــد یافـــت  ـــج  ی ـــه تدر در ایـــن زمینـــه ب
از  جلوگیـــری  بـــرای  دولـــت  کـــه  اســـت  ضـــروری  و 
کوچـــک  گرفتـــن هرچـــه بیشـــتر ســـقوط و  شـــتاب 
شـــدن ایـــن بخـــش از اقتصـــاد بـــا مـــدارای بیشـــتری در 

ــد. کنـ ــورد  ــات برخـ ــذ مالیـ اخـ
دربـــاره دالیـــل عـــدم موفقیـــت دولـــت در افزایـــش 
ــودن  ــدود بـ ــه محـ کـ ــت  گفـ ــوان  ــی می تـ ــد مالیاتـ درآمـ
بـــه  کامـــل  دسترســـی  نبـــود  مالیاتـــی،  پایه هـــای 
مؤدیـــان،  اقتصـــادی  و  مالـــی  هویتـــی،  اطاعـــات 
یـــه مناطـــق آزاد تجـــاری، صنعتـــی  گســـترش بی رو
گســـتردگی  و  تعـــدد  کشـــور،  در  ویـــژه  مناطـــق  و 
معافیت هـــا، یکپارچـــه نبـــودن ســـامانه ها در حـــوزه 
کوتاهـــی در  گســـترده،  تجـــارت فرامـــرزی، قاچـــاق 
اصـــاح و بهنگام ســـازی پایـــه و نرخ هـــای مالیاتـــی 
بـــر اســـاس شـــرایط اقتصـــادی، وجـــود شـــرکت های 
ــاز وکار و قوانیـــن الزم بـــرای  صـــوری و نبـــود وجـــود سـ
ـــی،  ـــی و حقیق ـــخاص حقوق ـــات اش ـــه اطاع ـــزوم ارائ ل
کاهـــش رشـــد اقتصـــادی، نامناســـب بـــودن ترکیـــب 
تولیـــد ناخالـــص داخلـــی و شـــفاف نبـــودن جریـــان 
کشـــور اشـــاره  اطاعـــات در چرخه هـــای مالـــی و پولـــی 

کـــرد.
کـــه  گفـــت  بـــا توجـــه بـــه علـــل یـــاد شـــده می تـــوان 
کـــردن هرچـــه بیشـــتر  گـــر دولـــت در رونـــد متکـــی  ا
هزینه هـــای خـــود بـــه مالیـــات، دســـت بـــه اصـــاح 
رویه هـــای  و  سیاســـت ها  و  اقتصـــادی  روند هـــای 
کار  گاه موفـــق بـــه ایـــن  مالیاتـــی خـــود نزنـــد، هیـــچ 
نخواهـــد شـــد و تنهـــا بـــا فشـــار بیشـــتر بـــر بخشـــی 
دارد،  شـــفاف  مالـــی  فعالیـــت  کـــه  اقتصـــاد  از 
کشـــور رقـــم خواهـــد  پیامد هـــای فاجعـــه بـــاری را بـــرای 
گـــزارش خـــود  زد. ســـازمان برنامـــه در همیـــن رابطـــه در 
یــــابی عملکــــرد ســــازمان امـور مالیـاتی  درخصوص ارز
کـــه بــــا اســــتفاده از شـاخص هــــایی ماننــــد  کشــــور 
نســــبت مالیات به تولید ناخــــالص داخلــــی، نسبت 
مالیــــات بــــه هزینـه هــــای جـاری دولــــت و نیـز مقایسـه 
کشـــور ها تهیـــه شـــده و در آن بـــدون توجــــه  آن بــــا ســـایر 
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بـه سـایر مؤلفـه هـای اقتصـادی ماننـد رشـد اقتصـادی 
ـــا  ـــق یـ ـــورم، رونـ ـــرخ تـ ـــای مشـــمول مالیـــات، ن بخـش هـ
کم بـر جامعـه، میـزان معافیـت هـا  رکـود اقتصـادی حـا
و مشـــوق های مالیاتـــی، قوانیـــن و مقــــررات اقتصــــادی 
و تجــــاری مــــرتبط بــــا عملکــــرد نظــــام مالیــــاتی، تنـوع و 
تعــــدد پایـه هــــای مالیــــاتی و ... توجـــه چندانـــی نشـــده 
و تصـویر واقعـی از عملکـرد نظـام مالیـاتی کشـور ارائـه 

نمی دهـــد.
کـــم شـــدن ســـهم  در واقـــع از همیـــن امســـال نیـــز بـــا 
زنـــگ خطـــر دربـــاره  مالیـــات بخش هـــای شـــفاف 
ــدا  ــه صـ ــا بـ ــط آن هـ ــات توسـ ــت مالیـ ــی پرداخـ توانایـ
کـــه فشـــار بیشـــتر در ایـــن  در آمـــده و نشـــان می دهـــد 
کشـــور نخواهـــد  بـــرای  بخـــش پیامد هـــای مثبتـــی 
ـــه نفـــت  کاهـــش وابســـتگی ب ـــر  کـــه ب کســـانی  داشـــت. 
بـــرای  کـــه  باشـــند  متوجـــه  بایـــد  می کننـــد  کیـــد  تا
مقایســـه نســـبت مالیـــات بـــه هزینـه هــــای جــــاری 
ایــــن نکتــــه مهــــم و قابــــل توجــــه اســــت کــــه اگر همزمان 
یــــزی بــــرای افــــزایش درآمــــدهای مالیــــاتی،  بـــا برنامه ر
کنتـــرل و منطقــــی  برنامــــه جــــامع و منســـجمی بـــرای 
کــــردن اعتبــــارات هزینــــه ای یــــا هزینـه هــــای جــــاری 
ـــا  ـــار داشــــت بـ وجــــود نداشــــته باشــــد، نمی تــــوان انتظـ
رشــــد درآمــــدهای مالیاتـــی و بـــدون توجـــه بـــه میـــزان 
رشد هزینـه جـاری کشـور، ایـن شـاخص بهبـود یابـد؛ 
بنــــابراین ضـــروری اســــت در ســــنجش ایــــن شــــاخص 
بــــه میــــزان تغییــــرات یــــا رشــــد متغیرهــــای درآمــــدهای 
مالیاتـــی و هزینه هـــای جـــاری بـــه طـــور همزمـــان توجـــه 

ــود. شـ
کـــه دولـــت چـــرا  ـــر ایـــن اســـت  ـــان ســـاده بحـــث ب ـــه زب ب
یافـــت  کیـــد بـــر در کنونـــی و بـــا وجـــود تا در شـــرایط 
مالیـــات، خـــود مـــدام هزینـــه می تراشـــد و مخارجـــش 
را مدیریـــت نمی کنـــد، جالـــب اینکـــه مجلـــس نیـــز 
گامـــی در  ـــی نشـــان داده و هیـــچ  در ایـــن زمینـــه همدل
کار  کـــردن دولـــت برنمـــی دارد. تنهـــا  راســـتای محـــدود 
ـــا دولـــت در افزایـــش درآمد هـــای  مجلـــس همـــکاری ب
نـــه  از منابـــع در دســـترس اســـت  مالیاتـــی آن هـــم 

منابـــع جدیـــد!
ایـــن بحـــث دارای ماحظاتـــی سیاســـی نیـــز اســـت، در 
واقـــع دولـــت و مجلـــس بـــه دالیلـــی غیـــر از توجیهـــات 
کـــم  کشـــور را  مالـــی و بهـــره وری و ...، هزینه هـــای 
نمی کننـــد، ماحظـــات امنیتـــی نیـــز در ایـــن مســـاله 
بـــی اثـــر نیســـت، ماننـــد بحـــث مقاومـــت در افزایـــش 
کـــه یارانه هـــای سرســـام آور آن  ـــرژی الکتریکـــی  ـــرخ ان ن
موجـــب لـــه شـــدن پیکـــره دولـــت زیـــر بـــار بدهـــی بـــه 
تولیدکننـــدگان بـــرق، پیمانـــکاران و ســـازندگان بـــرق 

شـــده اســـت. 
بـــاره بودجـــه شـــرکت های دولتـــی و  نکتـــه آخـــر در 
مالیـــات آنهاســـت. بـــا نگاهـــی بـــه الیحـــه بودجـــه 
ــز  ــه نیـ ــور و پرمایـ ــیار قطـ ــرکت ها بسـ ــه در بخـــش شـ کـ
بررســـی  توســـط مجلـــس  هـــم  و هیچـــگاه  هســـت 
می بریـــم.  پـــی  جالبـــی  نـــکات  بـــه  نمی شـــود، 
یـــان ده اعـــام شـــده اند  بســـیاری از ایـــن شـــرکت ها ز
یـــادی نیـــز هزینـــه و درآمـــد ســـربه ســـر دارنـــد.  و شـــمار ز
ــا همـــه  کـــه تقریبـ ــرا اینجاســـت  نکتـــه عجیـــب ماجـ
ایـــن شـــرکت ها بـــه صـــورت غیـــر قابـــل انـــکاری در مـــرز 

ـــا هزینه هـــا دقیقـــا  ـــد! یعنـــی ی ـــرار دارن ـــده ق هزینـــه و فای
کمـــی  ـــا اختـــاف بســـیاری  ـــا ب ـــه ســـر هســـتند و ی ســـر ب
کـــرده انـــد. در مـــوارد نـــادری هـــم شـــرکت هایی  یـــان  ز
بـــه  آنهـــا  درآمـــد   میـــزان  کـــه  داشـــته اند  ســـوددهی 
هزینه هاســـت.  نزدیـــک  شـــگفت انگیزی  صـــورت 
ـــا  کـــه ســـود و ی ـــه حـــدی نزدیکنـــد  در واقـــع ایـــن ارقـــام ب

زیانشـــان بـــه صـــدم درصـــد می رســـد.
کـــه معـــدودی  در مـــورد مالیـــات نیـــز رقـــم مالیاتـــی 
بـــه ارقـــام  از ایـــن شـــرکت ها پرداخته انـــد، نســـبت 
درآمـــد و هزینـــه آن هـــا خنـــده دار بـــه نظـــر می رســـد. 
البتـــه در بیشـــتر مـــوارد ایـــن شـــرکت ها بـــا اســـتناد بـــه 
یـــان ده بـــودن، مبالغـــی از پـــول مالیات دهنـــدگان را  ز
نیـــز بـــه خـــود اختصـــاص داده انـــد! همـــه ایـــن مـــوارد 
ایـــن شـــرکت ها  از  بســـیاری  کـــه  اســـت  در حالـــی 
کـــه  یـــان می کننـــد  در زمینـــه ای فعالیـــت دارنـــد و ز
در سراســـر جهـــان همـــواره از فعالیت هـــای ســـودآور 
کـــه ایـــن  بـــه شـــمار آمده انـــد و مشـــخص نیســـت 
ــد  ــرر می کننـ ــا ضـ ــن حوزه هـ ــه در ایـ ــرکت ها چگونـ شـ

کام چنیـــن عملکـــردی قابـــل بـــاور نیســـت  و در یـــک 
کنـــد و  لـــذا دولـــت بایـــد نخســـت از خـــودش آغـــاز 

دســـت بـــه اصـــاح امـــور بزنـــد.
کـــه  گزارشـــی  کشـــور در  رئیـــس دیـــوان محاســـبات 
از بررســـی عملکـــرد شـــرکت های دولتـــی در ســـال 
اینکـــه  بیـــان  بـــا  داد  ارائـــه  مجلـــس  بـــه  گذشـــته 
شـــرکت های دولتـــی بـــر اســـاس قانـــون مصـــوب اقـــدام 
کـــه بودجـــه شـــرکت های دولتـــی  گفـــت  نمی کننـــد، 
گذشـــته، 1۶.۲ درصـــد  ـــه ســـال  در ســـال 99 نســـبت ب
کـــه  اســـت  حالـــی  در  ایـــن  اســـت.  داشـــته  رشـــد 
ـــال  ـــی در س ـــرکت های دولت ـــه ش ـــق بودج ـــد تحق درص
90، 10۴ درصـــد، در ســـال 91، 1۲۴ درصـــد، در ســـال 
9۲، 130 درصـــد و در ســـال 98، 13۶ درصـــد بـــوده 
کـــه علیرغـــم وضعیـــت مالـــی،  اســـت. بـــه ایـــن معنـــا 
ــیر  ــی مسـ ــرکت های دولتـ ــور، شـ کشـ ــون  ــه و قانـ بودجـ
خـــود را طـــی می کننـــد و در ایـــن مســـیر بـــه قانـــون 

نمی کننـــد. عمـــل 
کشـــور در ادامـــه بـــا بیـــان  رئیـــس دیـــوان محاســـبات 
یـــان ده  بـــه تعـــداد شـــرکت های ز اینکـــه هـــر ســـاله 

کاســـته می شـــود،  افـــزوده شـــده و از ســـوددهی آن هـــا 
کـــرد: طبـــق قانـــون در ســـال 97 بایـــد تنهـــا 10  عنـــوان 
یـــان ده وجـــود می داشـــت ایـــن در حالـــی  شـــرکت ز
یـــان ده بودنـــد.  کـــه در واقعیـــت 19۴ شـــرکت ز اســـت 
یـــان ده  همچنیـــن در ســـال 98 بایـــد ۶۲ شـــرکت ز
کـــه بـــر اســـاس واقعیـــت 197 شـــرکت  می داشـــتیم 
یـــان ده شـــده اند. از ایـــن رو بایـــد دیـــد در ســـال 99  ز
یـــان ده 10۴ تعییـــن شـــده  کـــه تعـــداد شـــرکت های ز
ـــان ده واقعـــی خواهنـــد  ی اســـت، چـــه تعـــداد شـــرکت ز

کـــه پیش بینـــی مـــا ۲00 شـــرکت اســـت. بـــود 
کـــرد: طبـــق قانـــون در ســـال 97  وی در ادامـــه تصریـــح 
یـــان شـــرکت های دولتـــی بایـــد بـــه دو هـــزار  میـــزان ز
و ۴75 میلیـــارد تومـــان می رســـید، امـــا در واقعیـــت 
ــی  ــان زیان دهـ ــارد تومـ ــزار میلیـ ــر ۴5 هـ ــغ بـ ــی بالـ رقمـ
داشـــتند؛ همچنیـــن در ســـال 98 میـــزان تعییـــن شـــده 
ـــزان در  ـــه ایـــن می ک ـــود  ـــارد تومـــان ب 3 هـــزار و 30۴ میلی
ــان  یـ ــان ز ــارد تومـ ــزار و 73۶ میلیـ ــه 53 هـ واقعیـــت بـ
بـــرای شـــرکت های دولتـــی، بانک هـــا و موسســـات 
انتفاعـــی وابســـته بـــه دولـــت محاســـبه شـــده اســـت. 
کـــه ایـــن شـــرکت ها  معنـــای ایـــن ســـخنان آن اســـت 
نـــه تنهـــا چیـــزی بـــه دولـــت نمی دهنـــد بلکـــه هزینـــه 
ـــرای آن می تراشـــند و جالـــب اینکـــه در دریافـــت  نیـــز ب
می گیرنـــد  قـــرار  اولویـــت  در  دولـــت  از  هزینـــه  ایـــن 
یافـــت  در نیـــز  مصـــوب  میـــزان  از  بیـــش  حتـــی  و 
از  بســـیاری  کـــه  اســـت  درحالـــی  ایـــن  می کننـــد. 
کـــه در همـــه دنیـــا محـــل مصـــرف  مصـــارف عمومـــی 
گذشـــته حتـــی پنجـــاه  مالیـــات اســـت در ســـال های 

ــته اند. ــه نداشـ ــق بودجـ ــم تحقـ ــد هـ درصـ
در ایـــن جـــا همزمـــان دو مشـــکل وجـــود دارد نخســـت 
اینکـــه شـــرکت های دولتـــی مالیـــات و درآمـــدی بـــرای 
در شـــرایط  اینکـــه در حتـــی  و دوم  ندارنـــد  دولـــت 
کشـــور نیـــز بـــا ســـماجت از دولـــت می خواهنـــد  کنونـــی 
کنـــد.  ــا  ــرج آن هـ ــرد و خـ ــران مالیـــات بگیـ ــه از دیگـ کـ
شـــگفت اینکـــه در تحقـــق ایـــن خواســـت خـــود بیـــش 

از انـــدازه انتظارشـــان نیـــز موفـــق بوده انـــد. 
البتـــه ایـــن مـــوارد تنهـــا دربـــاره شـــرکت های دولتـــی 
کـــه اطاعاتـــی هرچنـــد ســـطحی از آنـــان در  اســـت 
دســـت اســـت، امـــا در مـــورد شـــرکت ها و بنگاه هـــای 
کـــه زیـــر نظـــر دولـــت نیســـتند نمی تـــوان  غیرخصوصـــی 
کـــرد. لیکـــن در مـــورد اینکـــه  بـــا قاطعیـــت اظهـــار ظـــر 
کشـــور را تشـــکیل  آن هـــا بخـــش بزرگـــی از اقتصـــاد 
می دهنـــد، تردیـــدی نیســـت. بایـــد توجـــه داشـــت 
ســـاختار  در  تغییـــری  هیـــچ  بـــدون  نمی تـــوان  کـــه 
یـــک  دوش  بـــر  را  هزینه هـــا  بـــار  کشـــور  اقتصـــادی 

کوچـــک انداخـــت. بخـــش 
کـــه برخـــی دشـــواری های  همچنیـــن ممکـــن اســـت 
ایجـــاد شـــده را توفیقـــی اجبـــاری بـــرای ســـامان دهی 
کـــه البتـــه شـــاید  کشـــور بـــه شـــمار آورنـــد  اقتصـــاد 
تـــا انـــدازه ای هـــم درســـت باشـــد، امـــا در دو نکتـــه 
تردیـــدی نیســـت، نخســـت اینکـــه ایـــن اصاحـــات 
ــود و دوم  ــع شـ ــد واقـ ــا مفیـ ــد تـ ــویه باشـ ــه سـ ــد همـ بایـ
ایـــن  در  اصاحـــات  هزینه هـــای  بی تردیـــد  اینکـــه 
شـــرایط و آثـــار مخـــرب آن بســـیار بیشـــتر از شـــرایط 

عـــادی خواهـــد بـــود.▪

هنگام سخن گفتن از ضرورت اتکا به 
درآمد های مالیاتی، همه نگاه ها به 

بخش خصوصی است و انتظار می رود 
که این بخش با مالیات خود بتواند 

چرخ هزینه های دولتی را که نزدیک 
به دو هزار میلیارد تومان بودجه 

دارد، بچرخاند!  بدیهی است که در 
ساختاری که دولت بودجه خود را 
به مالیات متکی می کند، باید برای 

هزینه کرد این پول به صورت شفاف به 
افکار عمومی پاسخگو باشد
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از دیـــدگاه شـــما مهمتریـــن نقـــاط تمایـــز الیحـــه 
گذشـــته چیســـت؟ بودجـــه ســـال 99 نســـبت بـــه 

ـــده  ـــال آین ـــه س ـــان بودج ـــزی می ـــچ تمای ـــن هی ـــر م از نظ
کله بودجـــه  بـــا بودجـــه ســـال 98 وجـــود نـــدارد. شـــا
ــاختاری  ــاح سـ ــی اصـ ــت و حتـ ــته اسـ گذشـ ــد  ماننـ
مدنظـــر مقـــام معظـــم رهبـــری هـــم انجـــام نشـــده و 
اساســـا بخـــش قابـــل توجهـــی از متـــن بودجـــه مربـــوط 
هیـــچ  موضـــوع  ایـــن  اســـت.  گذشـــته  ســـال  بـــه 
اشـــکالی نداشـــت بـــه شـــرط اینکـــه بودجـــه قبلـــی 
دارای متنـــی متقـــن، محکـــم، راهگشـــا و محـــرک 
ــه  کـ ــت  ــن اسـ ــاله ایـ ــا مسـ ــود امـ ــادی بـ ــعه اقتصـ توسـ
نداشـــت.  مشـــخصاتی  چنیـــن   98 ســـال  بودجـــه 
بنابرایـــن بودجـــه تقدیمـــی دولـــت بـــرای ســـال آینـــده 

هـــم مثـــل بودجـــه قبـــل و در حـــد رفـــع و رجـــوع مســـائل 
روزانـــه اســـت.

کاهـــش اتـــکای بودجـــه  آیـــا اقتصـــاد ایـــران مهیـــای 
بـــه درآمدهـــای نفتـــی اســـت؟

بـــه  ســـاالنه  بودجـــه  وابســـتگی  اخیـــر  ســـال   10 در 
کـــرده و ایـــن یـــک  کاهـــش پیـــدا  درآمدهـــای نفتـــی 
واقعیـــت اســـت. امـــا ایـــن اتـــکا هرگـــز بـــه صفـــر نرســـیده 
کـــه مـــا بایـــد بســـیار  و همیـــن مســـاله نشـــان می دهـــد 
ــا، چنیـــن اقدامـــی را انجـــام می دادیـــم.  ــر از اینهـ زودتـ
وابســـتگی بودجـــه بـــه بنـــد نـــاف درآمدهـــای نفتـــی 
همیـــن  از  هـــم  دشـــمن  و  اســـت  غلطـــی  اقـــدام 
یـــه در حـــال سوءاســـتفاده از شـــرایط اقتصـــادی  زاو

پاشـــنه آشـــیل تحریم هـــای اعمـــال  کشـــور اســـت. 
گـــر  کـــه ا شـــده علیـــه مـــا نفـــت اســـت، در صورتـــی 
طـــی ایـــن ســـال ها نفـــت خـــام بـــه فـــرآورده تبدیـــل 
می شـــد، امـــروز نـــه تنهـــا مشـــکلی بـــرای صـــادرات 
پتانســـیل  ایـــن  از  می توانســـتیم  بلکـــه  نداشـــتیم، 
کشـــور بهـــره بگیریـــم.  بـــرای مقاوم ســـازی اقتصـــاد 
فـــرآوری  گاز،  و  نفـــت  مجموعـــه  در  کـــه  زمانـــی 
اقتصـــادی  دیگـــر  حوزه هـــای  در  نمی شـــود  انجـــام 
مجموعـــه  در  کنـــون  ا می شـــویم.  آســـیب پذیر  هـــم 
ــدی  ــکل جـ ــیمی مشـ ــوالت پتروشـ ــادرات محصـ صـ

یـــم.       کنـــد، ندار کـــه مـــا را زمین گیـــر 
ــن را حـــذف  ــود بنزیـ دشـــمن از لیســـت تحریمـــی خـ
کشـــور بـــه ســـمت تولیـــد  کـــرده اســـت زیـــرا مـــا در داخـــل 

یک کپی با کمی تغییر

کاهـــش درآمدهـــای نفتـــی، اتـــکا بـــه ایـــن منبـــع درآمـــدی در بودجـــه نیـــز بـــه نســـبت  ـــا توجـــه بـــه تحریم هـــای آمریـــکا علیـــه ایـــران و  کـــه ب بودجـــه ســـال 99 در شـــرایطی بســـته شـــده 
کـــه بخـــش اعظـــم درآمدهـــا از طریـــق مالیـــات  بـــر ارزش افـــزوده تامیـــن شـــود. اگرچـــه درآمـــد و کســـب درآمدهـــای مالیاتـــی  کاهـــش یافتـــه و تـــالش بـــر آن شـــده اســـت  ســـال گذشـــته 
ـــرای رهایـــی از وابســـتگی بـــه درآمدهـــای نفتـــی اســـت امـــا نکتـــه مهـــم  ـــر درآمدهـــای نفتـــی داشـــته باشـــد، بـــه معنـــی تـــالش دولـــت ب کـــه دولـــت نمی توانـــد تکیـــه ای ب در شـــرایطی 
کـــه در  کـــه همچنـــان بخـــش قابـــل توجهـــی از آن در هالـــه ای از ابهـــام قـــرار دارد چـــرا  و اساســـی درایـــن بیـــن نـــگاه غیرواقع بینانـــه دولـــت بـــه درآمدهـــای مالیاتـــی اســـت. درآمدهایـــی 
کـــه مـــی توانـــد در ســـال ســـخت پیـــش رو از  حـــال حاضـــر هنـــوز رقـــم دقیـــق و درســـتی از فـــرار مالیاتـــی در کشـــور وجـــود نـــدارد و بـــا علـــم بـــه ایـــن همچنـــان دولـــت برایـــن بـــاور اســـت 
کنـــد. بـــرای بررســـی بودجـــه 99 بـــا »ســـیدعلی ادیانـــی راد«، عضـــو هیـــات رئیســـه کمیســـیون تلفیـــق بودجـــه 99 و عضـــو کمیســـیون انـــرژی  ایـــن محـــل درآمدهـــای خـــود را محقـــق 

کـــه مشـــروح آن در ادامـــه آمـــده اســـت.  کرده ایـــم  گفتگـــو  مجلـــس شـــورای اســـالمی 
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کشـــور  بنزیـــن پیـــش رفتیـــم، البتـــه دولت هایـــی در 
کشـــور نیســـت  کـــه تولیـــد بنزیـــن بـــه نفـــع  معتقـــد بودنـــد 
کشـــور  کـــه  زمانـــی اســـت  بـــرای  ایـــن موضـــوع  کـــه 
مشـــکلی ماننـــد تحریم هـــا نـــدارد البتـــه آن زمـــان هـــم 
کـــه بـــه نوعـــی  کشـــوری  ایـــن اعتقـــاد قابـــل نقـــد بـــود، در 
بـــا تمـــام ناهنجارهـــای شـــیطانی و غیرانســـانی در دنیـــا 
ــازی  ــا نیـ ــه مـ ــارزه می کنـــد، تفکـــری مبنـــی براینکـ مبـ
ـــم، راهبـــردی و راهگشـــا  ی ـــه ســـاخت پاالیشـــگاه ندار ب

نیســـت.
کمـــک ســـپاه پاســـداران  بـــه دلیـــل اینکـــه دولـــت بـــه 
صاحـــب  متخصصـــان  و  اســـامی  انقـــاب 
کشـــور پاالیشـــگاه ســـتاره خلیج فـــارس  صاحیـــت در 
در  را  بنزیـــن  تولیـــد  پاالیشـــگاه  بزرگتریـــن  یعنـــی 
کـــرد دیگـــر بنزیـــن در  خاورمیانـــه و ایـــران احـــداث 
بنابرایـــن  نگرفـــت.  قـــرار  تحریمـــی  اقـــام  لیســـت 
یـــه را در دیگـــر امـــور اقتصـــادی دنبـــال  گـــر همیـــن رو ا
ـــه نفـــت بســـیار  ـــم، میـــزان وابســـتگی بودجـــه ب می کردی

می کـــرد. پیـــدا  کاهـــش 

آیـــا درآمدهـــای نفتـــی پیش بینـــی شـــده در بودجـــه 
بـــا توجـــه بـــه شـــرایط تحریـــم و متوســـط فـــروش 
ــتیابی خواهـــد  نفـــت در ســـال جـــاری، قابـــل دسـ

بـــود؟
ــوی و  ــروش نفـــت قـ ــرای فـ ــور بـ ــم مامـ ــر دولـــت و تیـ گـ ا
کننـــد، درآمدهـــای نفتـــی تعییـــن  هوشـــمندانه عمـــل 
شـــده در بودجـــه ســـال آینـــده بـــه دســـت خواهـــد آمـــد.

ـــده  ـــن ش ـــم تعیی ـــه رق ـــتیابی ب ـــدم دس ـــورت ع در ص
ــه  ــت چگونـ ــه، دولـ ــی در بودجـ ــای نفتـ از درآمدهـ
کســـری بودجـــه ناشـــی از ایـــن موضـــوع  می توانـــد 

کنـــد؟ را جبـــران 
گـــر دولـــت نتوانـــد بـــه میـــزان فـــروش تعییـــن شـــده  ا
ـــل  نفـــت برســـد، بســـیاری از مولفه هـــای دیگـــر هـــم قاب
دســـتیابی نیســـت. یکـــی از ایـــرادات الیحـــه بودجـــه 
کـــه دولـــت در آن پیش بینـــی  ســـال 99 ایـــن اســـت 
کـــه در صـــورت عـــدم دســـتیابی بـــه  نکـــرده اســـت 
کاری  ــه  ــی، چـ ــای نفتـ ــده درآمدهـ ــن شـ ــزان تعییـ میـ

بایـــد انجـــام دهـــد.
و  درآمدزایـــی  تامیـــن  بـــرای  فراوانـــی  راه هـــای  مـــا 
ماننـــد  یـــم  دار بودجـــه  در  درآمـــدی  جدیـــد  خلـــق 
فعالیت هـــای  و  هنرمنـــدان  از  مالیـــات  یافـــت  در
هنـــری، جلوگیـــری از فرارهـــای مالیاتـــی بـــه شـــرطی 
کـــه دولـــت ابزارهـــای محکمـــی در قالـــب احـــکام 
ـــوق  ـــت حق ـــت الزم در دریاف ـــرد و دق ـــی می ک پیش بین
گمرکـــی انجـــام می شـــد زیـــرا حـــدود 50 هـــزار  حقـــه 
ــم و  یـ ــوزه دار ــن حـ ــی از ایـ ــرار مالیاتـ ــان فـ ــارد تومـ میلیـ
مبـــادی آن هـــم در اختیـــار دولـــت اســـت. امـــکان 
دارد برخـــی دولتمـــردان مبلـــغ 50 هـــزار میلیـــارد تومـــان 
کننـــد امـــا واقعیـــت دارد. مـــا  کتمـــان  فـــرار مالیاتـــی را 
ـــارد  ـــزار میلی ـــدود ۴7 ه ـــت ح ـــروش نف ـــت از ف ـــرار اس ق

کنیـــم. یافـــت  تومـــان در
ـــر از  ـــی دیگ ـــی یک ـــای خال ـــات از خانه ه ـــت مالی دریاف

ــران  ــرای جبـ ــد بـ ــه دولـــت می توانـ کـ ــی اســـت  راه هایـ
کشـــورهای  کنـــد، در  کســـری بودجـــه از آن اســـتفاده 
دیگـــر بـــر روی خانه هـــای  خالـــی مالیـــات ســـنگینی 
تعییـــن می شـــود. همچنیـــن مالیـــات بـــر عایـــدات 
ـــدارد.  ـــی ن ـــه رد پای ـــچ وج ـــه هی ـــران ب ـــه در ای ک ـــرمایه  س
گـــرده مـــردم و بـــا اقدامـــات اساســـی  بـــدون فشـــار بـــر 
کســـری بودجـــه وجـــود دارد. تمـــام  راه هـــای جبـــران 
کـــه آقایـــان محکـــم  مســـائل منـــوط بـــه ایـــن اســـت 
کننـــد و هزینه هـــای آن را بپردازنـــد. بایســـتند، ریســـک 

گرفتـــه شـــده بـــرای  بـــا توجـــه بـــه افزایـــش در نظـــر 
بـــر  موضـــوع  ایـــن  تاثیـــر  مالیاتـــی،  درآمدهـــای 
حوزه هـــای  ســـایر  و  بازرگانـــی  تولیـــد،  بخـــش 
ــد؟ ــی می کنیـ ــه ارزیابـ ــی را چگونـ بخـــش خصوصـ
گـــر مـــا راه هـــای فـــرار مالیاتـــی را ببندیـــم نـــه تنهـــا  ا
اثـــر منفـــی بـــر بخـــش تولیـــد نـــدارد، بلکـــه موجـــب 
ـــه خدمـــات  ـــه چرخـــه تولیـــد و ارائ شـــفافیت شـــده و ب
گـــر شـــفافیت الزم صـــورت  ا امـــا  کمـــک می کنـــد، 
فـــرار  از  جلوگیـــری  بـــرای  غفلت هایـــی  و  نگیـــرد 
مالیاتـــی انجـــام شـــود مطمئنـــًا بـــر تولیـــد و بخـــش 

اثـــر منفـــی خواهـــد داشـــت. خصوصـــی 

مالیـــات  دریافـــت  بـــرای  دولـــت  کار  و  ســـاز  آیـــا 
عادالنـــه از بخش هـــای مختلـــف به ویـــژه اقشـــاری 
ــد،  کرده انـ ــرار  ــات فـ ــروز از پرداخـــت مالیـ ــا امـ ــه تـ کـ

دارد؟ وجـــود 
ایـــن  بـــرای  کاری  و  خیـــر، متاســـفانه دولـــت ســـاز 
کـــه متذکـــر شـــدم راه هایـــی  موضـــوع نـــدارد. همان طـــور 
گمـــرک  ماننـــد اخـــذ مالیـــات از خانه هـــای خالـــی یـــا 
کـــه دولـــت بایـــد توجـــه ویـــژه ای بـــه آن  وجـــود دارد 
داشـــته باشـــد. البتـــه در مجلـــس در قالـــب بحـــث 
مالیـــات بـــر ارزش افـــزوده، قوانیـــن خوبـــی نوشـــته شـــده 

ــود. ــد بـ ــًا نتیجه بخـــش خواهـ ــه مطمئنـ کـ ــت  اسـ

آیـــا ســـهم صنعـــت بـــرق در بودجـــه ســـال آتـــی 
داشـــته  تغییـــری  گذشـــته  ســـنوات  بـــه  نســـبت 

اســـت؟
رشـــد ســـهم صنعـــت بـــرق در حـــد رشـــد ســـنوات 
ـــدارد. مـــا به طـــور  گذشـــته اســـت و تغییـــر محسوســـی ن
میانگیـــن حـــدود 10 درصـــد رشـــد مصـــرف بـــرق در 
کـــه افزایـــش درآمـــد و تامیـــن منابـــع مالـــی  یـــم  کشـــور دار
گرفتـــه  بـــرای توانیـــر در همیـــن حـــد رشـــد ســـاالنه درنظـــر 

کـــه قابـــل ماحظـــه نیســـت. شـــده 

بـــا توجـــه بـــه افزایـــش 7 درصـــدی قیمـــت بـــرق 
براســـاس قانـــون، آیـــا مجلـــس امســـال هـــم بـــه 
واقعـــی  و  بـــرق  اقتصـــاد  اصـــالح  اجـــازه  دولـــت 
ــتراتژیک را نخواهـــد  کاالی اسـ کـــردن قیمـــت ایـــن 

داد؟
ــزو  ــوز مجلـــس نـــدارد و جـ ــه مجـ ــاز بـ ــوع نیـ ایـــن موضـ
قیمـــت  افزایـــش  بـــرای  دولـــت  قانونـــی  اختیـــارات 

اســـت.▪ انـــرژی  حامل هـــای 

بخش قابل توجهی از متن 
بودجه مربوط به سال گذشته 

است. این موضوع هیچ 
اشکالی نداشت به شرط اینکه 
بودجه قبلی دارای متنی متقن، 

محکم، راهگشا و محرک توسعه 
اقتصادی بود اما مساله این 

است که بودجه سال 98 چنین 
مشخصاتی نداشت
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/گفتگو با هدایت اهلل خادمی/ عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی

از دیـــدگاه شـــما مهمتریـــن نقـــاط تمایـــز الیحـــه 
گذشـــته چیســـت؟ بودجـــه ســـال 99 نســـبت بـــه 

گذشـــته  وجـــه تمایـــز بودجـــه امســـال بـــا ســـال های 
ـــتگی  ـــا وابس ـــرده ت ک ـــاش  ـــت ت ـــه دول ک ـــت  ـــن اس در ای
ـــا ایـــن  کمتـــر شـــود، امـــا اینکـــه آی ـــه درآمدهـــای نفتـــی  ب
رونـــد، منطقـــی و شـــدنی اســـت بایـــد بگویـــم، خیـــر. 
مـــن معتقـــدم الیحـــه بودجـــه ســـال 99 غیرشـــفاف 
ســـال های  بودجـــه  الیحـــه  کـــه  هرچنـــد  اســـت، 
ــه  ــن نداشـــت. همـ ــر از ایـ ــی بهتـ ــم، وضعـ ــته هـ گذشـ
کـــه بودجـــه ســـال 98 بـــا کســـری مواجه  شـــاهد هســـتیم 
شـــده اســـت و معتقـــدم بودجـــه ســـال آینـــده هـــم بـــه 
ایـــن وضعیـــت دچـــار می شـــود. از ســـوی دیگـــر، ایـــن 
بودجه نویســـی منجـــر بـــه تـــورم هـــم می شـــود و مـــن 
بـــرای حـــل مشـــکات  را  و منطـــق خاصـــی  تفکـــر 
ــه روی  کـ ــرادی  ــفانه افـ ــم. متاسـ ــور در آن نمی بینـ کشـ
فرضیـــات  براســـاس  می آورنـــد  بودجه نویســـی  بـــه 
کـــه از  نادرســـت اعـــداد و ارقامـــی را ارائـــه می دهنـــد 

واقعیت هـــا بـــه دور اســـت.

کاهـــش اتـــکای بودجـــه  آیـــا اقتصـــاد ایـــران مهیـــای 

بـــه درآمدهـــای نفتـــی اســـت؟
ــه  ــتگی بـ ــش وابسـ کاهـ ــه  ــران زمینـ ــاد ایـ ــون اقتصـ اکنـ
نفـــت نـــدارد، دولـــت می خواهـــد بخشـــی از بودجـــه را 
کنـــد در صورتـــی  براســـاس درآمدهـــای مالیاتـــی تامیـــن 
کـــه مـــردم در شهرســـتان ها بـــا پرداخـــت بـــاالی مالیـــات 
ــی  ــده مالیاتـ ــوع پرونـ ــد رجـ ــد. دولـــت بایـ ــکل دارنـ مشـ
ببیننـــد  تـــا  می کننـــد  بررســـی  گذشـــته  ســـال های 
کرده انـــد و تنهـــا بـــه  چـــه افـــرادی مالیـــات پرداخـــت 
ـــه  ـــه آن هـــا دسترســـی دارد ن ـــه ب ک ـــرادی مـــی رود  ســـراغ اف

کرده انـــد. کـــه ســـال ها فـــرار مالیاتـــی  اشـــخاصی 

آیـــا درآمدهـــای نفتـــی پیش بینـــی شـــده در بودجـــه 
بـــا توجـــه بـــه شـــرایط تحریـــم و متوســـط فـــروش 
ــتیابی خواهـــد  نفـــت در ســـال جـــاری، قابـــل دسـ

بـــود؟
خیـــر، قابـــل دســـتیابی نیســـت. مـــا بایـــد از ســـال های 
کاهـــش وابســـتگی بـــه نفـــت  گذشـــته نســـبت بـــه 

می کردیـــم. اقـــدام 

ـــده  ـــن ش ـــم تعیی ـــه رق ـــتیابی ب ـــدم دس ـــورت ع در ص

ــه  ــت چگونـ ــه، دولـ ــی در بودجـ ــای نفتـ از درآمدهـ
کســـری بودجـــه ناشـــی از ایـــن موضـــوع  می توانـــد 

کنـــد؟ را جبـــران 
کســـری بودجـــه بـــا توجـــه بـــه  دولـــت بـــرای جبـــران 
گذشـــته  ســـال های  از  بایـــد  نفتـــی  تحریم هـــای 
کـــه تنهـــا طـــی ســـال های  اقـــدام می کـــرد در صورتـــی 
جـــاری  هزینه هـــای  صـــرف  را  درآمدهـــا  گذشـــته 
ــًا از  ــم مرتبـ ــتا هـ ــن راسـ ــت و در همیـ ــرده اسـ کـ ــور  کشـ
ــادی  ــت اقتصـ ــه ریاضـ ــه روی بـ کـ ــد  ــردم می خواهـ مـ
بیاورنـــد. البتـــه دولـــت در بودجـــه ســـال 99 بـــه بحـــث 
ـــرای جبـــران  ـــروش امـــوال خـــود ب دریافـــت مالیـــات و ف
گـــر فـــروش نفتـــی  کســـری بودجـــه روی آورده اســـت. ا
ـــود  وجـــود نداشـــته باشـــد پـــس وارداتـــی هـــم نخواهـــد ب
ــردم دریافـــت  ــوارض از مـ ــه بخواهیـــم مالیـــات و عـ کـ
ـــود و  ـــه، رک ـــری بودج کس ـــا  ـــده ب ـــال آین ـــا در س ـــم.  م کنی

ــد. ــم شـ ــه خواهیـ ــدی مواجـ ــورم 50 درصـ تـ

گرفتـــه شـــده بـــرای  بـــا توجـــه بـــه افزایـــش در نظـــر 
بـــر  موضـــوع  ایـــن  تاثیـــر  مالیاتـــی،  درآمدهـــای 
حوزه هـــای  ســـایر  و  بازرگانـــی  تولیـــد،  بخـــش 

رکـود و تـورم دو برآیند ناخوشایند

کاهـــش پیـــدا  ـــر درآمدهـــای نفتـــی در آن  ـــه تحریم هـــای آمریـــکا و شـــرایط اقتصـــادی، تکیـــه ب ـــا توجـــه ب کـــه ب ـــی تقدیـــم مجلـــس شـــورای اســـالمی شـــده اســـت  بودجـــه 99 در حال
ـــه دو ســـوال پاســـخ داده شـــود، اینکـــه ایـــن بودجـــه از پـــس  کاهـــش از طریـــق افزایـــش پایه هـــای مالیاتـــی جبـــران شـــود. در بررســـی بودجـــه جدیـــد بایـــد ب کـــرده و تـــالش شـــده ایـــن 
کـــه بودجـــه بـــا تکیـــه بـــر  کارشـــان بـــا معضالتـــی مواجـــه اســـت، می تواننـــد بـــار مالـــی  کـــه کســـب و  ســـال مالـــی آینـــده برخواهـــد آمـــد و آیـــا بنگاه هـــای اقتصـــادی در فضایـــی 
کـــرده و از آن ســـربلند بیـــرون بیاینـــد. بـــرای پاســـخ بـــه ایـــن ســـوال ها بـــا »هدایـــت اهلل خادمـــی«، عضـــو کمیســـیون انـــرژی  درآمدهـــای مالیاتـــی بـــر دوش آنهـــا گذاشـــته اســـت، تحمـــل 

کـــه حاصـــل آن را مـــی خوانیـــد: ـــم  کرده ای گفتگـــو  مجلـــس شـــورای اســـالمی 
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می کنیـــد؟ ارزیابـــی  چگونـــه  خصوصـــی  بخـــش 
کشـــور در  مســـلما بـــا توجـــه بـــه شـــرایط اقتصـــادی 
کارخانجـــات  برخـــی  مالیـــات  افزایـــش  صـــورت 
می شـــوند.  مشـــکل  دچـــار  خـــرد  اقتصادهـــای  و 
درآمدهـــای  ایجـــاد  در  تولیـــد  نقـــش  متاســـفانه 
کشـــوری  از ســـوی دیگـــر  و  کافـــی نیســـت  بودجـــه 
می توانـــد بـــر روی درآمدهـــای حاصـــل از تولیـــد خـــود 
کـــه دارای مزیـــت اقتصـــادی، رقابتـــی  کنـــد  حســـاب 

باشـــد. صادراتـــی  و 
محصـــوالت  برخـــی  از  غیـــر  صادراتـــی  مـــا  کنـــون  ا
ــام  ــواد خـ ــورت مـ ــه صـ ــا بـ ــم تقریبـ ــیمی و آن هـ پتروشـ
و  اســـت  مشـــخص  تقریبـــا  هـــم  آن  رقـــم  و  یـــم  ندار
کاهـــش هـــم پیـــدا  احتمـــال دارد حتـــی در ســـال آینـــده 

کنـــد.

مالیـــات  دریافـــت  بـــرای  دولـــت  کار  و  ســـاز  آیـــا 
عادالنـــه از بخش هـــای مختلـــف به ویـــژه اقشـــاری 
ــد،  کرده انـ ــرار  ــات فـ ــروز از پرداخـــت مالیـ ــا امـ ــه تـ کـ

دارد؟ وجـــود 
بـــرای  کاری  و  ســـاز  بودجـــه 99  الیحـــه  در  دولـــت 

نگرفتـــه  نظـــر  در  مالیاتـــی  فرارهـــای  از  جلوگیـــری 
اســـت، زیـــرا بســـیاری از همیـــن افـــراد در بدنـــه دولـــت 
فـــرار مالیاتـــی دارنـــد. متاســـفانه فســـاد اقتصـــادی 
بـــه دلیـــل وجـــود یـــک سیســـتم اشـــتباه بـــه بســـیاری 
کـــرده اســـت، بســـیاری از  کـــز و افـــراد راه پیـــدا  از مرا
دارای  آنهـــا  اقـــوام  و حتـــی  فرزندانشـــان  مســـئوالن، 
کشـــور هســـتند و برایـــن  کان در  شـــرکت  های خـــرد و 

اســـاس بـــه دنبـــال فـــرار مالیاتـــی هســـتند.

آیـــا ســـهم صنعـــت بـــرق در بودجـــه ســـال آتـــی 
داشـــته  تغییـــری  گذشـــته  ســـنوات  بـــه  نســـبت 

اســـت؟
تغییـــر محسوســـی نداشـــته اســـت، درآمـــد صنعـــت 
هزینه هـــای  و  توســـعه  کفـــاف  حتـــی  کشـــور  بـــرق 
ـــن  ـــد. همی ـــم نمی ده ـــودش را ه ـــه خ ـــوط ب ـــاری مرب ج
االن بـــا حضـــور در بســـیاری از شهرســـتان ها شـــاهدیم 
حقوقـــی  ماه هاســـت  نیـــرو  وزارت  کارمنـــدان  کـــه 
دریافـــت نکرده انـــد، از ســـوی دیگـــر وزارت نیـــرو اعـــام 
ـــه ای  ـــه صـــورت یاران ـــه می فروشـــد ب ک ـــی را  می کنـــد برق
تامیـــن  را  وزارتخانـــه  ایـــن  هزینه هـــای  و  اســـت 

ـــه  ـــه صـــورت اساســـی ب ـــر وزارتخانه هـــا ب کث نمی کنـــد. ا
یکدیگـــر بدهـــکار هســـتند و امیـــدی بـــه بودجـــه ســـال 

آینـــده نـــدارم.

بـــا توجـــه بـــه افزایـــش 7 درصـــدی قیمـــت بـــرق 
براســـاس قانـــون، آیـــا مجلـــس امســـال هـــم بـــه 
واقعـــی  و  بـــرق  اقتصـــاد  اصـــالح  اجـــازه  دولـــت 
ــتراتژیک را نخواهـــد  کاالی اسـ کـــردن قیمـــت ایـــن 

داد؟
کنونـــی توانایـــی افزایـــش قیمـــت  مـــردم طبـــق شـــرایط 
بـــرق یـــا دیگـــر محصـــوالت وزارت نیـــرو را ندارنـــد، در 
ـــا نشـــان  حـــال حاضـــر مـــردم در حوزه هـــای انتخابیـــه ب
کـــه  دادن قبض هـــای خـــود بـــه مـــا اعـــام می کننـــد 
نمی تواننـــد هزینـــه آن را بپردازنـــد زیـــرا برخـــی رقم هـــای 
کـــه بـــا یارانـــه زندگـــی  آن بســـیار باالســـت. مردمـــی 
خـــود را می گذراننـــد و از پرداخـــت قبض هـــای آب 
و بـــرق ناتـــوان هســـتند.اگرچه دولـــت مجـــوز افزایـــش 
ــا یـــک شـــیب مایـــم  ــرژی را بـ قیمـــت حامل هـــای انـ
ـــون را  ـــه صـــورت اصولـــی ایـــن قان در اختیـــار دارد امـــا ب

طـــی ســـال های قبـــل اجـــرا نکـــرده اســـت. ▪

دولـــت بـــرای جبران کســـری بودجه بـــا توجه بـــه تحریم های نفتـــی باید از ســـال های 
گذشـــته اقـــدام می کـــرد در صورتی که تنها طی ســـال های گذشـــته درآمدهـــا را صرف 
 از مردم می خواهد که 

ً
هزینه های جاری کشـــور کرده اســـت و در همین راســـتا هم مرتبا

روی به ریاضت اقتصـــادی بیاورند
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/گفت وگو با مهدی پازوکی/   استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی

بـــا توجـــه بـــه ارقـــام درآمـــدی بودجـــه 99، دولـــت 
بـــرای رســـیدن بـــه اهـــداف خـــود چـــه تدابیـــری 

کنـــد؟  ــاذ  بایـــد اتخـ
ــوزه نفـــت  ــر درآمدهـــای دولـــت در حـ در حـــال حاضـ
کاهش یافتـــه و صـــادرات نفـــت بـــه زیـــر  به شـــدت 
300 هـــزار بشـــکه در روز رســـیده اســـت. طبـــق ایـــن 
بـــا  یـــا  احتســـاب  بـــدون  بودجـــه  به اجبـــار  درآمـــد 
ـــت.  ـــده اس ـــته ش ـــی بس ـــای نفت ـــر درآمده ـــل تأثی حداق
مالیاتـــی  درآمدهـــای  تـــا  اســـت  تـــاش  در  دولـــت 
ـــوص  ـــردم به خص ـــل م ـــد و در مقاب ـــش ده ـــود را افزای خ
کننـــد اســـتعداد  فعـــاالن اقتصـــادی می کوشـــند ثابـــت 

پرداخـــت مالیـــات آن هـــا انـــدک اســـت.
در ایـــران، نفـــت و مالیـــات، دو منبـــع اصلـــی درآمـــد 
ـــه معنـــای مجموعـــه حکومـــت( را تشـــکیل  دولـــت )ب
می دهـــد، امـــا بررســـی ها نشـــان می دهنـــد در شـــرایط 
فعلـــی نســـبت مالیـــات بـــه تولیـــد ناخالـــص داخلـــی، 
به عنـــوان یـــک شـــاخص بین المللـــی، در ایـــران فقـــط 
7.5 درصـــد اســـت درحالی کـــه ایـــن نســـبت در ترکیـــه 
کشـــورهای اســـکاندیناوی  ـــه حـــدود ۲0 درصـــد و در  ب
بـــه حـــدود 50 درصـــد می رســـد. دلیـــل پاییـــن بـــودن 
ـــًا  ـــت؛ فع ـــی اس ـــرار مالیات ـــز ف ـــران نی ـــبت در ای ـــن نس ای
فقـــط از حـــدود ۴0 درصـــد اقتصـــاد ایـــران مالیـــات 
گرفتـــه می شـــود. از ۶0 درصـــد باقـــی مانـــده نیـــز ۲0 
درصـــد معـــاف از مالیـــات هســـتند و ۴0 درصـــد دیگـــر 
گـــر سیاســـت هایی  فـــرار مالیاتـــی دارنـــد. بنابرایـــن ا
کـــه جلـــوی فـــرار مالیاتـــی را بگیـــرد،  کنیـــم  اتخـــاذ 
کـــه اداره امـــور جـــاری  ایـــن امـــکان مهیـــا می شـــود 
کشـــور بـــا وصـــول درآمدهـــای مالیاتـــی انجـــام شـــود و 
پـــول نفـــت، فقـــط و فقـــط بـــه ســـرمایه گذاری های 
زیربنایـــی و بین نســـلی اختصـــاص یابـــد؛ در ایـــن 
کـــم  کشـــور حا صـــورت امنیـــت و ثبـــات اقتصـــادی در 
شـــده و اقتصـــاد ایـــران در مقابـــل شـــوک های خارجـــی 

مقـــاوم می شـــود.

ـــرایط تحریـــم و  ـــی در ش ـــای مالیات ـــر درآمده ـــه ب تکی
کاهـــش درآمدهـــای نفتـــی، چـــه نقشـــی در بودجـــه 

ـــی دارد؟  ســـال آت
کـــه دولـــت تحـــت تحریـــم بزرگتریـــن  در شـــرایط فعلـــی 
اقتصـــاد جهانـــی اســـت، مالیـــات یکـــی از منابـــع 
درآمـــدی مهـــم اســـت. مالیـــات از 130 هـــزار میلیـــارد 
تومـــان در ســـال 1398 بـــه 175 هـــزار میلیـــارد تومـــان 
در ســـال 1399 افزایـــش یافتـــه اســـت؛ ایـــن مبلـــغ 
گذشـــته تقریبـــًا  حتمـــًا قابـــل وصـــول اســـت. در 8 مـــاه 
بـــاالی 95 درصـــد مالیـــات محقـــق شـــده اســـت. 
کـــه حـــدود 130 هـــزار  کارشناســـان ایـــن اســـت  بـــرآورد 
میلیـــارد تومـــان از ایـــن مبلـــغ تعییـــن شـــده بـــرای 
مالیـــات محقـــق می شـــود. در ســـال آینـــده دولـــت 
ــان از  ــارد تومـ ــزار میلیـ ــی ۴9 هـ ــم نفتـ ــر تحریـ ــه خاطـ بـ
ــروش  ــذارد. فـ ــروش می گـ ــه فـ ــود را بـ ــی خـ ــی مالـ دارایـ

اول؛ 
شفاف سازی 

کـــه الیحـــه بودجـــه ســـال 1399 بـــه عنـــوان ســـند دخـــل و خـــرج ســـال آینـــده از ســـوی  هفدهـــم آذرمـــاه بـــود 
رئیس جمهـــوری تقدیـــم مجلـــس شـــد؛ رقـــم کل ایـــن الیحـــه بـــا رشـــد 1۴ درصـــدی نســـبت بـــه بودجـــه ســـال 
ـــر  ـــغ  ب ـــده بال ـــال آین ـــت در س ـــی دول ـــه عموم ـــن بودج ـــت. همچنی ـــیده اس ـــان رس ـــارد توم ـــزار میلی ـــه 1988 ه 98، ب
کـــه نســـبت بـــه ســـال جـــاری 8.26 درصـــد افزایـــش نشـــان می دهـــد. بـــر اســـاس  563 هـــزار میلیـــارد تومـــان اســـت 
ـــان،  ـــارد توم ـــزار میلی ـــال ۴8۴ ه ـــن س ـــه ای ـــی بودج ـــع عموم ـــال 98، مناب ـــور در س ـــه کل کش ـــه بودج ـــداول الیح ج
درآمـــد اختصاصـــی دســـتگاه های دولتـــی ۷9 هـــزار میلیـــارد تومـــان و بودجـــه شـــرکت های دولتـــی، بانک هـــا و 
ـــرآورد شـــده اســـت. دولـــت در الیحـــه بودجـــه ســـال آینـــده  مؤسســـات غیرانتفاعـــی نیـــز 1.۴ هـــزار میلیـــارد تومـــان ب
کـــرده اســـت درآمدهـــای مالیاتـــی خـــود را نزدیـــک بـــه 2۷ درصـــد نســـبت بـــه قانـــون بودجـــه  کل کشـــور پیش بینـــی 
گفتگـــو بـــا »مهـــدی پازوکـــی«، اســـتاد اقتصـــاد دانشـــگاه عالمـــه طباطبایـــی  ســـال جـــاری افزایـــش دهـــد. حـــال در 
کاهـــش اتـــکا بـــه درآمدهـــای نفتـــی  کـــه آیـــا شـــرایط اقتصـــادی موجـــود، تـــوان  بـــه بررســـی ایـــن موضـــوع پرداخته ایـــم 

ـــی را دارد؟  ـــه درآمدهـــای مالیات ـــکا ب و افزایـــش ات

برای افزایش پایه مالیاتی
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امـــوال غیرمنقـــول دولـــت باعـــث چابکـــی دولـــت 
کثـــر دســـتگاه های اجرایـــی  می شـــود. مثـــًا در تهـــران ا
خانـــه  ایـــن  از  نگهـــداری  دارنـــد.  ســـازمانی  خانـــه 
بایـــد  دولـــت  دارد.  دولـــت هزینـــه  بـــرای  ســـازمانی 
بتوانـــد ایـــن هزینه هـــا را بـــه حداقـــل برســـاند. البتـــه 
ـــک  کوچ ـــه  ـــه ب ـــای اینک ـــه ج ـــد ب ـــا نبای ـــن واگذاری ه ای
کنـــد، بخـــش خصوصـــی را  کمـــک  شـــدن دولـــت 
کنـــد؛ متاســـفانه بیشـــتر واگذاری هـــا بـــه  تضعیـــف 
ــه  ــت بـ ــت و در نهایـ ــی نیسـ ــی واقعـ بخـــش خصوصـ

گـــذار می شـــود. بخـــش خصولتـــی وا
ــزار  بودجـــه هزینـــه ای در الیحـــه ســـال آینـــده 3۶7 هـ
میلیـــارد تومـــان اســـت؛ ایـــن نســـبت بـــه مصـــوب 
ــد  ــد دارد و ایـــن درصـ ــدود ۴ درصـ 1398 رشـــدی حـ
از رشـــد بودجـــه منطقـــی اســـت. از طرفـــی حقـــوق 
کارکنـــان و بازنشســـته ها 15 درصـــد در ســـال 1399 
افزایـــش یافتـــه و از بودجـــه هزینـــه ای حـــدود 100 هـــزار 
صنـــدوق  بازنشســـته های  حقـــوق  تومـــان  میلیـــارد 
کشـــوری و لشـــکری و ۲00 هـــزار میلیـــارد  بازنشســـتگی 
پرداخـــت  دولـــت  کارکنـــان  ســـایر  حقـــوق  تومـــان 

می شـــود.

ـــش  ـــر بخ ـــه ب ک کاری  ـــب و  کس ـــای  ـــه فض ـــه ب ـــا توج ب
ــی  ــرای اجرایـ ــت بـ ــت، دولـ ــم اسـ کـ ــی حا خصوصـ
چـــه  بایـــد  مالیاتـــی  پایـــه  افزایـــش  ســـاختن 

اقداماتـــی بـــرای ایـــن بخـــش انجـــام دهـــد؟ 
ـــرخ مالیـــات نـــگاه مثبتـــی  ـــه افزایـــش ن مـــردم نســـبت ب
کـــه دولـــت مجبـــور بـــه ایـــن وضعیـــت  ندارنـــد درحالـــی 
حکومـــت،  مجموعـــه  به معنـــای  دولـــت،  اســـت. 
گســـترش چتـــر مالیاتـــی، ابتـــدا بایـــد ســـعی  پیـــش از 
کار را بـــرای بخـــش خصوصـــی  کســـب و  کنـــد فضـــای 
بـــرای  اقتصـــادی  امنیـــت  و  کنـــد  تســـهیل  ســـالم 
ســـرمایه گذاری را فراهـــم آورد تـــا بخـــش خصوصـــی بـــه 
ـــه تولیـــد  فعالیـــت اقتصـــادی بپـــردازد، از ایـــن محـــل ب
کنـــد و دولـــت از آنهـــا مالیـــات  کســـب درآمـــد  برســـد و 
کـــم  ـــران حا ـــا ثبـــات اقتصـــادی در اقتصـــاد ای بگیـــرد ت
کـــه مقـــام معظـــم  شـــود. بـــه همیـــن دلیـــل اســـت 
ـــه امنیـــت و  ک کنیـــم  کاری  ـــد  ـــد بای ـــز فرمودن رهبـــری نی
کـــم شـــود. مـــن در شـــرایط فعلـــی  ثبـــات اقتصـــادی حا
اقتصـــاد ایـــران بـــا افزایـــش نـــرخ مالیـــات مخالـــف 
هســـتم. افزایـــش نـــرخ مالیـــات باعـــث تشـــدید رکـــود 
ایـــن  دولـــت  راهـــکار  تنهـــا  می شـــود.  اقتصـــاد  در 
ــه ســـمت  ــه بایـــد معافیت هـــای مالیاتـــی بـ کـ اســـت 
ـــود.  ـــازماندهی ش ـــی س ـــام مالیات ـــد نظ ـــرود و بای ـــر ب صف
اســـتفاده از آمـــار، اطاعـــات و تکنولـــوژی اطاعـــات 
ـــا آنهـــا جلـــوی  کـــه دولـــت می توانـــد ب ابزارهایـــی اســـت 
فـــرار مالیاتـــی را بگیـــرد. امـــا متاســـفانه فـــرار مالیاتـــی 

اقتصـــاد ایـــران بســـیار باالســـت.
ــاز اســـت؛  ــون نیـ ــا قانـ ــردن معافیت هـ ــن بـ ــرای از بیـ بـ
مالیاتـــی  معافیت هـــای  لغـــو  بـــرای  دولـــت  البتـــه 

در  یـــم  امیدوار و  می کنـــد  آمـــاده  را  الیحـــه ای 
از  یکـــی  شـــود.  تصویـــب  و  بررســـی  مجلـــس  ایـــن 
بحث هـــای اصـــاح ســـاختار بودجـــه ایـــن اســـت 
کـــه مالیـــات بـــه منبـــع پایـــدار درآمـــد دولـــت تبدیـــل 
خانـــوار  درآمـــد  مجمـــوع  بـــر  مالیـــات  مثـــًا  شـــود. 
ـــی  ـــه عدالـــت مالیات ـــد مـــا را یـــک قـــدم ب حتمـــًا می توان
کنـــد امـــا اینهـــا زمانـــی می توانـــد محقـــق شـــود  نزدیـــک 
کل اقتصـــاد ایـــران مالیـــات دهـــد نـــه ۴0 درصـــد  کـــه 

کشـــور. اقتصـــاد 

دولـــت و مـــردم چگونـــه بایـــد بـــه نقطـــه تعادلـــی در 
ــا  ــر دوی آنهـ ــع هـ ــه منافـ کـ ــند  ــات برسـ ــوزه مالیـ حـ

تامیـــن شـــود؟ 
گســـترش پایـــه مالیاتـــی اســـت نـــه  ــا راه ممکـــن،  تنهـ
ــر دولـــت بایـــد ســـعی  ــزان مالیـــات؛ از طـــرف دیگـ میـ
کنـــد.  کنـــد بـــا ایجـــاد شـــفافیت ایـــن مشـــکات را رفـــع 
کارمنـــدان  کـــه مالیـــات می دهنـــد  گروهـــی  االن تنهـــا 
بخـــش دولتـــی و بخـــش خصوصـــی هســـتند. بخـــش 
کـــه درآمـــد  غیـــر شـــفاف اقتصـــاد ایـــران، آن هایـــی 
نجومـــی دارنـــد مالیـــات نمی دهنـــد و هنـــوز دولـــت 
گروه هـــا مالیـــات بگیـــرد. دولـــت  موفـــق نشـــده از ایـــن 
ــردم  ــا مـ ــفاف بـ ــور شـ ــه طـ ــئله بـ ــاره ایـــن مسـ ــد دربـ بایـ
ـــر دولـــت ســـازماندهی  گ ـــه نظـــر مـــن ا ـــد. ب ســـخن بگوی
ــتاوردهای  ــد و از دسـ کنـ ــاح  ــات را اصـ ــول مالیـ وصـ
کنـــد،  نظـــام مالیاتـــی جهـــان توســـعه یافتـــه اســـتفاده 
قطعـــًا درآمـــد مالیاتـــی بیشـــتر خواهـــد شـــد. البتـــه مـــن 
ــا افزایـــش نـــرخ مالیـــات مخالـــف هســـتم. افزایـــش  بـ
نـــرخ مالیاتـــی در شـــرایط فعلـــی باعـــث شـــدت یافتـــن 

رکـــود می شـــود.
گـــر بتوانیـــم از دســـتاوردهای سیســـتم مالیاتـــی  مـــا ا
کنیـــم بـــه  پـــا اســـتفاده  کشـــورهای عضـــو اتحادیـــه ارو
از  بایـــد  می شـــود.  تمـــام  مشـــکات  می رســـد  نظـــر 
کنیـــم.  تکنولوژی هـــا بـــرای رصـــد درآمدهـــا اســـتفاده 
ایـــن سیســـتم  و در  کنیـــم  بایـــد سیســـتم طراحـــی 
شفاف ســـازی  ایـــن  باشـــد.  معنـــادار  شـــفافیت 
و انتشـــار عـــام مصـــارف مالیاتـــی، بایـــد در حـــوزه 
صـــورت  شـــهرداری ها  در  هـــم  شـــهری  خدمـــات 
یـــا  شـــهرداری  بودجـــه  کـــه  شـــود  معلـــوم  تـــا  گیـــرد 
کـــه از جیـــب شـــهروندان  همـــان عـــوارض و مالیاتـــی 
کجـــا خـــرج می شـــود.  وارد بودجـــه ایـــن نهـــاد شـــده، 
و  پاســـخگویی  بـــدون  مالیاتـــی،  حکمرانـــی  نظـــام 
مجبـــور  را  شـــهروندان  نمی توانـــد  شفاف ســـازی 
زود  یـــا  دیـــر  زیـــرا  کنـــد،  مالیـــات  پرداخـــت  بـــه 
کـــرد. مالیات دهنـــدگان آنـــان را بازخواســـت خواهنـــد 

مـــؤدی مالیاتـــی حـــق دارد بدانـــد چـــرا مشـــمول مالیات 
شـــده اســـت. حـــق دارد بـــه اســـناد و مـــدارک متضمـــن 
ــته باشـــد. بایـــد  تشـــخیص مالیـــات دسترســـی داشـ
بتوانـــد خـــود یـــا وکیـــل مالیاتـــی او در دادرســـی مالیاتـــی 
مأمـــوران  منصفانـــه  رفتـــار  طالـــب  و  یابـــد  حضـــور 

مالیاتـــی »به عنـــوان خدمـــه دولـــت« باشـــد. از طـــرف 
ـــد بداننـــد مالیـــات  ـــر بای دیگـــر شـــهروندان مالیات پذی
کجاهـــا  پرداختـــی آنـــان مصـــروف چـــه چیزهایـــی و در 
یـــم بـــا طراحـــی سیســـتم  خـــرج شـــده اســـت. امیدوار
بـــا  جامـــع مالیاتـــی و بازنگـــری در قانـــون مالیاتـــی 
اســـتفاده از اهـــرم شـــفافیت اطاعاتـــی، تکنولـــوژی 
کنیـــم پایـــه  اطاعـــات و تجربه هـــای قبلـــی،  ســـعی 
ـــی را  ـــرار مالیات ـــوی ف ـــم و جل ـــترش دهی گس ـــی را  مالیات

بگیریـــم تـــا معافیـــت مالیاتـــی بـــه صفـــر برســـد.

کفـــاف هزینه هـــای  آیـــا افزایـــش درآمدهـــای مالیاتـــی 
ـــر نیســـت  ـــا بهت ـــه نظـــر شـــما آی ـــت را می دهـــد؛ ب دول
ــود  ــای خـ کاهـــش هزینه هـ ــمت  ــه سـ ــت بـ ــه دولـ کـ
کـــه از مالیـــات  و مالیات ســـتانی از بخش هایـــی 

معاف انـــد بـــرود؟
مـــن هـــم بـــا ایـــن مســـئله موافـــق هســـتم؛ دولـــت بایـــد 
کار قـــرار دهـــد.  کاهـــش هزینه هـــای خـــود را در دســـتور 
اقتصـــادی  بنگاه هـــای  بهـــره وری  بایـــد  طرفـــی  از 
دولـــت باالتـــر برود.یکـــی از راهکارهـــای ممکـــن ایـــن 
ـــذراد  ـــه ای بگ ـــع مصوب ـــور قاط ـــه ط ـــت ب ـــه دول ک ـــت  اس
بنگاه هـــای دولتـــی  کـــه هیات مدیـــره  پاداشـــی  تـــا 
می گیرنـــد بـــا ســـودآوری و بهـــره وری بنگاه هـــا مرتبـــط 
باشـــد. چـــرا بایـــد یـــک بنـــگاه ورشکســـته بـــه هیـــات 
کان بدهـــد؟ این هـــا یکـــی  مدیـــره خـــود پاداش هـــای 

از اصـــول اصـــاح ســـاختاری بودجـــه اســـت.
کـــه جلـــوی شـــوک های  ـــه دنبـــال ایـــن اســـت  دولـــت ب
ـــه درآمـــد نفتـــی بدهـــد؛  ـــم ثابتـــی ب ـــرد و رق نفتـــی را بگی
یعنـــی درآمـــد دولـــت تحـــت تأثیـــر شـــوک مثبـــت و 
منفـــی قیمـــت نفتـــی قـــرار نگیـــرد. یـــا اینکـــه همیـــن 
ــود.  ــه شـ ــی هزینـ ــای عمرانـ ــوزه بودجه هـ ــد در حـ درآمـ
این هـــا راهـــکاری اصـــاح ســـاختار بودجـــه اســـت 
امـــا بـــرای رســـیدن بـــه نقطـــه مطلـــوب راه طوالنـــی در 

یـــم.▪ پیـــش دار

دولت، به معنای مجموعه حکومت، 
پیش از گسترش چتر مالیاتی، 

ابتدا باید سعی کند فضای کسب 
و کار را برای بخش خصوصی سالم 
تسهیل کند و امنیت اقتصادی برای 
سرمایه گذاری را فراهم آورد تا بخش 

خصوصی به فعالیت اقتصادی 
بپردازد، از این محل به تولید برسد 

و کسب درآمد کند و دولت از آنها 
مالیات بگیرد



۲۲
پرونده
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کلـــی مهمتریـــن نقطـــه تمایـــز بودجـــه 99  ـــه طـــور  از دیـــدگاه شـــما ب
گذشـــته چیســـت؟ ـــه  نســـبت ب

ســـال های  بـــه  نســـبت   99 ســـال  بودجـــه  تمایـــز  نقطـــه  مهم تریـــن 
کاهـــش وابســـتگی آن بـــه درآمد هـــای نفتـــی  و افزایـــش ســـهم  قبـــل 
ــی از  ــه بخشـ ــن بودجـ ــق ایـ ــی طبـ ــی اســـت. از طرفـ ــای مالیاتـ درآمدهـ
درآمدهـــا نیـــز قـــرار اســـت از محـــل فـــروش دارایی هـــای مالـــی متعلـــق 
ــان  ــارد تومـ ــزار میلیـ ــه 1۲۴ هـ ــًا بـ ــه مجموعـ کـ ــود  ــن شـ ــه دولـــت  تامیـ بـ
کـــه در بودجـــه تعییـــن شـــده  ـــه مالیـــات هـــم  ـــوط ب می رســـد. درآمـــد مرب
بـــه مجمـــوع 175 هـــزار میلیـــارد تومـــان می رســـد. عمـــده تفـــاوت ایـــن 
گـــر طبـــق ایـــن  بودجـــه افزایـــش نقـــش مالیـــات در تامیـــن درآمدهاســـت. ا
بودجـــه درآمـــد ناشـــی از مالیـــات بتوانـــد جایـــگاه خـــود را در درآمدهـــای 
کنـــد اتفـــاق  کاهـــش پیـــدا  کنـــد و وابســـتگی بـــه درآمـــد نفـــت  دولـــت بـــاز 
بســـیار خوشـــایندی رخ داده اســـت؛ امـــا بـــه شـــرط آنکـــه در حـــوزه 
وصـــول مالیـــات تمرکـــز اصلـــی بـــر شناســـایی پایه هـــای مالیاتـــی بیشـــتر 
کـــه تا به حـــال  گذاشـــته شـــود و تـــا حـــد ممکـــن فشـــار بـــر بخش هایـــی 
کنـــد و فشـــار اصلـــی بـــر بخش هایـــی  کاهـــش پیـــدا  مالیـــات داده انـــد 

کرده انـــد. کـــه از پرداخـــت مالیـــات فـــرار  تحمیـــل شـــود 

آیـــا اقتصـــاد ایـــران در حـــال حاضـــر مهیـــای زمینه هـــای الزم بـــرای 
کاهـــش اتـــکای بودجـــه بـــه درآمدهـــای نفتـــی اســـت؟

در حـــال حاضـــر مـــا چـــاره ای جـــز پذیـــرش شـــرایط بـــه وجود آمـــده 
ـــم و امـــکان صـــادرات نفـــت وجـــود داشـــت  ـــور نبودی ـــر مجب گ ـــم. ا ی ندار

سخت اما سازنده

/گفت وگو با عباس آرگون/ عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران

کـــه  ــرایطی  ــا بـــه نظـــر می رســـد در شـ بازهـــم روزهـــای بررســـی بودجـــه ســـال آتـــی رســـیده، امـ
ـــی  ـــر کس ـــت، کمت ـــی اس ـــادی و اجتماع ـــیب های اقتص ـــراز و نش ـــتخوش ف ـــور دس ـــر کش سراس
ـــه افزایـــش هـــر ســـاله کســـری بودجـــه  ـــا توجـــه ب از بودجـــه 99 انتظـــار تحـــوالت شـــگرف دارد. ب
ـــگ  ـــم کمرن ـــد ه ـــال بع ـــه س ـــه بودج ـــا ب ـــادی امیده ـــی اقتص ـــی و بین الملل ـــالت داخل و معض
کـــه خط مشـــی های اشـــتباه تـــا حـــدودی  اســـت. بـــا ایـــن وجـــود شـــاید هنـــوز امیـــدی باشـــد 
کـــرد. عبـــاس  دگرگـــون شـــده و بـــا یـــک فکـــر بکـــر بتـــوان مـــدل اقتصـــادی کشـــور را اصـــالح 
کـــه در ایـــن شـــماره از ســـتبران بـــه  آرگـــون، عضـــو هیـــات نماینـــدگان اتـــاق بازرگانـــی تهـــران 
ـــا شـــرایط  ـــردازد، رویارویـــی ب ـــی نقـــاط ضعـــف و قـــدرت بودجـــه ســـال 99 می پ بررســـی اجمال
فعلـــی کشـــور و حرکـــت بـــه ســـوی عـــدم اتـــکا بـــر نفـــت را ســـخت امـــا ممکـــن می دانـــد. وی 
معتقـــد اســـت تطبیـــق بـــا ایـــن شـــرایط نیازمنـــد زمـــان اســـت امـــا بـــدون اتـــکا بـــه نفـــت هـــم 
ـــدون نفـــت  ـــا اکنـــون ب کـــه بیشـــتر کشـــورهای دنی ـــا داشـــت؛ همانطـــور  ـــوان اقتصـــادی پوی می ت

بـــه حیـــات اقتصـــادی خـــود ادامـــه داده انـــد.

کاهش سهم نفت در بودجه؛

۲3
پرونده

بیم های 
بودجه 
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 سازوکار دولت باید بر مبنای 
ً
قطعا

دریافت عادالنه مالیات باشد و برای 
وصول این مهم باید انضباط مالی 

خود را افزایش دهد. یکی از راه های 
جبران کسری بودجه نیز همین افزایش 

انضباط مالی دولت و کاهش هزینه ها و 
ساماندهی بحث قاچاق است

مطمئنـــًا دولـــت هیچ وقـــت بـــا میـــل و اراده خـــود بـــه ایـــن سمت و ســـو 
کنـــون  نمی آمـــد و خـــود را بـــه ایـــن زحمـــت نمی انداخـــت. بـــه هـــر حـــال ا
کـــه مجبـــور بـــه پذیـــرش شـــرایط هســـتیم، ظرفیت هایـــی  همچـــون  هـــم 
ــب  ــم و به این ترتیـ کنیـ ــل  ــا را بالفعـ ــم آنهـ ــه می توانیـ کـ ــم  یـ ــات دار مالیـ
کنیـــم. امـــا دســـتیابی بـــه ایـــن  بـــدون اتـــکا بـــه نفـــت، بودجـــه را تکمیـــل 
کســـانی  کـــه اجـــازه ندهیـــم همـــه فشـــار بـــر  مهـــم، مشـــروط بـــر ایـــن اســـت 
ـــا حـــد ممکـــن  کـــه همیشـــه مالیـــات داده انـــد و ضمنـــا ت تحمیـــل شـــود 

معافیت هـــای مالیاتـــی را بـــه حداقـــل برســـانیم.

آیـــا درآمدهـــای پیش بینی شـــده در الیحـــه بودجـــه بـــا توجـــه بـــه 
ــرایط تحریـــم و متوســـط فـــروش نفـــت در ســـال جـــاری، قابـــل  شـ

دســـتیابی خواهـــد بـــود؟
بـــه  دســـتیابی  می فروشـــیم  االن  کـــه  نفتـــی  میـــزان  بـــه  توجـــه  بـــا 
درآمدهـــای پیش بینی شـــده تـــا حـــدی ســـخت اســـت امـــا بعیـــد و 

نیســـت. هـــم  دســـتیابی  غیرقابـــل 

در صـــورت عـــدم تحقـــق درآمـــد نفتـــی، دولـــت چگونـــه می توانـــد 
کنـــد؟ کســـری بودجـــه ناشـــی از ایـــن امـــر را جبـــران 

شـــما  اســـت.  بلند مـــدت  برنامه ریـــزی  یـــک  نیازمنـــد  کار  ایـــن 
کنیـــد. راه هایـــی  نمی توانیـــد بـــه طـــور نقطـــه ای بـــه ایـــن بحـــث نـــگاه 
هســـت امـــا بایـــد دیـــد چـــه نتایجـــی بـــا خـــود بـــه همـــراه دارد. مثـــا یکـــی 
کـــه  کســـری بودجـــه برداشـــت از بانـــک مرکـــزی اســـت  از راه هـــای تامیـــن 
کنـــد امـــا بی شـــک منتـــج بـــه افزایـــش تـــورم  شـــاید مشـــکل را ظاهـــرا حـــل 
کســـری بودجـــه باقـــی  می شـــود. بنابرایـــن تنهـــا یـــک راه بـــرای جبـــران 
کـــه  گســـترش پایه هـــای مالیاتـــی اســـت  می مانـــد و آن هـــم همـــان 

ــردم.  کـ ــاره  ــه آن اشـ ــر بـ پیش تـ
از طرفـــی دولـــت می توانـــد بخش هـــای بیشـــتری از دارایی هـــای خـــود 
کشـــور  و ارزآوری  ـــرای افزایـــش صـــادرات  ـــا تـــاش خـــود را ب را بفروشـــد ی
ــاس  ــا براسـ ــورهای دنیـ کشـ ــتر  ــر بیشـ ــال حاضـ ــد. در حـ کنـ مضاعـــف 
کثـــر آنهـــا بـــر  درآمـــد نفتـــی اداره نمی شـــوند؛ بلکـــه چرخـــه اقتصـــاد ا
کنیـــم  ظـــرف مـــدت  ـــد ســـعی  ـــز بای ـــا نی روی مالیـــات اســـتوار اســـت. م
ـــا  کـــه بتوانیـــم اقتصـــاد را ب ـــه جایـــی برســـانیم  زمـــان مشـــخص خـــود را ب
کـــه از یـــک قشـــر خـــاص  همیـــن مالیـــات بچرخانیـــم امـــا نـــه مالیاتـــی 

کـــه مطابـــق  گرفتـــه می شـــود بلکـــه مالیاتـــی  و بخش هـــای شـــفاف 
ــود. ــه می شـ گرفتـ ــه  عدالـــت و از همـ

درآمدهـــای  بـــرای  شـــده  در نظر گرفتـــه  افزایـــش  بـــه  توجـــه  بـــا 
مالیاتـــی، تاثیـــر ا یـــن امـــر را بـــر بخـــش تولیـــد، بازرگانـــی و ســـایر 
حوزه هـــای بخـــش خصوصـــی چطـــور ارزیابـــی می کنیـــد؟ آیـــا ایـــن 
مســـاله بـــه افزایـــش فشـــار بـــر تولیدکننـــدگان و پیمانـــکاران داخلـــی 

ــد؟ ــد شـ ــر نخواهـ منجـ
کنـــد  گـــر قـــرار باشـــد ایـــن مالیـــات بـــر بخش هـــای شـــفاف فشـــار وارد  ا
کـــرد. بخـــش خصوصـــی  کار آنهـــا را بـــا مشـــکل مواجـــه خواهـــد  مطمئنـــًا 
کار خـــود ادامـــه می دهـــد؛ بـــه  در حـــال حاضـــر هـــم بـــه ســـختی بـــه 
ــد  ــن بخـــش بایـ ــاالن ایـ ــای فعـ ــظ بقـ ــرای حفـ ــر دولـــت بـ ــن خاطـ همیـ
کـــه فشـــار مالیاتـــی آنهـــا بـــه حداقـــل برســـد؛  تمهیداتـــی بیندیشـــد 
کســـانی  کفـــه ســـنگین ایـــن فشـــار را بـــه ســـمت  ضمنـــا دولـــت بایـــد 
کنـــون بـــه هرنحـــوی از  ـــا تا کـــه از مالیـــات معـــاف هســـتند ی ســـوق دهـــد 

کرده انـــد. پرداخـــت آن فـــرار 

از  مالیـــات  عادالنـــه  دریافـــت  برمبنـــای  دولـــت  کار  و  ســـاز  آیـــا 
بخش هـــای مختلـــف اســـت؟ آیـــا ایـــن عدالـــت در مـــورد اقشـــاری 
اجـــرا  کرده انـــد  فـــرار  مالیـــات  پرداخـــت  از  امـــروز  تـــا  کـــه  هـــم 

؟ د می شـــو
قطعـــًا ســـازوکار دولـــت بایـــد بـــر مبنـــای دریافـــت عادالنـــه مالیـــات باشـــد 
ـــد.  ـــش ده ـــود را افزای ـــی خ ـــاط مال ـــد انضب ـــم بای ـــن مه ـــول ای ـــرای وص و ب
ـــز همیـــن افزایـــش انضبـــاط  کســـری بودجـــه نی ـــران  یکـــی از راه هـــای جب
کاهـــش هزینه هـــا و ســـاماندهی بحـــث قاچـــاق اســـت. مالـــی دولـــت و 

پیشنهاد شما برای بهبود الیحه بودجه چیست؟ 
کنـــم  ـــم پیشـــنهاد خاصـــی مطـــرح  ـــه شـــرایط  فعلـــی نمی توان ـــا توجـــه ب ب
ـــواردی  ـــی از م ـــاق یک ـــث قاچ ـــاماندهی بح ـــم س گفت ـــه  ک ـــور  ـــا همانط ام
ــده  ــق دولـــت شـ ــع حـ ــروز موجـــب تضییـ ــا امـ ــدان آن تـ ــه فقـ کـ ــت  اسـ
گمرکـــی  کشـــور طبعـــا درآمدهـــای  اســـت. بـــا ســـاماندهی قاچـــاق در 
ایـــن  و  می کنـــد  پیـــدا  افزایـــش  نیـــز  افـــزوده  ارزش  مالیـــات  شـــامل 

ــد.▪ کنـ ــه  ــری بودجـ کسـ ــران  ــه جبـ ــی بـ ــل توجهـ کمـــک قابـ ــد  می توانـ
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بدون نفت هم 
گر... می توانیم  ا

/گفت وگو با ابراهیم بهادرانی/  مشاور عالی رئیس اتاق تهران

کلـــی مهمتریـــن نقطـــه  از دیـــدگاه شـــما بـــه طـــور 
گذشـــته چیســـت؟ تمایـــز بودجـــه 99 نســـبت بـــه 
ـــه طـــور مشـــخص  مهم تریـــن تفـــاوت بودجـــه امســـال ب
نفتـــی  درآمـــد  بـــه  آن  وابســـتگی  گهانـــی  نا کاهـــش 
اســـت. عـــاوه بـــر ایـــن در ســـال آتـــی دولـــت بـــه نســـبت 
گذشـــته اوراق بیشـــتری منتشـــر خواهـــد  ســـال های 
ــدوق  ــت از صنـ ــور اسـ ــته مجبـ گذشـ ــش از  ــرد و بیـ کـ

کنـــد. توســـعه ملـــی اســـتفاده 

کاهـــش  آیـــا اقتصـــاد ایـــران در حـــال حاضـــر مهیـــای 
اتـــکای بودجـــه بـــه درآمدهـــای نفتـــی هســـت؟

ــی  ــوال را زمانـ ــن سـ ــم؟ ایـ یـ ــن دار ــز ایـ ــاره ای جـ ــا چـ آیـ
کاهـــش اتـــکا بـــه  گزینـــه ای جـــز  کـــه  بایـــد بپرســـید 
ـــه درآمـــد  ـــکا ب کاهـــش ات درآمـــد نفـــت داشـــته باشـــیم. 
نفتـــی انتخـــاب مـــا نیســـت؛ بلکـــه مـــا بـــه واســـطه 
یـــم ایـــن درآمـــد را حداقـــل  شـــرایط تحریمـــی مجبور
گرفتـــه  کـــه امـــروز  کنیـــم. تصمیماتـــی  فعـــًا فرامـــوش 
می شـــود نـــه براســـاس توانایـــی و امـــکان مـــا بلکـــه 
ــم اســـت. پـــس  ــر تحریـ گریزناپذیـ ــاس واقعیـــت  براسـ
کـــه در چنیـــن شـــرایطی هســـتیم حکومـــت  حـــاال 
ـــش  ـــق افزای ـــود را از طری ـــت خ کمی ـــوی حا ـــه نح ـــد ب بای

ــاند. ــی بنشـ کرسـ ــه  ــر بـ ــرق دیگـ ــا طـ ــات یـ مالیـ

الیحـــه  در  پیش بینی شـــده  درآمدهـــای  آیـــا 
ــرایط تحریـــم و متوســـط  ــا توجـــه بـــه شـ بودجـــه بـ
فـــروش نفـــت در ســـال جـــاری، قابـــل دســـتیابی 
خواهـــد بـــود؟ در صـــورت عـــدم تحقـــق درآمـــد 
کســـری بودجـــه  نفتـــی، دولـــت چگونـــه می توانـــد 

کنـــد؟ ناشـــی از ایـــن امـــر را جبـــران 
درآمـــد نفـــت در ســـال آتـــی حـــدود ۴8هـــزار میلیـــارد 
تومـــان در قبـــال فـــروش حـــدود یـــک میلیـــون بشـــکه 
پیش بینـــی شـــده اســـت. بـــه نظـــر مـــن ایـــن درآمـــد 
تـــا انـــدازه ای قابـــل تحقـــق اســـت و خیلـــی هـــم دور 
از دســـترس نیســـت. درآمـــد پیش بینی شـــده نفـــت 
گذشـــته حـــدود 150 هـــزار میلیـــارد تومـــان در  در ســـال 
قبـــال فـــروش یـــک و نیـــم میلیـــون بشـــکه بـــود. بـــا توجـــه 
کـــه امســـال بـــرای فـــروش و درآمـــد نفـــت  کاهشـــی  بـــه 
ـــم  ـــن رق ـــم ای ـــر می کن ـــن فک ـــده اند م ـــل ش ـــه قائ در بودج

قابـــل دســـتیابی اســـت. 
کســـری بودجـــه هـــم دولـــت راه هایـــی  امـــا درصـــورت 
ــای بحـــث دارنـــد.  ــه هریـــک جـ کـ ــیده اســـت  اندیشـ
کســـری  کاهـــش  کـــه دولـــت بـــرای  یکـــی از راه هایـــی 
بودجـــه بـــه آن متوســـل شـــده فـــروش اوراق اســـت. 
شـــاید بتـــوان بـــا فـــروش بیشـــتر اوراق در ظاهـــر بـــه 
ــا ممکـــن اســـت ایـــن  کـــرد امـ کمـــک  تامیـــن بودجـــه 

کار تعـــادل پرداخـــت و دریافـــت را بر هـــم  بزنـــد و منجـــر 
بـــه افزایـــش بدهـــکاری دولـــت شـــود. البتـــه برخـــی 
کار نداشـــتیم امـــا  معتقدنـــد امســـال چـــاره ای جـــز ایـــن 
بـــا توجـــه بـــه اینکـــه افزایـــش فـــروش اوراق ســـاده ترین 
راه حـــل اســـت بهتـــر اســـت دولـــت همـــه راهکارهـــا را 

کنـــد.  کامـــل بررســـی  بـــه طـــور 
زمانـــی  اوراق  فـــروش  افزایـــش  اقتصـــادی  نظـــر  از 
کـــه بـــرای تســـریع پیشـــرفت یـــک پـــروژه  مبـــاح اســـت 
ــود و  ــول شـ ــر وصـ ــروژه زودتـ ــود پـ ــا سـ ــود تـ ــتفاده شـ اسـ
کـــه ســـود تســـریع آن پـــروژه از  همچنیـــن مهـــم اســـت 
کـــه بابـــت اوراق پرداخـــت می شـــود، بیشـــتر  ســـودی 
کـــه در آن بـــرای  کشـــوری ســـراغ دارم  کمتـــر  باشـــد. مـــن 
و  کننـــد  منتشـــر  اوراق  جـــاری  هزینه هـــای  تامیـــن 

بفروشـــند. 
گذشـــته اوراقـــی  بـــا این همـــه بـــا توجـــه بـــه اینکـــه ســـال 
کامـــل فـــروش  گرفتـــه بـــود بـــه طـــور  کـــه دولـــت درنظـــر 
ـــا راهکارهایـــی  ـــد ب نرفـــت دولـــت امیـــدوار اســـت بتوان
اوراق خـــود را بفروشـــد. بـــه نظـــر مـــن بـــا وجـــود ایـــن 
کـــه  راهکارهـــا دولـــت بایـــد تمـــام ســـعی خـــود را بکنـــد 

مجبـــور بـــه فـــروش اوراق نشـــود.
کاهـــش  یکـــی از راه هـــای دیگـــر مد نظـــر دولـــت بـــرای 
ــه  ــه در رابطـ کـ ــه فـــروش دارایـــی اســـت  کســـری بودجـ

بودجه بنـــدی بـــرای ســـال 99 مســـلما بـــا توجـــه بـــه شـــرایط فعلـــی ســـخت و دشـــوار اســـت. 
ـــوان  ـــی ت ـــه م ـــن بودج ـــال در تامی ـــای امس ـــن محدودیت ه گرفت ـــر  ـــا در نظ ـــی و ب کل ـــگاه  ـــک ن در ی
کـــرده بـــار کســـری های خـــود را تـــا حـــد امـــکان روی شـــانه مالیـــات و فـــروش  گفـــت دولـــت ســـعی 
کـــه هـــم از اتـــکای  کـــه ایـــن خـــود یـــک نقطـــه قـــوت اســـت؛ چرا دارایی هـــای خـــود بگـــذارد؛ 
ـــی  ـــش خصوص ـــازی بخ ـــت و فعال س ـــازی دول ـــه کوچک س ـــم ب ـــد و ه ـــت می کاه ـــر نف ـــور ب کش
ـــا ســـتبران،  گفتگـــو ب ـــاق تهـــران در  ـــی رئیـــس ات کمـــک می کنـــد. ابراهیـــم بهادرانـــی، مشـــاور عال
بـــا اشـــاره بـــه جزئیـــات بودجـــه 99، فـــروش شـــرکت ها و دارایی هـــای دولـــت  و مبـــارزه بـــا فـــرار 

کاال( را یکـــی از امتیـــازات آن می خوانـــد.  مالیاتـــی )باالخـــص از طریـــق قاچـــاق 

۲5
پرونده

بیم های 
بودجه 

کم امید 99
پیش شماره چهارم121 زمستان  98

بـــا آن هـــم نگرانی هایـــی وجـــود دارد؛ مثـــا  اینکـــه 
دولـــت بتوانـــد در شـــرایط رکـــود فعلـــی موفـــق بـــه فـــروش 
دارایی هـــا شـــود، مشـــخص نیســـت. طبـــق بودجـــه 
99 دولـــت قـــرار اســـت معـــادل ۴9 هـــزار و پانصـــد 
بفروشـــد  را  خـــود  دارایی هـــای  از  تومـــان  میلیـــارد 
)کل دارایی هـــای دولـــت 700 هـــزار میلیـــارد تومـــان 
ایـــن  کل  بتوانـــد  اســـت  امیـــدوار  دولـــت  اســـت(. 
کنـــد و از  مبلـــغ را از فـــروش دارایی هـــای خـــود تامیـــن 
وزارت دارایـــی هـــم اختیـــار فـــروش آنهـــا را درخواســـت 
ــدر از آن را  ــل چقـ ــد در عمـ ــد دیـ ــا بایـ ــت امـ ــرده اسـ کـ

بفروشـــند.  می تواننـــد 
کـــه  اســـت؛ چرا در ذات خـــود خـــوب  اقـــدام  ایـــن 
ک بیشـــتری  کوچکتـــر شـــود و امـــا دولـــت هرچـــه 
کشـــور بهتـــر اســـت. از طرفـــی  بفروشـــد بـــرای اقتصـــاد 
قـــرار اســـت معـــادل ارزش 11 هـــزار و پانصـــد میلیـــارد 
تومـــان از شـــرکت های دولـــت هـــم جـــزو دارایی هـــای 
کـــه آن هـــم بـــرای بخـــش  دولـــت بـــه فـــروش برســـد 
خصوصـــی خـــوب اســـت امـــا در شـــرایط رکـــود فعلـــی 
اینهـــا همـــه در حـــد پیش بینـــی اســـت و بایـــد دیـــد 

چقـــدر از آنهـــا عملـــی می شـــود.

بـــا توجـــه بـــه افزایـــش در نظر گرفتـــه شـــده بـــرای 
ــر بخـــش  ــر را بـ ــر ایـــن امـ درآمدهـــای مالیاتـــی، تاثیـ
بخـــش  حوزه هـــای  ســـایر  و  بازرگانـــی  تولیـــد، 
ایـــن  آیـــا  ارزیابـــی می کنیـــد؟  خصوصـــی چطـــور 
بـــر تولیدکننـــدگان و  بـــه افزایـــش فشـــار  مســـاله 

پیمانـــکاران داخلـــی منجـــر نخواهـــد شـــد؟
ــی  کمـ ــال  ــه امسـ ــی بودجـ ــد مالیاتـ ــن درآمـ ــر مـ ــه نظـ بـ
گذشـــته  اغراق شـــده اســـت. درآمـــد مالیاتـــی ســـال 
175 هـــزار میلیـــارد تومـــان بـــوده و درآمـــد مالیاتـــی 
هـــزار   195 اســـت  شـــده  پیش بینـــی  امســـال  کـــه 
میلیـــارد تومـــان اســـت. ۲0 هـــزار میلیـــارد تومـــان ایـــن 
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــت. ب ـــی اس گمرک ـــد  ـــه درآم ـــوط ب ـــغ مرب مبل
کســـب 175 هـــزار میلیـــارد  رکـــود اقتصـــادی فعلـــی 
کمـــی ســـخت بـــه نظـــر می آیـــد مگـــر اینکـــه از  تومـــان 
ــا  کننـــد و یـ یـــادی جلوگیـــری  ــا حـــد ز ــرار مالیاتـــی تـ فـ
کـــه ممکـــن اســـت حـــذف  معافیت هـــا را تـــا جایـــی 
ــغ  ــن مبلـ ــد ایـ ــرار باشـ ــر قـ گـ ــورت ا ــد. در غیر اینصـ کننـ
قبـــل هـــم  کـــه ســـال  از درآمـــد مالیات دهندگانـــی 
آن  بـــه  نمی تـــوان  شـــود  تامیـــن  داده انـــد  مالیـــات 
کمـــر  چنـــدان خوشـــبین بـــود و مســـلمًا ایـــن فشـــار 

بخـــش خصوصـــی را خـــم می کنـــد.
ـــه  ـــت هزین ـــده اس ـــث ش ـــی باع ـــرایط فعل ـــفانه ش متاس
تولیـــد بیـــش از حـــد بـــاال بـــرود و بـــا افزایـــش مالیـــات 
ــرایط از ایـــن هـــم ســـخت تر می شـــود. دولـــت  هـــم شـ
ــود تولیدکننـــدگان  ــه سـ کـ ــد  کنـ ــم  ــتری فراهـ ــد بسـ بایـ
و  مالیات دهـــی  قـــدرت  آن  به تبـــع  و  شـــود  بیشـــتر 
حاضـــر  حـــال  در  یابـــد.  افزایـــش  اشتغالزایی شـــان 
ــتیم؛ ضمـــن  ــا هسـ ــاد بیســـت و پنجـــم دنیـ ــا اقتصـ مـ
کار در میـــان 190  کســـب و  اینکـــه در زمینـــه فضـــای 
ــم 3-۴  ــال هـ ــم و هرسـ یـ ــرار دار ــه 1۲5 قـ ــور در رتبـ کشـ
کســـی  کـــه  یـــم. مشـــخص اســـت  رتبـــه پایین تـــر می رو
تمایلـــی بـــه ســـرمایه گذاری در چنیـــن فضایـــی نـــدارد. 

ـــدا  ـــش پی کاه ـــه  ـــود عرض ـــم ش ک ـــد  ـــه تولی ک ـــم  ـــی ه وقت
می کنـــد و قیمت هـــا بـــاال مـــی رود. از طرفـــی آمـــار 
بنابرایـــن  مـــی رود.  باالتـــر  روز  بـــه  روز  بیـــکاری هـــم 
کلـــی افزایـــش مالیـــات خـــوب اســـت امـــا  بـــه طـــور 
کـــرد تـــا تولیدکننـــدگان آنقـــدر  بایـــد شـــرایط را فراهـــم 
کـــه پرداخـــت مالیـــات نتوانـــد بـــه  قدرتمنـــد باشـــند 

آنهـــا لطمـــه بزنـــد.

عادالنـــه  دریافـــت  بـــرای  دولـــت  کار  و  ســـاز  آیـــا 
ـــه ویـــژه اقشـــاری  مالیـــات از بخش هـــای مختلـــف ب
کرده انـــد  کـــه تـــا امـــروز از پرداخـــت مالیـــات فـــرار 

مناســـب اســـت؟
ما30-۲0هـــزار  اســـت  مدعـــی  مالیاتـــی  ســـازمان 
گـــر ســـازمان  یـــم. ا میلیـــارد تومـــان فـــرار مالیاتـــی دار
کنـــد  مالیاتـــی موفـــق شـــود ایـــن درآمـــد را بالفعـــل 
گام بزرگـــی درجهـــت تامیـــن بودجـــه برداشـــته  مســـلما 
کـــه دولـــت مدعـــی آن  شـــده اســـت. رقـــم فـــرار مالیاتـــی 

کوچکـــی نیســـت.  اســـت رقـــم 
کشـــور می شـــود یکـــی  کـــه هـــرروز وارد  کاالی قاچاقـــی 
ــد  ــر دولـــت بتوانـ گـ ــی اســـت. ا ــرار مالیاتـ ــای فـ از راه هـ
یـــادی  کاالی قاچـــاق را بگیـــرد، مبلـــغ ز جلـــوی ورود 
کســـبه ای  می شـــود.  ســـرازیر  مالیاتـــی  مجـــرای  بـــه 
کـــه صندوقـــی ندارنـــد و هیـــچ مالیـــات و ســـودی 
بـــه دولـــت نمی دهنـــد نیـــز یکـــی از نمونه هـــای فـــرار 
گـــر دولـــت در ایـــن زمینـــه  مالیاتـــی هســـتند. بنابرایـــن ا
ــی  ــد مالیاتـ ــد درآمـ ــد می توانـ کنـ ــل  ــدی عمـ ــا جـ واقعـ
کنـــد. امـــا ایـــن خـــود نیازمنـــد جدیـــت  را متحـــول 
ــر  ــه شـــخصه فکـ ــن بـ ــه مـ کـ ــتگذاری اســـت  و سیاسـ
کـــردن  کافـــی بـــرای عملـــی  می کنـــم دولـــت امـــروز اراده 
ایـــن تئـــوری را دارد. باالخـــره پدیـــده قاچـــاق و فـــرار 
کشـــورها بـــا  مالیاتـــی منحصـــر بـــه مـــا نیســـت و همـــه 
کشـــورها قاچـــاق اتفـــاق  آن درگیـــر هســـتند. در همـــه 
کشـــوری  کمتـــر  کـــه در  می افتـــد امـــا بایـــد بپذیریـــم 
وارد  قاچـــاق  کاالی  دالر  میلیـــارد   1۴-15 ســـاالنه 

می شـــود.
برخـــاف بســـیاری از صاحبنظـــران، مـــن معتقـــدم 
یـــا  قاچـــاق  شـــامل  مالیاتـــی  فـــرار  از  جلوگیـــری 
کســـبه آنقدرهـــا هـــم ســـخت نیســـت.  فعالیت هـــای 
کســـبه خواســـته  کـــه دولـــت از  االن چنـــد ســـال اســـت 
صندوقـــی قـــرار دهنـــد و فـــروش خـــود را شفاف ســـازی 
کننـــد. مگـــر ایـــن پروســـه بـــه چنـــد ســـال وقـــت نیـــاز 
ـــار  ـــه آم ک دارد؟! مگـــر همیـــن چنـــد وقـــت پیـــش نبـــود 
کاال بـــه ۲5 میلیـــارد دالر رســـیده بـــود؟ ســـتاد  قاچـــاق 
کاال و دولـــت متحـــد شـــدند و بـــا  مبـــارزه بـــا قاچـــاق 
تـــاش جـــدی توانســـتند رقـــم آن را بـــه 1۴ میلیـــارد 
ــم  ــلمًا می تواننـــد همیـــن رقـ ــانند. مسـ ــروز برسـ دالر امـ
ـــد اراده و  ـــن نیازمن ـــه ای ک ـــد  ـــش دهن کاه ـــم  ـــی را ه فعل
کاری  جهـــد جـــدی اســـت. مـــن فکـــر می کنـــم هیـــچ 
غیر ممکـــن نیســـت. مهـــم، داشـــتن یـــک اراده واقعـــی 

اســـت.

بودجـــه  الیحـــه  بهبـــود  بـــرای  شـــما  پیشـــنهاد 
؟  چیســـت

کـــه بایـــد انجـــام  کارهـــای مهمـــی  بـــه نظـــر مـــن یکـــی از 
شـــود بررســـی بودجـــه شـــرکت های دولتـــی اســـت. 
بودجـــه و هزینـــه شـــرکت های دولتـــی ســـه برابـــر بودجـــه 
ـــد  ـــی توانن ـــه م ک ـــی  ـــا جای ـــد ت ـــت و بای ـــت اس ـــود دول خ
ـــه  ـــتقیم ب ـــه مس ـــن بودج ـــه ای ـــد. البت ـــش دهن کاه آن را 
جیـــب دولـــت نمـــی رود امـــا رقـــم ســـوددهی شـــرکت را 
کـــه ســـود شـــرکت افزایـــش  افزایـــش می دهـــد و زمانـــی 
بـــرای خـــود  را  کنـــد دولـــت یک دوازدهـــم آن  پیـــدا 
برمـــی دارد. متاســـفانه بیشـــتر شـــرکت های دولتـــی تـــا 
کـــه بایـــد و شـــاید مدیریـــت نشـــده اند و  امـــروز آنطـــور 
یـــادی  کـــه بخـــش ز هزینه هـــای آنهـــا آنقـــدر بـــاال بـــوده 

از ســـود درآمـــد را شـــامل شـــده اســـت.
کـــه دولـــت  کارهـــای مهـــم  و اثربخـــش  یکـــی دیگـــر از 
کنـــد بهبـــود فضـــای  ـــه آن توجـــه بیشـــتری  ـــد ب مـــی توان
اســـت.  خصوصـــی  بخـــش  بـــرای  کار  و  کســـب 
کار بهتـــر شـــود ســـود فعـــاالن  کســـب و  هرچـــه فضـــای 
اقتصـــادی هـــم بیشـــتر اســـت و دولـــت نیـــز می توانـــد 

کار هـــم  مالیـــات بیشـــتری از آنهـــا بگیـــرد. بـــرای ایـــن 
کنـــد. فقـــط بایـــد  الزم نیســـت دولـــت پولـــی خـــرج 
ــود را  ــر خـ گیـ ــا  ــت و پـ ــنامه های دسـ ــررات و بخشـ مقـ

کنـــد. کمتـــر  کـــه شـــده  کمـــی هـــم 
ـــت  ـــت دول ـــوب اس ـــه خ ک ـــم  ـــری ه ـــوارد دیگ ـــی از م یک
تومانـــی  ارز ۴۲00  پرداخـــت  کنـــد  خـــودداری  آن  از 
کاالهـــای اساســـی اســـت. تـــورم  بـــرای  واردات دارو و 
کاالهـــای اساســـی بیشـــتر از همـــه  مـــواد غذایـــی و 
آنهـــا  وارد کننده هـــای  از  یکـــی  گـــر  ا و  کاالهاســـت 
قیمـــت خـــود را فقـــط یـــک دالر افزایـــش دهـــد بـــا توجـــه 
بـــه دالر 13 هـــزار تومانـــی حـــدود 8 هـــزار تومـــان بـــه 
دســـت مـــی آورد و همیـــن زمینـــه سوء اســـتفاده های 

یـــادی را فراهـــم می کنـــد. ز
از طرفـــی در رابطـــه  بـــا یارانه هـــا هـــم قـــرار بـــود دولـــت 
کـــه  کنـــد  کـــم  یارانه هـــای ســـه دهـــک بـــاالی جامعـــه را 
یـــادی را  گـــر انجـــام شـــود مبلـــغ ز کار ا نکـــرد. خـــود ایـــن 
بـــه جیـــب دولـــت ســـرازیر می کنـــد. بحـــث مـــا البتـــه 
دربـــاره طبقـــه پاییـــن و متوســـط جامعـــه نیســـت؛ 
کـــه هنـــوز یارانـــه  بلکـــه منظـــور طبقـــه مرفهـــی اســـت 

می گیرنـــد.▪

کاالی قاچاقی که هرروز وارد کشور 
می شود یکی از راه های فرار مالیاتی 
گر دولت بتواند جلوی ورود  است. ا

کاالی قاچاق را بگیرد، مبلغ زیادی 
به مجرای مالیاتی سرازیر می شود. 

کسبه ای که صندوقی ندارند و 
هیچ مالیات و سودی به دولت 

نمی دهند نیز یکی از نمونه های فرار 
مالیاتی هستند
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مشاوره با بخش خصوصی 

/گفت وگو با سیده فاطمه مقیمی/  عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران

گذشـــته  مهمتریـــن نقطـــه تمایـــز بودجـــه 99 بـــا 
چیســـت؟

آن  بـــا  امســـال  کـــه  مهمـــی  ســـرفصل های  از  یکـــی 
کاهـــش درآمدهـــای نفتـــی اســـت.  درگیـــر هســـتیم، 
بـــا توجـــه بـــه اینکـــه در ســـال آتـــی نمی تـــوان ماننـــد 
کـــرد، طبـــق بودجـــه  ســـابق روی درآمـــد نفـــت حســـاب 
کشـــور روی  ارائـــه شـــده دولـــت بیشـــترین بـــار درآمـــدی 
کـــه در ایـــن رابطـــه  مالیـــات خواهـــد بـــود. امـــا چیـــزی 
بنگاه هـــای  پرداخـــت  تـــوان  اســـت،  نگران کننـــده 
فعلـــی  اقتصـــادی  و  تجـــاری در شـــرایط تحریمـــی 
ـــر از  گزی ـــت نا ـــه دول ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ـــن ب ـــت. بنابرای اس
کســـری بودجـــه خـــود اســـت  افزایـــش مالیـــات و تامیـــن 
بنگاه هـــای  کـــه  کنـــد  پیـــدا  راهـــی  هم زمـــان  بایـــد 
اقتصـــادی تـــوان پرداخـــت ایـــن مالیـــات را داشـــته 

نجـــات  اقتصـــادی  رکـــود  از  طریقـــی  بـــه  و  باشـــند 
ـــت  ـــه وضعی ـــع ب ـــه موق ـــد ب ـــت نتوان ـــر دول گ ـــا ا ـــد. ام یابن
کنـــد  کمـــک  اقتصـــادی آشـــفته بنگاه هـــای تجـــاری 
بحـــران بـــدی را در پیـــش خواهیـــم داشـــت. منابـــع 
کنـــون بســـیار محـــدود  مالـــی بنگاه هـــای اقتصـــادی ا
گـــر تغییـــری در وضعیـــت اقتصـــادی اتفـــاق  اســـت و ا
یـــادی را بـــه بخـــش  نیفتـــد، افزایـــش مالیـــات فشـــار ز

ــرد. کـ ــد  خصوصـــی تحمیـــل خواهـ

کاهـــش  آیـــا اقتصـــاد ایـــران در حـــال حاضـــر مهیـــای 
اتـــکای بودجـــه بـــه درآمدهـــای نفتـــی هســـت؟

بایـــد  دولـــت  فعلـــی  شـــرایط  بـــا  رویارویـــی  بـــرای 
بـــه نظـــر  کنـــد.  از قبـــل عمـــل  بســـیار با ماحظه تـــر 
کـــه در ردیف هـــای بودجـــه تعییـــن  مـــن هزینه هایـــی 

ــه  ــود. بـ ــل شـ ــکان تعدیـ ــا حد امـ ــد تـ ــت بایـ ــده اسـ شـ
ـــای  ـــد هزینه ه ـــم می توان ـــوز ه ـــت هن ـــد دول ـــر می رس نظ
ایـــن  گـــر  ا کنـــد.  محدود تـــر  را  بخش هـــا  برخـــی 
ــرور  ــه مـ ــًا بـ ــود مطمئنـ گرفتـــه شـ ــر  ماحظـــات جدی تـ
ــرای مواجهـــه  ــر می توانیـــم راه جایگزینـــی بـ ــان بهتـ زمـ
کنیـــم.  کاهـــش اتـــکای بودجـــه بـــه نفـــت پیـــدا  بـــا 
ـــبه  ـــک ش ـــت و ی ـــان اس ـــد زم ـــاله نیازمن ـــن مس ـــه ای البت
کشـــور بـــه نفـــت را  نمی تـــوان وابســـتگی اقتصـــادی 
ـــد آرام آرام  ـــر دولـــت بتوان گ ـــرد. ا کامـــل از بیـــن ب به طـــور 
کاهـــش هزینه هـــا و  یـــج بـــا تدابیـــری همچـــون  و بـــه تدر
کنـــد،  کـــم  ـــه نفـــت  ... وابســـتگی اقتصـــادی خـــود را ب
مطمئنـــًا در آینـــده شـــاهد شـــرایط بهتـــری خواهیـــم 
ــورت  ــه صـ ــر بـ ــن امـ ــم ایـ گفتـ ــه  کـ ــور  ــا همانطـ ــود. امـ بـ

تدریجـــی و بـــه مـــرور زمـــان امکان پذیـــر اســـت.

برنامـــه بودجـــه ســـال 99 بـــا توجـــه بـــه شـــرایط اقتصـــادی و تحریمـــات موجـــود یکـــی از 
ـــه  ـــی و نقط ـــی اصل ـــی رود. ویژگ ـــس م ـــه مجل ـــه ب ک ـــت  ـــی اس ـــاس ترین برنامه های حس
کاهـــش وابســـتگی بـــه درآمـــد نفتـــی  تمایـــز برنامـــه بودجـــه 99 بـــا ســـال های قبـــل، 
کنـــد  اســـت. دولـــت بایـــد از طرفـــی جایگزیـــن مناســـبی بـــرای درآمدهـــای نفتـــی پیـــدا 
کـــه اقتصـــاد کشـــور را از رکـــود فعلـــی نجـــات  و از طرفـــی هـــم بایـــد تدابیـــری بیندیشـــد 
گفتگـــو بـــا  دهـــد. »ســـیده فاطمـــه مقیمـــی«، عضـــو هیئـــت رییســـه اتـــاق تهـــران در 
ـــه او در  گفت ـــه  ـــد. ب کلـــی می دان ـــد یـــک بازنگـــری  ـــی را نیازمن ســـتبران بودجـــه ســـال آت
کـــه در تهیـــه برنامـــه بودجـــه ســـال آتـــی نظـــرات بخـــش خصوصـــی و اتـــاق  صورتـــی 
ــون  ــه اکنـ ــر از آنچـ ــزی قابـــل دفاع تـ ــه چیـ کار بـ ــود، حاصـــل  ــاظ شـ ــز لحـ بازرگانـــی نیـ

ـــل خواهـــد شـــد. هســـت، تبدی

غا یب در بودجه
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متاسفانه دولت در آماده سازی 
بودجه 99 از مشاوره و همفکری 
بخش خصوصی و اتاق بازرگانی 

به عنوان مشاور سه قوه، استفاده 
نکرده است. ای کاش دولت قبل 

از ارسال برنامه بودجه به مجلس 
نظر بخش خصوصی و اتاق 

گر  بازرگانی را هم جویا می شد. ا
 امروز 

ً
چنین اتفاقی می افتاد مطمئنا

با برنامه بودجه بهتر و
 قابل دفاع تری روبرو بودیم

کمـــک  نفتـــی  راه هـــای جایگزیـــن درآمـــد  از  یکـــی 
کـــردن راه  کارهـــای جدیـــد و همـــوار  کســـب و  بـــه 
گر  اســـت.ا خصوصـــی  بخـــش  بـــرای  درآمدزایـــی 
ــد  کنـ ــد حمایـــت  ــای جدیـ کارهـ کســـب و  دولـــت از 
برســـند مطمئنـــًا  بـــه درآمدزایـــی   بتواننـــد  آن هـــا  و 
می تواننـــد مالیـــات مرتبـــط بـــه خـــود را هـــم بـــه راحتـــی 
کار  کســـب و  بپردازنـــد و بـــه ایـــن ترتیـــب از طرفـــی 
کســـب  جدیـــد ایجـــاد شـــده و از طـــرف دیگـــر منابـــع 
مالیـــات بیشـــتر شـــده اســـت. امـــا وقتـــی هنـــوز در 
ـــت  ـــه فعالی ـــد و ادام کار  جدی ـــب و  کس ـــروع  ـــه ش زمین
آن بـــا مشـــکات متعـــدد روبـــرو هســـتیم، چنـــدان 
ــم  ــق چشـ ــن طریـ ــد از ایـ کســـب درآمـ ــه  ــم بـ نمی توانیـ

داشـــته باشـــیم.

الیحـــه  در  پیش بینی شـــده  درآمدهـــای  آیـــا 
ــرایط تحریـــم و متوســـط  ــا توجـــه بـــه شـ بودجـــه بـ
فـــروش نفـــت در ســـال جـــاری، قابـــل دســـتیابی 
خواهـــد بـــود؟ در صـــورت عـــدم تحقـــق درآمـــد 
کســـری بودجـــه  نفتـــی، دولـــت چگونـــه می توانـــد 

کنـــد؟ ناشـــی از ایـــن امـــر را جبـــران 
از   99 بودجـــه  آماده ســـازی  در  دولـــت  متاســـفانه 
اتـــاق  و  خصوصـــی  بخـــش  همفکـــری  و  مشـــاوره 

اســـتفاده  قـــوه،  ســـه  مشـــاور  عنـــوان  بـــه  بازرگانـــی 
کاش دولـــت قبـــل از ارســـال برنامـــه  نکـــرده اســـت. ای 
بودجـــه بـــه مجلـــس نظـــر بخـــش خصوصـــی و اتـــاق 
ــی  ــن اتفاقـ ــر چنیـ گـ ــد. ا ــا می شـ ــم جویـ ــی را هـ بازرگانـ
می افتـــاد مطمئنـــًا امـــروز بـــا برنامـــه بودجـــه بهتـــر و 

قابـــل دفاع تـــری روبـــرو بودیـــم. 
کنیـــم  بـــه هرحـــال در شـــرایط فعلـــی نبایـــد فرامـــوش 
و  هســـتند  اولویت هـــا  و  ضرورت هـــا  مهـــم  کـــه 
کســـری بودجـــه، دولـــت هـــم بـــه ناچـــار  درصـــورت 

می شـــود. هزینه هـــا  اولویت بنـــدی  بـــه  ملـــزم 
ـــد درآمدزایـــی و رونـــق  کســـری بودجـــه بای ـــرای تامیـــن  ب
گرفـــت. مالیـــات  کارهـــا را بســـیار جـــدی  کســـب و 
نمی توانـــد بـــه تنهایـــی بـــار مالـــی دولـــت را بـــه دوش 
بکشـــد. ایـــن روزهـــا بنگاه هـــای اقتصـــادی هـــرروز 
گـــر دولـــت چـــاره ای  کوچکتـــر می شـــوند و ا کوچکتـــر و 
ــود.  ــتر می شـ ــرروز بیشـ ــا هـ ــن تعطیلی هـ ــد ایـ نیندیشـ
بـــه عقیـــده مـــن برنامـــه بودجـــه ســـال آتـــی نیازمنـــد یـــک 
گـــر برنامـــه بودجـــه بر اســـاس  کلـــی اســـت. ا بازنگـــری 
نظـــرات بخـــش خصوصـــی و مســـئولین ذیربـــط تهیـــه 
کـــه  کار چیـــزی خواهـــد بـــود  شـــود مطمئنـــًا نتیجـــه 
کـــه  کـــرد. فرامـــوش نکنیـــم  بهتـــر بتـــوان از آن دفـــاع 
ـــه  ـــور تهی کش ـــادی  ـــال اقتص ـــک س ـــرای ی ـــن برنامـــه ب ای

ــتگی دارد. ــه آن بسـ ــور بـ کشـ ــده  ــود و آینـ می شـ

بودجـــه  الیحـــه  بهبـــود  بـــرای  اتـــاق  پیشـــنهاد 
؟  چیســـت

مـــا پیشـــنهادات خـــود را بـــه صـــورت مکتـــوب بـــه 
نهـــاد ریاســـت جمهـــوری و مجلـــس شـــورای اســـامی 
ــتفاده را  ــر اسـ کثـ ــه حدا کـ ــم  یـ ــم و امیدوار ــه داده ایـ ارائـ
کـــه مطـــرح شـــده اســـت،  از چارچوب هـــا و نکاتـــی 
کـــه ارائـــه شـــده، حاصـــل  ببرنـــد. پیشـــنهاد مکتوبـــی 
کل هیئـــت رئیســـه اتـــاق اســـت.  تجمیـــع نظـــرات 
کامـــا درســـت و  مـــن بـــاور دارم ایـــن پیشـــنهادات 
کارآمـــد اســـت و می توانـــد مســـبب تغییـــرات خوبـــی 

ــود.▪ ــال آتـــی شـ ــه سـ ــه بودجـ در برنامـ
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از مهمتریـــن  یکـــی  کشـــور  بودجـــه ســـاالنه  الیحـــه 
ــادی و  ــای اقتصـ ــاله فعالیت هـ ــر سـ ــاط عطـــف هـ نقـ

می شـــود.  محســـوب  صنعتـــی 
دقـــت  بـــا  بایـــد  اقتصـــادی  فعـــاالن  کـــه  نقطـــه ای 
کلـــی آن را رصـــد  رخدادهـــا، تحـــوالت و پیامد هـــای 
کســـب و  ـــر  کـــرده و در نهایـــت میـــزان اثربخشـــی آن را ب
کننـــد. البتـــه ایـــن تاثیرگـــذاری بـــرای  یابـــی  کار خـــود ارز
کارفرمـــای  کـــه دولـــت  صنایـــع زیرســـاختی نظیـــر بـــرق 
گســـترده تـــری  اصلـــی آن محســـوب می شـــود، ابعـــاد 
هـــم می یابـــد و لـــذا صاحبـــان ایـــن صنعـــت بایـــد 
حساســـیتی بیـــش از بســـیاری از صنایـــع نســـبت بـــه 

کشـــور داشـــته باشـــند.  بودجـــه ســـاالنه 
تفاوت هـــای  بـــا  شـــک  بـــی   ،1399 ســـال  بودجـــه 
گذشـــته در نیمـــه دوم آذر مـــاه  ملموســـی نســـبت بـــه 
بـــه مجلـــس تقدیـــم شـــد. هـــر چنـــد بـــه نظـــر می رســـد 
کلـــی بودجـــه صنعـــت بـــرق در  ــر ســـاختار های  تغییـ
ــان  ــان روی همـ ــداده و همچنـ ــم رخ نـ ــه هـ ایـــن الیحـ

پاشـــنه قدیمـــی می چرخـــد. 
افزایـــش 7 درصـــدی قیمـــت بـــرق در متـــن الیحـــه 
رکـــود  رونـــد  ادامـــه  از  نشـــانه  اولیـــن   ،99 بودجـــه 
صنعـــت بـــرق در ســـال آینـــده اســـت. اگرچـــه ســـهم 
کشـــور قریـــب بـــه  ایـــن وزارتخانـــه از بودجـــه عمومـــی 
1۲/5 درصـــد رشـــد داشـــته، امـــا همچنـــان بخـــش 
آب بیشـــترین ســـهم ـ بخوانیـــد 90 درصـــد ـ را از بودجـــه 
وزارت نیـــرو می بـــرد. ســـهم بـــرق هـــم بـــا افزایـــش 1۲ 
تومـــان  میلیـــارد  بـــاالی 9500  رقمـــی  بـــه  درصـــدی 
کل بودجـــه  رســـیده، امـــا هنـــوز هـــم تنهـــا ۶ درصـــد از 

نیـــرو را شـــامل می شـــود.  وزارت 
 مهمتریـــن و اصلی تریـــن پیـــش بینـــی از ســـال 1399 
کـــه رکـــود ناشـــی از کمبـــود نقدینگـــی بـــه  ایـــن اســـت 
دلیـــل محدودیت هـــای ناشـــی از کســـری بودجـــه در 
ــاله در  ــد یافـــت. ایـــن مسـ ــتمرار خواهـ ــرو اسـ وزارت نیـ
ـــرای جـــذب  کنـــار تحریـــم، عـــدم توانایـــی وزارت نیـــرو ب
گـــذاران خارجـــی بـــه دلیـــل تحریم هـــا و عـــدم  ســـرمایه 

توفیـــق بخـــش خصوصـــی بـــرای جـــذب فاینانســـور های 
ـــاد  ـــر اقتص ـــم ب ک ـــای حا ـــی ثباتی ه ـــل ب ـــه دلی ـــی ب خارج
کشـــور، فضـــای کســـب و کار صنعـــت بـــرق را همچنـــان 

ملتهـــب و نامســـاعد باقـــی می گـــذارد. 
ــراوان در ســـال  فعـــاالن صنعـــت بـــرق بـــه احتمـــال فـ
99 هـــم بـــا شـــرایطی دشـــوار مواجـــه خواهنـــد بـــود. 
کـــه وزارت نیـــرو هنـــوز هـــم بـــرای  ایـــن در حالـــی اســـت 
بیـــش از ۲30 قـــرارداد متوقـــف حوزه هـــای انتقـــال و 
ــل  ــه حـ کـ ــی  ــرده، در صورتـ ــی نکـ ــاره اندیشـ ــع چـ یـ توز
و فصـــل مســـاله ایـــن قرارداد هـــا بـــه رقمـــی بالـــغ بـــر 
کل بودجـــه ســـاالنه ایـــن  1۴00 میلیـــارد تومـــان ـ معـــادل 
وزارتخانـــه ـ نیـــاز خواهـــد داشـــت، مگـــر اینکـــه بـــرای 
اولویـــت  فاقـــد  قرارداد هـــای  هزینـــه  بـــدون  خاتمـــه 

کنـــد.  چـــاره اندیشـــی 
کـــه افزایـــش  نکتـــه حائـــز اهمیـــت دیگـــر ایـــن اســـت 
ـــورت  ـــرق در ص ـــت ب ـــدی قیم ـــد درص ـــی و چن تدریج
ثابـــت مانـــدن تـــورم و البتـــه همخوانـــی ایـــن افزایـــش 
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و  کارآمـــد  ســـاالنه می توانســـت سیاســـت  تـــورم  بـــا 
اثربخشـــی باشـــد. امـــا افزایـــش هفـــت درصـــدی بهـــای 
کشـــور بـــا تـــورم ۴0 درصـــدی  کـــه  بـــرق در شـــرایطی 
مواجـــه اســـت و فقـــط در طـــول ســـال جـــاری بـــا دو 
ــوده ایـــم، عمـــا یـــک  ــه بـ ــزرگ مواجـ جهـــش تورمـــی بـ

ــر اســـت.  اقـــدام نمادیـــن، شـــعارگونه و بـــی اثـ
ـــرو بلکـــه در  ـــه در چارچـــوب وزارت نی ـــرق ن صنعـــت ب
کـــه شـــامل مجموعه هـــای دولتـــی و  کان  نگاهـــی 
ـــژه ای در  ـــگاه وی بخـــش خصوصـــی اســـت، نیازمنـــد ن
بودجـــه 99 اســـت. هرچنـــد دولـــت ـ یـــا شـــاید ســـاختار 
کمیـــت ـ هنـــوز چنیـــن نـــگاه اســـتراتژیکی  کلـــی حا
کـــه  ـــرد  ک ـــد فرامـــوش  ـــا نبای ـــرق نداشـــته اســـت، ام ـــه ب ب
کشـــور،  کوچکتریـــن خدشـــه ای در سیســـتم برقرســـانی 
هزینه هـــای هنگفـــت اقتصـــادی، رفاهـــی و امنیتـــی 

در پـــی خواهـــد داشـــت.
بـــا  بـــا تغییـــری انـــدک و متناســـب  کـــه  بودجـــه ای 
صنعـــت  بـــرای  ســـاالنه  بودجـــه  ارقـــام  جابجایـــی 
بـــرق پیـــش بینـــی شـــده، درســـت مثـــل اســـتخوان 
گســـترده  الی زخـــم، فقـــط دامنـــه ایـــن آماســـیدگی را 
کـــه  کـــرد  ایـــن مســـاله را فرامـــوش  می کنـــد. نبایـــد 
بـــا  اخیـــر  ســـال  دو  طـــول  در  نیـــرو  وزارت  اگرچـــه 

اتـــکا بـــه ابزارهـــای مالـــی مختلـــف از جملـــه اوراق 
خزانـــه اســـامی، توانســـت بخـــش قابـــل توجهـــی از 
کنـــد، امـــا هنـــوز عقـــب  بدهی هایـــش را پرداخـــت 
گذار هـــای  ماندگـــی قابـــل توجهـــی نســـبت بـــه ســـرمایه 
توســـعه  در  و  دارد  بینـــی شـــده ســـاالنه اش  پیـــش 
چندانـــی  توفیـــق  بـــرق  صنعـــت  زیرســـاخت های 

اســـت.  نداشـــته 
کـــه منابـــع  الیحـــه بودجـــه ســـال 99 نشـــان می دهـــد 
ســـرمایه ای صنعـــت بـــرق شـــامل وام هـــای خارجـــی، 
دارایی هـــای  منابـــع عمومـــی،  بانکـــی،  تســـهیات 
ـــزار  ـــر 30 ه ـــغ ب ـــی بال ـــا، رقم ـــت ه ـــایر دریاف ـــاری و س ج
کـــه البتـــه تقریبـــا برابـــر بـــا ایـــن  میلیـــارد تومـــان اســـت 
ـــرای آن پیـــش بینـــی شـــده  رقـــم مصـــارف ســـرمایه ای ب

اســـت. 
منابـــع  کـــه  اســـت  ایـــن  اهمیـــت  حائـــز  نکتـــه 
نیـــرو  وزارت  بـــرای  شـــده  بینـــی  پیـــش  ســـرمایه ای 
تـــا چـــه حـــد قابلیـــت نقدشـــوندگی دارنـــد. مســـاله 
تســـهیات بانکـــی و وام هـــای خارجـــی بـــا توجـــه بـــه 
ــاید  انباشـــت بدهی هـــای بانکـــی ایـــن وزارتخانـــه شـ
قابـــل بحـــث باشـــد. همچنیـــن قریـــب بـــه ۲3 درصـــد 
اختصـــاص  دریافت هـــا  ســـایر  بـــه  منابـــع  ایـــن  از 

ــر  ــه نظـ ــول بـ ــکوک الوصـ ــم مشـ ــاز هـ ــه بـ کـ ــده  داده شـ
هزینه هـــای  کـــه  اســـت  حالـــی  در  ایـــن  می رســـد. 
ـــوده و  ـــل اجتنـــاب ب ـــه غیرقاب ســـرمایه ای ایـــن وزارتخان
کســـری بودجـــه  همیـــن امـــر می توانـــد بـــه ایجـــاد یـــک 

بـــزرگ منجـــر شـــود. 
همـــه  اســـت.  تیـــغ  لبـــه  روی  بـــرق  صنعـــت 
ــوزه ســـاخت و  ــه در حـ بخش هـــای ایـــن صنعـــت چـ
پیمانـــکاری و چـــه در زمینـــه بازرگانـــی و صـــادرات 
گســـترده ای  آســـیب های  و  جـــدی  مخاطـــرات  بـــا 
مواجهنـــد. اســـتمرار ایـــن بـــی توجهـــی هـــا، عـــدم 
ــرو بـــرای طـــرح مشـــکات بخـــش  جدیـــت وزارت نیـ
کشـــور  گیـــری  خصوصـــی در رده هـــای بـــاالی تصمیـــم 
ایـــن  چالش هـــای  حـــل  بـــرای  تعلـــل  همچنیـــن  و 
ـــی  ـــطح مل ـــی در س ـــروز بحران ـــه ب ـــد ب ـــت، می توان صنع

منجـــر شـــود. 
حضـــور،  بـــدون  بـــرق  صنعـــت  زیرســـاخت های 
فعالیـــت و اســـتمرار حیـــات ســـازندگان، پیمانـــکاران، 
کننـــدگان بخـــش خصوصـــی ایـــن  مشـــاوران و تامیـــن 
صنعـــت امـــکان پذیـــر نخواهـــد بـــود؛ لـــذا شـــاید وقـــت 
کـــه دولـــت و وزارت نیـــرو هشـــدار ها را  آن رســـیده 

جـــدی بگیرنـــد. ▪
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هـــای  شـــرکت  بـــا  مرتبـــط  موضوعـــات  بررســـی 
ــه مهمتریـــن  کـ ــاور پرونـــده ای اســـت  مهندســـی مشـ
بـــرق  صنعـــت  ابعـــاد  همـــه  دربرگیـــری  آن  ویژگـــی 
بـــرای همـــه  اســـت. به عبارتـــی دیگـــر ایـــن پرونـــده 
صنعـــت بـــرق طراحـــی شـــده و آینـــده ایـــن صنعـــت را 
به نوعـــی ترســـیم می کنـــد. بـــرای ورود بـــه ایـــن پرونـــده 
ــا و  ــی از پیگیری هـ ــر اســـت آلبومـ ــید بهتـ ــرم رسـ به نظـ
درخواســـت های ایـــن بخـــش را به نمایـــش بگـــذارم 
کنـــم. در  گـــذار  و قضـــاوت را بـــه ببینـــده ایـــن آلبـــوم وا
ایـــن آلبـــوم چهـــار نامـــه ارســـال شـــده در خصـــوص 
ــدون  ــاور بـ ــای مشـ ــرکت هـ ــه شـ ــا بـ ــات مبتـ موضوعـ
هـــر  در  و  شـــده  عنـــوان  متولـــی  و  گیرنـــده  ذکـــر 
بـــه موضـــوع و شـــرح آن اشـــاره  درخواســـت، فقـــط 

شـــده اســـت. 
ایـــن  خصـــوص  در  دیگـــری  اهمیـــت  حائـــز  نکتـــه 
کـــه موضـــوع طـــرح شـــده بـــه  پرونـــده، ایـــن اســـت 
کـــه بـــرای آینـــده صنعـــت  لحـــاظ اهمیـــت و ضرورتـــی 
کـــه بایـــد  بـــرق دارد، از پرونده هـــای حساســـی اســـت 
توســـط مســـئوالن محتـــرم صنعـــت بـــرق در اولویـــت 
کـــه  گیـــرد، چـــرا  تعییـــن تکلیـــف و راهگشـــایی قـــرار 
نمی توانـــد ماننـــد پرونده هایـــی از قبیـــل قراردادهـــای 
جبـــران  ارز؛  تیپ؛تعدیـــل  قراردادهـــای  متوقـــف؛ 
ـــد  ـــاز بمان ـــان و آنقـــدر ب ـــر پرداخـــت و ...، همچن تأخی
یـــا پرونـــده متقاضـــی  تـــا یـــا مدیـــر مربوطـــه عـــوض شـــود و

بـــه بایگانـــی ســـپرده شـــود.

صفحه اول آلبوم:
موضوع: نقش رکودزدایی مشاورین

قبیـــل  از  عواملـــی  کـــه  کشـــور  فعلـــی  شـــرایط  در 
تحریم هـــا، معـــادالت جدیـــد اقتصـــادی داخلـــی و 
خارجـــی، نـــرخ ارز، سیاســـت های اجرایـــی اصـــل ۴۴ 
و ...، پروژه هـــا و فعالیت هـــای عمرانـــی و درنتیجـــه 
کشـــور را تحـــت تأثیـــر قـــرار داده اســـت.  رشـــد و توســـعه 
مشـــاورین می تواننـــد در فرآینـــد رکودزدایـــی نقـــش 
کشـــورهای موفـــق  مؤثـــری ایفـــا نماینـــد. تجربـــه ســـایر 
کـــه  نشـــان می دهـــد  نیـــز  فـــوق  شـــرایط  درمعـــرض 
شـــرکت های مشـــاور می تواننـــد ســـهم انکارناپذیـــری 
از  برون رفـــت  ســـازوکارهای  معرفـــی  و  مطالعـــه  در 
فرصت هـــای  ایجـــاد  و  تهدیدهـــا  و  محدودیت هـــا 
جدیـــد یـــا بـــه بیـــان بهتـــر فرآینـــد رکودزدایـــی ایفـــا 

کننـــد. در ایـــن فرآینـــد تجربه شـــده، بـــاور و حمایـــت 
کارفرمایـــان  از مشـــاورین توســـط ذی نفعـــان به ویـــژه 
کـــه مشـــاورین در نقـــش  و حکمرانـــی، بـــه نحـــوی 
تصمیم ســـاز، تعریـــف شـــوند، بســـیار مؤثـــر اســـت.

کـــه بی شـــك شـــرایط موجـــود همیشـــه پایـــدار  ازآنجا
ــر  ــتادگی و مقاومـــت و صبـ نیســـت و در نهایـــت ایسـ

پیـــروز مـــی شـــود.
ـــاورین  ـــی مش ـــای مهندس ـــجام راهبرده ـــن رو انس از ای
کـــه  مشـــارکت  و  همفکـــری  نظـــام  یـــك  قالـــب  در 
حمایـــت و مســـاعدت ذی نفعـــان را نیـــز بـــه دنبـــال 
کشـــور  داشـــته باشـــد، می توانـــد در شـــرایط فعلـــی 
ســـهم پایـــه ای و مانـــدگاری بـــرای رکودزدایـــی داشـــته 

ــد. باشـ
کـــه در قالـــب فرآینـــد فـــوق  رویکردهـــای جدیـــدی 

گیـــرد، عبارتنـــد از: مـــورد توجـــه قـــرار مـــی 
1- شرایط تحریم و معادالت جدید اقتصادی

خدمـــات  صـــادرات  توســـعه  بهینـــه  مـــدل   -۲
نظـــارت و  مهندســـی 

3- پایـــش هزینه هـــای مرتبـــط بـــا قیمـــت تمام شـــده 
کار  از قبیـــل مالیـــات ارزش افـــزوده، بیمـــه، قوانیـــن 

و...
کاری و پرســـنلی و ترســـیم  پایـــش هزینه هـــای   -۴

پروژه هـــا قیمت گـــذاری  نظـــام  بـــرای  مدلـــی 
5- چگونگی ارتقای کیفی پروژه ها

ــی  ــی در مهندسـ ــد و بومـ ــدل جدیـ ــاد یـــك مـ ۶- ایجـ
ارزش و بهبـــود روش هـــا

کاالهـــای قابـــل  کیفیـــت  7- ایجـــاد نظـــام تضمیـــن 
اســـتفاده در پروژه هـــا

8- ایجـــاد نظام هـــای مالـــی مشـــارکتی مشـــاوره ای در 
انجـــام پروژه هـــا

توســـعه  متخصصیـــن،  نگهداشـــت  نظـــام   -9
داخـــل ســـاخت  از  حمایـــت  و  اشـــتغال 

ــاوره مهندســـی بـــرای انتقـــال  10- پایـــگاه دانـــش مشـ
دانـــش و جلوگیـــری از دوبـــاره کاری

11- مدیریت اقتصادی دارایی ها
1۲- روند سرمایه گذاری بخش خصوصی

13- طرح های افزایش کارآیی
ــن اســـت  ــوزه ایـ ــن حـ ــاالن ایـ ــته فعـ مهمتریـــن خواسـ
کان بـــا حمایـــت و مســـاعدت ها و ایجـــاد  کمـــا کـــه 
بـــه دانـــش،  کنترلـــی اجـــازه ندهیـــد  مکانیزم هـــای 

تجربـــه، تـــوان، ســـاختار، حیثیـــت و جایـــگاه و نیـــروی 
انســـانی بخـــش مهندســـی مشـــاور خدشـــه ای وارد 
نیـــروی  و  دانـــش  شـــرکت ها،  ایـــن  ســـرمایه  شـــود. 
انســـانی اســـت و هزینه هـــای ایـــن شـــرکت ها به طـــور 
بـــا  مقایســـه  در  و  پرســـنلی  هزینه هـــای  عمـــده 
هزینه هـــای پروژه هـــا به شـــدت ناچیـــز اســـت، لـــذا 
شـــرکت ها  ایـــن  هزینه هـــای  تأمیـــن  دغدغـــه  رفـــع 

کننـــده اســـت. کلیـــدی و تعییـــن  بســـیار 
از طرفـــی دیگـــر شـــرکت های مهندســـی مشـــاور خـــود 
کیفیـــت و اخـــاق حرفـــه ای،  را متعهـــد بـــه توســـعه 
رضایت منـــدی  افزایـــش  و  اســـتانداردها  رعایـــت 
کـــه ادامـــه  می داننـــد. ایـــن شـــرکت ها بایـــد بداننـــد 
تفکـــر  و  رویکـــرد  ایـــن  توســـعه  بـــه  حیات شـــان 

می باشـــد.

مشـــاور  و  پیمانـــکار  کارفرمـــا،  منافـــع   ،۲1 قـــرن  در 
خـــورده  گـــره  هـــم  بـــه  حیرت انگیـــزی  به صـــورت 
کشـــور ها و بخش هـــای مختلـــف  اســـت و توســـعه 
گـــروی رشـــد متـــوازن و متناســـب ایـــن ســـه بخـــش  در 
ایـــن فرآینـــد، همکاری هـــای  تأثیرگـــذار اســـت. در 
به ویـــژه  و  فعالیت هـــا  برون ســـپاری  و  متقابـــل 
و  پتانســـیل ها  از  اقتصـــادی  و  منطقـــی  اســـتفاده 
توســـعه  باعـــث  ذی نفعـــان،  ســـایر  توانمندی هـــای 
اهـــداف  از تحقـــق  و اطمینـــان  پایـــدار ســـاختاری 
می شـــود. پروژه هـــا  و  فعالیت هـــا  کیفـــی  و  کمـــی 

صفحه دوم آلبوم:
موضوع: دادخواهی

التمـــاس  یـــك  )دادخواهـــی(  نامـــه  ایـــن  موضـــوع 
و  رســـالت  یـــك  یـــادآوری  و  بیـــان  بلکـــه  نیســـت، 

اســـت. یـــت  مأمور
شـــرکت های مهندســـی مشـــاور، ســـهم انکارناپذیـــری 
در  بی بدیلـــی  نقـــش  به ویـــژه  و  کشـــور  توســـعه  در 
رکودزدایـــی در شـــرایط تحریـــم دارنـــد. ســـرمایه اصلـــی 
بـــه  ایـــن شـــرکت ها، نیـــروی انســـانی آنهـــا اســـت. 
همیـــن دلیـــل بیشـــترین آســـیب از هرگونـــه تاطـــم 
ناشـــی از تنش هـــا و تورم هـــای اقتصـــادی، متوجـــه 

آنهـــا خواهـــد بـــود.
ایـــن شـــرکت ها طـــی ســـال های اخیـــر، تـــورم و افزایـــش 
ــًا  کـــه عمـ کرده انـــد  ــا 3 برابـــری را تجربـــه  هزینـــه ای تـ

پرونده ای برای آینده ای بهتر
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کســـب نکرده انـــد. در حـــال  متناســـب بـــا آن درآمـــدی 
ـــاح  ـــاور به اصط ـــی مش ـــرکت های مهندس ـــر، ش حاض
ـــب  ـــات جی ـــون محتوی ـــد و چ ـــرج می کنن ـــب خ از جی
ــرعت  ــا سـ ــدود اســـت، بـ ــیار محـ ــرکت ها بسـ ایـــن شـ
به ســـمت فروپاشـــی پیـــش می رونـــد و اولیـــن تبعـــات 
ناشـــی از فروپاشـــی، بیـــکار شـــدن پتانســـیل دانشـــی 
یـــان به شـــمار  کشـــور ز کـــه بـــرای توســـعه  آنهاســـت 

مـــی رود.
ــرکت ها را  ــد ایـــن شـ ــه می توانـ کـ یکـــی از روش هایـــی 
ــع  ــی منابـ ــاح منطقـ ــد، اصـ ــات دهـ ــوق نجـ ــه فـ از تلـ
ــه افزایـــش هزینه هـــای ناشـــی  ــا باتوجه بـ درآمـــدی آنهـ
کـــه ســـایر روش هـــا  از تـــورم اســـت. بدیهـــی اســـت 
و  شـــرکت داری  رســـالت  و  مســـئولیت  حیطـــه  در 

بنـــگاه داری آنهاســـت.
شـــرکت های  هزینـــه  کـــه  اســـت  توضیـــح  بـــه  الزم 
اجـــرای  بـــا  مرتبـــط  هزینه هـــای  مقابـــل  در  مشـــاور 
بـــه  روز  و  اســـت  محـــدود  و  کـــم  بســـیار  پروژه هـــا، 
روز نیـــز منابـــع درآمـــدی ایـــن شـــرکت ها بـــه دالیـــل 
مختلـــف محدودتـــر می شـــود. ایـــن در حالـــی اســـت 
کـــه  کارفرمایـــی و ضوابطـــی  کـــه هـــر روز نـــوع رفتـــار 
دایره هـــای  می کنـــد،  تعریـــف  ســـازمان  آن  حتـــی 
کار و توســـعه حیـــات ایـــن  کســـب و  بســـته تری را بـــرای 

می کنـــد. ایجـــاد  شـــرکت ها 
ـــرای شـــرکت های مهندســـی  ـــذا خواهشمنداســـت ب ل
رو،  پیـــِش  اقتصـــادی  جنـــگ  شـــرایط  در  مشـــاور 
ــا  ــود تـ ــا آن پیش بینـــی شـ ــاری متناســـب بـ مـــدل رفتـ
کـــرده و بـــه  بتواننـــد در ایـــن جنـــگ نابرابـــر، ایســـتادگی 
فروپاشـــی نرســـند. ایـــن شـــرکت ها می تواننـــد افســـران 
خـــوب و تاثیرگـــذاری بـــرای تصمیم ســـازی در میـــدان 

جنـــگ اقتصـــادی باشـــند.

صفحه سوم آلبوم:
موضـــوع:  درخواســـت تدویـــن دســـتورالعمل های 
مهندســـی  خدمـــات  حق الزحمـــه  تعییـــن 

بـــرق نیـــروی  انتقـــال  و  تولیـــد  رشـــته های 
بـــازوی  به عنـــوان  مشـــاور  مهندســـی  شـــرکت های 
ـــه نیـــروی انســـانی مجـــرب  ـــکا ب ـــا ات ـــان ب کارفرمای فنـــی 
امکان ســـنجی  در  اساســـی  نقشـــی  متخصـــص  و 
کنتـــرل و نظـــارت بـــر پروژه هـــا  یابـــی طرح هـــا و  و ارز
ـــر شـــاهد  ایفـــا می کننـــد. متأســـفانه طـــی ســـالیان اخی
کارفرمایـــان از  تغییـــر رونـــد انتخـــاب مشـــاورین توســـط 
کیفیـــت بـــه ســـمت رویکردهـــای  مدل هـــای مبتنی بـــر 
گزینـــش براســـاس قیمت هـــای حداقلـــی  معطـــوف بـــه 
ــرکت های  ــدید شـ ــا رقابـــت شـ ــد بـ ــن رونـ ــتیم. ایـ هسـ
همـــکار منجـــر بـــه ســـقوط قیمت هـــا بـــه ســـطحی 
ـــز  ـــاه نی ـــری و نفرم ـــب باالس ـــل ضری ـــا حداق ـــه ب ک ـــده  ش
امـــکان به انجـــام رســـاندن پـــروژه در نقطـــه َسربه َســـر 
اشـــتیاق  باتوجه بـــه  آنکـــه  ضمـــن  نیســـت  عملـــی 
مشـــاورین منطقـــه ای جدیدالتأســـیس بـــه اخـــذ پـــروژه 
کســـب اعتبـــار از ســـویی و نیـــاز اضطـــراری برخـــی  و 
ــا و تأمیـــن  ــه بقـ ــرای ادامـ ــروژه بـ ــذ پـ ــه اخـ ــرکت ها بـ شـ
نقدینگـــی جـــاری از ســـوی دیگـــر افـــق روشـــنی نیـــز 
بـــرای برون رفـــت از ایـــن شـــرایط در حـــال حاضـــر قابـــل 

پیش بینـــی نیســـت. 
کـــه اخـــذ  نکتـــه مســـتتر و مهـــم در ایـــن میـــان آن اســـت 
یـــان آور و بـــدون توجیـــه اقتصـــادی ناشـــی  پروژه هـــای ز
کّمـــی،  ـــان مناقصـــات  از ایـــن رقابـــت مهلـــك در جری
مشـــاورین  بقـــای  ضـــرر  تحمیـــل  بـــا  آنکـــه  ضمـــن 
به دلیـــل  می ســـازد،  روبـــه رو  جـــدی  مخاطـــره  بـــا  را 
ــروج  ــرکت ها باعـــث خـ ــی شـ سیاســـت های انقباضـ
کشـــور از  نخبـــگان و ســـرمایه های انســـانی مجـــرب 
حـــوزه فعالیت هـــای فنـــی  گردیـــده و عمـــًا امـــکان 
کیفیـــت را در پروژه هـــا  ارائـــه خدمـــات مهندســـی با
منتفـــی می کنـــد. در چنیـــن شـــرایطی عدم حمایـــت 
کارفرمایـــان بـــه مباحـــث  کم توجهـــی  کان مدیریتـــی و 

ــده  ــع در آینـ ــاورین به طورقطـ ــاب مشـ ــی در انتخـ کیفـ
ــا در  ــی طرح هـ ــد مهندسـ ــی را در بعـ گزافـ ــای  هزینه هـ
ِپـــی خواهـــد داشـــت و مســـائل اجرائـــی و معضـــات 
کـــه  شـــد  خواهـــد  پروژه هـــا  گریبانگیـــر  الینحلـــی 

ــود. ــد بـ ــر نخواهـ ــادگی میسـ ــار آن به سـ ــران آثـ جبـ
کـــه علی رغـــم وجـــود دســـتورالعمل های مفیـــد  ازآنجا
ــی  ــات مهندســـی در برخـ ــه خدمـ تعییـــن حق الزحمـ
خدمـــات  حق الزحمـــه  بـــرای  کنـــون  تا رشـــته ها 
مهندســـی در رشـــته تولیـــد و انتقـــال نیـــروی بـــرق 
دســـتورالعملی از ســـوی آن ســـازمان محتـــرم تدویـــن 
مناســـب  قیمـــت  بـــرآورد  امـــکان  عمـــًا  و  نشـــده 
اســـتفاده  و  رشـــته  ایـــن  در  مهندســـی  خدمـــات 
قیمت هـــای  حـــذف  دســـتورالعمل  ظرفیـــت  از 
نـــدارد،  وجـــود  مربوطـــه  مناقصـــات  در  نامناســـب 
به منظـــور  می گـــردد  درخواســـت  جنابعالـــی  از  لـــذا 
حفـــظ و بقـــای بدنـــه مهندســـی مشـــاورین صنعـــت 
کارشناســـان  تـــا  بـــرق موافقـــت و دســـتور فرماییـــد 
آن ســـازمان محتـــرم بـــا تدویـــن دســـتورالعمل های 
تعییـــن حق الزحمـــه خدمـــات مهندســـی رشـــته های 
گامـــی اساســـی جهـــت  تولیـــد و انتقـــال نیـــروی بـــرق 
رفـــع ایـــن معضـــل برداشـــته و منشـــاء خیـــر و خدمتـــی 

گردنـــد. مانـــدگار در ایـــن حـــوزه 
کامـــل بـــه  کـــه مطمئنـــًا جنابعالـــی اشـــراف  ازآنجـــا 
شـــرایط موجـــود و معضـــات ایـــن حـــوزه داشـــته و 
همـــواره پشـــتیبان تقویـــت تـــوان مهندســـی و فنـــی 
ــذا مطلـــب  ــتید، لـ ــوده و هسـ ــرکت های داخلـــی بـ شـ

بقـــای  تـــداوم  بـــرای  درخواســـتی  به عنـــوان  فـــوق 
بـــرق  صنعـــت  مشـــاور  شـــرکت های  شـــرافتمندانه 
کارفرمایـــان  کیفــــی بـــه  کشـــور و ارائـــه خدمــــات فنـــی 
بـــوم خدمـــت جنابعالـــی  و پروژه هـــای ایـــن مـــرز و 
ارســـال  می گـــردد. درضمـــن ایـــن شرکــــت نیـــز آمــــادگی 
خـــود را در ایـــن زمینـــه بـــرای هرگونـــه همکــــاری بـــا 
ـــد. ـــام می نمای ـــرم اع ـــان محت ـــن آن سازمـ متخصصی

صفحه چهارم آلبوم:
و  مهندســـی  خدمـــات  حق الزحمـــه  موضـــوع: 

نظـــارت عالیـــه
ــا  ــاور بـ ــی مشـ ــرکت های مهندسـ ــر شـ ــال حاضـ در حـ
ـــده اند  ـــه رو ش ـــی روب ـــی و مال ـــدید بازرگان ـــکات ش مش
فروپاشـــی  و  بحران هـــا  بـــروز  امـــکان  یـــج  بتدر کـــه 

ــت. ــور اسـ ــا متصـ ــرای آنهـ ــاختاری بـ سـ
ـــی  ـــرکت های مهندس ـــدی ش ـــای ج ـــی از چالش ه یک
مشـــاور، مبادلـــه قراردادهـــای خدمـــات مهندســـی 
دارای  کـــه  اســـت،  عالیـــه  نظـــارت  و  طراحـــی  و 
کـــه  قیمـــت مقطـــوع و زمـــان مشـــخص اســـت. ازآنجا
زمـــان  مـــدت  در  عمـــده  به طـــور  فـــوق  پروژه هـــای 
مشخص شـــده در قـــرارداد بـــه دالیـــل مختلـــف اجـــرا 
نشـــده و دارای تآخیـــر هســـتند و معمـــواًل هیچ یـــك 
از عوامـــل فـــوق مرتبـــط بـــا حیطـــه وظایـــف شـــرکت 
کارفرمایـــان بعـــد از پایـــان دوره زمانـــی  مشـــاور نیســـت، 
قـــرارداد، نســـبت بـــه ابـــاغ الحاقیـــه تمدیـــد مـــدت 
قـــرارداد و بـــا قیـــد بـــدون تغییـــر در مبلـــغ آن اقـــدام 
ــرکت های  ــدت شـ ــوع بشـ ــن موضـ ــه ایـ کـ ــد  می نماینـ
و  قیمت هـــا  افزایـــش  بدلیـــل  را  مشـــاور  مهندســـی 
بویـــژه نـــرخ تـــورم در طـــول پـــروژه دچـــار چالـــش مالـــی 

می کنـــد.
لـــذا خواهشمنداســـت مقـــرر فرماییـــد بررســـی و امـــکان 
تعدیـــل ایـــن قبیـــل قراردادهـــا، حداقـــل براســـاس نـــرخ 
ـــورد  ـــور م کش ـــمی  ـــادی رس ـــط مب ـــده توس ـــورم اعام ش ت
گردد.ضمنـــا مقتضـــی  گیـــرد و مراتـــب ابـــاغ  نظـــر قـــرار 
در مـــورد ســـواالت مشـــروحه زیـــر تعییـــن تکلیـــف 

نماییـــد 
ــه  ــزم بـ ــاور ملـ ــی مهنـــدس مشـ ــرایط خصوصـ - در شـ
رعایـــت مقـــررات و ضوابـــط آن ســـازمان شـــده اســـت. 
ـــد  ـــت می توان ـــی اس ـــرکت دولت ـــك ش ـــه ی ک ـــا  کارفرم ـــا  آی

ـــد؟ ـــرا باش ـــزام مب ـــن ال از ای
کارفرمـــا نیـــز ملـــزم بـــه رعایـــت مقـــررات و  - چنانچـــه 
ضوابـــط آن ســـازمان باشـــد آیـــا مجـــاز اســـت مـــوادی از 

ـــه میـــل خـــود تغییـــر بدهـــد؟ شـــرایط عمومـــی را ب
لطفـــًا همیـــن چهـــار صفحـــه آلبـــوم را خـــوب ببینیـــد و 
یـــد و ســـر تـــکان ندهیـــد؛  بخوانیـــد و فقـــط تأســـف نخور
شـــما تفکـــر و ایـــده و قـــدرت حـــل ایـــن مشـــکات را بـــا 

یـــد. شـــرایط موجـــود نیـــز دار
مـــا شـــرکت های مهندســـی مشـــاور در صنعـــت بـــرق 
مـــا  کوچـــک و قانونـــی  کنیـــد و مشـــکات  بـــاور  را 
کنـــار ایـــن صنعـــت  کنیـــد. مـــا همیشـــه در  را حـــل 
گـــر جـــان و حیـــات داشـــته باشـــیم آینـــده  بوده ایـــم و ا
کنـــار  خـــوب و ُپرافتخـــاری را  بـــرای ایـــن صنعـــت در 

ــم زد.▪ ــم خواهیـ ــما رقـ شـ

شرکت های مهندسی مشاور، 
سهم انکارناپذیری در توسعه 

کشور و به ویژه نقش بی بدیلی در 
رکودزدایی در شرایط تحریم دارند. 

سرمایه اصلی این شرکت ها، 
نیروی انسانی آنها است. به همین 

دلیل بیشترین آسیب از هرگونه 
تالطم ناشی از تنش ها و تورم های 
اقتصادی، متوجه آنها خواهد بود
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کمیته هـــای فعـــال در زیرمجموعـــه ســـندیکا،  یکـــی از 
کـــه حـــدود هشـــت  کمیتـــه مهندســـین مشـــاور اســـت 
تحقـــق  به منظـــور  ســـندیکا  مجموعـــه  در  ســـال 
کمیتـــه و  اهـــداف خدمـــات مهندســـی بـــرای اعضـــای 
کمیته هـــا بمنظـــور  مشـــاوران و نیـــز همـــکاری بـــا ســـایر 
اهـــداف صنعـــت بـــرق فعالیـــت می کنـــد و درگیـــر 
کـــه اهـــم آنهـــا بشـــرح ذیـــل  تی اســـت  مســـائل و مشـــکا

اســـت: 
در تمامـــی ایـــن ســـال ها دغدغـــه اصلـــی مشـــاوران 
براســـاس  مطالبـــات  یافـــت  در و  پـــروژه  داشـــتن 
و  مدیریـــت  ســـازمان  بخشـــنامه های  و  مقـــررات 
کـــه بـــا تعطیلـــی ســـازمان  برنامه ریـــزی بـــوده اســـت 
ــتورالعمل  ــه دسـ ــدم ارائـ ــزی و عـ مدیریـــت و برنامه ریـ
پرداخـــت  بـــرای  مناســـب،  بخشـــنامه های  و 
بوده انـــد.  مواجـــه  جـــدی  مشـــکل  بـــا  حق الزحمـــه 
جملـــه  از  مختلـــف  روش هـــای  بـــا  کارفرمایـــان 
مناقصـــه، اســـتعام و حتـــی قبـــول مشـــاور به صـــورت 
ــد  کردنـ ــاور  ــاب مشـ ــه انتخـ ــدام بـ ــریفات اقـ ــرک تشـ تـ
و  نبـــوده  برخـــوردار  کاری  انضبـــاط  از  کار  ایـــن  کـــه 
کارفرمـــا مـــورد  هزینـــه نفر ـ ماهـــی هـــم بـــا توافـــق مشـــاور و 
کـــه  گاهـــا مشـــاورانی بودنـــد  پذیـــرش قـــرار می گرفـــت و 
کار  ـــه  ـــول ادام ـــای معم ـــر از نرخ ه ـــد پایین ت ـــا ۴0 درص ب

می دادنـــد.
بـــا احیـــای مجـــدد ســـازمان مدیریـــت و برنامه ریـــزی 
و فعـــال بـــودن ســـندیکا خوشـــبختانه تعامـــل آغـــاز 
حق الزحمـــه  پرداخـــت  جهـــت  بخشـــنامه هایی  و 
ـــه علیرغـــم مشـــکات اســـتفاده از آنهـــا  ک صـــادر شـــد 
در صنعـــت بـــرق ، لیکـــن در مجمـــوع بـــرای عملیـــات 

بخشـــنامه  جملـــه  از  بودنـــد  مناســـب  نظـــارت 
 .98 خـــرداد   18 مـــورخ   1۲90۴5 شـــماره  1۲905۶و 
ــندیکا  ــای نماینـــدگان سـ ــات و رفـــت و آمدهـ مکاتبـ
بـــه توانیـــر و ســـازمان مدیریـــت بیشـــتر و تعامـــل نســـبتا 
ــرر  ــا مقـ ــورد حق الزحمه هـ خوبـــی حاصـــل شـــد. در مـ
ــات  ــه اطاعـ کـ ــر  ــرکت توانیـ ــئولی از شـ ــرد مسـ ــد فـ شـ
گاهـــی الزم را در ارتبـــاط بـــا بخشـــنامه ها و  کافـــی و آ
دســـتورالعمل ها دارد بـــا ســـازمان مدیریـــت رایزنـــی 

کنـــد. 
کمیتـــه مهندســـین مشـــاور در نامه هـــا و جلســـاتی 
مســـائل  مدیریـــت  ســـازمان  در  توانیـــر  نماینـــده  بـــا 
اطاعـــات  ارائـــه  بـــا  و  منعکـــس  را  مشـــکات  و 
 1399 ســـال  در  تـــا  کـــرد  متقاعـــد  را  آنـــان  مـــدون 
پرداخـــت  جهـــت  روشـــن تری  بخشـــنامه های 
کننـــد. الزم بذکـــر اســـت  حق الزحمـــه مشـــاوران ارائـــه 
ــه  کمیتـ ــای  ــندیکا و اعضیـ ــاوران سـ ــدگان مشـ نماینـ
بصـــورت فـــردی یـــا بـــا معرفـــی ســـندیکا رایزنی هایـــی 
ــازمان مدیریـــت داشـــته اند. یکـــی از  ــا مســـئوالن سـ بـ
کـــه مشـــاوران درگیـــر آن هســـتند، ارائـــه  تی  مشـــکا
پیشـــنهادات خدمـــات مهندســـی در بخـــش طراحـــی 
بـــه  پیشـــنهاد  دو  کمیتـــه  کـــه  اســـت  مهندســـی  و 

کـــرده اســـت. صـــورت زیـــر ارائـــه 
گـــذاری انجـــام خدمـــات مهندســـی  1- درخواســـت وا
ــه در  کـ ــاور  ــط مشـ ــا توسـ ــی پروژه هـ ــی تفصیلـ و طراحـ
کارفرمـــا بخـــش خریـــد و اجـــرا را  صـــورت تصویـــب 
کننـــد بـــه  از طریـــق اســـتعام و یـــا مناقصـــه دنبـــال 

ــد. ــدا باشـ ــدا و PC جـ ــی بخـــش E جـ عبارتـ
جهـــت  مشـــاور  انتخـــاب  از  پـــس  کارفرمـــا   -۲

طراحـــی و بازبینـــی طـــرح پـــروژه را بصـــورت EPC بـــه 
گـــذار و  پیمانـــکاران مـــورد تائیـــد از طریـــق مناقصـــه وا
مشـــاور بازبینـــی طراحـــی و نظـــارت بـــر ســـاخت و اجـــرا 

را داشـــته باشـــد. 
جهـــت  بنـــد ۲  از  کارفرمایـــان  بیشـــتر  کـــه  آنجـــا  از 
حـــق  پرداخـــت  می کننـــد،  اســـتفاده  پروژه هـــا 
ـــا  ـــی ت ـــی طراح ـــه ، بازبین ـــی اولی ـــش طراح ـــه بخ الزحم
ــور  ــه همیـــن منظـ ــارت روشـــن نیســـت . بـ ــه نظـ مرحلـ
کمیتـــه مهندســـین مشـــاور پیشـــنهاداتی بـــه شـــرکت 
ـــام  ـــازمان انج ـــئوالن س ـــا مس ـــی ب کرات ـــه و مذا ـــر ارائ توانی
داده اســـت ولـــی تـــا لحظـــه نـــگارش ایـــن مطلـــب 
ــای  ــا رتبه هـ ــاوران بـ ــه ای حاصـــل نشـــده و مشـ مصوبـ
کـــه  گـــون ارائـــه می دهنـــد  گونا مختلـــف پیشـــنهادات 
ــکل  ــیار مشـ ــا بسـ کارفرمـ ــرای  ــری بـ ــا تصمیم گیـ بعضـ
ــه  ــات رئیسـ ــای هیـ ــور اعضـ ــن منظـ ــه همیـ ــت. بـ اسـ
کمیتـــه در آخریـــن نشســـت خـــود متعهـــد شـــدند در 
ــرارداد خدمـــات مهندســـی و بازبینـــی  ــورد مبلـــغ قـ مـ
کارفرمـــا مکانیســـم یـــا  طراحـــی بـــر حســـب درخواســـت 
کننـــد تـــا رقابـــت ســـالمی  مبالغـــی بـــا بـــازه الزم ارائـــه 
کـــه خوشـــبختانه نظراتـــی  در وصـــول پروژه هـــا باشـــد 
کمیتـــه بـــه شـــرکت  یابـــی در  واصـــل شـــده و پـــس از ارز
توانیـــر ارســـال شـــده تـــا در اختیـــار برق هـــای منطقـــه 
ای قـــرار دهنـــد و قراردادهـــا و حق الزحمـــه مشـــاوران از 
کنـــد. امیـــد اســـت بـــا همـــکاری  روال اصولـــی پیـــروی 
صمیمانـــه توانیـــر بـــا ســـندیکا و ســـازمان مدیریـــت و 
ــا  کارهـ ــذاری  گـ ــود در وا ــای موجـ ــزی خاءهـ برنامه ریـ
تکمیـــل و بـــرای پرداخـــت حق الزحمـــه بـــه مشـــاوران 

دســـتورالعمل مدونـــی تهیـــه و ابـــاغ شـــود.▪

نقش فراموش شده 
مهندسین مشاور در صنعت برق

/ منصور سعیدی / عضو علی البدل هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران 
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طـــی چنـــد ســـال اخیـــر متاســـفانه نقـــش مهندســـین 
کمرنگ تـــر از قبـــل  مشـــاور در صنعـــت بـــرق ایـــران 
شـــده و مدیـــران صنعـــت بـــرق بـــه ایـــن موضـــوع توجـــه 
کـــه عـــدم حضـــور مهندســـین مشـــاور باعـــث  ندارنـــد 
شـــده  پروژه هـــا  در  جبران ناپذیـــری  خســـارت های 
کـــه مهندســـان مشـــاور چـــه نقـــش و  اســـت. ایـــن 
وظیفـــه ای در چرخـــه فعالیـــت صنعـــت بـــرق دارنـــد 
ـــای  ـــی دارد، ج ـــا ضررهای ـــع ی ـــه مناف ـــا چ ـــور آنه و حض

بحـــث فـــراوان دارد.
گران تـــر  را  طرح هـــا  مشـــاور  مهندســـین  حضـــور 
مـــدت  ارزان تـــر؟ حضـــور مشـــاوران در  یـــا  می کنـــد 
کیفیـــت  زمـــان اجـــرای پروژه هـــا چـــه تاثیـــری دارد؟ آیـــا 
ــا  ــد؟ اینهـ ــدا می کنـ ــاوران افزایـــش پیـ ــا مشـ ــا بـ طرح هـ
کـــه در چنـــد ســـال اخیـــر ذهـــن  ســـئواالتی اســـت 
ــغول  ــود مشـ ــه خـ ــران را بـ ــرق ایـ ــت بـ ــئوالن صنعـ مسـ

کـــرده اســـت.
تمـــام پروژه هـــای صنعـــت بـــرق ایـــران دارای ســـه رکـــن 
ــدام  کـ ــر  ــر هـ گـ ــکار اســـت، ا ــاور و پیمانـ ــا، مشـ کارفرمـ
از ایـــن ســـه رکـــن وظایـــف خـــود را بـــه درســـتی انجـــام 
بـــه دوش بگیرنـــد،  یـــا وظایـــف دیگـــری را  ندهنـــد 
کیفیـــت و هـــم از لحـــاظ  آن پـــروژه هـــم از لحـــاظ 
میـــان  ایـــن  در  می شـــود.  ضـــرر  دچـــار  اقتصـــادی 
مهندســـین مشـــاور پررنگتریـــن نقـــش را ایفـــا می کننـــد 
کارفرمایـــان در پروژه هـــا  و در واقـــع بـــازوی فنـــی و امیـــن 

ــتند. هسـ
وظایـــف مهندســـین مشـــاور در صنعـــت بـــرق ایـــران 

عبـــارت اســـت از: 

1- مطالعات مقدماتی
۲- شناسایی پیمانکاران واجد شرایط

3- تهیه اسناد مناقصه و نقشه های ابتدایی
۴- بررسی اسناد مناقصه و انتخاب پیمانکار

5- طراحی یا مرور طراحی مدارك فنی
۶- نظارت بر ساخت و تست تجهیزات

7- نظارت بر نصب تجهیزات
8- نظارت بر راه اندازی پروژه

کـــدام وظایـــف بـــاال نیـــاز بـــه شـــرح و بســـط دارد   هـــر 
یـــم،  کـــه در ایـــن اینجـــا قصـــد پرداختـــن بـــه آن را ندار
یـــم نقـــش نظارتـــی مهنـــدس  آنچـــه قصـــد بیـــان آن را دار
کـــه در هـــر قســـمت از وظایـــف بـــه  مشـــاور اســـت 
یـــك مقایســـه، مشـــاور  اســـت. در  خوبـــی مشـــهود 
کـــه ایـــن قاضـــی  ماننـــد یـــك قاضـــی دادگاه اســـت 
کســـانی  نـــه وابســـته بـــه دولـــت اســـت و نـــه وابســـته بـــه 
کنـــد، در صنعـــت بـــرق ایـــن  کـــه بایـــد آنهـــا را قضـــاوت 
نقـــش مهندســـین مشـــاور در حـــال فراموشـــی اســـت. 
کـــه حتـــی  مهندســـین مشـــاور نبایـــد نگـــران آن باشـــند 
کردنـــد، ممکـــن  گـــر نقـــش خـــود را بـــه خوبـــی ایفـــا  ا
کارفرمـــا حضـــور نداشـــته  اســـت در پروژه هـــای بعـــدی 
معـــاش  تامیـــن  نگـــران  نبایـــد  مشـــاوران  باشـــند، 
ــین  ــرکت های مهندسـ ــند. در شـ ــود باشـ ــان خـ کارکنـ
مشـــاور بایـــد متخصص تریـــن مهندســـین مشـــغول 
کار باشـــند تـــا بتواننـــد بـــه درســـتی اشـــکاالت  بـــه 
مهندســـین  کننـــد.  رفـــع  و  تشـــخیص  را  طرح هـــا 
گذرانـــدن  مشـــاور الزم اســـت بطـــور مســـتمر در حـــال 

آموزش هـــای مختلـــف و یادگیـــری باشـــند. نبایـــد 
شـــرکت  ســـوددهی  انتظـــار  مشـــاور  مهندســـین  از 
ــرکت  ــورت شـ ــون در آن صـ ــد، چـ ــته باشـ ــود داشـ وجـ
کـــم  کارکنـــان خـــود  مجبـــور اســـت از حقـــوق و مزایـــای 
کنـــار رفتـــن نیروهـــای  کـــه ایـــن موضـــوع باعـــث  کنـــد 
حرفـــه ای و متخصـــص خواهـــد شـــد. ســـرمایه اصلـــی 
انســـانی  نیـــروی  مشـــاور  مهندســـین  شـــرکت های 
ایـــن نیـــروی انســـانی بایـــد دائـــم در  کـــه  آنهاســـت 
حـــال آمـــوزش و تجربـــه باشـــد، هـــر چقـــدر مهندســـین 
مشـــاور باســـوادتر باشـــند، پروژه هـــا موفق تـــر خواهنـــد 

بـــود.
معـــاش  امـــرار  دغدغـــه  کـــه  مشـــاوری  مهندســـین 
کیفیـــت  داشـــته باشـــند یـــا بـــه فســـاد می رونـــد یـــا 
کـــه در هـــر دو صـــورت  کاهـــش پیـــدا می کنـــد  کارشـــان 
وزارت  در  متاســـفانه  می شـــوند.  متضـــرر  پروژه هـــا 
ـــل  ـــه تعدی ـــه دغدغ ک ـــدری  ـــه آنق ـــازمان برنام ـــرو و س نی
و جبـــران بـــرای ســـازندگان و پیمانـــکاران وجـــود دارد، 
بـــرای مهندســـین مشـــاور وجـــود نـــدارد بـــه عنـــوان 
مثـــال افزایـــش قیمـــت بنزیـــن هزینـــه ســـنگینی را بـــه 
کـــرد ) تمـــام نظـــارت  مهندســـین مشـــاور تحمیـــل 
هـــای خـــط و بعضـــا پســـت و نیـــروگاه نیـــاز بـــه ماشـــین 
دارد( و یـــا افزایـــش اجاره هـــا در ســـال جـــاری، هزینـــه 
یـــادی را روی دوش تمـــام دفاتـــر مهندســـین مشـــاور  ز
گذاشـــته اســـت. نکتـــه دیگـــر اســـنکه هیـــچ روش 
واحـــدی بـــرای قیمت گـــذاری و امتیـــاز دهـــی وجـــود 
نـــدارد. هـــر ســـاله شـــاهد ارزان تـــر شـــدن خدمـــات 
کارفرمایـــان از ایـــن  مهندســـی هســـتیم و متاســـفانه 
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ــت یـــک روش  ــذا الزم اسـ ــد لـ ــت دارنـ ــوع رضایـ موضـ
ــین  واحـــد جهـــت قیمت گـــذاری خدمـــات مهندسـ
مشـــاور اســـتخراج و توســـط ســـازمان برنامـــه بـــه تمـــام 

دســـتگاه ها ابـــاغ شـــود. 

آسیب شناسی نظارت مهندسین مشاور
کـــدام از اعضـــای جامعـــه مهندســـی  مســـلمًا بـــر هیـــچ 
کـــه نظـــارت مؤثـــر و مبتنـــی بـــر قوانیـــن  پوشـــیده نیســـت 
و قواعـــد مهندســـی و اســـتانداردهای ایـــن امـــر، نقـــش 
احـــداث  و  اجـــرا  در  انکارناپذیـــری  و  مهـــم  بســـیار 
یـــك پـــروژه صنعتـــی ایفـــا می کنـــد امـــا متأســـفانه بنـــا 
بـــه دالیـــل مختلفـــی، اهمیـــت و نقـــش ایـــن بخـــش 
کشـــور مـــا از متـــن بـــه حاشـــیه  گذشـــت ایـــام در  بـــا 
ــری و بی توجهـــی  ــورد بی مهـ رانـــده شـــده و شـــدیدا مـ
واقـــع شـــده اســـت. ایـــن بی مهـــری نـــه تنهـــا از ناحیـــه 
از جانـــب  بلکـــه حتـــی  پیمانـــکاران  و  کارفرمایـــان 
مدیـــران و مســـئوالن ارشـــد شـــرکت های مهندســـی 
خدمـــات  ایـــن  دهنـــده  ارائـــه  عمـــًا  کـــه  مشـــاور 
کامـــًا محسوســـی مشـــهود اســـت.  هســـتند نیـــز بطـــور 
ــل  ــارت در عمـ ــر نظـ ــه امـ کـ ــت  ــح نیسـ ــه توضیـ الزم بـ
کـــه  اســـت  اهدافـــی  تمامـــی  چکیـــده  و  عصـــاره 
مهنـــدس مشـــاور در دفاتـــر مرکـــزی خـــود در راســـتای 
ـــا  کارفرم ـــع  ـــت از مناف ـــه همـــان صیان ک وظایـــف خـــود 
در  متأســـفانه  می کنـــد.  دنبـــال  اســـت،  )پـــروژه( 
کـــه پـــس  کـــم نیســـتند پروژه هایـــی  ــر  ســـال های اخیـ
ـــدا  ـــه در ابت ک ـــی  ـــا اهداف ـــف ب ـــل مختل ـــه دالی ـــرا ب از اج
بـــرای آن متصـــور شـــده بـــود، دارای انحرافـــات و یـــا 
یـــادی هســـتند. ایـــن مـــوارد را از منظـــر  کاســـتی های ز
فنـــی می تـــوان در زمینه هایـــی ماننـــد عـــدم تطابـــق 
تجهیـــزات و لـــوازم بـــا طرح هـــای مصـــوب، اجـــرای 
کیفیـــت و غیرقابـــل انطبـــاق بـــا  نامناســـب و فاقـــد 
عـــدم  مرســـوم،  اســـتانداردهای  و  دســـتورالعمل ها 
 ،As Built وجـــود مـــدارك، مســـتندات، نقشـــه های
گزارش هـــا و در بخـــش مدیریتـــی  ـــج آزمایش هـــا و  نتای
و در  زمانبنـــدی  برنامـــه  بـــر روی  کنتـــرل  عـــدم  نیـــز 
کـــه عقـــب ماندگـــی  گزارشـــاتی متقـــن  دســـت نداشـــتن 
اهـــداف  بـــا  را  اجرایـــی  فعالیت هـــای  انحـــراف  و 

کـــرد. کنـــد ، مشـــاهده  برنامه ریـــزی مشـــخص 
کلـــی اشـــاره  کـــه در فـــوق بصـــورت بســـیار  مـــواردی 
گاه و بیـــگاه نیـــز در جلســـات هماهنگـــی بـــا  شـــد، 
گله گذاری هـــا  کارفرمـــا در قالـــب  مدیـــران و مســـئوالن 
و انتقـــادات شـــنیده می شـــود، نگارنـــده نیـــز معتقـــد 
کـــه بســـیاری از مدیـــران و مســـئوالن پروژه هـــای  اســـت 
شـــاغل در شـــرکت های مهندســـی مشـــاور از ایـــن 
کـــه بـــه دنبـــال  پاشـــنه آشـــیل مطلـــع بـــوده و چـــه بســـا 
ــن  ــه ایـ ــیدن بـ ــود بخشـ کارهایـــی جهـــت بهبـ ــاز و  سـ
کـــه باعـــث بـــروز  وضعیـــت هســـتند، امـــا دالیلـــی را 
ایـــن معضـــل حرفـــه ای شـــده اســـت، می تـــوان بطـــور 

کـــرد:  خاصـــه بـــه شـــرح ذیـــل بیـــان 
کـــه معمـــواًل از عـــدم آشـــنایی  1- بی تجربگـــی ناظریـــن 

آنـــان بـــا مســـائل فنـــی پـــروژه و عـــدم شـــناخت و تســـلط 
ـــه مســـئولیت های حقوقـــی و شـــرایط و ضوابـــط  آنهـــا ب

پیمـــان و تعهـــدات طرفیـــن سرچشـــمه می گیـــرد. 

کـــه بـــه عوامـــل مختلفـــی از  کاری  ۲- عـــدم انگیـــزه 
ــی  ــای دریافتـ ــوق و مزایـ ــت از حقـ ــدم رضایـ ــل عـ قبیـ
و یـــا عـــدم تأثیرپذیـــری مجریـــان )کارفرمایـــان( و یـــا 
گزارش هـــای مکتـــوب یـــا  مدیـــران باالدســـت ناظـــر از 

شـــفاهی آنهـــا بـــاز می گـــردد. 

3- عـــدم رعایـــت شـــأن حقوقـــی ناظـــر در محیـــط 
کمتـــر بـــه  کـــه معمـــواًل پیمانـــکاران  کارگاه، بگونـــه ای 
قـــراردادی خـــود در خصـــوص  تعهـــدات قانونـــی و 
دســـتگاه  حضـــور  نیازمنـــد  کـــه  امکاناتـــی  تأمیـــن 

. می پردازنـــد  اســـت،  نظـــارت 

کارفرمایـــان بـــه اهمیـــت و نقـــش  ۴- بـــی توجهـــی 
ـــه طریـــق اولـــی دســـتگاه نظـــارت  مهنـــدس مشـــاور و ب
کـــه متأســـفانه ایـــن بی توجهـــی بـــه نقـــش مهنـــدس 
مشـــاور و ناظریـــن بـــه نحـــوی از انحـــاء بـــه عوامـــل 
پیمانـــکاران منتقـــل و همیـــن امـــر فضـــا را جهـــت 
مهیـــا  نظـــارت  دســـتگاه  شـــأن  گرفتـــن  نادیـــده 

می ســـازد. 

ـــه دلیـــل تفاســـیر  ـــان ب کارفرمای 5- در ســـال های اخیـــر 
کـــه از ضوابـــط قانونـــی انتخـــاب مشـــاورین  متفاوتـــی 
کاملـــی از انتخـــاب مهنـــدس  شـــده اســـت، آزادی 
مشـــاور بـــا صاحیـــت نداشـــتند، همیـــن امـــر باعـــث 
ـــه جهـــت حفـــظ بقـــاء  کـــه مهندســـین مشـــاور ب شـــده 
در ارائـــه پیشـــنهادات مالـــی جهـــت ارائـــه خدمـــات 
کننـــد. بـــه  رقابـــت بســـیار نامناســـبی را بـــا هـــم آغـــاز 
کـــه در ســـال های  کـــرد  ضـــرس قاطـــع می تـــوان اعـــام 
و  نقـــش اصلـــی  پیشـــنهادی  قیمـــت  اخیـــر صرفـــًا 
کـــرده  محـــوری را در انتخـــاب مهنـــدس مشـــاور بـــازی 
ـــه تطبیـــق هزینه هـــای  ـــدون آنکـــه ب ـــان نیـــز ب کارفرمای و 
ارائـــه یـــك خدمـــات تـــام و تمـــام بـــا قیمـــت پیشـــنهادی 
ــا بـــه بیـــان روشـــنتر  مهندســـین مشـــاور بپردازنـــد )و یـ
اهمیتـــی دهنـــد( مشـــاورین را انتخـــاب می کننـــد. 
ضرب المثـــل  یـــك  براســـاس  کـــه  اســـت  بدیهـــی 
کـــه »هیـــچ ارزانـــی بـــدون  قدیمـــی بـــا ایـــن عنـــوان 
ارائـــه  خصـــوص  در  نمی تـــوان  نیســـت«  حکمـــت 
کـــه هزینـــه آن مطابـــق شـــرح و  کیفیـــت  خدمـــات با
توضیـــح شـــرایط عمومـــی پیمـــان بـــا یـــك حســـاب 
سرانگشـــتی حداقـــل دو برابـــر قیمـــت پیشـــنهادی 

ــرد.▪ کـ ــد  ــبی را تعهـ ــن مناسـ اســـت، تضمیـ

بی توجهی کارفرمایان به اهمیت 
و نقش مهندس مشاور و به طریق 
اولی دستگاه نظارت که متأسفانه 
این بی توجهی به نقش مهندس 
مشاور و ناظرین به نحوی از انحاء 

به عوامل پیمانکاران منتقل و همین 
امر فضا را جهت نادیده گرفتن شأن 

دستگاه نظارت مهیا می سازد

مهندسان مشاور؛ 
گرفتار در دام بخشنامه جبرانی ارز 

گو با افسر عباس زاده / مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور مهساب نیرو )مانیکو(  / گفت و 
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نقـــش شـــرکت های مهندســـی مشـــاور در توســـعه 
ـــت؟ ـــرق چیس ـــت ب صنع

پروژه هـــای صنعـــت بـــرق یکـــی از زیـــر ســـاخت های 
کشـــور اســـت و  مهـــم و اصلـــی در جهـــت توســـعه 
مهندســـین مشـــاور نـــه تنهـــا در شـــکل گیری شـــالوده 
کلیـــدی و محـــوری دارنـــد  اینگونـــه پروژه هـــا نقـــش 
بلکـــه در مراحـــل بعـــدی و در حیـــن عملیـــات اجرایـــی 
کیفیـــت،  در  آن هـــا  رســـیدن  بهره بـــرداری  بـــه  تـــا 
ســـرعت و اقتصـــاد پـــروژه بســـیار بســـیار موثـــر هســـتند. 
توســـعه پایـــدار در صنعـــت بـــرق بـــا دانـــش فنـــی و 

ــورده اســـت. ــره خـ گـ ــاور  ــان مشـ مدیریتـــی مهندسـ

از دیـــدگاه شـــما اصلی تریـــن چالـــش شـــرکت های 
مهنـــدس مشـــاور چیســـت؟

مهنـــدس  شـــرکت های  چالـــش   بـــاز  دیـــر  از 
کـــه در وهلـــه اول بنیـــه  مشـــاور عدیـــده اســـت چـــرا 
ــارب  ــر دانـــش و تجـ ــاور بـ ــرکت های مهنـــدس مشـ شـ
بـــا  دانـــش  و  اســـت  اســـتوار  موفـــق  فنـــی  و  علمـــی 
ـــروز شـــدن  ســـرعت در دنیـــا همـــواره در حـــال رشـــد و ب
پـــس بزرگتریـــن چالـــش مهندســـان مشـــاور  اســـت 
در تمـــام دنیـــا، رقابـــت علمـــی و جـــدب نخبـــگان 
ــر خـــود  ــور پرثمـ کـــه حضـ ــا ایـــن نیروهاســـت  اســـت بـ
را در مجامـــع علمـــی و حوزه هـــای تصمیم ســـازی و 
ــظ  ــر آن حفـ ــاوه بـ ــد. عـ ــان می دهـ ــری نشـ تصمیم گیـ
کنـــار آزادســـازی  یـــده در  کارآموز نیرو هـــای مجـــرب و 
ذهـــن ایـــن نخبـــگان از دغدغه هـــای روزمـــره زندگـــی 
و فعالیت هـــای اجتماعـــی و اغنـــای فنـــی و مالـــی 
کارشناســـان از دیگـــر چالش هـــای مهـــم شـــرکت های 
این هـــا  همـــه  مدیریـــت  اســـت.  مشـــاور  مهنـــدس 
کارشناســـان  تـــوام بـــا جلوگیـــری از مهاجـــرت و تـــرک 
ــاد و ارتقـــای  ــا فسـ ــارزه بـ و نخبـــگان، جلوگیـــری و مبـ
کاهـــش زمـــان اجـــرای پروژه هـــا، اقتصـــادی  کیفیـــت، 
ـــدون دانـــش و علـــوم  کـــردن پروژه هـــا ب کـــردن و منتفـــع 
روز مدیریتـــی امکان پذیـــر نیســـت. متاســـفانه درک 
صحیحـــی از ابعـــاد مختلـــف مدیریـــت علمـــی در 

جهـــت نیـــل بـــه اهـــداف اصلـــی و موفقیـــت پروژه هـــا 
کشـــور وجـــود نـــدارد.  در عرصـــه فنـــی و مهندســـی 
ایـــن امـــر بیشـــتر بدلیـــل ضعـــف تئوریکـــی عملیاتـــی 
ــار  کنـ ــروژه در  ــوم مدیریـــت پـ ــرای صحیـــح علـ در اجـ

خدمـــات مهندســـین مشـــاور اســـت. 

در تالطمـــات ارزی و توقـــف قرارداد هـــای صنعـــت 
ـــه  ـــزان و چگون ـــا چـــه می ـــرق شـــرکت های مشـــاور ت ب

متضـــرر شـــدند؟
ایـــن مبحـــث بســـیار مهمـــی اســـت و از چنـــد دیـــدگاه 
ایـــن مســـئله را می تـــوان مـــورد بحـــث و حتـــی نقـــد قـــرار 
داد. اصـــوال مهنـــدس مشـــاور راهگشاســـت و تضـــرر 
کـــه در مقابـــل انجـــام خدمـــات خـــود  بـــرای مهندســـی 
یافـــت می کنـــد، بی معنـــی اســـت.  حق الزحمـــه در
کـــوران مشـــکات  شـــرکت های مهنـــدس مشـــاور در 
تعلیـــق،  از  پروژه هـــا  بایـــد نجات دهنـــده  بحـــران  و 
ـــروژه  ـــی شـــدن زمـــان انجـــام پ توقـــف، انحـــراف، طوالن
مدیریتـــی،  دانـــش  عـــدم  متاســـفانه  شـــوند.   ... و 
عـــدم  و  بحـــران  مدیریـــت  بـــرای  آشـــنایی  عـــدم 
گـــذر از بحـــران، عـــدم داشـــتن اتـــاق  دانـــش نحـــوه 
مهندســـان  تکنیکـــی  ضعف هـــای  کنـــار  در  فکـــر 
یـــاد بـــرای پروژه هـــا،  مشـــاور موجبـــات خســـارات ز
نقـــش  اســـت.  شـــده  پیمانـــکاران  و  کارفرمایـــان 
بـــروز  مواقـــع  در  مشـــاور  مهندســـان  تصمیم ســـازی 
مشـــکات مثـــل نوســـانات نـــرخ ارز و بی ثباتـــی بـــازار 
تامیـــن تجهیـــزات و ... بایـــد یشـــتر مشـــهود باشـــد. 
متاســـفانه در تاطمـــات ارزی و بی ثباتـــی نـــرخ ارز، 
ــم، در  ــرکت ها بودیـ ــن شـ ــر ایـ کثـ ــاهد ســـکوت ا ــا شـ مـ
ــی  ــی و اخاقـ ــالت اصلـ ــه رسـ ــرکت ها بـ ــازه شـ ــن بـ ایـ
نتوانســـتند  و  نکـــرده  عمـــل  زمینـــه  ایـــن  در  خـــود 
بحـــران را مدیریـــت بکننـــد. در تهیـــه دســـتورالعمل ها 
کمـــک بـــه دولـــت هـــم  و بخشـــنامه های جبرانـــی و 
ابـــاغ  از  پـــس  کـــم رنگـــی داشـــتند.  نقـــش بســـیار 
بخشـــنامه های جبرانـــی ارزی، متاســـفانه در اجـــرای 
ــا در  ــی برخی هـ ــوده و حتـ ــق بـ ــم ناموفـ ــح آن هـ صحیـ

دام فســـاد حاصلـــه از آن هـــم افتادنـــد. البتـــه برخـــی 
کارفرمایـــان هـــم در ایـــن اتفـــاق ناخوشـــایند بی تقصیـــر 

ــد. نبودنـ

کارفرمـــا،  بیـــن  یافتـــه  ســـازمان  تعامـــل  ایجـــاد 
پیمانـــکار و مشـــاور از چـــه طریقـــی امکان پذیـــر 
پروژه هـــای  پیشـــبرد  بـــه  کـــه  نحـــوی  بـــه  اســـت 

کنـــد؟ کمـــک  بـــرق  صنعـــت  توســـعه ای 
کلمـــه مرکـــب بســـیار زیبـــا، امـــا  »تعامـــل ســـازنده » 
گام  گاهـــی و دانـــش،  پیچیـــده ای اســـت و بـــدون آ
کارفرمـــا، مشـــاور  برداشـــتن در راه ایجـــاد تعامـــل بیـــن 
ک و بســـان حرکـــت روی  و پیمانـــکار بســـیار خطرنـــا
لبـــه تیـــغ اســـت. بـــرای پیشـــبرد پـــروژه ایـــن ســـه رکـــن 
ــدون  ــند، بـ ــته باشـ ــل داشـ ــم تعامـ ــد باهـ ــی بایـ اساسـ
تعامـــل قانونـــی و در چاچـــوب مشـــخص، هـــر تعاملـــی 
منجـــر بـــه شکســـت اســـت، چـــون بـــه انحـــراف از 
مســـیر اصلـــی و در خیلـــی از مواقـــع موجبـــات فســـاد 
را فراهـــم خواهـــد آورد. ایجـــاد تعامـــل ســـازنده و در 
نیازمنـــد  تنهایـــی  بـــه  خـــود  مشـــخص  چارچـــوب 
کـــه در خیلـــی  دانـــش بـــاالی مدیریتـــی اســـت، دانشـــی 
کشـــور، حتـــی در  از شـــرکت های مهنـــدس مشـــاور 
شـــرکت های تـــراز اول یـــا وجـــود نـــدارد و یـــا خیلـــی بـــاال 
کارفرمایـــی  نیســـت؛ و تاســـف بارتر اینکـــه در ســـمت 
و پیمانـــکاری هـــم بـــا فقـــر ایـــن دانـــش مواجـــه هســـتیم. 
کار تیمـــی در بیـــن خـــود  مثـــال بارزتـــر، عـــدم موفقیـــت 
گـــر الگـــوی مناســـب  شـــرکت های مشـــاور اســـت. امـــا ا
گام برداشـــته شـــود ایـــن  انتخـــاب و بـــر آن اســـاس 
تعامـــل ســـازنده موجبـــات پیشـــبرد پروژه هـــا و توســـعه 
ــد  ــکوفایی آن را موجـــب خواهـ ــت و شـ ــدار صنعـ پایـ
کشـــور های توســـعه یافتـــه همیـــن  شـــد. نقـــاط قـــوت 
امـــر اســـت. متاســـفانه بـــه علـــت عـــدم ارتبـــاط مســـتمر 
ـــا ســـایر شـــرکت های مشـــاور موفـــق خارجـــی،  ـــر ب و موث
فکـــر،  اتاق هـــای  کنفرانس هـــا،  علمـــی،  مراجـــع 
دانشـــگاه ها و... مـــا سال هاســـت بـــا ایـــن مباحـــث 

غریبـــه و ناآشـــنا هســـتیم.▪

در طراحـــی و اجـــرای پروژه هـــای صنعـــت بـــرق کشـــور 
کـــه شـــرکت های  یـــادی نقـــش دارنـــد،  عوامـــل و ارکان ز
ــده  ــر عهـ ــن نقـــش را بـ ــی از ایـ ــاور بخشـ مهندســـی مشـ
دارنـــد و بـــدون حضـــور و مشـــاوره آن هـــا اجـــرای پروژه هـــا 
امکانپذیـــر نخواهـــد بـــود. ایـــن شـــرکت ها نیـــز هماننـــد 
ـــا چالش هایـــی درگیـــر  ـــرق ب ســـایر حوزه هـــای صنعـــت ب
ــادی  ــرایط اقتصـ ــرخ ارز و شـ ــانات نـ ــه نوسـ کـ ــتند  هسـ
کـــرده اســـت. بـــه منظـــور آشـــنایی  کشـــور آنهـــا را تشـــدید 
بـــرای  تـــالش  و  مشـــاور  مهندســـان  مشـــکالت  بـــا 
ــرکت  ــل شـ ــاس زاده؛ مدیرعامـ ــر عبـ ــا افسـ ــا، بـ ــل آنهـ حـ
ــو  گفتگـ ــو(  ــرو )مانیکـ ــاب نیـ ــاور مهسـ ــین مشـ مهندسـ

کـــه مشـــروح آن را در ادامـــه می خوانیـــد. کرده ایـــم 
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پایانی بر  بهانه های وزارت نیرو
هشدار رهبری به دستگاه های اجرایی

قرارداد هـــای متوقـــف هنـــوز هـــم یکـــی از مهمتریـــن 
کـــه  ـــرق ایـــران اســـت. چالشـــی  گلوگاه هـــای صنعـــت ب
علیرغـــم پیگیری هـــای گســـترده ســـندیکای صنعـــت 

ـــت. ـــده اس ـــی مان ـــل باق ـــان الینح ـــران، همچن ـــرق ای ب
مســـاله  بـــرق،  صنعـــت  تکلیـــف  با قرارداد هـــای 
ـــش  ـــه اش، جه ـــن ریش ـــه مهمتری ک ـــت  ـــه ای اس پردامن
گهانـــی قیمـــت ارز در ســـال 91 و پـــس از آن در ســـال  نا
کـــه ایـــن  9۶ اســـت. آمـــار وزارت نیـــرو نشـــان می دهـــد 
ـــرارداد متوقـــف در حوزه هـــای  صنعـــت بیـــش از ۴00 ق
کـــه از ایـــن تعـــداد قریـــب بـــه 33  یـــع دارنـــد  انتقـــال و توز
ـــر  ـــه عم ک ـــروز  ـــا ام ـــم ت ـــت ده ـــای دول ـــرارداد از میانه ه ق
ـــان  ـــت، همچن ـــیده اس ـــه رس ـــه نیم ـــم ب ـــت دوازده دول
تکلیـــف مانده انـــد. ایـــن تعـــداد در طـــول ســـال  با
گهانـــی قیمت هـــا و  9۶ تـــا 97 بـــه دلیـــل افزایـــش نا
کار افزایشـــی  کســـب و  کـــم بـــر فضـــای  بی ثباتـــی حا
و  ســـال  یـــک  طـــول  در  البتـــه  یافـــت.  چشـــمگیر 
انـــدی اخیـــر هـــم قریـــب بـــه 50 قـــرارداد دیگـــر زمینگیـــر 
رکـــودداران  از  یکـــی  بـــه  نیـــرو  وزارت  تـــا  شـــده اند 

تکلیـــف بـــدل شـــود.  قرارداد هـــای با
ارزش ایـــن قرارداد هـــا رقمـــی بالـــغ بـــر 1۴00 میلیـــارد 
تومـــان اســـت و فســـخ آن هـــا می توانـــد بیـــش از 170 
مـــرز ســـقوط و ورشکســـتگی  بـــه  را  شـــرکت درگیـــر 
ــرای  ــی بـ ــزان نقدینگـ ــن میـ ــن ایـ ــا تامیـ ــاند. قطعـ برسـ
کســـری  کـــه مدت هاســـت بـــا مســـاله  وزارت نیرویـــی 
ــزار میلیـــارد  بودجـــه و انباشـــت بدهی هـــای چنـــد هـ
تقریبـــا  می کنـــد،  نـــرم  پنجـــه  و  دســـت  تومانـــی 
ناممکـــن اســـت و بخـــش خصوصـــی صنعـــت بـــرق 
گاهـــی دارد. امـــا  هـــم بـــه خوبـــی بـــه ایـــن محدودیـــت آ
کـــه وزارت  مســـاله بزرگ تـــر جایـــی ایجـــاد می شـــود 
ــر  ــام هـ ــه اش، از انجـ ــرکت های تابعـ ــر و شـ ــرو، توانیـ نیـ
اقدامـــی بـــرای تعییـــن تکلیـــف ایـــن قرارداد هـــا ســـر 
ــی  ــای ناشـ ــا محدودیت هـ ــل آن هـ ــد. دلیـ ــاز می زننـ بـ
ــای  ــایر نهاد هـ ــی و سـ ــازمان بازرسـ ــای سـ از نظارت هـ
ـــرای آن هـــا هیـــچ  مرتبـــط اســـت. ســـاده ترین راهـــکار ب

کاری نکـــردن اســـت. 
گفـــت  درســـت بـــه همیـــن دلیـــل بـــا اطمینـــان می تـــوان 
ــی  ــن مالـ ــده تامیـ ــا از عهـ ــه تنهـ ــه نـ ــن وزارتخانـ ــه ایـ کـ
برنمی آیـــد،  بـــرق  صنعـــت  متوقـــف  قرارداد هـــای 
ـــه  ـــرای حـــل ایـــن مســـاله نـــدارد و ب بلکـــه اراده ای هـــم ب
نظـــر می رســـد مدت هاســـت ایـــن موضـــوع را علیرغـــم 
ـــت  ـــی از اولوی ـــش خصوص ـــتمر بخ ـــای مس پیگیری ه

کـــرده اســـت.  خـــارج 
کـــه بـــه دلیـــل شـــرایط ویـــژه  ایـــن در حالـــی اســـت 
ایـــران  کـــه  کشـــور و جنـــگ اقتصـــادی  اقتصـــادی 
ناخواســـته درگیـــر آن شـــده اســـت، سیاســـت های 

بخـــش  مشـــکات  فصـــل  و  حـــل  بـــر  کمیـــت  حا
خصوصـــی بـــه ویـــژه حـــوزه تولیـــد متمرکـــز شـــده و 
کیـــد مقـــام معظـــم  کیـــد دارد. شـــاهد ایـــن مدعـــا تا تا
رهبـــری بـــر تمرکـــز دســـتگاه های اجرایـــی بـــرای حـــل 

اســـت. تولیـــد  حـــوزه  چالش هـــای 
فعـــاالن  بـــا  خـــود  نشســـت  آخریـــن  در  ایشـــان 
ــزار  ــاه برگـ کـــه در آخریـــن روز هـــای آبـــان مـ اقتصـــادی 
شـــد، بـــه صراحـــت بـــر لـــزوم تصمیم گیـــری قاطـــع 
رفـــع  منظـــور  بـــه  مســـئول  نهاد هـــای  و  ســـازمان ها 
کـــرده و فرمودنـــد:  کیـــد  موانـــع پیـــش روی تولیـــد ملـــی تا
تصمیـــم  کار،  »بی خطرتریـــن  می گوینـــد  »اینکـــه 
ک تریـــن افـــکار  نگرفتـــن اســـت«، ایـــن جـــزو خطرنا
ــر  ــن فکـ ــا همیـ ــن فکر هـ ک تریـ ــی از خطرنا اســـت؛ یکـ
گـــر تصمیـــم بگیـــرم  کـــه آدم بگویـــد »چـــون مـــن ا اســـت 
ـــد، فـــان  ـــی ایـــن جـــوری می گوی فـــان دســـتگاه نظارت
پـــس راحت تـــر  ایـــن جـــوری می گویـــد،  مانع تـــراش 
بســـیار  ایـــن  نگیـــرم«؛  تصمیـــم  کـــه  اســـت  ایـــن 

اســـت.« ک  خطرنـــا
ســـخنان  از  دیگـــری  بخـــش  در  همچنیـــن  ایشـــان 
خـــود خطـــاب بـــه مســـئولین دســـتگاه های اجرایـــی 
کردنـــد: »بایـــد تصمیـــم بگیریـــد، بایـــد اقـــدام  کیـــد  تا
ـــع را بایســـتی  ـــا ســـختی ها بســـازید؛ موان ـــد ب کنیـــد، بای
کنیـــد؛ بنـــده هـــم پشـــت قضّیـــه ایســـتاده ام؛  برطـــرف 
کمـــک  کـــه مـــن دفـــاع می کنـــم،  ایـــن را شـــما بدانیـــد 

می کنـــم.«
کیـــد بـــر لـــزوم پیشـــرفت  مقـــام معظـــم رهبـــری ضمـــن تا
کار دانســـته و  کشـــور، تولیـــد ملـــی را عـــاج  تولیـــد در 
کردنـــد: »راهبـــرد اساســـی مـــا مصون ســـازی  عنـــوان 
اقتصـــاد از تحریـــم اســـت؛ آســـیب ناپذیرکردن و در 
ح کردن انقـــاب بـــه ســـاح تولیـــد داخلـــی 

ّ
واقـــع مســـل

ــا اســـت.« ــد این هـ ــی و ماننـ و اراده ی داخلـ
کیـــد  تا آن  بـــر  رهبـــری  کـــه  آنچـــه  همـــه  علیرغـــم 
داشـــته اند، وزارت نیـــرو در طـــول بیـــش از هشـــت 
ســـال اخیـــر عـــدم تصمیم گیـــری بـــرای قرارداد هـــای 
راه حـــل  ســـاده ترین  را  بـــرق  صنعـــت  باالتکلیـــف 
ممکـــن دانســـته و بـــا وجـــود پیگیری هـــای مســـتمر و 
چندیـــن ســـاله ســـندیکا بـــه عنـــوان نماینـــده بخـــش 
کـــرده  بـــه بهانـــه  خصوصـــی صنعـــت بـــرق، تـــاش 
ـــی  ـــد ســـازمان بازرس ـــه نهاد هایـــی مانن پاســـخگویی ب
ایـــن  حـــل  بـــرای  عملیاتـــی  راهکار هـــای  ارائـــه  از 

کننـــد.  چالـــش شـــانه خالـــی 
کار فســـخ یـــک ســـویه برخـــی از ایـــن قرارداد هـــا  نتیجـــه 
کـــه پیمانـــکار در توقـــف ایـــن قرارداد هـــا  بـــوده در حالـــی 
ـــه دلیـــل  کوچکتریـــن ســـهمی نداشـــته و تنهـــا ب عمـــا 
کشـــور و افزایـــش  ـــر اقتصـــاد  کـــم ب شـــرایط بی ثبـــات حا

کار بازمانـــده اســـت.  چشـــمگیر قیمـــت ارز از ادامـــه 
وزارتخانـــه،  در همیـــن  کـــه  اســـت  در حالـــی  ایـــن 
معاونـــت آب و آبفـــا، طـــی دســـتورالعملی، تکلیـــف 
تمامـــی شـــرکت های تابعـــه اش را بـــرای قرارداد هایـــی 
کوتاهـــی  مـــدت  در  و  کـــرد  روشـــن  دســـت  ایـــن  از 
بخـــش بزرگـــی از بحـــران قرارداد هـــای متوقـــف حـــوزه 
کـــرد. در معاونـــت بـــرق و انـــرژی،  آب و آبفـــا را برطـــرف 
امـــا هیچکـــس مســـئولیت ابـــاغ یـــک دســـتورالعمل 
بـــه  کـــه  بـــا مســـاله ای  بـــرای مواجهـــه  را  شـــجاعانه 
یـــج ریشـــه بخـــش خصوصـــی ایـــن صنعـــت را  تدر

می خشـــکاند، عهـــده دار نمی شـــود.
ــرد  کـ ــال ها ســـندیکا تـــاش  ــول ایـــن سـ ــه در طـ اگرچـ
کـــرده  حتی االمـــکان از فســـخ قرارداد هـــا جلوگیـــری 
و بـــرای تعییـــن تکلیـــف آن هـــا زمـــان بخـــرد، امـــا نکتـــه 
کـــه ابعـــادی  کـــه حـــل ایـــن چالـــش  واضـــح ایـــن اســـت 
ملـــی دارد، بیـــش از هـــر چیـــز بـــه جســـارت، عـــزم و 
تصمیـــم وزارت نیـــرو، توانیـــر و شـــرکت های تابعـــه آن 
وابســـته اســـت. در ایـــن بیـــن توانیـــر دائمـــا بـــه دنبـــال 
اخـــذ اختیاراتـــی بـــرای حـــل مســـاله از وزارت نیـــرو 
کـــه تفویـــض بســـیاری از آن هـــا  اســـت. اختیاراتـــی 
کمیتـــی ایـــن وزارتخانـــه دیـــده  در حـــوزه وظایـــف حا
می شـــود، امـــا متاســـفانه هنـــوز هـــم اراده یـــا شـــاید 
نیـــرو  وزارت  در  اختیـــار  تفویـــض  ایـــن  شـــجاعت 
ـــا شـــاید مســـاله قرارداد هـــای متوقـــف  ـــدارد و ی وجـــود ن
و ادامـــه حیـــات بخـــش خصوصـــی صنعـــت بـــرق 
از نظـــر مســـئولین ایـــن وزارتخانـــه نســـبت بـــه ســـایر 

کمتـــری برخـــوردار اســـت.  مشـــکات از اهمیـــت 
ــن  ــا ایـ ــری بـ ــام رهبـ ــی مقـ ــه وقتـ کـ ــن اســـت  ــوال ایـ سـ
ـــا موانـــع،  صراحـــت از لـــزوم تصمیم گیـــری و مواجهـــه ب
بـــه منظـــور حفـــظ و تقویـــت صنایـــع ملـــی ســـخن 
می گوینـــد، چـــرا هنـــوز دســـتگاه های اجرایـــی اقـــدام 
کار  و  نداده انـــد  انجـــام  راســـتا  ایـــن  در  ملموســـی 
را بـــه برگـــزاری جلســـات مشـــترک بـــدون خروجـــی 

کرده انـــد؟  مشـــخص و عملیاتـــی محـــدود 
کـــه امـــروز مســـیر تصمیم گیـــری،  واقعیـــت ایـــن اســـت 
هموارتـــر از هـــر زمـــان دیگـــری اســـت و دســـتگاه های 
کـــه حـــل آن هـــا تـــا  تی  اجرایـــی بـــرای حـــل مشـــکا
آنهاســـت،  معمـــول  اختیـــارات  از  خـــارج  حـــدی 
پشـــتوانه ای محکـــم در ســـطح حمایـــت مقـــام معظـــم 
ــرای  ــم بـ ــار هـ ــن بـ ــرو ایـ ــر وزارت نیـ گـ ــد. ا ــری دارنـ رهبـ
تصمیمـــی  متوقـــف  قرارداد هـــای  بحـــران  از  عبـــور 
اتخـــاذ نکنـــد، نـــه تنهـــا زمانـــی بـــرای جبـــران ایـــن 
عمـــا  بلکـــه  داشـــت،  نخواهـــد  فرصت ســـوزی 
کیـــد دارنـــد، عمـــل  کـــه رهبـــر بـــر آن تا مخالـــف بـــا آنچـــه 

کـــرده اســـت. ▪

/ علی بخشی/ رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران
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ســـرآغاز اکثریـــت معامـــات بخـــش خصوصی)حداقـــل در صنعـــت بـــرق کشـــور و در حـــوزه 
ــن  ــه ایـ ــود و در ادامـ ــروع می شـ ــه شـ ــق مناقصـ ــت از طریـ ــا دولـ ــرق( بـ ــروی بـ ــع نیـ ــال و توزیـ انتقـ

ــرارداد شـــکل قانونـــی بـــه خـــود می گیـــرد. معاملـــه از طریـــق یـــک قـ
آنچـــه در تمامـــی بیـــش از یـــک دهـــه اخیـــر موجودیـــت بخـــش خصوصـــی طـــرف معاملـــه بـــا 
دولـــت را تهدیـــد کـــرده اســـت، نحـــوه مواجهـــه بخـــش کارفرمایـــی و متـــون قراردادهـــا بـــا تاطمـــات 
کـــه عمدتـــا بـــا اثـــرات اقتصـــادی همـــراه هســـتند. اقتصـــادی و رخدادهـــای سیاســـی بـــوده اســـت 
کار)جـــاده و بســـتر حرکـــت فعـــال اقتصـــادی( طـــی ایـــن  به عبـــارت دقیق تـــر محیـــط کســـب و 
کـــه زیروبنـــد بنـــگاه اقتصـــادی را  بـــه ســـرو صـــدا  دهـــه اخیـــر به گونـــه ای نامطمئـــن و ناهمـــوار بـــوده 

انداختـــه و موتـــور آنهـــا را بـــه روغـــن ســـوزی!
کـــه از فعـــاالن بخـــش  گونـــی  گونا کمیـــت در قبـــال عـــوارض و مالیات هـــای  وظیفـــه دولـــت و حا
ـــرای  ـــراردادن یـــک محیـــط امـــن ب ـــد جـــز در اختیـــار ق خصوصـــی دریافـــت می کنـــد، چیـــزی نبای

انجـــام فعالیـــت اقتصـــادی باشـــد؛ امـــا آنچـــه یافـــت می نشـــود،آنم آرزوســـت...!؟
تاطمـــات ارزی، بیمـــه تامیـــن اجتماعـــی، حقـــوق و دســـتمزد، فقـــدان نقدینگـــی بخـــش 
ــر ارزی بانـــک مرکـــزی،  دولتـــی، ارتباطـــات بـــی ثبـــات بیـــن المللـــی، قوانیـــن متعـــدد و متغیـ
گـــردش از بانک هـــا، قواعـــد پیچیـــده گمرکـــی، تامیـــن مـــواد اولیـــه،  گرانـــی تامیـــن ســـرمایه در 
تحریم هـــای رنگارنـــگ، جایگزینـــی اوراق به جـــای پـــول نقـــد و همچنیـــن وجـــود انحصارهـــای 
ـــرای  ـــری ب ـــی فک ـــای دولت ـــون قرارداده ـــه در مت ک ـــتند  ـــکاری هس ـــوارد آش ـــه م ـــه و هم ـــی هم داخل
کارفرمایـــان دولتـــی همچنـــان بـــه امیـــد دیـــدار پیمانـــکاران خـــود  آنهـــا نشـــده اســـت. بـــا ایـــن حـــال 

ــار نشســـته اند. در آن طـــرف اقیانـــوس بی انتهـــای ریســـک بـــه  انتظـ
در صنعـــت بـــرق کشـــور علیرغـــم وجـــود وزارتخانـــه و شـــرکت مـــادر تخصصـــی توانیـــر و در نهایـــت 
ــه ای  گونـ ــه  ــاختار بـ ــی، سـ ــا بخـــش خصوصـ ــرارداد بـ ــرف قـ ــی طـ ــی دولتـ ــتگاه های اجرایـ دسـ
کـــه در تاطمـــات اقتصـــادی تقریبـــا طرفیـــن قـــرارداد تنهـــا مـــی ماننـــد و هـــر چـــه بـــه  طراحـــی شـــده 
ـــرای حـــل مســـاله  ـــر می شـــوی، اثربخشـــی ب ـــک ت ـــک و نزدی ســـمت راس هـــرم ایـــن ســـاختار نزدی

قراردادهـــا کمرنـــگ و کمرنگ تـــر می شـــود.
به عبارتـــی در قراردادهـــای فیمابیـــن دولـــت و بخـــش خصوصـــی، اقتصـــاد قـــرارداد و تـــاب آوری 
کًا بـــه ورطـــه فراموشـــی ســـپرده شـــده و ربـــات   )Maximum Liability(مالـــی بخـــش خصوصـــی

کـــم می شـــود.  ـــام جبـــر قـــراردادی حا ـــه ن بـــی احساســـی ب
کـــه عامـــل توقـــف قراردادهـــا از بابـــت  گلوگاه هایـــی  در صنعـــت بـــرق بیـــش از ۶ ســـال اســـت 
نوســـانات اقتصـــادی هســـتند، شناســـایی شـــده و طرح هـــا و پیشـــنهادات بســـیاری توســـط 
ســـندیکای صنعـــت بـــرق بـــرای جلوگیـــری از تکـــرار مـــوارد در آینـــده و همچنیـــن رفـــع مشـــکات 
جـــاری بـــه وزارت نیـــرو و شـــرکت مـــادر تخصصـــی توانیـــر و همچنیـــن کمیســـیون انـــرژی مجلـــس 
و اخیـــرا نیـــز طـــی جلســـاتی بـــه نماینـــده دادســـتانی کل کشـــور داده شـــده اســـت،که نتایـــج ایـــن 

ـــر اســـت: ـــه شـــرح زی اقدامـــات ب

کـــه نظام نامـــه آن طـــی نامـــه شـــماره 11/5899  1- تشـــکیل کارگـــروه بررســـی اختافـــات قـــراردادی 
شـــرکت توانیـــر در تاریـــخ 1398/10/۲3 بـــرای حـــوزه هـــای انتقـــال و توزیـــع ابـــاغ شـــد. 

کـــه ایـــن  ۲- فهـــارس بهـــا محـــور شـــدن صنعـــت بـــرق بـــرای ســـطوح توزیـــع، فـــوق توزیـــع و انتقـــال 
مهـــم درصـــورت حمایـــت فعـــاالن بخـــش خصوصـــی در ارائـــه قیمت هـــای واقعـــی و آنالیـــز شـــده، 
ـــر قراردادهـــای ایـــن صنعـــت را به مراتـــب  ـــرات ریســـک های نوســـانات اقتصـــادی ب ـــد اث مـــی توان

کاهـــش دهـــد.

معامله با دولت

/ مهدی مسائلی/
 عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران  
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ابـــاغ  کـــه موجـــب  نـــرخ ارز  اثـــرات تغییـــر  3- همـــکاری در تدویـــن دســـتورالعمل جبرانـــی 
بخشـــنامه ای در تاریـــخ 1397/7/18 و ابـــاغ اصاحیـــه آن در 1397/1۲/15 و همچنیـــن تســـریع 
در تمدیـــد و اصـــاح آن در تاریـــخ 1398/3/۲0 بـــه شـــماره 98/135585 توســـط ســـازمان برنامـــه 

و بودجـــه شـــد.

۴- همکاری اثربخش در اباغ شاخص های قطعی سازمان برنامه و بودجه

5- برگـــزاری نشســـت های هدفمنـــد بـــا همـــکاری اتـــاق تهـــران بـــرای حـــل معضـــل محاســـبه حـــق 
کـــه در نهایـــت منجـــر  بیمـــه قراردادهـــا توســـط ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی بـــا ورود موثـــر شـــرکت توانیـــر 
بـــه صـــدور دســـتوراتی مبنـــی بـــر ایجـــاد وحـــدت رویـــه بـــرای صنعـــت بـــرق در آینـــده ای نزدیـــک شـــده 

اســـت. 

کاهـــش تاثیـــرات شـــرایط  ۶- انجـــام پیگیری هـــای الزم بـــه منظـــور ابـــاغ مـــوارد اجرایـــی جهـــت 
کاال از طریـــق  کننـــدگان  به وجـــود آمـــده اقتصـــادی بـــر عملکـــرد مشـــاوران، پیمانـــکاران و تامیـــن 
وزارت نیـــرو؛ ایـــن دســـتورالعمل هـــم در آینـــده ای نزدیـــک بـــه شـــرکت های بـــرق منطقـــه ای ابـــاغ 

خواهـــد شـــد.

ـــرکت هاي  ـــري ش ـــاي باالس ـــي هزینه ه ـــل پیش بین ـــش غیرقاب ـــران افزای ـــتورالعمل جب ـــاغ دس 7- اب
ـــه شـــماره 97/۶9۶3۲7 مـــورخ 1397/1۲/13 مهندســـان مشـــاور ب

کـــه پـــس از نهایـــی  8- پیگیـــری تیپ ســـازی قراردادهـــا در حوزه هـــای توزیـــع، فـــوق توزیـــع و انتقـــال 
کارگروه هـــای مربوطـــه در شـــرکت توانیـــر تشـــکیل و مـــوارد پیگیـــری خواهنـــد  شـــدن فهارس بهـــا، 

شـــد.

کارگروه هـــای قانـــون حداکثـــر اســـتفاده از تـــوان تولیـــدی و خدماتـــی کشـــور و  9- حضـــور موثـــر در 
حمایـــت از کاالی داخلـــی از طریـــق مشـــارکت در کمیتـــه صنعـــت شـــورای هماهنگـــی تشـــکل ها

10- مشـــارکت فعـــال در اصـــاح شـــرایط عمومـــی پیمان)نشـــریه ۴311( و همچنیـــن شـــروع فعالیت 
ـــواد ۶8-7۴-70 و  ـــاح م ـــژه در اص ـــز وی ـــا تمرک ـــان PC و EPC ب ـــی پیم ـــرایط عموم ـــاح ش ـــرای اص ب
همچنیـــن تـــاش بـــرای اضافـــه شـــدن نحـــوه محاســـبه خـــواب ماشـــین آالت در هنـــگام تعلیـــق یـــا 

توقـــف قـــرارداد

گانـــه فـــوق حاصـــل ســـال ها تـــاش دســـته جمعـــی بـــوده، امـــا  بـــه هـــر حـــال رســـیدن بـــه نتایـــج 10 
کارشناســـان دســـتگاه هـــای اجرایـــی  آنچـــه مســـلم اســـت اجـــرای قوانیـــن در دســـت مدیـــران و 
کـــرده  کـــه بســـیاری از آنهـــا در قالـــب مـــوارد بـــه قول هـــای شـــفاهی بســـنده  اســـت، در حالـــی 
و همـــکاران بخـــش خصوصـــی هـــم بـــر اســـاس همیـــن قول هـــای شـــفاهی اقداماتـــی را انجـــام 
ـــی  کارفرمای ـــتگاه  ـــط دس ـــی توس ـــن اقدامات ـــای چنی ـــران پیامده ـــکان جب ـــت ام ـــد. در نهای می دهن

عمـــا ناممکـــن خواهـــد بـــود.
کاغـــذ از  کـــه »اثـــر کم رنگ تریـــن جوهرهـــا روی  کـــه نبایـــد فرامـــوش شـــود ایـــن اســـت  نکتـــه ای 

اســـت« انســـانی،ماندگارتر  حافظه هـــای  قوی تریـــن 
ـــا  ـــدارد. ام ـــوز ن ـــوخت و س ـــا س ـــر و زود دارد، ام ـــت دی ـــا دول ـــردن ب ک کار  ـــه  ک ـــم  ـــاور بودی ـــن ب ـــر ای ـــًا ب قب
کـــه نوســـانات  کنـــد، چـــرا  ـــاور تغییـــر  کـــه ایـــن ب کـــه در شـــرایط حاضـــر الزم اســـت  ـــه نظـــر می رســـد  ب
کـــه در مـــورد بخـــش دوم ایـــن جملـــه تردیدهـــای زیـــادی  اقتصـــادی در کشـــور آنقـــدر زیـــاد شـــده 

ــود دارد. وجـ
در پایـــان ضمـــن ســـپاس از زحمـــات هیـــات مدیـــره و دبیرخانـــه ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران از 
کار اعضـــا به ویـــژه در دوره هفتـــم هیـــات مدیـــره  بابـــت ســـال ها تـــاش در بهبـــود محیـــط کســـب و 
کـــه »آیـــا معاملـــه بـــا دولـــت راهـــی  کـــه الزم اســـت بـــرای پاســـخ بـــه ایـــن ســـوال  کنـــم  بایـــد عـــرض 
کنیـــم و بـــرای یافتـــن یـــک پاســـخ  بـــرای رســـیدن اســـت یـــا یـــک چـــاه بـــرای افتـــادن؟« بیشـــتر اندیشـــه 
صحیـــح بـــرای آن، بیشـــتر متحـــد و هماهنـــگ شـــویم تـــا شـــاید آینـــده پیش بینی پذیرتـــری در پیـــش 

روی مـــا قابـــل تصـــور شـــود.
به امید آن روز....▪
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کـــه دررونـــد  صنعـــت بـــرق ایـــران بـــا توجـــه بـــه تجاربـــی 
کشـــور بـــه دســـت آورده  توســـعه زیرســـاخت هـــای 
کـــه امـــروزه  اســـت، واجـــد توانمندی هایـــی اســـت 
خدمـــات  صـــادرات  پیشـــتازان  از  یکـــی  به عنـــوان 
از  می باشـــد.  مطـــرح  کشـــور  در  مهندســـی  و  فنـــی 
ســـوی دیگـــر، بـــا توجـــه بـــه تحـــوالت توســـعه اقتصـــادی 
کشـــور در دهـــه اخیـــر، نـــرخ رشـــد نیازهـــای زیرســـاختی 
کندتـــر شـــده اســـت، درنتیجـــه بـــازار شـــرکت های 
کشـــور دچـــار رکـــود  ســـازنده و پیمانـــکار در داخـــل 
ـــرای ادامـــه حیـــات  گزیرنـــد ب شـــده و ایـــن شـــرکت ها نا
خـــود وارد بازارهـــای بین المللـــی شـــوند و بـــه رقابـــت 
در  مهـــم  ایـــن  بپردازنـــد.  بـــا شـــرکت های خارجـــی 
دانـــش  و  صنعـــت  ایـــن  بـــاالی  ارزش افـــزوده  کنـــار 
بنیـــان بـــودن محصـــوالت آن، اهمیـــت اقتصـــادی 
ــود  ــرایط موجـ ــادرات ایـــن بخـــش را در شـ ــعه صـ توسـ
کـــه  بیشـــتر نشـــان می دهـــد. ایـــن در حالـــی اســـت 
بـــا محدودیـــت هـــا و  ایـــن بخـــش  صادرکننـــدگان 
نظـــام  ضعـــف  ازجملـــه  متعـــددی  چالش هـــای 
کارآمـــد بین المللـــی،  بانکـــی بـــرای ارائـــه خدمـــات 
ـــورهای  کش ـــه  ـــادرات ب ـــاری ص ـــاالی غیرتج ـــک ب ریس
مقصـــد به ویـــژه در خاورمیانـــه )بـــا توجـــه بـــه اینکـــه 
نـــوع تجـــارت صنعـــت بـــرق از مـــدل B۲G پیـــروی 
می کنـــد(، ضعـــف در به کارگیـــری ابزارهـــای تأمیـــن 
مالـــی بـــرای تعریـــف و اجـــرای پـــروژه هـــای زیرســـاختی 
بـــرق در کشـــورهای مقصـــد، عـــدم هماهنگـــی و وجـــود 

رقابت هـــای منفـــی بیـــن شـــرکت های صادرکننـــده 
ایرانـــی در بازارهـــای مقصـــد، عـــدم اســـتفاده بهینـــه 
مالـــی  نظام هـــای  و  بین المللـــی  هـــای  ظرفیـــت  از 
و پولـــی جهانـــی بـــرای پشـــتیبانی از فعالیت هـــای 
صادراتـــی و ضعـــف حکمرانـــی و سیاســـت هـــای 
روبـــه رو  صـــادرات،  توســـعه  و  تشـــویق  در  دولتـــی 
کـــه در ایجـــاد محدودیـــت بـــرای صـــادرات  هســـتند 
انباشـــته  همچنیـــن  انـــد.  بـــوده  مؤثـــر  بخـــش  ایـــن 
شـــدن مطالبـــات شـــرکت-های فعـــال خصوصـــی از 
دولـــت، ضعـــف سیســـتم قیمت گـــذاری و تعییـــن 
کارایـــی مناســـب در بخـــش  تعرفـــه هـــای بـــرق، فقـــدان 
کســـری منابـــع مالـــی  تعییـــن مقـــررات و نظـــارت، بـــه 

ــده اســـت. ــر شـ ــدی منجـ کلیـ ــن صنعـــت  در ایـ
بـــرق  صنعـــت  صـــادرات  توســـعه  بنابرایـــن 
از  سیاســـی  و  مالـــی  ویـــژه  حمایت هـــای  نیازمنـــد 
ریســـک های  بتواننـــد  تـــا  اســـت  صادرکننـــدگان 
و  نمی باشـــد  بنگاه هـــا  کنتـــرل  در  کـــه  غیرتجـــاری 
ــورهای  کشـ ــاری  ــی و غیرتجـ ــط سیاسـ ــًا از روابـ عمومـ
تحمیـــل  صادر کننـــده  شـــرکت های  بـــر  مقصـــد 
الزم  کار  ایـــن  بـــرای  کننـــد.  تحمـــل  را  می شـــود 
اســـت ابزارهـــا و مکانیزم هـــای تشـــویقی و حمایتـــی 
شناســـایی و تدویـــن شـــود و توســـط دولـــت بـــه اجـــرا 
راه صـــادرات،  قـــدم اول تدویـــن نقشـــه  درآیـــد. در 
کـــه وضـــع موجـــود صـــادرات تجهیـــزات  الزم اســـت 
انـــرژی  و  بـــرق  و خدمـــات مهندســـی در صنعـــت 

بررســـی شـــده و ســـناریوهای احتمالـــی از ظرفیـــت 
نظـــر  در  بـــا  ســـپس  شـــود،  تدویـــن  آینـــده  در  بـــازار 
گرفتـــن سیاســـت های توســـعه صـــادرات در برخـــی 
ــررات  ــن و مقـ ــه قوانیـ ــه بـ ــب و توجـ ــورهای منتخـ کشـ
مخاطـــرات  و  چالش هـــا  صنعـــت،  بـــر  کـــم  حا
توســـعه صـــادرات شناســـایی شـــود. بـــرای حـــل ایـــن 
ـــاق بازرگانـــی،  ـــا حمایـــت ات مشـــکات، مطالعـــه ای ب
صنایـــع و معـــادن تهـــران و توســـط معاونـــت پژوهـــش و 
برنامـــه ریـــزی ســـندیکای صنعـــت بـــرق از بهمـــن مـــاه 
کـــه طـــی آن  ســـال 1397 الـــی آذر 1398 انجـــام شـــد 
ــزات برقـــی  کاال و تجهیـ ــادرات  ــه راه توســـعه صـ نقشـ
و خدمـــات فنـــی و مهندســـی صنعـــت بـــرق تدویـــن 
گردیـــد. در ادامـــه ایـــن بحـــث خاصـــه ای از ایـــن 
طـــرح پژوهشـــی در ســـه بخـــش ارائـــه شـــده اســـت. 
ـــر وضـــع موجـــود صنعـــت  در بخـــش اول مطالعـــه ای ب
بـــرق، وضعیـــت حکمرانـــی ایـــران، بررســـی تجـــارب 
کشـــورهای الگـــو و بررســـی بازارهـــای هـــدف صـــورت 

گرفتـــه اســـت.
توســـعه  مکانیزم هـــای  و  نظام هـــا  دوم  بخـــش  در 
کاال و خدمـــات مهندســـی صنعـــت بـــرق  صـــادرات 
در قالـــب راهکارهـــای مجـــزا بـــا اثربخشـــی بـــر ســـه 
حـــوزه عرضـــه، تقاضـــا و خدمـــات پشـــتیبان مـــورد 
ـــه ای  ـــا خاص ـــه در اینج ک ـــت  ـــه اس گرفت ـــرار  ـــی ق بررس

از آن آورده شـــده اســـت.
پایـــان براســـاس مطالعـــات اولیـــه از وضـــع موجـــود  در

مروری کوتاه بر 
نقشه راه صادرات صنعت برق و انرژی
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و شـــناخت از بازارهـــای هـــدف، راهکارهـــای ارائـــه 
آن  براســـاس  و  گرفتـــه  قـــرار  یابـــی  ارز مـــورد  شـــده 
اثرگذارتریـــن راهکارهـــا در نقشـــه راه توســـعه صـــادرات 

ــده اســـت.  ــه شـ گرفتـ ــر  درنظـ

هـــای  گـــی  ویژ بررســـی  پایـــه،  هـــای  بررســـی   -1
بازارهـــای هـــدف و بـــرآورد ایـــران از بازارهـــای هـــدف

1-1 بررسی وضع موجود
کاال و تجهیزات برقی در جهان 1-1-1 صادرات 

بـــا توجـــه بـــه طبقـــه بنـــدی اســـتاندارد بین المللـــی 
طبـــق  و  )آیســـیک(  اقتصـــادی  فعالیت هـــای 
کاال  صـــادرات   ITC در  شـــده  ارائـــه  اطاعـــات 
طـــی  الکترونیـــک   و  بـــرق  صنعـــت  تجهیـــزات  و 
ســـال های ۲01۴ تـــا ۲018 دارای یک رونـــد صعـــودی 
رشـــد  درصـــد   ۴ ســـاالنه  متوســـط  به طـــور  و  بـــوده 
داشـــته اســـت. بـــر اســـاس اطاعـــات ارائه شـــده در 
نمـــودار 1، میـــزان صـــادرات ایـــن صنعـــت از ۲۴09 
میلیـــارد دالر در ســـال ۲01۴ بـــه ۲781 میلیـــارد دالر در 

اســـت. رســـیده  ســـال ۲018 
تجهیـــزات  و  »کاال  صـــادرات  میـــزان  بیشـــترین 
صنعـــت بـــرق و الکترونیـــک« در ســـال ۲018 بـــه ارزش 
کشـــور چیـــن بـــوده  ۶۶۴ میلیـــارد دالر و مربـــوط بـــه 
کل صـــادرات تجهیـــزات  کـــه معـــادل ۲۴ درصـــد از 
از  بعـــد  می-باشـــد.  جهـــان  الکترونیـــک  و  بـــرق 
ـــب  ـــه ترتی ـــره« ب ک ـــوری  ـــگ« و »جمه ـــن، »هنگ کن چی
ســـهم  میـــزان  بیشـــترین  دالر  میلیـــارد   185 و   310
صـــادرات تجهیـــزات برقـــی و الکترونیکـــی را بـــه خـــود 
اختصـــاص مـــی دهنـــد. بیشـــترین میـــزان واردات 
ـــال ۲018  ـــز در س ـــرق« نی ـــت ب ـــزات صنع »کاال و تجهی
کـــه  مربـــوط بـــه چیـــن بـــا 5۲۲ میلیـــارد دالر بـــوده اســـت 
کل واردات تجهیـــزات بـــرق مـــی  معـــادل 18 درصـــد از 
باشـــد. بعـــد از چیـــن، »آمریـــکا« و »هنگ کنـــگ« بـــه 
ــزان  ــترین میـ ــارد دالر بیشـ ــب 3۶7 و 3۲8 میلیـ ترتیـ
ســـهم واردات تجهیـــزات بـــرق و الکترونیـــک را بـــه 

ــود اختصـــاص مـــی دهنـــد. خـ

بـــرق  کاال و تجهیـــزات صنعـــت  1-1-2 صـــادرات 
ایـــران

کاال و تجهیـــزات صنعـــت بـــرق در ایـــران  صـــادرات 
تـــا 1397 به طورکلـــی دارای  طـــی ســـال های 1380 
یک رونـــد صعـــودی بـــوده و به طـــور متوســـط ســـاالنه 
رونـــد   ۲ نمـــودار  اســـت.  داشـــته  رشـــد  درصـــد   9
کاال و تجهیـــزات برقـــی را از ســـال 1380 تـــا  صـــادرات 
ــر اســـاس اطاعـــات  ســـال 1397 نشـــان می دهـــد. بـ
ایـــن  نمـــودار، میـــزان صـــادرات  ایـــن  ارائه شـــده در 
صنعـــت از حـــدود 31 میلیـــون دالر در ســـال 1380 بـــه 
کـــه تقریبـــًا  199 میلیـــون دالر در ســـال 1397 رســـیده 

۶ برابـــر شـــده اســـت.
تجهیـــزات  و  »کاال  صـــادرات  میـــزان  بررســـی  بـــا 
 1397 ســـال  در  الکترونیـــک«  و  بـــرق  صنعـــت 

کاال و تجهیزات برقی نمودار 1. روند جهانی صادرات 

کاال و تجهیزات برقی در سال های 1380 تا 1397  نمودار 2- روند صادرات 

نمودار3- روند صادرات خدمات فنی و مهندسی صنعت برق از سال 1380 تا 1397
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مأخذ: محاسبات محقق از داده های گمرک ایران

مأخذ: آمار وزارت نیرو
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کابل« با 1۴۲ میلیون دالر  کاال، »ســـیم و  براســـاس نوع 
کل، بیشـــترین ســـهم را در  صـــادرات و 7۲ درصـــد از 
کابـــل،  صـــادرات تجهیـــزات بـــرق دارد. بعـــد از ســـیم و 
ـــواع  ـــرق« و »ان ـــای ب ـــا و مولده ـــا، ژنراتوره ـــواع موتوره »ان
ترانســـفورماتورهای برقـــی، مبدل هـــای اســـتاتیک و 
کننده هـــا« بـــه ترتیـــب بـــا 11.۴ و 11.3 میلیـــون دالر  القا
ــاص  ــود اختصـ ــه خـ ــادرات را بـ ــزان صـ ــترین میـ بیشـ
کاال  ـــه صـــادرات  ـــوط ب می دهنـــد. همچنیـــن آمـــار مرب
و خدمـــات صنعـــت بـــرق و الکترونیـــک براســـاس 
کـــه بیشـــترین میـــزان  کشـــور مقصـــد، بیانگـــر آن اســـت 
کشـــور  بـــه   1397 ســـال  در  اقـــام  ایـــن  صـــادرات 
کـــه  »افغانســـتان« بـــا 119 میلیـــون دالر بـــوده  اســـت 
کل صـــادرات تجهیـــزات بـــرق  معـــادل ۶0 درصـــد از 
ــه«  ــراق« و »ترکیـ ــتان، »عـ ــد از افغانسـ ــد. بعـ ــی باشـ مـ
بـــه ترتیـــب بـــا ۶۲ و 3 میلیـــون دالر بیشـــترین میـــزان 
ســـهم را در صـــادرات تجهیـــزات برقـــی ایـــران بـــه خـــود 

اختصـــاص مـــی دهنـــد.

1-1-3 صادرات خدمات فنی و مهندسی
و  فنـــی  »خدمـــات  صـــادرات  میـــزان   3 نمـــودار 
ــال های 1380  ــی سـ ــرق « را طـ ــت بـ ــی صنعـ مهندسـ
کـــه در ایـــن  تـــا  1397 نشـــان می دهـــد. همان طـــور 
ــادرات  ــزان صـ ــترین میـ ــود، بیشـ ــودار دیـــده می شـ نمـ
خدمـــات فنـــی و مهندســـی صنعـــت بـــرق در ســـال 
139۴ بـــه میـــزان ۲۴38 میلیـــون دالر بـــوده اســـت. 

نمودار 4- نظام حکمرانی صادرات صنعت برق

به طورکلـــی صـــادرات خدمـــات فنـــی و مهندســـی 
تـــا ســـال 139۴ دارای  رونـــد صعـــودی بـــوده و از ســـال 
کاهش یافتـــه اســـت و بـــه عـــدد 111 میلیـــون   139۴
دالر در ســـال 1397 رســـیده اســـت. دلیـــل اصلـــی 
کاهـــش، تحریم هـــای بین المللـــی علیـــه ایـــران  ایـــن 

ــوده اســـت. بـ

1-2- وضعیت حکمرانی صنعت برق ایران
ـــا ســـاختار نهـــادی، دربرگیرنـــده  ســـاختار حکمرانـــی ی
اســـت  کمیتـــی  نقش هـــای حا و  قواعـــد  مجموعـــه 
ــوزه  ــراد در یـــک حـ ــا و افـ ــار بنگاه هـ ــه رفتـ ــر بـ ــه منجـ کـ
حکمرانـــی  ســـاختار  بنابرایـــن  می شـــود؛  عمومـــی 
کارکردهـــای  از  مجموعـــه ای  بـــه  صـــادرات  حـــوزه 
کـــه از طریـــق آن هـــا، محیـــط  کمیـــت اشـــاره دارد  حا
صـــادرات  ویـــژه  به طـــور  و  برون مـــرزی  تجـــارت 
طریـــق  از  کمیـــت  حا درواقـــع  می پذیـــرد.  صـــورت 
ـــادرات را  ـــط ص ـــد محی ـــا، می توان کارکرده ـــن  ـــر ای تغیی
ـــه  ـــه س ـــه ب ـــن مطالع ـــا در ای کارکرده ـــن  ـــد. ای ـــر ده تغیی
و  »تنظیم گـــری  طبقه بندی شـــده اند:  اصلـــی  گـــروه 
گـــذاری«، »توســـعه زیرســـاخت« و »ارائـــه  مقـــررات 
در  متعـــددی  ســـازمان های  عمومـــی«.  خدمـــات 
نقـــش  ایفـــای  بـــرق  بخـــش  صـــادرات  حکمرانـــی 
دیـــده   ۴ نمـــودار  در  کـــه  همان طـــور  می کننـــد. 
می شـــود، ایـــن ســـازمان ها در 17 محـــور در ســـه حـــوزه 
اصلـــی فـــوق ایفـــای نقـــش می کننـــد. برخـــی از ایـــن 

کان ماننـــد وزارت شهرســـازی  ســـازمان ها در ســـطح 
ــد  ــی ماننـ ــد و برخـ ــزی فعالیـــت می کننـ و بانـــک مرکـ
و  بخشـــی  به صـــورت  نفـــت  وزارت  و  نیـــرو  وزارت 
در حـــوزه انـــرژی مســـئولیت دارنـــد. در ایـــن طـــرح 
پژوهشـــی، نقـــش هریـــک از ایـــن 17 محـــور و نحـــوه 
کاال و خدمـــات برقـــی و  تأثیرگـــذاری بـــر صـــادرات 
نقـــش توســـعه ای و یـــا بازدارندگـــی آن هـــا تحلیـــل 

شـــده اســـت.

منتخـــب  کشـــورهای  تجـــارب  بررســـی   3-1
ه کننـــد ر د صا

راه  نقشـــه  پـــروژه  در  شـــد  گفتـــه  کـــه  همان طـــور 
ســـایر  تجـــارب  شناســـایی  هـــدف  بـــا  صـــادرات 
کره جنوبـــی،  کشـــور  کشـــورها در صنعـــت بـــرق، ســـه 
کشـــورهای درحال توســـعه و صنعتـــی  هنـــد و ترکیـــه از 
و  انتخاب شـــده  برقـــی  تجهیـــزات  صادرکننـــده 
ســـهولت  هـــای  شـــاخص  اقتصـــادی،  وضعیـــت 
کســـب وکار )DB(، رقابـــت پذیـــری، رقابت پذیـــری 
صنعتـــی )CIP Index( و ســـطح فنـــاوری هریـــک از 
گام  گرفتـــه اســـت. در  ـــرار  کشـــورها موردبررســـی ق ایـــن 
دوم، اطاعاتـــی در خصـــوص ســـاختار صنعـــت بـــرق 
کـــه بیانگـــر  گـــردآوری شـــده  کشـــورها  هـــر یـــک از ایـــن 
میـــزان تولیـــد، مصـــرف، انـــرژی هـــای پایـــه مصرفـــی، 
ــی  ــورها مـ کشـ ــرق آن  ــت بـ ــادرات و واردات صنعـ صـ
باشـــد. در ادامـــه، ســـاختار حکمرانـــی و قانون گـــذاری 

ــپس  ــد و سـ ــریح شـ ــورها تشـ کشـ ــن  ــرق ایـ ــت بـ صنعـ
کـــه  سیاســـت هـــا و راهبردهـــای توســـعه صـــادرات 
ـــتفاده  ـــورد اس ـــورها م کش ـــک از  ـــر ی ـــرق ه ـــت ب در صنع

گردیـــد. ــو بررســـی  ــوان الگـ قرارگرفتـــه اســـت، بـــه عنـ

1-3-1 صنعت برق هند
کـــه  اســـت  نوظهـــور  اقتصادهـــای  ازجملـــه  هنـــد 
رشـــد  نـــرخ  صنعتـــی  مختلـــف  بخش هـــای  در 
ـــته  ـــز توانس ـــرق نی ـــت ب ـــته و در صنع ـــی داش قابل توجه
ایـــن صنعـــت  بـــازار صـــادرات  از  اســـت، ســـهمی 
ــن،  ــکا و چیـ ــد پـــس از آمریـ ــاورد. هنـ ــه دســـت بیـ را بـ
ایـــن  اســـت.  جهـــان  بـــرق  تولیدکننـــده  ســـومین 
کشـــور به عنـــوان یکـــی از بزرگ تریـــن تولیدکننـــدگان 
کل  ــد از  ــدود ۶ درصـ ــال ۲017، حـ ــرق در سـ ــرژی بـ انـ
گـــزارش  کـــرده اســـت. براســـاس  بـــرق جهـــان را تولیـــد 
هنـــد   ،۲017 ســـال  در  انـــرژی  بین المللـــی  آژانـــس 
بـــوده  بـــرق در دنیـــا  بـــزرگ  ســـومین مصرف کننـــده 
اســـت درصورتی کـــه بـــه علـــت بـــاال بـــودن جمعیـــت 
یـــادی از افـــراد بی خانمـــان  و عـــدم دسترســـی بخـــش ز
بـــه بـــرق، مصـــرف ســـرانه آن پاییـــن اســـت. اضافـــه 
دوازدهـــم  برنامـــه  در  شـــده  ظرفیـــت هدف گـــذاری 
توســـعه هنـــد )ســـال های ۲01۲ الـــی ۲017( معـــادل 
ـــی  ـــعه )۲017 ال ـــه 13 توس ـــگاوات و در برنام گی  88.5
گیـــگاوات بـــوده اســـت. میـــزان  ۲0۲۲( معـــادل 93 
الکترونیکـــی  و  برقـــی  تجهیـــزات  و  کاال  صـــادرات 



۴۴
تحلیل روز

پیش شماره چهارم121 زمستان  98

کشـــور هنـــد از 9 میلیـــارد دالر در ســـال ۲01۴ بـــه 11 
به طـــور  کـــه  رســـیده   ۲018 ســـال  در  دالر  میلیـــارد 
اســـت.  داشـــته  رشـــد  درصـــد  ســـاالنه 7  متوســـط 
ــه  ــادرات هنـــد در ســـال ۲018 بـ ــزان صـ ــترین میـ بیشـ
ــت  ــوده اسـ ــون دالر بـ ــا 1۶۶3 میلیـ ــکا« بـ ــور »امریـ کشـ
کل صـــادرات تجهیـــزات  کـــه معـــادل 1۴ درصـــد از 
ــده  ــارات متحـ ــکا، »امـ ــد از آمریـ ــد. بعـ ــی باشـ ــرق مـ بـ
عربـــی« و »آلمـــان« بـــه ترتیـــب 13۴3 و 578 میلیـــون 
دالر بیشـــترین میـــزان ســـهم را در صـــادرات تجهیـــزات 
برقـــی هنـــد بـــه خـــود اختصـــاص می دهنـــد. بیشـــترین 
کشـــور چیـــن انجـــام  میـــزان واردات تجهیـــزات هنـــد از 
کل واردات تجهیـــزات  می شـــود )ســـهم ۴5 درصـــد از 
و  کره جنوبـــی  آمریـــکا،  ژاپـــن،  آلمـــان،  برقـــی(. 
کشـــورهای صادرکننـــده ایـــن  ــایر  ــا ازجملـــه سـ ایتالیـ

تجهیـــزات بـــه هنـــد می باشـــند.
بـــرای دســـتیابی بـــه رشـــد بلندمـــدت صنعـــت بـــرق 
ــرای  ــاله ای بـ ــه 10 سـ ــد، برنامـ ــع تولیـ ــا موانـ ــه بـ و مقابلـ
ـــه  ـــا هنـــد را ب ســـال های ۲01۲ الـــی ۲0۲۲ تدویـــن شـــد ت
ـــا درآمـــد  یـــک تولیدکننـــده جهانـــی تجهیـــزات برقـــی ب
کاری  گـــروه  کنـــد. لـــذا 5  100 میلیـــارد دالری تبدیـــل 
بـــا مشـــارکت ذینفعـــان و به ویـــژه بخـــش خصوصـــی 
ـــه اهـــداف  ـــا راهکارهـــای دســـتیابی ب تعییـــن شـــدند ت
ایـــن  کننـــد.  تدویـــن  و  شناســـایی  را  تعیین شـــده 
کـــه  کارگروه هـــا بـــا 5 هـــدف اصلـــی ایجـــاد شـــدند 
بـــه  دســـتیابی  بـــرای  تکنولـــوژی  ارتقـــا  ترتیـــب  بـــه 
رقابت پذیـــری  بهینه ســـازی  آتـــی،  احتیاجـــات 
تقاضـــای  بـــه  بالقـــوه  تقاضـــای  تبدیـــل  صنعـــت، 
ــزات  ــادرات تجهیـ ــا و صـ بالفعـــل، توســـعه مهارت هـ
کارگروه هـــا بـــوده اســـت. برقـــی از اهـــداف اصلـــی ایـــن 
کارگـــروه  در  موردبحـــث  کلیـــدی  موضوعـــات 
گـــروه اصلـــی  »صـــادرات تجهیـــزات برقـــی« بـــه هشـــت 
شـــامل ابتـــکار و نـــوآوری در صنعـــت، بـــرآورد هزینـــه 

کنـــش در صـــادرات، شناســـایی بازارهـــای هـــدف  ترا
ـــازار، شناســـایی  و افزایـــش صـــادرات جهـــت ایجـــاد ب
محدودیت هـــای مبادلـــه، ارتقـــا ســـرمایه موجـــود و 
افزایـــش اعتبـــار خریـــد بلندمـــدت، حمایـــت دولتـــی، 
شناســـایی موانـــع تکنیکـــی صـــادرات و بررســـی و 
ــر  ــه منجـ کـ ــده  ــیم شـ ــادرات تقسـ ــزه صـ افزایـــش انگیـ
بـــه ارائـــه »برنامـــه مأموریـــت صنعـــت تجهیـــزات برقـــی 

گردیـــد. هنـــد ۲0۲0-۲01۲«  
صنعـــت تجهیـــزات الکتریکـــی هنـــد بســـیار متنـــوع 
ـــزات  ـــه ســـه بخـــش تقســـیم می شـــود: تجهی اســـت و ب
یـــع و ســـایر تجهیـــزات  تولیـــد و تجهیـــزات انتقـــال و توز
بـــه علـــت  تولیـــد،  الکتریکـــی. بخـــش تجهیـــزات 
توانســـته  بـــرای ســـرمایه گذاران خارجـــی  جذابیـــت 
ســـرمایه گذاری  بخش هـــا  ســـایر  از  بیـــش  اســـت 
ــر  ــوی دیگـ ــد. از سـ ــود جـــذب نمایـ ــه خـ ــی را بـ خارجـ
کـــه بخـــش عمـــده  تقاضـــای واردات بویلـــر باالســـت 
اســـت.  بـــوده  کره جنوبـــی  و  از چیـــن  واردات  ایـــن 
ســـهم بزرگـــی از انـــرژی بـــرق تولیـــدی از نیروگاه هـــای 
کـــه  حرارتـــی قدمـــت بیـــش از بیست ســـاله دارنـــد 
ایـــن  لـــذا  هســـتند  نوســـازی  و  بازســـازی  مســـتلزم 
امـــر خـــود یکـــی از مـــوارد فزاینـــده در تقاضـــای حـــوزه 
یـــع،  تجهیـــزات تولیـــد اســـت. در حـــوزه انتقـــال و توز
کابـــل در  تـــا  یـــادی از ترانســـفورماتورها  تجهیـــزات ز

حـــال تولیـــد و صـــادرات اســـت.
یـــت صنعـــت تجهیـــزات  گـــزارش »برنامـــه مأمور در 
کـــه توســـط وزارت صنایـــع  برقـــی هنـــد ۲0۲0-۲01۲« 
ســـنگین و بـــزرگ دولـــت هنـــد تدویـــن و منتشـــر شـــده 
اســـت، چالش هـــا و راهکارهـــای افزایـــش صـــادرات 
تجهیـــزات برقـــی هنـــد در شـــش محـــور شـــامل »بـــاال 
بـــودن هزینـــه مبادلـــه در صـــادرات«، »زیرســـاخت 
نوظهـــور«،  بازارهـــای  بـــه  »صـــادرات  بنـــادر«، 
مالـــی  »تأمیـــن  تجـــاری«،  قراردادهـــای  »بازنگـــری 

صـــادرات«  فنـــی  »موانـــع  و  اعتبـــارات«  اعطـــای  و 
راهکارهـــای   1 جـــدول  در  طبقه بندی شـــده اند. 
شـــده  آورده  برقـــی  تجهیـــزات  صـــادرات  افزایـــش 

اســـت.

1-3-2 صنعت برق کره جنوبی
بـــاال  درآمـــد  بـــا  توســـعه یافته  کشـــوری  کره جنوبـــی 
و رشـــد اقتصـــادی ایـــده آل اســـت. ایـــن امـــر منجـــر 
کره جنوبـــی بـــه ســـازمان همـــکاری و  بـــه پیوســـتن 
گـــروه ۲0 شـــده اســـت.  توســـعه اقتصـــادی و همچنیـــن 
کره جنوبـــی یکـــی از ســـازندگان و صادرکننـــدگان مهـــم 
تجهیـــزات برقـــی و الکترونیکـــی در جهـــان اســـت. 
ــره، ۶ شـــرکت تولیـــدی مســـتقل  کـ در صنعـــت بـــرق 
بـــرق و سیســـتم های انرژی هـــای محلـــی تولیـــد بـــرق 
شـــرکت  به عنـــوان    KEPCO و  می کننـــد  فعالیـــت 
یـــع بـــرق، از ایـــن شـــرکت ها بـــرق  اصلـــی انتقـــال و توز
را خریـــداری می کنـــد و از طریـــق شـــبکه های انتقـــال 

ــاند. ــدگان می رسـ کننـ ــرف  ــه دســـت مصـ ــع بـ یـ و توز
کـــره  در حـــال حاضـــر صنعـــت بـــرق و تجهیـــزات برقـــی 
کل  بـــا مبلـــغ 1۶3 میلیـــارد دالر باالتریـــن ســـهم را در 
کشـــور دارد و ۲8 درصـــد از صـــادرات  صـــادرات ایـــن 
ـــزان  ـــترین می ـــت. بیش ـــص داده اس ـــود تخصی ـــه خ را ب
کـــره در ســـال  صـــادرات »کاال و تجهیـــزات برقـــی« 
دالر  میلیـــون   ۶۶10۶ بـــا  »چیـــن«  کشـــور  بـــه   ۲018
کل صـــادرات  ـــه معـــادل 3۶ درصـــد از  ک ـــوده اســـت  ب
کـــره مـــی باشـــد. بعـــد از چیـــن،  کشـــور  تجهیـــزات بـــرق 
و   3۴339 ترتیـــب  بـــه  »ویتنـــام«  و  »هنگ کنـــگ« 
۲۴58۴ میلیـــون دالر بیشـــترین میـــزان ســـهم را در 
کـــره بـــه خـــود اختصـــاص  صـــادرات تجهیـــزات برقـــی 
ـــا ســـهم  ـــرق و تجهیـــزات برقـــی ب مـــی دهنـــد. واردات ب
کـــره، بـــه ارزش 89/9  کل واردات  17 درصـــدی از 
میلیـــارد دالر، به عنـــوان دومیـــن بخـــش بـــزرگ وارداتـــی 

اقدامات

افزایش اتصاالت راه آهن به بنادر، افزایش امکانات کانتینری و توسعه جاده های منتهی به بنادر

کشـــورهای آســـیای میانـــه  هدف گـــذاری بازارهـــای آفریقـــا، آمریـــکای التیـــن، قرقیزســـتان و تاجیکســـتان و ســـایر 
ـــادرات ـــعه ص ـــت توس جه

ایجاد کارگروه بررسی هزینه های معامله و ارائه راهکارهای اصاحی

-شرکت در نمایشگاه های تخصصی و فعالیت های تبلیغاتی
-برنامه های آموزشی

-ایجاد 1۶8 خط اعتباری عملیاتی در 75 کشور
-تخصیص نرخ بهره متناسب با نرخ بهره جهانی

-ایجاد صندوق تخصیص تکنولوژی توسط دولت جهت ارتقا سطح تکنولوژی
-معرفی شرکت های معتبر در بازارهای صادراتی توسط وزارت بازرگانی هند

-مطالعه و مذاکره در بازارهای نوظهور برای استفاده از فرصت های صادراتی
-اعمال مقررات ضد دامپینگ و ممانعت از صدمه به صنعت داخلی به علت افزایش واردات

راهکارها

بهبود بهره وری بنادر

افزایش صادرات به بازارهای نوظهور

مقابله با باال بودن هزینه مبادله در صادرات

شرکت در نمایشگاه ها و توسعه آموزش

بهبود وضعیت اعتباری خریداران

رفع موانع فنی صادرات

افزایش قراردادهای تجاری هند
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ـــی و نفـــت( مطـــرح اســـت. کشـــور )پـــس از مـــواد معدن
در  را  مشـــخصی  اهـــداف  کـــره  دولـــت 
کـــه  داشـــته  صنایـــع  بخـــش  سیاســـت گذاری 
ازجملـــه  اســـت،  برگرفتـــه  نیـــز در  را  بـــرق  صنعـــت 
ســـاختار  بهبـــود  بـــه  می تـــوان  هـــا  سیاســـت  ایـــن 
صنعـــت، افزایـــش اســـتفاده از توانمنـــدی داخلـــی، 
خارجـــی  ســـرمایه گذاری  جـــذب  اســـتراتژی های 
در  تـــداوم  و  فنـــاوری  بهبـــود  جهـــت  تـــاش   ،FDI
ــاره  ــت اشـ ــه فعالیـ ــی بـ ــش خصوصـ ــوق دادن بخـ سـ
کـــره  کلـــی  نمـــود. عـــاوه بـــر سیاســـت گذاری های 
کره جنوبـــی  کشـــور  در خصـــوص توســـعه صنایـــع، 
کان  ابعـــاد  در  نیـــز  سیاســـت گذاری هایی 
کاهـــش  و  صـــادرات  تشـــویق  جهـــت  اقتصـــادی 
نمـــوده اســـت  کشـــور اعمـــال  و وابســـتگی  واردات 
کـــه بخـــش بـــرق و تجهیـــزات برقـــی نیـــز به عنـــوان 
تابـــع  اقتصـــاد  بخش هـــای  اصلی تریـــن  از  یکـــی 
قدم هـــای  اولیـــن  اســـت.  بـــوده  سیاســـت ها  ایـــن 
تنظیـــم ایـــن مقـــررات در ســـال 19۶۲ برداشـــته شـــد 
اقتضـــای  بـــه  تغییـــرات  اعمـــال  بـــا  نیـــز  کنـــون  تا و 
وضعیـــت اقتصـــادی و جهانـــی بـــا هـــدف یکســـان 
)توســـعه صـــادرات( ادامـــه یافتـــه اســـت. راهبردهـــای 
کـــره جنوبـــی در جـــدول ۲  اصلـــی توســـعه صـــادرات 
ارائـــه شـــده اســـت. ایـــن راهبردهـــا به صـــورت پویـــا و 
متناســـب بـــا وضعیـــت صـــادرات در طـــول زمـــان بـــه 
کمـــک شـــایانی نمـــوده اســـت. کـــره  توســـعه صـــادرات 
کـــره نیـــز به طـــور مجـــزا اهدافـــی را مدنظـــر  صنعـــت بـــرق 
کاهـــش وابســـتگی  کـــه از آن جملـــه می تـــوان  قـــرار داده 
گاز  )زغال ســـنگ،  پایـــه  هـــای  انـــرژی  واردات  بـــه 
ـــدف  ـــن ه ـــه ای ـــل ب ـــرای نی ـــرد، ب ـــام ب ـــت( ن ـــی، نف طبیع
ـــرار  ـــر ق ـــته ای مدنظ ـــرژی هس ـــعه ان ـــال ۲017، توس ـــا س ت
کنـــون رویکـــرد هـــا بـــه ســـمت  گرفـــت، پـــس ازآن تا
توســـعه انـــرژی هـــای تجدیـــد پذیـــر و گاز تغییریافته که 
ـــه افزایـــش روابـــط داخلـــی  کمـــک ب ـــا هـــدف  ایـــن امـــر ب
و بین المللـــی در مـــورد امنیـــت انـــرژی هســـته ای و 

کیفیـــت هـــوا بـــوده اســـت. از دیگـــر اقدامـــات  افزایـــش 
جهـــت توســـعه انـــرژی هـــای تجدیـــد پذیـــر اتصـــال 
خورشـــیدی  نیروگاه هـــای  بـــه  انتقـــال  شـــبکه های 
ــره وری  ــن افزایـــش بهـ ــوده اســـت. همچنیـ ــادی بـ و بـ
بـــوده  کـــره  بـــرق  انـــرژی از دیگـــر اهـــداف صنعـــت 
ــاری  ــزی اجبـ ــه ممیـ ــه راهکارهایـــی ازجملـ کـ اســـت 
انـــرژی هـــر 5 ســـال یک بـــار بـــرای مصرف کننـــدگان 
بـــزرگ، اعطـــا یارانه هـــا بـــه صنایـــع جهـــت پوشـــش 
کاهنـــده  هزینه هـــای مربـــوط بـــه تغییـــرات ســـاختاری 
روشـــنایی  طرح هـــای  پیاده ســـازی  مصـــرف، 
تجدیـــد  انرژی هـــای  از  اســـتفاده  افزایـــش   ،LED
پذیـــر در ســـاختمان های عمومـــی، اســـتانداردهای 
بهـــره وری انـــرژی و برنامه هـــای برچســـب زنی بـــرای 
شـــده  گرفتـــه  نظـــر  در  آن  بـــرای   ... و  لوازم خانگـــی 

اســـت.

1-3-3 صنعت برق ترکیه
در  و  اســـتراتژیک  منطقـــه  یـــک  در  ترکیـــه  کشـــور 
کشـــورهای نفت خیـــز اتحـــاد جماهیـــر  تقاطـــع بیـــن 
ـــورهای  کش ـــزر و  ـــای خ ی ـــراف در ـــابق در اط ـــوروی س ش
کـــز تقاضـــای  بـــا مرا نفت خیـــز حـــوزه خلیج فـــارس 
طبیعـــی  گاز  بـــزرگ  بـــازار  دومیـــن  به عنـــوان  پـــا  ارو
کـــه  جهـــان واقـــع شـــده. ترکیـــه بـــا ذخایـــر انـــرژی اندکـــی 
در اختیـــار دارد و بـــا توجـــه بـــه توســـعه اقتصـــادی رو بـــه 
گاز  رشـــد آن تقریبـــًا تمـــام تقاضـــای داخلـــی نفـــت و 
خـــود را از طریـــق واردات تأمیـــن می کنـــد و به عنـــوان 
یـــک مصرف کننـــده در حـــال رشـــد نیـــز مطـــرح اســـت. 
بـــرق ترکیـــه از طریـــق منابـــع ســـوخت های  بیشـــتر 
کـــه دولـــت ایـــن  فســـیلی تولیـــد می شـــود، هرچنـــد 
از  بخشـــی  حداقـــل  آینـــده  در  دارد  نظـــر  در  کشـــور 
طریـــق  از  را  کشـــور  نیـــاز  مـــورد  الکتریکـــی  انـــرژی 
مهم تریـــن  کنـــد.  تأمیـــن  هســـته ای  نیروگاه هـــای 
کـــه در نیروگاه هـــای  منبـــع انـــرژی متعـــارف ترکیـــه 
ــرد، زغال ســـنگ  ــرار می گیـ ــتفاده قـ ــورد اسـ حرارتـــی مـ

را  انـــرژی  اســـتقال  امـــر  ایـــن  درحالی کـــه  اســـت. 
افزایـــش می دهـــد، میـــزان انتشـــار دی اکســـید کربن را 

داد. افزایـــش خواهـــد  به شـــدت 
در ســـاختار نهـــادی فعلـــی بـــرق ترکیـــه »اداره تنظیـــم 
بـــازار انـــرژی«، »شـــرکت تولیـــد بـــرق«، »شـــرکت انتقـــال 
نیـــروی ترکیـــه«، »شـــرکت بازرگانـــی و قـــرارداد ترکیـــه« 
می کننـــد.  نقـــش  ایفـــای  یـــع«  توز »شـــرکت های  و 
ــال  ــط سـ ــه در اواسـ ــی ترکیـ ــرق ملـ ــال بـ ــتم انتقـ سیسـ
نیـــرو  انتقـــال  سیســـتم  اروپایـــی  شـــبکه  بـــه   ۲010

)ENTSO-E ( متصـــل شـــد.
و  برقـــی  تجهیـــزات  و  کاال  صـــادرات  میـــزان 
 9.۶ از  ترکیـــه  کشـــور  در   )85 )کـــد  الکترونیکـــی 
بـــه 8.7 میلیـــارد دالر  میلیـــارد دالر در ســـال ۲01۴ 
کـــه بـــا نـــرخ متوســـط ســـاالنه  در ســـال ۲018 رســـیده 
ــزان  ــترین میـ ــته اســـت. بیشـ کاهـــش داشـ ــد  3 درصـ
 ۲018 ســـال  در  ترکیـــه  بـــرق  تجهیـــزات  صـــادرات 
ــوده  ــون دالر بـ ــا 1.۲0۶ میلیـ ــتان« بـ ــور »انگلسـ کشـ ــه  بـ
اســـت. بعـــد از انگلســـتان، »آلمـــان« و »فرانســـه« بـــه 
ترتیـــب 8۴3 و ۶90 میلیـــون دالر بیشـــترین میـــزان 
بـــه  ترکیـــه  برقـــی  ســـهم را در صـــادرات تجهیـــزات 
کاال و  ــزان واردات  ــود اختصـــاص مـــی دهنـــد. میـ خـ
کشـــور ترکیـــه از 17.9۴8  تجهیـــزات صنعـــت بـــرق بـــه 
میلیـــون دالر در ســـال ۲01۴ بـــه 1۶.5۶9 میلیـــون دالر 
ـــا نـــرخ متوســـط ســـاالنه ۲  کـــه ب در ســـال ۲018 رســـیده 
کاهـــش مواجـــه بـــوده اســـت. بیشـــترین میـــزان  درصـــد 
کشـــور »چیـــن« بـــا  واردات ترکیـــه در ســـال ۲018 از 
کل  کـــه معـــادل 3۴ درصـــد از  5.589 میلیـــون دالر 
ــن،  ــد از چیـ ــد. بعـ ــی باشـ ــرق مـ ــزات بـ واردات تجهیـ
»آلمـــان« و »ویتنـــام« بـــه ترتیـــب 1.513 و 1.0۴1 میلیون 
دالر بیشـــترین میـــزان واردات تجهیـــزات صنعـــت 

بـــرق بـــه ترکیـــه را بـــه خـــود اختصـــاص می دهنـــد.
یـــک  انـــرژی،  تأمیـــن  زمینـــه  در  ترکیـــه  سیاســـت 
سیاســـت گذاری زمان بندی شـــده بـــا هـــدف رشـــد 
کشـــور  هدفمنـــد اقتصـــادی و توســـعه پایـــدار ایـــن 

اقدامات

معافیت و تخفیف های مالیاتی به فعالیت های R&D و جذب سرمایه گذاری خارجی

بازپرداخت تعرفه مواد اولیه وارداتی در تولید محصوالت صادراتی

استفاده از یارانه های نرخ بهره به صنایع صادراتی

تخصیص سهم عمده منابع مالی به صنایع صادراتی

تأسیس صندوق بیمه صادرات EIF برای حمایت از صادرکنندگان

ایجاد دولت منطقه ای و زیرساخت های مناسب حمل ونقل

تثبیت نرخ ارز در ابتدای دوره توسعه و پس ازآن آزادسازی نرخ ارز

)KOTRA( و شرکت ترویج تجارت کره )KITA( سازمان تجارت بین المللی کره

راهکارها

استفاده از مشوق های مالیاتی

طرح استرداد تعرفه

سیاست های ارائه تسهیات

تأمین مالی پروژه های صادراتی

بیمه های صادرات

)FTZs( مناطق آزاد تجاری

تثبیت نرخ ارز

ایجاد سازمان های حمایتی صادرات
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اســـت. سیاســـت ملـــی انـــرژی و معـــدن ترکیـــه مطابـــق 
و  انـــرژی  وزارت  توســـط  اصلـــی  ماحظـــه  ســـه  بـــا 
منابـــع طبیعـــی تدوین شـــده اســـت: ایجـــاد امنیـــت 
ــی،  ــع داخلـ ــل منابـ ــد از محـ ــه، تولیـ ــش عرضـ در بخـ
جـــذب  جهـــت  پیش بینـــی  قابـــل  انـــرژی  بـــازار 
برنامه هـــای  تدویـــن  و  خارجـــی  ســـرمایه گذاران 
دســـتیابی  بـــرای  ترکیـــه  انـــرژی  وزارت  راهبـــردی 
)برنامـــه  انـــرژی  حـــوزه  در  پایـــدار  توســـعه  یـــک  بـــه 
 )۲019-۲015 ســـال های  در  ترکیـــه  اســـتراتژیک 
ایـــن طـــرح بـــا توجـــه بـــه پیشـــرفت های موجـــود در 
زمینـــه انـــرژی و منابـــع طبیعـــی در جهـــان، به عنـــوان 
ایجـــاد  هـــدف  بـــا  و  اســـتراتژیک  راه  نقشـــه  یـــک 
ســـاختاری بـــا ویژگی هـــای »مشـــارکتی«، »نوآورانـــه«، 
براســـاس  شـــده  »اعتبارســـنجی  »چندمنظـــوره«، 
قابل دســـترس  »اهـــداف  دقیـــق«،  و  معتبـــر  معیـــار 
تعـــادل  و  همـــکاری  »ایجـــاد  دشـــوار«،  هرچنـــد 
بیـــن انـــرژی و منابـــع طبیعـــی«، »اولویـــت دادن بـــه 
مســـائل زیســـت محیطی«، »عملکـــردی مطابـــق بـــا 
تغییـــرات فعلـــی و آتـــی جهانـــی و هماهنـــگ بـــا ســـایر 
کشـــور«،  اســـتراتژی های  و  کان  سیاســـت های 

اســـت. طراحی شـــده 

1-4 بررســـی وضعیـــت بازارهـــای هـــدف صـــادرات 
صنعـــت بـــرق ایـــران

1-4-1 بررسی صنعت برق در کشورهای هدف

 افغانستان
ســـال های  دلیـــل  بـــه  افغانســـتان  بـــرق  صنعـــت 
ــده و  ــادی شـ یـ ــات ز ــار صدمـ ــادی جنـــگ، دچـ متمـ
کشـــورهای بـــا دسترســـی پاییـــن  کنـــون یکـــی از  هم ا
بـــه بـــرق می باشـــد. بـــر اســـاس آمـــار ارائه شـــده توســـط 
بانـــک جهانـــی در حـــال حاضـــر 85 درصـــد جمعیـــت 
بنابرایـــن  دارنـــد؛  دسترســـی  بـــرق  بـــه  افغانســـتان 
توســـعه افغانســـتان نیازمنـــد رشـــد صنعـــت بـــرق ایـــن 
افغانســـتان  کشـــور می باشـــد. دیـــدگاه اســـتراتژیک 
جهـــت رشـــد بخش هـــای اقتصـــادی و اجتماعـــی 

ــرق اســـت. ــد صنعـــت بـ ــتلزم رشـ مسـ
ـــی   ـــرق و الکترونیک ـــزات ب کاال و تجهی ـــزان واردات  می
کشـــور افغانســـتان از ۴03 میلیـــون دالر در ســـال  بـــه 
بـــه ۲30 میلیـــون دالر در ســـال ۲01۶ رســـیده   ۲01۲
کاهـــش  نـــرخ متوســـط ســـاالنه 13 درصـــد  بـــا  کـــه 
مواجـــه بـــوده اســـت. بیشـــترین واردات افغانســـتان 
کشـــور »چیـــن« بـــا 1۲۶ میلیـــون دالر  در ســـال ۲01۶ از 
کل واردات  کـــه معـــادل 55 درصـــد از  بـــوده اســـت 
تجهیـــزات بـــرق مـــی باشـــد. افغانســـتان بیشـــترین 
پـــس  را  بـــرق  صنعـــت  تجهیـــزات  واردات  میـــزان 
کســـتان« و »هندوســـتان« بـــه  کشـــور چیـــن، از »پا از 

ترتیـــب بـــا ۲0 و 19 میلیـــون دالر داشـــته اســـت.
شـــرکت  ســـوی  از  ارائه شـــده  اطاعـــات  براســـاس 
کشـــور حـــدود  ملـــی بـــرق افغانســـتان برشـــنا ، ایـــن 
1000 مـــگاوات بـــرق خـــود را از ایـــران، ترکمنســـتان، 

کنـــد.  مـــی  وارد  تاجیکســـتان  و  ازبکســـتان 
)درحالی کـــه ذخایـــر انـــرژی در افغانســـتان وســـیع و 
کثـــرًا دســـت نخورده باقی مانـــده اســـت. افغانســـتان  ا
گاز و  دارای معـــادن زغال ســـنگ اورانیـــوم، نفـــت، 

می باشـــد.( رودخانه هـــا 

عراق
ـــرق ایـــران  ـــازار صادراتـــی صنعـــت ب عـــراق مهم تریـــن ب
ــر بـــوده اســـت. وزارت بـــرق عـــراق  در ســـال های اخیـ
ـــه  نقـــش اصلـــی در سیاســـت گذاری، تولیـــد بـــرق، ارائ
عهـــده  بـــر  کننـــده  اجرا و  تنظیم کننـــده  خدمـــات، 
ــی  ــنامه قانونـ ــر اساسـ ــال حاضـ ــه در حـ کـ دارد. ازآنجا
تشـــخیص اختیـــارات  اســـت،  بـــرق مبهـــم  وزارت 
 ۶ دارای  عـــراق  کشـــور  می باشـــد.  دشـــوار  ارکان 
شـــرکت تولیـــد بـــرق )شـــمال، صاح الدیـــن، وســـط، 
وســـط فـــرات، ناصریـــه و بصـــره(، 5 شـــرکت انتقـــال 
ــاالی  ــرات، بـ ــط فـ ــمال، وســـط، وسـ ــامل شـ ــرق )شـ بـ
یـــع بـــرق )شـــامل  فـــرات و جنـــوب( و 7 شـــرکت توز
کـــرخ، صـــدر، شـــمال، وســـط، وســـط فـــرات  رصافـــه، 
یـــع بـــرق در عـــراق به طـــور  و جنـــوب( می باشـــد. توز
گســـترده توســـط دولـــت ایالتـــی صـــورت می گیـــرد و 
تنهـــا 5 الـــی 7 درصـــد ایـــن امـــر بـــه بخـــش خصوصـــی 
واگذارشـــده اســـت. دولـــت در نظـــر دارد شـــبکه بـــرق 
ملـــی را توســـعه دهـــد و پیش بینـــی می گـــردد در ایـــن 
مشـــارکت  یـــج  به تدر خصوصـــی  بخـــش  توســـعه، 
بیشـــتری نمـــوده و ســـهم مشـــارکت های عمومـــی-
پیش بینـــی  براســـاس  یابـــد.  افزایـــش  خصوصـــی 
گرفتـــه توســـط وزارت بـــرق عـــراق، انتظـــار  صـــورت 
ـــه  ـــال ۲030 ب ـــا س ـــراق ت ـــرق ع ـــای ب ـــد تقاض ـــی رود رش م

گیـــگاوات برســـد. بیـــش از 50 
و  بـــرق  صنعـــت  تجهیـــزات  و  کاال  واردات  میـــزان 
کشـــور عـــراق در ســـال ۲01۴ معـــادل  الکترونیـــک بـــه 
ــزان  ــترین میـ ــوده اســـت. بیشـ ــون دالر بـ ۲.58۴ میلیـ

کشـــور »آمریـــکا« بـــا  واردات عـــراق در ســـال ۲01۴ از 
کل  کـــه معـــادل ۲8 درصـــد از  7۲9 میلیـــون دالر بـــوده 
واردات تجهیـــزات بـــرق مـــی باشـــد. بعـــد از آمریـــکا، 
ــون  ــا ۶88 و ۴۲0 میلیـ ــه ترتیـــب بـ ــره« بـ »چیـــن« و »کـ
دالر بیشـــترین میـــزان واردات تجهیـــزات صنعـــت 

ــد. ــود اختصـــاص می دهنـ ــه خـ ــراق را بـ ــه عـ ــرق بـ بـ

کستان  پا
کشـــورهای پرجمعیـــت منطقـــه  کســـتان یکـــی از  پا
کـــه بـــه دلیـــل مـــراودات تجـــاری بـــا ایـــران در  بـــوده 
یـــادی برخـــوردار اســـت.  بخـــش بـــرق، از اهمیـــت ز
ــش  ــت دو بخـ ــت مالکیـ ــتان تحـ کسـ ــرق پا ــش بـ بخـ
بـــرق  و  آب  توســـعه  اداره  اســـت:  بـــوده  عمومـــی 
  KESC( کراچـــی )WAPDA( و شـــرکت تأمیـــن بـــرق 
یـــع بـــرق در  KESC (. مســـئول تولیـــد، انتقـــال و توز
 WAPDA ،کراچـــی و مناطـــق اطـــراف آن اســـت شـــهر 

ــارت دارد. ــور نظـ کشـ ــرق  ــور بـ ــایر امـ ــر سـ بـ
ـــی  ـــرق و الکترونیک ـــزات ب کاال و تجهی ـــزان واردات  می
کســـتان از 3.3۴۶ میلیـــون دالر در ســـال  )کـــد 85( پا
۲01۴ بـــه ۴.۲95 میلیـــون دالر در ســـال ۲018 رســـیده 
کـــه بـــا نـــرخ متوســـط ســـاالنه ۶ درصـــد رشـــد مواجـــه 
ــتان در  کسـ ــزان واردات پا ــترین میـ ــوده اســـت. بیشـ بـ
ـــا 3.087 میلیـــون دالر  کشـــور »چیـــن« ب ســـال ۲018 از 
کل واردات تجهیـــزات بـــرق  کـــه معـــادل 7۲ درصـــد از 
مـــی باشـــد. بعـــد از چیـــن، »امـــارات« و »ویتنـــام« بـــه 
ترتیـــب 135 و 1۲3 میلیـــون دالر بیشـــترین میـــزان 
کســـتان را بـــه  واردات تجهیـــزات صنعـــت بـــرق بـــه پا

ــد. ــاص می دهنـ ــود اختصـ خـ

سوریه
فعالیت هـــای  از  مهمـــی  بخـــش  انـــرژی،  بخـــش 
مهم تریـــن  اســـت.  ســـوریه  داخلـــی  اقتصـــادی 
ســـوریه،  انـــرژی  بخـــش  در  تأثیرگـــذار  نهادهـــای 

کشورهای هم جوار نمودار5- سهم صادرات انرژی برق ایران به 
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و  بـــرق  وزارت  معدنـــی،  منابـــع  و  نفـــت  وزارت 
کمیســـیون انـــرژی هســـته ای ســـوریه اســـت. وزارت 
گاز  بـــرق محـــدودی را از  نفـــت و منابـــع طبیعـــی، 
تولیـــد  نفـــت،  اســـتخراج  فراینـــد  به دســـت آمده در 
کـــه ایـــن بـــرق تولیـــدی در بهره بـــرداری از  می کنـــد 
ــه  ــته بـ ــرکت های وابسـ ــت و شـ ــد نفـ ــات تولیـ تأسیسـ
وزارت نفـــت اســـتفاده می شـــود. وزارت آب ســـوریه 
آبـــی  نیروگاه هـــای  و  مســـئول مدیریـــت منابـــع آب 
کل بـــرق ســـوریه  اســـت. ایـــن نیروگاه هـــا 5 درصـــد از 
را تولیـــد می کننـــد، درحالی کـــه ســـهم وزارت نفـــت 3 
ـــای  ـــتفاده از توربین ه ـــا اس ـــرق ب ـــد ب کل تولی ـــد از  درص
ســـرمایه گذاری،  مســـئول  بـــرق  وزارت  اســـت.  گاز 
تعرفه هـــا، برنامه ریـــزی و فرمـــول سیاســـت گذاری در 

بخـــش بـــرق اســـت.
کاال و تجهیـــزات برقـــی ســـوریه از 509  ـــزان واردات  می
میلیـــون دالر در ســـال ۲00۶ بـــه 879 میلیـــون دالر در 
ــاالنه 15  ــط سـ ــرخ متوسـ ــا نـ ــه بـ کـ ــیده  ــال ۲010 رسـ سـ
درصـــد رشـــد مواجـــه بـــوده اســـت. بیشـــترین میـــزان 

کشـــور »چیـــن« بـــا  واردات ســـوریه در ســـال ۲010 از 
کل  از  درصـــد   ۲۲ معـــادل  کـــه  دالر  میلیـــون   197
ــن،  ــد از چیـ ــد. بعـ ــی باشـ ــرق مـ ــزات بـ واردات تجهیـ
ـــه ترتیـــب 111 و 103 میلیـــون دالر  ـــران« و »آلمـــان« ب »ای
بیشـــترین میـــزان واردات تجهیـــزات صنعـــت بـــرق بـــه 

ســـوریه را بـــه خـــود اختصـــاص می دهنـــد.

ـــا 4  ـــران ب ـــرق ای ـــت ب ـــاری صنع ـــادالت تج 1-4-2 مب
کشـــور هـــدف منتخـــب

صادرات انرژی برق ایران
نمـــودار 5 ســـهم صـــادرات انـــرژی بـــرق ایـــران را بـــه 3 
کســـتان نســـبت  کشـــور هـــدف افغانســـتان، عـــراق و پا
کشـــورهای هم جـــوار را از ســـال 138۲ الـــی  بـــه ســـایر 
1397 نشـــان می دهـــد. بـــر اســـاس ایـــن اطاعـــات 
انـــرژی  کل  از  درصـــد   79 حـــدود   1397 ســـال  در 
کشـــور عـــراق صادرشـــده.  بـــرق صادراتـــی ایـــران، بـــه 
در  عـــراق،  بـــه  ایـــران  بـــرق  صـــادرات  بیشـــترین 
تراوات ســـاعت   8 از  بیـــش  کـــه  بـــوده   1391 ســـال 

ــتان و  کسـ ــه پا ــرق بـ ــرژی بـ ــادرات انـ ــت. صـ ــوده اسـ بـ
افغانســـتان از ابتـــدا رونـــد صعـــودی داشـــته اســـت 
اســـت.  کـــرده  پیدا ادامـــه  الگـــو  ایـــن  تابه حـــال  و 
علی رغـــم ایـــن رونـــد صعـــودی و بـــا توجـــه بـــه آمـــار 
بـــه  ایـــران  بـــرق  بـــرق، میـــزان صـــادرات  صـــادرات 
کشـــورهای هم جـــوار در رده  کســـتان در مقایســـه بـــا  پا

آخـــر قـــرار دارد.

کاال و تجهیزات برقی ایران صادرات 
ــران  ــی ایـ ــزات برقـ ــادرات تجهیـ ــزان صـ ــدول 3 میـ جـ
کســـتان و ســـوریه را در ســـال  بـــه افغانســـتان، عـــراق، پا
139۶ نشـــان می دهـــد. بـــر اســـاس ایـــن آمـــار مشـــاهده 
صـــادرات  کل  از  افغانســـتان  ســـهم  کـــه  می شـــود 
ـــد  ـــد می باش ـــا ۶3 درص ـــر ب ـــران براب ـــی ای ـــزات برق تجهی
و عمـــده صـــادرات تجهیـــزات برقـــی ایـــران را تشـــکیل 
می دهـــد. همچنیـــن میـــزان صـــادرات تجهیـــزات 
برقـــی ایـــران بـــه عـــراق در ســـال 139۶ برابـــر بـــا ۶9 
ــادرات  ــه حـــدود 30 درصـــد صـ کـ ــوده  ــون دالر بـ میلیـ
تجهیـــزات برقـــی ایـــران را تشـــکیل  داده اســـت. در 
کاال و  کســـتان از صـــادرات  حـــال حاضـــر ســـهم بـــازار پا
تجهیـــزات برقـــی ایـــران بســـیار ناچیـــز بـــوده و در حـــدود 
کاال و  0.005 درصـــد می باشـــد. همچنیـــن صـــادرات 
تجهیـــزات برقـــی ایـــران بـــه ســـوریه حـــدود 3 میلیـــون 
کـــه ســـهم بـــازار ســـوریه از  دالر بـــوده و بیانگـــر آن اســـت 
کاال و تجهیـــزات برقـــی ایـــران حـــدود 1/39  صـــادرات 

درصـــد می باشـــد.

صادرات خدمات فنی و مهندسی برق ایران
 1397 الـــی   139۲ ســـال های  طـــی  نیـــرو  وزارت 
بـــرق  فنـــی و مهندســـی  آمـــار صـــادرات خدمـــات 
گـــردآوری نمـــوده اســـت )بـــه اســـتثنا اطاعـــات  را 
کـــه خاصـــه آن در جـــدول  مربـــوط بـــه ســـال 139۶( 
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ــات  ــاس اطاعـ ــر اسـ ــده اســـت. بـ ــماره ۴ آورده شـ شـ
کشـــور افغانســـتان در ســـال های اخیـــر بـــه  موجـــود، 
کشـــورهای مقصـــد صـــادرات خدمـــات فنـــی  یکـــی از 
و مهندســـی تبدیل شـــده اســـت، همچنیـــن باوجـــود 
کاهـــش مقـــدار مطلـــق صـــادرات ایـــن خدمـــات بـــه 
کل صـــادرات  کشـــور افغانســـتان، ســـهم افغانســـتان از 
دو  طـــی  ایـــران  بـــرق  مهندســـی  و  فنـــی  خدمـــات 

مقطـــع 1395 و 1397 افزایـــش داشـــته اســـت.
در  عـــراق  کشـــور  موجـــود،  اطاعـــات  اســـاس  بـــر 
گذشـــته یکـــی از اصلی تریـــن بازارهـــای  ســـال های 
هـــدف صـــادرات خدمـــات فنـــی و مهندســـی بـــوده 
و   9۴ ســـال  صـــادرات  گهانـــی  نا افزایـــش  اســـت. 
بـــه  بـــا ســـایر ســـال های موردبررســـی،  اختـــاف آن 
دلیـــل یـــک پـــروژه نیروگاهـــی بـــه مبلـــغ دو میلیـــارد 
دالر در بصـــره بـــوده اســـت، لیکـــن حتـــی در صـــورت 
حـــذف ایـــن پـــروژه از اطاعـــات، بـــاز هـــم صـــادرات 
خدمـــات فنـــی و مهندســـی بـــرق بـــه عـــراق، نســـبت 
کشـــورهای مقصـــد ســـهم باالتـــری داشـــته  ــایر  بـــه سـ
کشـــور به عنـــوان هـــدف  و ایـــن بیانگـــر اهمیـــت ایـــن 
اخیـــر  ســـال های  در  اســـت.  ایـــران  صادراتـــی 
بـــه  بـــرق  مهندســـی  و  فنـــی  خدمـــات  صـــادرات 
ــار  ــق آمـ ــوده و طبـ ــدود بـ ــیار محـ ــتان بسـ کسـ ــور پا کشـ
ـــرق  ـــی ب ـــات مهندس ـــا خدم ـــرو، تنه ـــالی وزارت نی ارس
کســـتان در ســـال 1395 و مربـــوط  صادرشـــده بـــه پا
یـــا بـــا ارزشـــی حـــدود 1/۲  بـــه انتقـــال نیـــرو از ســـد تار

میلیـــون دالر بـــوده اســـت.
کشـــور ســـوریه در ســـال  بـــر اســـاس اطاعـــات موجـــود، 
ــوزه  ــران در حـ ــی ایـ ــد صادراتـ ــن مقصـ 139۲ بزرگ تریـ
خدمـــات فنـــی و مهندســـی بـــرق بـــوده اســـت، امـــا 
پـــس ازآن ایـــن صـــادرات تنـــزل یافتـــه و یـــا افزایـــش 
اســـت  اســـت. بدیهـــی  نمـــوده  را تجربـــه  ناچیـــزی 
کشـــور، مســـائل  عمـــده دلیـــل افـــت صـــادرات بـــه ایـــن 
و مشـــکات سیاســـی و درگیری هـــای داخلـــی ســـوریه 

بـــوده اســـت.

توســـعه  مکانیزم هـــای  و  نظام هـــا  طراحـــی   -2
کاال و خدمـــات مهندســـی صنعـــت بـــرق صـــادرات 
هـــدف از فـــاز دوم ایـــن مطالعـــه، تدویـــن مدل هـــا و 
کـــه به واســـطه آن بتـــوان  راهکارهایـــی بـــوده اســـت 
را  ایرانـــی  شـــرکت های  خدمـــات  و  کاال  تقاضـــای 
در بازارهـــای هـــدف افزایـــش داد و از ســـوی دیگـــر 
تقویتـــی،  و  از مکانیزم هـــای تشـــویقی  بـــا اســـتفاده 
شـــرکت های صادرکننـــده )ســـمت عرضـــه( را بـــرای 
حضـــور در زنجیـــره تأمیـــن جهانـــی توانمندتر ســـاخت. 
و  تقاضـــا  )ارتقـــای  هـــدف  دو  ایـــن  بـــه  نیـــل  بـــرای 
ـــرای ارتقـــای  افزایـــش قـــدرت عرضـــه(، راهکارهایـــی ب
کیفیـــت و دسترســـی  خدمـــات پشـــتیبان و افزایـــش 
بـــه ایـــن خدمـــات مـــورد بررســـی قرارگرفتـــه اســـت. 
گـــزارش فـــاز  بـــرای ایـــن منظـــور بـــا توجـــه بـــه نتایـــج 
ـــرق و بررســـی  ـــا فعـــاالن صنعـــت ب ـــا مصاحبـــه ب اول، ب
ــی  ــا و راهکارهایـ ــود، مدل هـ ــررات موجـ ــن و مقـ قوانیـ

کاال و خدمـــات صنعـــت  جهـــت توســـعه صـــادرات 
ــد. گردیـ ــن  ــرژی تدویـ ــرق و انـ بـ

تنظیم شـــده  بخـــش  ســـه  در  فصـــل  ایـــن  گـــزارش 
اســـت. در بخـــش اول، نظام هـــا و مکانیـــزم هایـــی 
ـــی و  ـــزات برق کاال و تجهی ـــازار  جهـــت افزایـــش ســـهم ب
نیـــز خدمـــات فنـــی و مهندســـی بـــرق و انـــرژی تدویـــن 
کاال  کـــه منجـــر بـــه ارتقـــای تقاضـــای ایـــن  شـــده اســـت 

و خدمـــات خواهـــد شـــد.
در بخـــش دوم، مدل هـــا و راهکارهایـــی طراحـــی و 
ــری  ــش رقابت پذیـ ــه افزایـ ــر بـ ــه منجـ کـ ــده  ــن شـ تدویـ
بازارهـــای  در  حضـــور  بـــرای  ایرانـــی  شـــرکت های 
عرضـــه  قـــدرت  افزایـــش  بـــا  و  شـــده  بین المللـــی 
تأمیـــن  زنجیـــره  از  را  آن هـــا  ســـهم  تولیدکننـــدگان، 

جهانـــی افزایـــش مـــی دهـــد.
در بخـــش ســـوم صنایـــع خدمـــات پشـــتیبان ازجملـــه 
بانـــک و خدمـــات و ابزارهـــای مالـــی قابل اســـتفاده 
جهـــت توســـعه صـــادرات صنعـــت بـــرق و انـــرژی 
بنـــد  دو  شـــامل  بخـــش  ایـــن  اســـت.  معرفی شـــده 
بانکـــی  شـــبکه  از  اســـتفاده  راهکارهـــای  تدویـــن 
کارآمـــد  پشـــتیبان صـــادرات بـــرای ارائـــه خدمـــات 
پولـــی و بانکـــی و نیـــز تدویـــن راهکارهـــای اســـتفاده از 
تأمیـــن مالـــی بـــرای پروژه هـــای صـــادرات تجهیـــزات و 

خدمـــات مهندســـی بـــرق و انـــرژی اســـت.

بـــازار  ســـهم  افزایـــش  مکانیـــزم  تدویـــن   1-2
ایرانـــی  شـــرکت های  خدمـــات  و  محصـــوالت 

تقاضـــا( )ارتقـــای 
و  کاال  تقاضـــای  ارتقـــای  بخـــش،  ایـــن  از  هـــدف 
مهندســـی  و  فنـــی  خدمـــات  و  برقـــی  تجهیـــزات 
کـــه مطالعـــه در  صنایـــع بـــرق و انـــرژی بـــوده اســـت 
نظـــام  »تدویـــن  موضـــوع  ســـه  بـــه  خصـــوص  ایـــن 
بازارهـــای  اطاعـــات  انتشـــار  و  پویـــای شناســـایی 

بین المللـــی«، »تدویـــن مـــدل دیپلماســـی اقتصـــادی 
بـــرای اســـتفاده از تعامـــات بین المللـــی در جهـــت 
ــرکت های  ــات شـ ــوالت و خدمـ ــهیل ورود محصـ تسـ
و  همـــکاری«  طـــرف  کشـــورهای  بـــازار  بـــه  ایرانـــی 
ریســـک های  پوشـــش  ســـازوکارهای  »طراحـــی 
محصـــوالت  خریـــداران  غیرتجـــاری  و  سیاســـی 

اســـت. شـــده  تقســـیم بندی  ایرانـــی« 
و  کاال  تقاضـــای  ارتقـــای  بـــه  دســـتیابی  پیش نیـــاز 
از  اطـــاع  و  شناســـایی  بـــرق،  صنعـــت  خدمـــات 
صادراتـــی  هـــدف  بازارهـــای  در  تقاضـــا  وضعیـــت 
و  شناســـایی  نظـــام  منظـــور  ایـــن  بـــرای  می باشـــد. 
گردیـــد  انتشـــار اطاعـــات بازارهـــای هـــدف طراحـــی 
کـــه به وســـیله آن، فرصت هـــای صادراتـــی در اختیـــار 
بـــرای  فعـــاالن صنایـــع مذکـــور قـــرار داده می شـــود. 
کاال و تجهیـــزات برقـــی ایرانـــی و  ارتقـــای تقاضـــای 
ـــک  ـــز خدمـــات فنـــی و مهندســـی، ابتـــدا اســـتقرار ی نی
کـــه طـــی آن  نظـــام اطاعـــات بازارهـــا پیشـــنهاد شـــد 
بازارهـــای  اطاعـــات  بـــه  بتواننـــد  صادرکننـــدگان 
ســـطح  و  باشـــند  داشـــته  دسترســـی  بین المللـــی 
را  خـــود  خدمـــات  و  کاال  بـــرای  موجـــود  تقاضـــای 
ـــاری  ـــات تج ـــک اطاع ـــکیل »بان ـــد. تش ـــن بزنن تخمی
کشـــورهای مقصـــد صـــادرات  و قوانیـــن و مقـــررات 
بـــرق و واحـــد حقوقـــی بررســـی قراردادهـــا«، به عنـــوان 
راهـــکار تدویـــن نظـــام پویـــای شناســـایی و انتشـــار 
اطاع رســـانی  و  بین المللـــی  بازارهـــای  اطاعـــات 
در خصـــوص تقاضـــای بالفعـــل و موجـــود صنعـــت 
کامـــل تشـــریح شـــده  بـــرق در ایـــن مطالعـــه به طـــور 
اســـت. ســـپس بـــا توجـــه بـــه اینکـــه یکـــی دیگـــر از 
)در  بـــرق  صنعـــت  صادرکننـــدگان  چالش هـــای 
کاال و تجهیـــزات برقـــی و نیـــز صـــادرات  دو بخـــش 
خدمـــات فنـــی و مهندســـی بـــرق و انـــرژی(، از دســـت 
عـــدم  از  ناشـــی  صادراتـــی،  فرصت هـــای  دادن 
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ــا ریســـک ها )خطراتـــی(  ــده بـ ــده و واردکننـ صادرکننـ
مواجـــه هســـتند. وجـــود ایـــن ریســـک ها چنانچـــه 
تـــوان  از  بیـــش  یـــا  و  باشـــند  غیرقابل پیش بینـــی 
شـــرکای  و  خریـــدار  شـــرکت های  پذیـــری  ریســـک 
به عنـــوان  باشـــند،  کشـــورهای مقصـــد  تجـــاری در 
و  قراردادهـــا  انعقـــاد  از  مانـــع  بازدارنـــده،  عامـــل 
مســـیر  یـــا  و  می شـــود  فی مابیـــن  تعامـــات  ایجـــاد 
شـــکل گیری و بـــه ســـرانجام رســـیدن ایـــن معامـــات 
را بـــرای طرفیـــن ناهمـــوار می ســـازد. هـــر واردکننـــده 
ــاوت  ــته متفـ ــا دو دسـ ــی، بـ ــات به طورکلـ کاال و خدمـ
از ریســـک ها مواجـــه اســـت. ریســـک های تجـــاری 
)شـــامل  کشـــوری  یـــا  غیرتجـــاری  ریســـک های  و 
و اجتماعـــی(.  اقتصـــادی، سیاســـی  ریســـک های 
سیاســـی  ثبـــات  از  صادرکننـــده  کشـــور  هرچـــه 
فضـــای  باشـــد،  برخـــوردار  کمتـــری  اقتصـــادی  و 
ــود و  ــد بـ نامطمئن تـــری پیـــش روی واردکننـــده خواهـ
کاال و خدمـــات  لـــذا تمایـــل واردکننـــده بـــرای خریـــد 
کشـــور تقلیـــل خواهـــد یافـــت. از طـــرف دیگـــر هـــر  از آن 
کشـــور درهم تنیـــده  دو سیســـتم سیاســـی و اقتصـــادی 
کـــم اســـت. لـــذا  گســـترده ای بیـــن آن هـــا حا و تعامـــل 
ثبـــات و وجـــود امنیـــت در یکـــی منجـــر بـــه ثبـــات 
دیگـــری خواهـــد شـــد و بـــه همـــان نســـبت بی ثباتـــی در 
کـــرد. چنانچـــه  هرکـــدام بـــه دیگـــری ســـرایت خواهـــد 
کشـــور بـــه بی ثباتـــی و ناامنـــی اقتصـــادی و سیاســـی 
دچـــار شـــود، ریســـک واردکننـــدگان، صادرکننـــدگان 
آن هـــا  بـــا  کشـــورها  ســـایر  از  کـــه  ســـرمایه گذارانی  و 
یافـــت.  خواهـــد  افزایـــش  می پردازنـــد،  معاملـــه  بـــه 
لـــذا در بخـــش ســـوم مکانیـــزم هـــای ارتقـــای تقاضـــا، 
و  سیاســـی  ریســـک های  پوشـــش  ســـازوکارهای 
غیرتجـــاری خریـــداران محصـــوالت ایرانـــی بررســـی 
کـــه می توانـــد  و راهکارهایـــی بـــرای آن ارائـــه  شـــده 
عاملـــی تأثیرگـــذار بـــر افزایـــش تقاضـــای خریـــداران 
کاال و خدمـــات برقـــی ایـــران باشـــد. ازجملـــه ایـــن 
ــترش  گسـ کمیتـــی ،  ــا افزایـــش تضامیـــن حا راهکارهـ
ســـازمان های  از  اســـتفاده  و  بیمـــه ای  خدمـــات 

کشـــور مقصـــد بـــوده اســـت. میانجـــی در 

ــری  ــای افزایـــش رقابت پذیـ ــن راهکارهـ 2-2 تدویـ
بازارهـــای  در  حضـــور  بـــرای  ایرانـــی  شـــرکت های 

بین المللـــی )افزایـــش قـــدرت عرضـــه(
ــرای  ــی بـ ــه راهکارهایـ ــا، ارائـ ــای تقاضـ ــر ارتقـ ــاوه بـ عـ
ــاز  ــورد نیـ ــی مـ ــرکت های ایرانـ ــازار شـ ــهم بـ ــش سـ افزایـ
رقابت پذیـــری  تـــوان  و  عرضـــه  قـــدرت  کـــه  اســـت 
بنگاه هـــا را در مقابـــل ســـایر رقبـــا ارتقـــا بخشـــد. بـــه 
ایـــن منظـــور، راهکارهـــای تقویت کننـــده و مشـــوقی 
کـــه قـــدرت عرضـــه بنگاه هـــای  مـــورد نیـــاز اســـت 
کـــه  ایرانـــی را فزونـــی بخشـــد؛ امـــا توجـــه بـــه ایـــن امـــر 
چـــه  اختیـــار  در  بایـــد  مشـــوق ها  ایـــن  از  اســـتفاده 
گروهـــی از شـــرکت ها، بـــا چـــه مشـــخصات فنـــی و 
مدیریتـــی قـــرار بگیـــرد بســـیار حائـــز اهمیـــت اســـت. 
بـــرای تخصیـــص بهینـــه مزایـــا و مشـــوق های  لـــذا 

راهکارهای تقویت کننده شرکت های صادرکننده واجد شرایط
ایجاد بانک اطاعات داخلی

اعتبارسنجی خریداران خارجی
صدور ضمانت نامه اعتباری )بانکی-تولیدی(

بیمه های کوتاه مدت صادرات
اعتبار خریدار

بیمه نامه سرمایه گذاری و صدور خدمات فنی و مهندسی
صدور ضمانت نامه بانکی معتبر

استفاده مجدد از خدمات بانکی توسط شرکت های باسابقه منفی بانکی محدود
اولویت دهی در ترخیص کاال در گمرک

مذاکره و ایجاد زیرساخت الزم برای توسعه قراردادهای سوئیچ
استفاده بهینه از فرصت های ایجادی در مناطق آزاد تجاری اقتصادی

راهکارهای ارتقای ظرفیت شرکت های عرضه کننده داخلی جهت ورود به بازارهای جهانی
آموزش

پوشش ریسک های اولیه در بدو ورود به بازارهای جهانی
پرداخت تسهیات جهت شرکت در نمایشگاه های بین المللی

حضور شرکت های خدمات صادرات در نمایشگاه ها به نیابت از شرکت صادرکننده
دسترسی رایگان به اطاعات بازار هدف و قوانین و مقررات جاری کشور

کاال و خدمات صنعت برق ایران در بازارهای جهانی جدول 5 - خالصه راهکارهای افزایش عرضه 

بازارهـــای  در  موجـــود  تقاضـــای  از  به موقـــع  اطـــاع 
کشـــورهای مقصـــد اســـت، در ادامـــه ایجـــاد واحـــد 
ــرق  ــت بـ ــی صنعـ ــای صادراتـ ــهیلگری فرصت هـ تسـ
ــکار شناســـایی تقاضـــای بالقـــوه و بـــه  ــوان راهـ به عنـ
فعلیـــت رســـاندن آن بررســـی شـــده اســـت. از ایـــن 
منظـــر، ایجـــاد یـــک واحـــد »تســـهیلگری فرصت هـــای 
تشـــکیات  ایـــن  اســـت؛  ضـــروری  صادراتـــی« 
در  اداره  )یـــک  به صـــورت درون ســـازمانی  می توانـــد 
ســـازمان( در نهادهایـــی ماننـــد اتـــاق بازرگانـــی صنایـــع 
کشـــاورزی ایـــران، یـــا میـــز صـــادرات ایـــران  و معـــادن و 
ایـــران  ســـفارت خانه های  در  بازرگانـــی(  )رایزنـــان 
کشـــورهای هـــدف، نمایندگـــی ســـازمان توســـعه  در 
به صـــورت  یـــا  و  هـــدف  کشـــورهای  در  تجـــارت 
برون ســـپاری بـــه شـــرکت های مدیریـــت صـــادرات 

)EMC ( ایجـــاد شـــود.
گام دوم بـــرای پشـــتیبانی از صنعـــت بـــرق و انـــرژی  در 
در بازارهـــای بین المللـــی، به ویـــژه بخـــش خصوصـــی 
و  تعامـــات  از  اســـتفاده  صنعـــت،  ایـــن  در  فعـــال 
فی مابیـــن  سیاســـی،  و  اقتصـــادی  همکاری هـــای 
ـــی و تدویـــن مـــدل  کشـــورهای هـــدف صادرات ـــران و  ای
اســـتفاده  بـــرای  تجـــاری  و  اقتصـــادی  دیپلماســـی 
ورود  تســـهیل  جهـــت  در  بین المللـــی  تعامـــات  از 
محصـــوالت و خدمـــات شـــرکت های ایرانـــی بـــه بـــازار 
یابـــد.  کشـــورهای طـــرف همـــکاری ضـــرورت مـــی 
کنـــار دیپلماســـی اقتصـــادی از عباراتـــی  امـــروزه در 
ماننـــد دیپلماســـی مالـــی، تجـــاری و بازرگانـــی نیـــز 
دیپلماســـی  خصـــوص  در  می شـــود.  اســـتفاده 

اقتصـــادی و وجـــه تمایـــز آن بـــا دیپلماســـی تجـــاری 
دیپلماســـی  در  کـــه  گفـــت  این گونـــه  می تـــوان 
اقتصـــادی رویکـــرد سیاســـی و تأمیـــن منافـــع دولـــت 
و دســـتیابی بـــه اهـــداف سیاســـی دولت هـــا نهفتـــه 
اســـت. به عبارت دیگـــر بهره گیـــری از منابـــع مالـــی 
کشـــور در پیشـــبرد اهـــداف سیاســـی،  و اقتصـــادی 
در قالـــب دیپلماســـی اقتصـــادی شـــکل می گیـــرد. 
اصلـــی  رویکـــرد  تجـــاری،  دیپلماســـی  در  لیکـــن 
ــایر  ــا سـ ــی بـ ــای داخلـ ــراودات بنگاه هـ ــهیل مـ ــه تسـ بـ
باوجـــود  مفهـــوم  دو  ایـــن  بنابرایـــن  کشورهاســـت؛ 
ابزارهـــای  و  کارکـــرد  و  مفهـــوم  ازنظـــر  اشـــتراکات، 
تفـــاوت  متفاوت انـــد.  یکدیگـــر  بـــا  مورداســـتفاده 
دیپلمات هـــای تجـــاری و اقتصـــادی در نمـــودار ۶ 

نمایـــش داده شـــده اســـت.
همکاری هـــای  توســـعه  بـــرای  راهکارهایـــی  لـــذا 
از  اســـتفاده  چگونگـــی  و  سیاســـی  اقتصـــادی 
دیپلماســـی تجـــاری بررســـی و تشـــریح شـــده اســـت 
تـــا از طریـــق ایجـــاد بســـتر اعتمـــاد و فضـــای امـــن 
ــاری  ــا حـــد امـــکان ریســـک های غیرتجـ مبادالتـــی تـ
شناســـایی و بـــه حداقـــل برســـد. ازجملـــه راهکارهـــای 
ارائـــه شـــده می تـــوان بـــه تفکیـــک دیپلماســـی تجـــاری 
از  اســـتفاده  ایـــران،  در  اقتصـــادی  دیپلماســـی  از 
تجـــاری  دیپلمات هـــای  و  غیردولتـــی  کارگـــزاران 
گســـترش تبـــادالت الکتریکـــی و اقـــدام  خصوصـــی، 
اشـــاره  تجـــاری  تعامـــات  افزایـــش  بـــرای  مشـــترک 

نمـــود.
طـــرف  دو  هـــر  بین المللـــی،  معامـــات  در 
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ایـــن  هـــدِف  گـــروه  اســـت  ضـــروری  صادراتـــی 
شـــود  تـــاش  و  مشخص شـــده  سیاســـت گذاری ها 
ـــناخت  ـــا ش ـــرکت ها و ب ـــت ش ـــب باصاحی ـــا متناس ت
تـــا  یابـــد  تخصیـــص  مشـــوق ها  آن هـــا،  نظام منـــد 
نمـــودن صـــادرات  کثـــر  بـــرای حدا منابـــع  بازدهـــی 
یابـــی  ـــرای ایجـــاد نظـــام ارز ـــرق بهینـــه شـــود. ب بخـــش ب
و رتبه بنـــدی شـــرکت های صادراتـــی، ابتـــدا ارکان آن 
یابـــی و  تشـــکیل می شـــود، ســـپس مطابـــق فراینـــد ارز
یابـــی، شـــرکت های متقاضـــی  براســـاس معیارهـــای ارز
گـــزارش تفصیلـــی »ارکان  رتبه بنـــدی می شـــوند. در 
ــای  یابـــی« و »معیارهـ ــد ارز ــام رتبه بنـــدی«، »فراینـ نظـ
ـــای  ـــی از معیار ه ـــت. برخ ـــده اس ـــریح ش ـــی« تش یاب ارز
یابـــی بایـــد  کـــه در هـــر مـــدل ارز کلیـــدی و اساســـی 
لحـــاظ شـــوند، ارائه شـــده اســـت. ایـــن معیارهـــا در 
کاری«، »تـــوان مالـــی« و »تـــوان  ســـه دســـته »ســـوابق 

مدیریتـــی و فنـــی« قـــرار می گیرنـــد.
از دیگـــر پیـــش نیازهـــای ارائـــه راهکارهـــای توســـعه 
ـــع مالـــی جهـــت پیاده ســـازی  ـــی، تعییـــن مناب صادرات
در  بنابرایـــن  اســـت؛  صـــادرات  توســـعه  مکانیـــزم 
هنـــگام هدف گـــذاری و تعییـــن ابزارهـــای تقویـــت 
ــرای ایـــن  کـــه هزینه هـــای اجـ ــادرات، الزم اســـت  صـ
ـــی آن هـــا و ریســـک های هریـــک  راهکارهـــا، منبـــع مال
وابســـتگی  بـــدون  به نحوی کـــه  شـــود؛  مشـــخص 
بتـــوان  بیرونـــی  کمک هـــای  و  یارانـــه ای  منابـــع  بـــه 
منابـــع موردنیـــاز را خلـــق و مصـــرف نمـــود. یکـــی از 
راهکارهـــای خوداتـــکا صنعـــت بـــرق بـــرای تأمیـــن 
ایـــن صنعـــت  در  مالـــی سیاســـت های صادراتـــی 
صـــادرات  اختصاصـــی  صنـــدوق  یـــک  تشـــکیل 
بـــرق و انـــرژی از محـــل نشـــت جریـــان مالـــی حاصـــل 
ایـــن »صنـــدوق  اســـت.  بـــرق  انـــرژی  از صـــادرات 

انـــرژی«  و  بـــرق  صنعـــت  صـــادرات  از  پشـــتیبانی 
در صـــورت تشـــکیل توســـط وزارت نیـــرو، می توانـــد 
از  حاصـــل  درآمدهـــای  خالـــص  از  درصـــدی 
صـــادرات انـــرژی بـــرق را متمرکـــز نمـــوده و ســـپس از 
ـــا رویکـــرد ســـرمایه گذاری خطر پذیـــر،  منابـــع حاصـــل ب
پروژه هـــای  از  پشـــتیبانی  و  ســـرمایه گذاری  جهـــت 
صـــادرات خدمـــات فنـــی و مهندســـی حـــوزه بـــرق و 
انـــرژی اســـتفاده  نمایـــد، همچنیـــن از محـــل عوایـــد 
بـــرای  انجام شـــده،  از ســـرمایه گذاری های  حاصـــل 

گـــردد. امـــور ترویجـــی و حمایتـــی اقـــدام 
راهکارهـــای  فـــوق،  پیش نیـــاز  دو  تشـــریح  از  پـــس 
ـــد: گردی کلـــی تشـــریح  ـــا دو محـــور  توســـعه صـــادرات ب
1. تدویـــن راهکارهـــای تقویت کننـــده شـــرکت های 
صادرکننـــده فعلـــی بـــرای حضـــور بیشـــتر در بازارهـــای 

بین المللـــی
۲. تدویـــن راهکارهـــای ارتقـــای ظرفیـــت شـــرکت های 

واجـــد شـــرایط جهـــت ورود بـــه بازارهـــای جهانـــی
در جـــدول 5 خاصـــه ای از ایـــن راهکارهـــا آورده شـــده 

اســـت.
شـــرکت های  توانایی هـــای  از  اســـتفاده  همچنیـــن 
ـــای  ـــکیل همکاری ه ـــی و تش ـــورت جمع ـــی به ص ایران
افزایـــش  روش هـــای  از  دیگـــر  یکـــی  مابیـــن  فـــی 
در  اســـت.  ایرانـــی  صادرکننـــدگان  رقابتـــی  تـــوان 
ادامـــه مدل هـــای همـــکاری تجـــاری اصلـــی بیـــن 
اجرایـــی  موانـــع  و  شـــد  ذکـــر  ایرانـــی  هـــای  بنـــگاه 
نیـــز دالیـــل عـــدم موفقیـــت  و  شـــدن همکاری هـــا 
کنسرســـیوم ها تشـــریح شـــد. همچنیـــن شـــیوه های 
و  ایرانـــی  بنگاه هـــای  بیـــن  تجـــاری  همـــکاری 
گردیـــد. در جـــدول ۶ خاصـــه ای  خارجـــی بررســـی 
از مدل هـــای همـــکاری بیـــن بنگاه هـــای فعـــال در 

صنعـــت بـــرق و انـــرژی عنـــوان شـــده اســـت.
تقویـــت  و  گســـترش  راهکارهـــای  ازجملـــه 
ــت  ــال در صنعـ ــای فعـ ــن بنگاه هـ ــای بیـ همکاری هـ
بـــرق، مـــی تـــوان بـــه بهبـــود عملکـــرد ســـازمان های 
ــت  ــرکت های مدیریـ ــعه شـ ــاد و توسـ ــی و ایجـ میانجـ

نمـــود. اشـــاره  صـــادرات   خدمـــات 
و  راهکارهـــا  تدویـــن  بـــه  مربـــوط  بخـــش  پایـــان  در   
خدمـــات  و  کاال  عرضـــه  افزایـــش  هـــای  مکانیـــزم 
بررســـی  بـــه  جهانـــی،  بازارهـــای  در  بـــرق  صنعـــت 
ریســـک هـــای سیاســـی و تجـــاری دررونـــد صـــادرات 
کـــه بـــروز عواملـــی ماننـــد  پرداختـــه شـــده اســـت، چرا
تحریم هـــای سیاســـی و قطـــع روابـــط تجـــاری بیـــن 
از  خـــارج  سیاســـی  اراده  به واســـطه  کـــه  کشـــورها 
را  رونـــد  ایـــن  اقتصـــادی رخ می دهـــد،  بنگاه هـــای 
مختـــل نمـــوده و صادرکننـــده را در تنگنـــای مالـــی 
و اعتبـــاری قـــرار می دهـــد و ممکـــن اســـت منجـــر 
بـــه ناتوانـــی وی در ایفـــای به موقـــع ســـایر تعهـــدات، 
و  گـــذاری  هـــای ســـرمایه  فرصـــت  از دســـت دادن 
تضعیـــف  باالخـــره  و  پروژه هـــا  ســـایر  در  صادراتـــی 

اعتبـــار و نـــام تجـــاری  شـــود.
ــدگان و  ــی صادرکننـ ــت مالـ ــن امنیـ ــتای تأمیـ در راسـ
ــور،  کشـ ــی  ــادرات غیرنفتـ ــر صـ ــعه مؤثـ ــه توسـ درنتیجـ
صنـــدوق ضمانـــت صـــادرات ایـــران به عنـــوان یکـــی 
صنعـــت،  وزارت  بـــه  وابســـته  زیرمجموعه هـــای  از 
و حقوقـــی  مالـــی  باشـــخصیت  تجـــارت  و  معـــدن 
مســـتقل، وظایـــف و اختیاراتـــی از جملـــه صـــدور انـــواع 
بیمـــه نامـــه جهـــت پوشـــش ریســـک هـــای سیاســـی و 
تجـــاری صـــادرات را برعهده گرفتـــه اســـت. بـــا توجـــه 
و  ســـاالنه  گزارش هـــای  در  موجـــود  اطاعـــات  بـــه 
ضمانـــت  صنـــدوق  از  دریافتـــی  اطاعـــات  نیـــز 
صـــادرات، عملکـــرد صنـــدوق در خصـــوص پوشـــش 
ریســـک صادرکننـــدگان، از حیـــث تعـــداد محـــدود 
کـــه مجمـــوع مبالـــِغ پوشـــش  مـــی باشـــد، هرچنـــد 
کثـــر ظرفیـــت مالـــی صنـــدوق را نشـــان  داده شـــده، حدا
کـــه ایـــن امـــر بیانگـــر تخصیـــص انتفـــاع  مـــی دهـــد 
حاصـــل از فعالیـــت صنـــدوق بـــه صنایـــع خـــاص 
ــزرگ  )علی الخصـــوص پتروشـــیمی( و قراردادهـــای بـ
کـــه بخشـــی  دولتـــی اســـت. درحالی کـــه نیـــاز اســـت 
از  حمایـــت  قالـــب  در  صنـــدوق،  فعالیت هـــای  از 
ــود.  ــز شـ ــع متمرکـ ــایر صنایـ ــی در سـ بخـــش خصوصـ
کـــه تـــا حـــد امـــکان  بـــرای ایـــن منظـــور ابتـــدا الزم اســـت 
ــده  ــف شـ ــن تکلیـ ــته تعییـ گذشـ ــنوات  ــدات سـ تعهـ
و باهـــدف تـــداوم فعالیت هـــای صنـــدوق، بودجـــه 
اختصـــاص  پرداختـــی  خســـارات  بـــرای  جبرانـــی 
داده شـــود. پـــس از شـــفافیت اطاعـــات از عملکـــرد 
بررســـی  خدمـــات،  ایـــن  یـــع  توز نحـــوه  صنـــدوق، 
بخـــش  جایـــگاه  به نحوی کـــه  شـــود،  مـــی  اعـــام  و 
خصوصـــی در بهره منـــدی از آن هـــا مشخص شـــده 
و از تجمـــع ارائـــه خدمـــات بـــه بخـــش خـــاص و یـــا 
تمرکـــز فرصت هـــای حمایتـــی  و  صنعـــت خـــاص 

ــل آیـــد. ــه عمـ ــوزه ممانعـــت بـ ــدوق در یـــک حـ صنـ

همکاری های مالی

همکاری های فناورانه

کنسرسیوم صادراتی

سرمایه گذاری مشترک بین المللی
تأسیس کارخانه یا شرکت در کشور مقصد تحت مجوز شرکت ایرانی

مشارکت پروژه ای

انتقال و اشتراک سهام شرکتی
تشکیل شرکت پروژه

انجام تحقیق و توسعه مشترک
اعطای امتیاز بهره برداری از فناوری

کنسرسیوم فروش
کنسرسیوم صادراتی

همکاری های بین بنگاه های ایرانی جهت تقویت عرضه

همکاری های بین بنگاه های ایرانی و خارجی جهت حضور در زنجیره تأمین جهانی

جدول 6- مدل های همکاری بین بنگاه های فعال در صنعت برق و انرژی
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بـــا توجـــه بـــه محدودیـــت ســـقف پذیـــرش ریســـک 
صنـــدوق )تـــا ده برابـــر ســـرمایه( ظرفیـــت پذیـــرش 
قراردادهـــای جدیـــد توســـط صنـــدوق و ارائـــه خدمـــات 
بیمـــه ای و ضمانت نامـــه ای محدودشـــده اســـت؛ 
ـــر  ـــذا افزایـــش ســـرمایه صنـــدوق امـــری اجتناب ناپذی ل

اســـت.
گســـترش فعالیت هـــای  عـــاوه بـــر بحـــث ســـرمایه ای، 
صنـــدوق و ارائـــه خدمـــات بـــه بخـــش خصوصـــی 
کوچـــک و متوســـط، مســـتلزم ســـازمان و  و صنایـــع 
کـــه در شـــرایط فعلـــی  گســـترده تـــری اســـت  ســـازوکار 
و لـــزوم اســـتفاده از فرصـــت هـــا در اســـرع وقـــت در 
گســـترش  شـــرایط تحریـــم، امکان پذیـــر نیســـت. لـــذا 
و  پولـــی  هـــای  صنـــدوق  ظرفیـــت  از  اســـتفاده 
گـــذاران خصوصـــی  کارگـــزاری هـــا، بیمـــه  اعتبـــاری، 
و ... مـــی توانـــد در تســـریع و تســـهیل فرآینـــد ارائـــه 
صادرکننـــدگان،  بـــه  ریســـک  پوشـــش  خدمـــات 
مفیـــد واقـــع شـــود. در حـــوزه بـــرق و انـــرژی، اســـتفاده 
از صـــادرات  از منابـــع مالـــی صنـــدوق پشـــتیبانی 
پوشـــش  جهـــت  بـــرق،  صنعـــت  خدمـــات  و  کاال 
بخشـــی از ریســـک تحمیل شـــده و ایجـــاد انگیـــزه و 
ـــی حـــوزه  ـــازار مال ـــه ب توجیه پذیـــری ورود ایـــن نهادهـــا ب

بـــرق ضـــروری اســـت.
مالـــی  محدودیـــت  بـــه  توجـــه  بـــا  دیگـــر  ســـوی  از 
ســـازوکار  تنظیـــم  صـــادرات،  ضمانـــت  صنـــدوق 
خصوصـــی  بیمـــه  شـــرکت های  بـــرای  حمایتـــی 
گـــران  کـــه ورود بیمـــه  گیـــرد؛ چرا بایـــد مدنظـــر قـــرار 
خصوصـــی بـــه فضـــای بیمـــه صادراتـــی، بـــه دلیـــل 
و  ایـــران  سیاســـی  و  تجـــاری  ریســـک  بـــودن  بـــاال 
ـــات  ـــورهایی باثب کش ـــًا  ـــه عمدت ـــد )ک ـــورهای مقص کش
ــراق  ــتند ماننـــد عـ پاییـــن اقتصـــادی و سیاســـی هسـ
کنـــون جذابیـــت چندانـــی  و افغانســـتان و ســـوریه( تا
نداشـــته اســـت، لیکـــن چنانچـــه درصـــدی از ریســـک 
گـــران خصوصـــی از محـــل منابـــع تخصیصـــی  بیمـــه 
و  شـــود  داده  پوشـــش  بـــرق  صنعـــت  از  حمایـــت 
اعتبارســـنجی خریـــداران توســـط صنـــدوق ضمانـــت 
گرفتـــه و در اختیـــار شـــرکت های  صـــادرات صـــورت 
ــرای عقـــد  ــر بـ گـ ــه  ــود، تمایـــل بیمـ ــرار داده شـ ــه قـ بیمـ
ـــش  ـــد پوش ـــن درص ـــد. تعیی ـــد ش ـــتر خواه ـــرارداد بیش ق
ایجـــاد  مســـتلزم  مذکـــور،  منابـــع  محـــل  از  ریســـک 

کارگـــروه و محاســـبه ریســـک اســـت.

کیفیـــت  افزایـــش  راهکارهـــای  2-3-تدویـــن 
پشـــتیبان  خدمـــات  و  صنایـــع  بـــه  دسترســـی  و 
)ارتقـــای خدمـــات پشـــتیبان صـــادرات تجهیـــزات و 

بـــرق( خدمـــات 
کاال و خدمـــات صنعـــت بـــرق و انـــرژی،  در صـــادرات 
کـــه  نیـــاز بـــه صنایـــع و خدمـــات پشـــتیبانی اســـت 
ــهیل  ــه تسـ ــا بـ ــی پروژه هـ ــع مالـ ــن منابـ ــر تأمیـ ــاوه بـ عـ
کننـــد. ایـــن  کمـــک  فراینـــد صـــادرات و تســـریع آن 
گـــروه اصلـــی و پرکاربردتـــر  خدمـــات پشـــتیبان بـــه دو 
خدمـــات  و  بانکـــی  شـــبکه  خدمـــات  شـــامل 

قابل ارائـــه در بازارهـــای مالـــی جهـــت تأمیـــن مالـــی 
اســـت. شـــده  تقســـیم بندی 

ارائـــه  بـــرای  بانکـــی  شـــبکه  از  اســـتفاده  الـــف( 
کارآمـــد پولـــی و بانکـــی بـــه صادرکننـــدگان خدمـــات 
بانـــک مرکـــزی به عنـــوان یک نهـــاد پولـــی، بـــه اقتضـــای 
کـــم، سیاســـت های پولـــی،  شـــرایط اقتصـــادی حا
کشـــور را تعییـــن مـــی نمایـــد.  اعتبـــاری و نظارتـــی 
بـــا اســـتناد بـــه آمارهـــای ارائـــه شـــده توســـط بانـــک 
مرکـــزی، عملکـــرد نظـــام بانکـــی در ارائـــه خدمـــات 
بانکـــی بین المللـــی و تأمیـــن مالـــی صادراتـــی مطابـــق 
کـــه علـــل  نیـــاز موجـــود نمی باشـــد و ضـــروری اســـت 
آن از ســـوی بانـــک مرکـــزی به عنـــوان نهـــاد متولـــی 
گیـــرد. در یـــک بررســـی  نظـــام بانکـــی موردبررســـی قـــرار 
عوامـــل  به عنـــوان  می تـــوان  را  زیـــر  علـــل  اجمالـــی 

ــود: ــرح نمـ ــذار مطـ تأثیرگـ
باعـــث  کـــه  سیاســـی  و  اقتصـــادی  تغییـــرات   -
ریســـک  ایجـــاد  متغیرهـــای  پیش بینی ناپذیـــری 
کـــه درنتیجـــه  ماننـــد نـــرخ تـــورم و نـــرخ ارز می گـــردد 
بـــه  ورود  جهـــت  بانک هـــا  و  ســـرمایه گذاران 
کاهـــش می دهـــد. ــازده صادراتـــی را  ــای دیربـ پروژه هـ
وثایـــق  نقدپذیـــری  از  اطمینـــان  عـــدم   -
و  ترهینـــی  ک  امـــا و  ســـفته  علی الخصـــوص 
تســـهیات،  تضمیـــن  ابزارهـــای  در  تنـــوع  نبـــود 
و  تســـهیات  بیمـــه  شـــرکت های  به عنوان مثـــال 

ضمانـــت. صندوق هـــای 
- تـــورم و انتظـــارات تورمـــی منجـــر بـــه افزایـــش نـــرخ 
بهـــره اســـمی می شـــود ، ایـــن خـــود باعـــث بـــاال رفتـــن 
هزینه هـــای عملیاتـــی بانـــک و بهـــای تمام شـــده پـــول 
ــول  ــذا تخصیـــص پـ ــود. لـ ــی می شـ ــتم بانکـ در سیسـ
گران قیمـــت، صرفـــًا در بخـــش هـــای اقتصـــادی بـــا 
کارایـــی بـــاال  کـــه درنتیجـــه بهـــره وری و  ســـودآوری بـــاال 

دارنـــد، توجیه پذیـــر می شـــود.
امـــکان  موجـــود،  تحریم هـــای  علـــت  بـــه   -
به طـــرف  بین المللـــی  بانکـــی  خدمـــات  ارائـــه 
قراردادهـــای خارجـــی وجـــود نـــدارد. ازجملـــه صـــدور 
در  خارجـــی،  شـــرکت های  نفـــع  بـــه  ضمانت نامـــه 
گشـــایش  حـــال حاضـــر میســـر نیســـت. همچنیـــن 
ــنادی  ــار اسـ ــنادی علی الخصـــوص اعتبـ ــار اسـ اعتبـ
ـــی  ـــای ایران ـــاط بانک ه ـــدم ارتب ـــل ع ـــه دلی ـــی ب صادرات
بین بانکـــی  مالـــی  ارتباطـــات  جهانـــی  جامعـــه  بـــا 
ارائـــه  بـــرای  بانک هـــا  و  نبـــوده  امکان پذیـــر   ،
خدمـــات بـــه صادرکننـــدگان ملـــزم بـــه اســـتفاده از 
وجـــود  کـــه  هســـتند  واســـط  بانک هـــای  خدمـــات 
بـــرای  را  خدمـــات  کارمـــزد  نـــرخ  واســـطه ها،  ایـــن 

می دهـــد. افزایـــش  صادرکننـــده 
بـــرای بهبـــود ارائـــه خدمـــات بانکـــی بـــه صادرکننـــدگان 
راهکارهایـــی شناســـایی  انـــرژی،  و  بـــرق  صنعـــت 
ـــه نظـــارت  ـــوان ب ـــه آن هـــا می ت ـــه ازجمل ک شـــده اســـت 
ـــع تســـهیات، اعطـــای امتیـــاز و اعمـــال  ی ـــر نحـــوه توز ب
سیاســـت های تشـــویقی بـــه بانـــک هـــا، تأمیـــن مـــازاد 
انعقـــاد  تحریم هـــا،  از  ناشـــی  بانکـــی  هزینه هـــای 

یافـــت خدمـــات  قراردادهـــای مناســـب بانکـــی و در
مقبولیـــت  و  پذیـــرش  و  خارجـــی  بانک هـــای  از 
کشـــور، انتخـــاب  سیســـتم بانکـــی ایـــران در خـــارج از 
ــات اختصاصـــی  ــه خدمـ ــرژی و ارائـ ــل انـ بانـــک عامـ
انـــرژی،  و  بـــرق  صنعـــت  بـــه  شـــرکتی  بانکـــداری 
خریـــد دیـــن ارزی و پرداخـــت تســـهیات در قبـــال 

مطالبـــات شـــرکت اشـــاره نمـــود.
ب( تدویـــن راهکارهـــای اســـتفاده از تأمیـــن مالـــی 
ــزات و خدمـــات  ــادرات تجهیـ ــرای پروژه هـــای صـ بـ

مهندســـی بـــرق و انـــرژی
پروژه هـــای احـــداث تأسیســـات زیرســـاختی برقـــی 
ماننـــد ســـاخت نیروگاه هـــا، خطـــوط و پســـت های 
بزرگ مقیـــاس  یـــع ســـرمایه گذاری های  توز و  انتقـــال 
کثـــر مواقـــع تأمیـــن منابـــع  کـــه در ا محســـوب می شـــوند 
مالـــی آن از منابـــع داخلـــی شـــرکت های صنعـــت 
وجـــود نـــدارد و نیازمنـــد اســـتفاده از بازارهـــای مالـــی 
و ســـرمایه می باشـــند. جـــذب ایـــن منابـــع از بـــازار 
ســـرمایه و مدیریـــت ریســـک های آن بـــرای اســـتفاده 
واســـطه ای  مالـــی  نهادهـــای  توســـط  پروژه هـــا،  در 
ماننـــد بانک هـــای تجـــاری و بانک هـــای ســـرمایه ای 
می شـــود.  انجـــام  ســـرمایه(  تأمیـــن  )شـــرکت های 
بـــه  کشـــور،  تجـــاری  بانک هـــای  حاضـــر  حـــال  در 
شـــکل محـــدودی در تأمیـــن مالـــی صنعـــت بـــرق و 
بـــه همیـــن  پروژه هـــای احـــداث مشـــارکت دارنـــد. 
تأمیـــن  شـــرکت های  ظرفیـــت  از  اســـتفاده  خاطـــر 
ــرمایه  ــازار سـ ــی از بـ ــع مالـ ــرای جـــذب منابـ ــرمایه بـ سـ
می توانـــد نقـــش مؤثـــری در تأمیـــن مالـــی صنعـــت بـــرق 

کنـــد. ایفـــا 
بـــا توجـــه بـــه نیـــاز صنعـــت بـــرق و انـــرژی و ابعـــاد مالـــی 
آن، تأســـیس یـــک شـــرکت تأمیـــن ســـرمایه تخصصـــی 
کـــه می توانـــد  در حـــوزه بـــرق و انـــرژی راهـــکاری اســـت 
ـــا تســـهیلگری نهادهـــای صنفـــی ماننـــد ســـندیکای  ب
صنعـــت بـــرق ایـــران محقـــق شـــود. برخـــی ابزارهـــای 
کـــه در پروژه هـــای  مالـــی و روش هـــای تأمیـــن مالـــی 
و  فنـــی  خدمـــات  و  تجهیـــزات  و  کاال  صادراتـــی 
قابل اســـتفاده  انـــرژی  و  بـــرق  صنعـــت  مهندســـی 
ســـرمایه گذاری  از  اســـتفاده  شـــامل  بـــود  خواهنـــد 
دارایی هـــای  تملیـــک  به شـــرط  اجـــاره  خطرپذیـــر، 
صکـــوک  و  مشـــارکت  اوراق  انتشـــار  و  ســـرمایه ای 
ارزی عنـــوان شـــده اســـت. ایـــن خدمـــات می تواننـــد 
توســـط شـــرکت تأمیـــن ســـرمایه به صـــورت تخصصـــی 

ــوند. ــه شـ ــرق ارائـ در صنعـــت بـ

ــت  ــادرات صنعـ ــعه صـ ــه راه توسـ ــن نقشـ 3- تدویـ
بـــرق

گـــزارش فصـــل ســـوم، تدویـــن نقشـــه راه  هـــدف از 
پایـــه  بـــر  انـــرژی  و  بـــرق  بخـــش  صـــادرات  توســـعه 
گرفتـــه در فصـــول قبـــل اســـت.  مطالعـــات صـــورت 
بـــرای ایـــن منظـــور، ابتـــدا پانلـــی بـــا حضـــور نمایندگانـــی 
ــزار  از بخـــش »صنعـــت«، »دولـــت« و »دانشـــگاه« برگـ
گردیـــد و بـــر اســـاس نظـــرات ارائـــه شـــده در ایـــن پانـــل از 



5۲
تحلیل روز

پیش شماره چهارم121 زمستان  98

طریـــق پرسشـــنامه، میـــزان مطلوبیـــت و تحقق پذیـــری 
هریـــک از راهکارهـــای ارائـــه شـــده در فـــاز دوم، مـــورد 
ـــر اســـاس  گرفـــت. پـــس از ایـــن مرحلـــه، ب یابـــی قـــرار  ارز
مـــدل مدیریـــت نتیجـــه محـــور )RBM(، راهکارهایـــی 
کـــه از باالتریـــن مطلوبیـــت و تحقق پذیـــری برخـــوردار 
ــادرات  ــعه صـ ــه راه توسـ ــیم نقشـ ــد، جهـــت ترسـ بودنـ
گرفتنـــد، ســـپس بودجـــه مـــورد  مـــورد اســـتفاده قـــرار 
جهـــت  راهکارهـــا  از  یـــک  هـــر  زمان بنـــدی  و  نیـــاز 

گردیـــد. تســـهیل اجرایـــی شـــدن آن هـــا تعییـــن 
و  کاال  صـــادرات  توســـعه  چشـــم انداز  پایـــان  در 
خدمـــات صنعـــت بـــرق بـــا توجـــه بـــه ســـناریوهای 
مختلـــف در ســـال های آتـــی )دوره زمانـــی اجـــرای 

نقشـــه راه( تدویـــن شـــد.

3-1 ارزیابی راهبردهای توسعه صادرات
پـــس از بحـــث و بررســـی نظـــرات اعضـــای پانـــل، بـــرای 
ـــنامه  ـــده، پرسش ـــرات ارائه ش ـــه نظ ـــی نقط کم ـــی  یاب ارز
یـــک  هـــر  »تحقق پذیـــری«  و  »مطلوبیـــت«  بررســـی 
از راهکارهـــا تحلیـــل شـــد و بـــا اســـتفاده از نظـــرات 
ـــی مطلوبیت/تحقق پذیـــری  یاب خبـــرگان ماتریـــس ارز
تدویـــن  ارائه شـــده  راهبردهـــای  و  سیاســـت ها 
یابـــی  ارز نمـــرات  میانگیـــن   7 جـــدول  در  گردیـــد. 
ـــای  ـــش »ارتق ـــده در بخ ـــای ارائه ش ـــه راهکاره مجموع
»ارتقـــای  و  عرضـــه«  قـــدرت  »افزایـــش  تقاضـــا«، 
خدمـــات پشـــتیبان صـــادرات تجهیـــزات و خدمـــات 
بـــر اســـاس دو معیـــار »میـــزان مطلوبیـــت« و  بـــرق« 
ــاز  ــر امتیـ کثـ »تحقق پذیـــری« ارائه شـــده اســـت. )حدا

بـــرای هـــر سیاســـت، 5 می باشـــد(.
ارائه شـــده در خصـــوص  پاســـخ های  بـــه  توجـــه  بـــا 
برنامه هـــا و اقدامـــات، مطلوبیـــت راهکارهـــا بســـیار 
امتیـــاز تحقق پذیـــری  میانگیـــن  لیکـــن  بـــوده  بـــاال 
کمتـــری برخـــوردار بـــوده اســـت.  راهکارهـــای از امتیـــاز 
ارتقـــای  راهکارهـــای  تحقق پذیـــری  همچنیـــن 
خدمـــات پشـــتیبان در دو حـــوزه خدمـــات بانکـــی 
و بـــازار ســـرمایه، امتیـــاز پایین تـــری نســـبت بـــه دو 
دارد  آن  از  نشـــان  کـــه  داشـــته  دیگـــر  راهـــکار  گـــروه 
کـــه ایـــن افـــراد دشـــواری ها و موانـــع اجرایـــی شـــدن 
گـــروه راهـــکار قبلـــی  ایـــن راهکارهـــا را بیـــش از دو 

دانســـته اند.
از  هریـــک  از  به دســـت آمده  نتایـــج  ادامـــه  در 
تقاضـــا«،  »ارتقـــای  بخـــش  ســـه  در  ماتریس هـــا 

خدمـــات  »ارتقـــای  و  عرضـــه«  قـــدرت  »افزایـــش 
پشـــتیبان صـــادرات تجهیـــزات و خدمـــات بـــرق« 
ــی  ــاس روش شناسـ ــر اسـ ــد. بـ گردیـ ــل  ــیم و تحلیـ ترسـ
ماتریس هـــای  اســـاس  بـــر  اولویت گـــذاری 
تمـــام  )دوبعـــدی(،  دومعیـــاره  تصمیم گیـــری 
رتبه بنـــدی  منظـــر،  دو  هـــر  از  مطابـــق  گزینه هـــای 

. ند شـــد
شـــدند،  تحلیـــل  راهکارهـــا  ایـــن  پس ازآنکـــه 
براســـاس  آن هـــا  تحقق پذیرتریـــن  و  مطلوب تریـــن 
اولویت گـــــــــذاری ماتریـــــــــس های تصمــــــــــــیم گیری 
کـــه برخـــی از ایـــن راهکارهـــای  انتخـــاب شـــدند. ازآنجا
منتخـــب، مســـتلزم ایجـــاد و یـــا احیـــای نهادهـــای 
ـــر هـــر دو نظـــام افزایـــش عرضـــه  کـــه ب ـــد  پشـــتیبانی بودن
و ارتقـــای تقاضـــا اثرگـــذار باشـــند، ُبعـــد چهارمـــی بـــرای 
کـــه تحـــت عنـــوان  گرفتـــه شـــد  ترســـیم نقشـــه راه درنظـــر 

»نهادســـازی« از آن یـــاد شـــده اســـت.

3-2 نقشه راه توسعه صادرات
بـــرای ترســـیم نقشـــه راه توســـعه صـــادرات صنعـــت 
بـــرق، بـــا اســـتفاده از نتایـــج ارزیابی هـــای راهکارهـــای 
 ،RBM مـــدل  به کارگیـــری  بـــا  و  قبـــل  مرحلـــه 
ــره  ــله زنجیـ راهکارهـــای ارائه شـــده، به صـــورت سلسـ
نقشـــه  در  آن  نتیجـــه  و  شـــدند  تدویـــن  اهـــداف 
گردیـــد. ایـــن نقشـــه دارای دو بعـــد  نمـــودار 7 ترســـیم 
برنامـــه در چهـــار  و  اهـــداف  از  و ســـه الیـــه  اصلـــی 
نشـــان دهنده،  عمـــودی  محـــور  می باشـــد.  حـــوزه 
کـــه از ســـال  بـــازه زمانـــی برنامـــه پنج ســـاله اســـت 
1399 تـــا ســـال 1۴0۴ را در برمی گیـــرد، محـــور افقـــی، 
کـــه در  نشـــان دهنده بازیگـــران و نهادهایـــی اســـت 
ــای  ــادرات، ایفـ ــعه صـ ــردی توسـ ــه راهبـ ــرای برنامـ اجـ
گـــروه  ســـه  شـــامل  نهادهـــا  ایـــن  می کننـــد.  نقـــش 
»ســـندیکای صنعـــت بـــرق« بـــا حمایـــت و پشـــتیبانی 
مادرتخصصـــی  شـــرکت  و  تهـــران  بازرگانـــی  اتـــاق 
متولـــی«  و  سیاســـت گذار  »نهادهـــای  ســـاتکاب، 
خارجـــی،  خریـــداران  کســـب وکار،  »صاحبـــان  و 
کـــه شـــامل ۲3 مجـــری  صنایـــع پشـــتیبان« می باشـــد 
مجـــزا از جملـــه صنـــدوق ضمانـــت صـــادرات ایـــران، 
دولـــت )وزارتخانه هـــا(، بانـــک مرکـــزی ج.ا.ا، ســـازمان 
کـــه در  ــور  توســـعه تجـــارت و ... می باشـــند. همان طـ
ـــک  ـــر ی ـــود، ه ـــده می ش ـــادرات دی ـــعه ص ـــه راه توس نقش
از راهبردهـــا در یـــک زنجیـــره ســـه الیـــه ای »خروجـــی یـــا 

کوتاه مـــدت« و »دســـتاوردهای میان مـــدت«  برونـــداد 
ــده اند.  ــتاوردهای بلندمـــدت« طبقه بندی شـ و »دسـ
افزایـــش  شـــامل  گـــروه  چهـــار  در  راهبردهـــا  ایـــن 
نهادســـازی  تقاضـــا،  ارتقـــا  عرضـــه،  رقابت پذیـــری 
پشـــتیبان  خدمـــات  ارتقـــای  و  تقاضـــا  و  عرضـــه 
طبقه بندی شـــده اند. اثـــر نهایـــی ایـــن برنامـــه تحقـــق 
کـــه در  چشـــم انداز صـــادرات بخـــش بـــرق می باشـــد 

بخـــش بعـــدی ارائـــه می شـــود.
طرح هـــای  و  سیاســـتی  اســـناد  اول،  مرحلـــه  در   
توســـعه ای تدویـــن می شـــود. ایـــن مرحلـــه تـــا پایـــان 
ســـال 1۴00 بـــه انجـــام مـــی رســـد. ایـــن مرحلـــه بـــا 
بـــه  ایـــران  بـــرق  صنعـــت  ســـندیکای  مســـئولیت 
کـــه بـــا  عنـــوان مجـــری پیـــش بـــرده می شـــود هرچنـــد 
ــرای  ــکل، اجـ ــن تشـ ــع ایـ ــت منابـ ــه محدودیـ ــه بـ توجـ
آن هـــا به تنهایـــی توســـط ســـندیکای صنعـــت بـــرق 
مرحلـــه  ایـــن  در  مـــی رود  انتظـــار  و  نبـــوده  ممکـــن 
کشـــاورزی بـــه  اتـــاق بازرگانـــی، صنایـــع، معـــادن و 
عنـــوان نهـــاد اصلـــی بخـــش خصوصـــی و شـــرکت 
مادرتخصصـــی ســـاتکاب بـــه عنـــوان پشـــتیان صنایـــع 
صنعـــت بـــرق، حمایت هـــای الزم را بـــرای اجـــرای 
ایـــن فعالیت هـــای ایـــن مرحلـــه بـــه عمـــل آوردنـــد. 
کـــه بـــازه زمانـــی 1۴01 تـــا 1۴0۲ را در  در مرحلـــه دوم 
مرحلـــه  سیاســـتی  اســـناد  و  طرح هـــا  برمی گیـــرد، 
)رایزنـــی  حمایتگـــری  پروژه هـــای  اجـــرای  بـــا  اول، 
سیاســـت گذاران(  و  ذینفعـــان  متقاعدســـازی  و 
گیرنـــده می رســـد  بـــه تصویـــب نهادهـــای تصمیـــم 
ایـــن  می شـــود.  تأســـیس  نیـــاز  مـــورد  نهادهـــای  و 
ـــات  ـــی و مؤسس کمیت ـــای حا ـــط نهاده ـــرات توس تغیی

ذینفـــع، در بخـــش بـــرق بـــه اجـــرا درمی آیـــد.
 ،)1۴0۴ الـــی   1۴03 )ســـال های  آخـــر  مرحلـــه  در 
صـــادرات و تجـــارت برون مـــرزی بـــه علـــت بهبـــود 
ـــداران خارجـــی  کســـب وکار، خری عملکـــرد صاحبـــان 
بانک هـــا،  ازجملـــه  پشـــتیبان  بخش هـــای  و 
شـــرکت های بیمـــه و ... بیشـــتر می شـــود و انتظـــار 
کاال و خدمـــات صنعـــت بـــرق  مـــی رود صـــادرات 
»رقابت پذیـــری  تقاضـــا«،  »ارتقـــای  تأثیـــر  تحـــت 
عرضـــه« و »بهبـــود صنایـــع پشـــتیبان« توســـعه یابـــد. 
راهبردهـــای توســـعه صـــادرات در جـــدول 8 تشـــریح 

شـــده اســـت.
در ایـــن بخـــش از تدویـــن نقشـــه راه توســـعه صـــادرات، 
ـــک  ـــه تفکی ـــوق ب ـــه ف ـــک از 1۲ برنام ـــه هری ک ـــس از آن  پ
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کاال و تجهیزات برقی و خدمات فنی و مهندسی برق و انرژی جدول 7- ارزیابی راهکارهای توسعه صادرات 
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شکل 7- نقشه راه توسعه صادرات صنعت برق

ارتقای تقاضا

نهادسازی

مجریانمجریان

خدمات پشتیبان

افزایش 
قدرت عرضه

افق زمانی

افق زمانی

اثر نهایی

نهادسازی توسعه عرضه و تقاضا

ارتقای تقاضا

افزایش قدرت رقابت پذیری عرضه

ارتقای خدمات پشتیبان
)مالی و بانکی(

برنامه های راهبردی توسعه صادرات بخش برق و انرژی

1- نظام ارزیابی و رتبه بندی
کم ۲- توسعه سامانه اطاعات بازارهای هدف و فرصت های صادراتی و مقررات حا

3- توسعه شرکت مدیریت خدمات صادرات )EMC( تخصصی صنعت برق
۴- صندوق پشتیبانی از صادرات بخش برق و انرژی

5- توسعه دیپلماسی تجاری
۶- پوشش ریسک های غیرتجاری خریداران

7- توسعه  و اختصاصی سازی خدمات صندوق ضمانت صادرات در بخش برق و انرژی
8- گسترش همکاری بین بنگاه ها )درون مرزی و برون مرزی(

کم 9- بهبود خدمات نظام بانکی و مقررات حا
10- توسعه خدمات بانکداری شرکتی حوزه انرژی )بانک عامل حوزه انرژی(

11- توسعه شرکت تأمین سرمایه تخصصی حوزه انرژی
1۲- توسعه تأمین مالی پروژه های برون مرزی از طریق اوراق مشارکت اسامی و ابزارهای بازار سرمایه

کاال و تجهیزات برقی و خدمات فنی و مهندسی برق و انرژی جدول 8- راهبردهای توسعه صادرات 
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کوتاه مـــدت  در  الزم  اقدامـــات  شـــدند،  تشـــریح 
کامـــل  به طـــور  موردنظـــر،  نتایـــج  حصـــول  جهـــت 
گرفتـــن  و دقیـــق تشـــریح شـــدند. ســـپس بـــا درنظـــر 
کوتاه مـــدت و خروجـــی هـــای آن،  نتایـــج حاصـــل در 
اهـــداف و اقدامـــات میان مـــدت و بلندمـــدت بیـــان 
و زمان بنـــدی مـــورد نیـــاز هـــر یـــک از ایـــن راهبردهـــا 

ــد. گردیـ ــریح  تشـ
نقشـــه  کوتاه مـــدت  و  اجرایـــی  برنامـــه  جمع بنـــدی 
کـــه حـــدود 1۲ مـــاه زمـــان بـــرای  راه، بیانگـــر آن اســـت 
از  پـــس  ایـــن مرحلـــه  برنامـــه هـــای  مـــوازی  اجـــرای 
نیـــاز  ایـــن نقشـــه و تأمیـــن منابـــع، مـــورد  تصویـــب 

می باشـــد.

و  کاال  صـــادرات  توســـعه  چشـــم انداز   3-3
بـــرق صنعـــت  خدمـــات 

ـــاز اول  ـــد صـــادرات در ف کـــه در بررســـی رون همان طـــور 
کاال و خدمـــات  ـــد، صـــادرات  گردی ـــز بیـــان  گـــزارش نی
صنعـــت بـــرق ابتـــدا صعـــودی بـــوده و از 1.1 میلیـــارد 
دالر در ســـال 1387 بـــه حـــدود 3.1 میلیـــارد دالر در 

 139۴ ســـال  از  اســـت.  افزایش یافتـــه   139۴ ســـال 
بخـــش  ایـــن  صـــادرات  رونـــد  تحریم هـــا،  بـــروز  بـــا 
صـــادرات  به ویـــژه  و  شـــده  شـــدیدی  افـــت  دچـــار 
کاهش یافتـــه  به شـــدت  بـــرق  خدمـــات مهندســـی 
بـــا  یابـــد  ادامـــه  رونـــد فعلـــی  گـــر  ا بنابرایـــن  اســـت؛ 
ایـــن  صـــادرات  میـــزان  درصـــدی،  منفـــی 5  رشـــد 
کاهـــش خواهـــد  بخـــش بـــه حـــدود ۴50 میلیـــون دالر 
مختلفـــی  ســـناریوهای  نمـــودار،  ایـــن  در  یافـــت. 
گـــر  ا می دهـــد  نشـــان  کـــه  اســـت  پیش بینی شـــده 
کوتاه مـــدت رخ دهـــد، رونـــد  تغییـــرات موردنظـــر در 
ــه  کـ ــی رود  ــار مـ ــود. انتظـ ــد بـ ــه خواهـ ــرات چگونـ تغییـ
بـــرق،  بخـــش  صـــادرات  محیـــط  اصاحـــات  بـــا 
صـــادرات ایـــن بخـــش در ظـــرف 5 ســـال بـــه بیـــش 
از 3 میلیـــارد دالر ســـال 139۴ بازگـــردد. بـــرای ارائـــه 
ســـناریوهای پیش بینـــی از روش برون یابـــی مبتنـــی بـــر 
سناریوســـازی اســـتفاده شـــده اســـت . در ایـــن مـــدل، 
بـــا توجـــه بـــه الگـــوی داده هـــا، درگذشـــته و انتخـــاب 
کـــه بیانگـــر تفـــاوت ســـناریوها در  ـــرخ رشـــد«  ـــر »ن پارامت
آینـــده می باشـــد، پیش بینـــی از وضعـــت آینـــده بـــه 

دســـت می آیـــد. )نمـــودار 8(
در ایـــن تحلیـــل چشـــم انداز صـــادرات بخـــش بـــرق بـــر 
اســـاس نـــرخ رشـــد در ســـه ســـناریو، رونـــد پایـــه )نـــرخ 
رشـــد 5 درصـــدی(، ســـناریو رشـــد 15 درصـــدی و 
ســـناریو رشـــد ۲5 درصـــدی نیـــز تشـــریح شـــده اســـت. 
ـــر اســـاس ایـــن ســـناریوها، میـــزان صـــادرات در ســـال  ب
ـــر 0.9 میلیـــارد دالر  ـــرخ رشـــد 5 درصـــد، براب ـــا ن 1۴0۴، ب
و در ســـال 1۴08، برابـــر 1.1 خواهـــد بـــود. در ســـناریو 
رشـــد 15 درصـــدی، میـــزان صـــادرات صنعـــت بـــرق 
در ســـال 1۴0۴ برابـــر 1.7 میلیـــارد دالر و در ســـال 1۴08 
ــال 1۴08  ــود )در سـ ــد بـ ــارد دالر خواهـ حـــدود 3 میلیـ
بـــه عـــدد ســـال 139۴ می رســـد(. در ســـناریو رشـــد 
۲5 درصـــدی، میـــزان صـــادرات در ســـال 1۴0۴ بـــه 
3.1 میلیـــارد دالر )مشـــابه ســـال 139۴( و در ســـال 
1۴08 بـــه 7.۶ میلیـــارد دالر خواهـــد رســـید. بـــا توجـــه 
بـــه قابلیت هـــای زنجیـــره ســـازندگان، پیمانـــکار و 
مشـــاوران ایـــن صنعـــت، انتظـــار مـــی رود بـــا تصویـــب و 
ـــه 7.۶  ـــرق ب اجـــرای ایـــن نقشـــه، صـــادرات صنعـــت ب

میلیـــارد دالر در ســـال 1۴08 دســـت یابـــد.▪

سناریو رشد منفی 5 درصدی سناریو رشد 5 درصدی سناریو رشد ۲5 درصدی

سناریو رشد 10 درصدی

سناریو رشد ۲5 درصدی

سناریو رشد 15 درصدی

سناریو رشد 5 درصدی

سناریو رشد 15 درصدی

نمودار 8- پیش بینی صادرات صنعت برق بر مبنای سناریوهای رشد و رکود تا سال 1404

منبع: محاسبات محقق

نمودار 9- سناریوهای پیش بینی میزان صادرات صنعت برق تا سال 1404

منبع: محاسبات محقق

الر
ن د

لیو
می

55
مقاالت

پیش شماره چهارم121 زمستان  98

مقاالت



5۶
مقاالت

پیش شماره چهارم121 زمستان  98

IEC61850 ،واژه های کلیدی: سیستم های اتوماسیون پست، بهره برداری، پروتکل ارتباطی

چکیده:
کشـــورهای صنعتـــی  رشـــد روزافـــزون تکنولـــوژی نیومریـــک،  ارتباطـــات )Communication( و اطاعـــات )IT( در 
کنتـــرل  کنتـــرل پســـت های بـــرق از شـــکل ســـنتی بـــه سیســـتم های پایـــش و  کـــه سیســـتم های پایـــش و  باعـــث شـــد 
یـــج سیســـتم های اتوماســـیون پســـت بـــا اســـتفاده از پروتکل هـــای  کامپیوتـــری تغییـــر یابـــد. در 15 ســـال اخیـــر بـــه تدر
گرفتـــه اســـت.  ارتباطـــی مختلـــف توســـط شـــرکت های بـــرق منطقـــه ای در اقصـــی نقـــاط ایـــران نیـــز مـــورد اســـتفاده قـــرار 
ـــرداری صحیـــح از  ـــرداران دچـــار مشـــکات مختلفـــی در بهره ب ـــه افزایـــش اســـتفاده از ایـــن سیســـتم ها، بهره ب ـــا توجـــه ب ب
ـــده و  ـــی ش ـــتم ها بررس ـــن سیس ـــتفاده از ای ـــق اس ـــات ناموف ـــا و تجربی ـــه چالش ه ـــن مقال ـــده اند. در ای ـــتم ها ش ـــن سیس ای

ـــد. ـــد ش ـــرح خواه ـــا مط ـــانی آنه ـــه روز رس ـــب و ب ـــع عی ـــداری، رف ـــعه، نگه ـــی در توس ـــای فن نیازمندی ه

مقدمه:
کنتـــرل پســـت ها  معرفـــی روش هـــای عـــددی )نیومریـــک( در بیـــش از دو دهـــه قبـــل، سیســـتم های حفاظـــت و 
کـــرد. پـــس از آن بـــا ورود فن آوری هـــای ارتباطـــات و اطاعـــات )IT( بـــه صنعـــت  را بـــا تحولـــی اساســـی همـــراه 
می تـــوان  را  یـــک  تکنولوژ پیشـــرفت های  ایـــن  دســـتاورد  گرفـــت.  شـــکل  پســـت  اتوماســـیون  سیســـتم های  بـــرق،  
کنتـــرل،  قابلیـــت اطمینـــان باالتـــر شـــبکه، تعمیـــرات بـــه موقـــع  انعطاف پذیـــری بیشـــتر در سیســـتم های حفاظـــت و 
کاهـــش هزینه هـــای  کمتـــر و  و پیشـــگیرانه، بهره منـــدی از امکانـــات محاســـباتی بیشـــتر، اجـــرای پروژه هـــا در فضـــای 
اجرایـــی و زمانـــی پروژه هـــا دانســـت. بـــا توجـــه بـــه اســـتفاده روز افـــزون از ایـــن سیســـتم های اتوماســـیون پســـت در 
ـــرداران ایـــن سیســـتم ها دچـــار مشـــکات مختلفـــی شـــده اند. در ادامـــه ابتـــدا ایـــن  ســـطح برق هـــای منطقـــه ای، بهره ب
مشـــکات و تجربیـــات ناموفـــق بیـــان می گـــردد و ســـپس نیازمندی هـــای مختلـــف بـــرای تعمیـــر و نگهـــداری، رفـــع 

ــتم ها مطـــرح می گـــردد.  ــن سیسـ ـــانی ایـ ــه روز رس ــب و بـ عیـ

چالش ها و تجربیات ناموفق سیستم های اتوماسیون پست
این تجربیات ناموفق در چهار بخش قابل بررسی هستند:

گرفتـــه  1. انتظـــار نامناســـب: بعضـــی از تجربیـــات ناموفـــق بـــه واســـطه انتظـــار نامناســـب از ایـــن سیســـتم ها شـــکل 
کانونشـــنال بـــدون  ـــا یـــک پســـت  کاهـــش هزینـــه در مقایســـه یـــک پســـت اتوماســـیون ب ـــه عنـــوان مثـــال انتظـــار  اســـت. ب
ـــه  ـــه نیازمندی هـــای خواســـته شـــده در مرحلـــه طراحـــی و اجـــرا، انتظـــار صحیحـــی نیســـت. عـــدم اطمینـــان ب توجـــه ب
کانونشـــنال در ایـــن پســـت ها در عمـــل موجـــب پیچیده تـــر  ایـــن سیســـتم ها و درخواســـت امکاناتـــی نظیـــر میمیـــک 
ـــه عـــاوه جداســـازی بیـــش از  ـــی شـــده اســـت. ب کنتـــرل ایـــن پســـت ها و افزایـــش هزینـــه اجـــرا و عیب یاب شـــدن منطـــق 
حـــد فانکشـــن ها و رله هـــای دربرگیرنـــده ایـــن فانکشـــن ها موجـــب هزینـــه مضاعـــف و ســـخت تر شـــدن رفـــع عیـــب 
یـــادی  کـــه نســـل جدیـــد رله هـــای دیجیتـــال دارای قابلیت هـــای فنـــی بســـیار ز ایـــن سیســـتم ها می گـــردد در حالـــی 
کـــه  گرفتـــه اســـت. بـــه عنـــوان مثـــال دیگـــر، ایـــن خواســـته  کمـــی از قابلیتشـــان مـــورد اســـتفاده قـــرار  کـــه درصـــد  هســـتند 
کثـــر اجـــزای سیســـتم دارای افزونگـــی )Redundancy( باشـــند بـــدون اینکـــه محاســـبات Availability انجـــام شـــده و  ا
ـــادی  ی ـــه بســـیار ز نقـــاط ضعـــف آن سیســـتم شناســـایی شـــده باشـــد موجـــب افزایـــش هزینـــه و ایجـــاد مشـــکات ثانوی

تی ندارنـــد. کـــه سیســـتم های بـــدون افزونگـــی )Single( چنیـــن مشـــکا می گـــردد 
از  اســـتفاده  پیچیدگی هـــای  دلیـــل  بـــه  اتوماســـیون  سیســـتم های  اجـــرای  و  طراحـــی  نامناســـب:  اجـــرای   .۲
ـــی  کاف ـــه  ـــاال و بهره گیـــری از پشـــتیبانی فنـــی ســـازنده اصلـــی و تجرب ـــش ب ـــه دان ـــاز ب پروتکل هـــای ارتباطـــی مختلـــف نی
ــار انتخـــاب  ــا معیـ گرفتـــن هزینـــه اجـــرای ایـــن سیســـتم ها بـــه عنـــوان تنهـ ــر  در طراحـــی ایـــن سیســـتم ها دارد. در نظـ
ـــتفاده  ـــان اس ـــکات در زم ـــاد مش ـــث ایج ـــرکت باع ـــی آن ش ـــی فن ـــن توانای گرفت ـــر  ـــدون در نظ ـــاز ب ـــکار یکپارچه س پیمان
ـــه عـــاوه  ـــع عیـــب ایـــن سیســـتم ها می گـــردد. ب ـــرای بازطراحـــی و رف از ایـــن سیســـتم ها و تحمیـــل هزینه هـــای مجـــدد ب

بررسی مشکالت بهره برداری از 
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تحویل گیـــری سیســـتم اتوماســـیون بـــه شـــکل ناقـــص و همـــراه بـــا مشـــکات اساســـی موجـــب ایجـــاد نارضایتـــی در 
ــده اســـت. ــرداری شـ ــان بهره بـ زمـ

کمبـــود دانـــش اســـتفاده از ایـــن سیســـتم ها  3. مشـــکات بعـــد از بهره بـــرداری: عمـــده مشـــکات در ایـــن بخـــش بـــه 
در دو بعـــد اپراتـــوری و مهندســـی ایـــن سیســـتم ها برمی گـــردد. عـــاوه بـــر ایـــن معلـــوم نبـــودن متولـــی رفـــع عیـــب ایـــن 
کـــم بـــودن دســـتمزد رفـــع عیـــب ایـــن سیســـتم ها  کـــرده اســـت. مشـــابه بخـــش قبـــل  سیســـتم ها مشـــکات را دو چنـــدان 
کـــه مســـئولیت رفـــع عیـــب ایـــن سیســـتم ها بـــه جـــای شـــرکت های یکپارچه ســـاز بـــه افـــراد ســـپرده  باعـــث شـــده اســـت 

ـــده اســـت. گردی ـــرداری  کـــه موجـــب نارضایتـــی در بهره ب شـــود 
ــکل  ــه شـ ــم بـ ــرا هـ ــه اجـ ــد و در مرحلـ ــی و متناســـب باشـ ــیون پســـت منطقـ ــتم های اتوماسـ ــان از سیسـ ــر انتظاراتمـ گـ ا
کاهـــش هزینـــه، تســـهیل  درســـت اجـــرا شـــود در نهایـــت می تـــوان بـــه مزیـــت مـــورد انتظـــار از سیســـتم اتوماســـیون یعنـــی 
ـــه  ـــد ب ـــه عـــاوه بای ـــر دســـت یافـــت. ب کنتـــرل راحت ت کـــز مختلـــف و پایـــش و  ـــه مرا ـــرداری و انتقـــال اطاعـــات ب در بهره ب
ـــت  ـــال اس ـــت های دیجیت ـــمت پس ـــه س ـــت ب ـــیون پس ـــتم اتوماس ـــن آوری سیس ـــت ف ـــیر حرک ـــه مس ک ـــیم  ـــته باش ـــاد داش ی
ـــاژ و  ـــان و ولت ـــای جری ـــا، ترانس ه کلیده ـــواع  ـــامل ان ـــزات )ش ـــطح تجهی ـــات از س ـــه اطاع کلی ـــک  ـــده نزدی ـــی در آین یعن
ـــون  کن ـــم ا ـــر از ه گ ـــد و ا ـــد ش ـــل خواه ـــی منتق ـــی و حفاظت کنترل ـــای  ـــه رله ه ـــی ب ـــای ارتباط ـــتفاده از پروتکل ه ـــا اس ...( ب
تی بـــه مراتـــب بزرگتـــر خواهیـــم داشـــت. لـــذا  خـــود را آمـــاده بهره بـــرداری از چنیـــن پســـت هایی نکنیـــم در آینـــده مشـــکا
کانونشـــنال، رفـــع مشـــکات بهره بـــرداری  بهتـــر اســـت هـــدف مـــا بـــه جـــای بازگشـــت بـــه  عقـــب بـــه ســـمت پســـت های 

از سیســـتم های اتوماســـیون موجـــود باشـــد.

مشکالت بهره برداری و توسعه سیستم های اتوماسیون پست
که در دوره بهره برداری ایجاد می شود در موارد زیر قابل بررسی است: تی  مشکا

ـــا سیســـتم عامل هـــای قدیمـــی )وینـــدوز  کامپیوترهـــا: تعـــدد ســـرورهای موجـــود در پســـت ها ب ـــه  1- مشـــکات مربـــوط ب
کامپیوترهـــا امـــکان ارتقـــای  ۲000 و یـــا NT( یکـــی از مشـــکات اصلـــی در پســـت های اتوماســـیون اســـت. ایـــن 
ســـخت افزاری ندارنـــد و در صـــورت خرابـــی بخشـــی از ســـخت افزار آن، دچـــار مشـــکل اساســـی می گردنـــد. بـــه 
کامپیوترهـــا بایـــد  کـــدام بخـــش ایـــن  ـــر صنعتـــی وجـــود نـــدارد. مشـــخص نیســـت  کامپیوت عـــاوه تعریـــف مشـــخصی از 
کثـــر  کامپیوتـــر پیشـــنهادی صنعتـــی اســـت یـــا خیـــر. همچنیـــن ا کـــه  کســـی تعییـــن می کنـــد  صنعتـــی باشـــد. یـــا چـــه 
ــین  ــط مهندسـ ــت ها توسـ ــن پسـ ــاز در ایـ ــورد نیـ ــری مـ کامپیوتـ ــبکه های  ــورد شـ ــا در مـ ــی طراحی هـ ــا و بررسـ طراحی هـ
ــورد  ــزات مـ ــری و تجهیـ کامپیوتـ ــبکه های  ــر و شـ کامپیوتـ ــه  ــبت بـ ــی نسـ ــرا دانـــش پایینـ کثـ ــه ا کـ ــود  ــام می شـ ــرق انجـ بـ
ـــرداران باعـــث  ـــد. عـــدم وجـــود متخصصـــان IT در شـــرکت های یکپارچه ســـاز، مشـــاورین و در نهایـــت بهره ب نیـــاز دارن

ســـخت شـــدن اســـتفاده از ایـــن سیســـتم ها شـــده اســـت.
۲- مشـــکات در پســـت های موجـــود: در ایـــن پســـت ها تنوعـــی از پروتکل هـــا و ســـخت افزارهای ارتباطـــی وجـــود دارد 
کـــه دانـــش آنهـــا در نـــزد پیمانـــکاران و بهره بـــرداران بســـیار  کـــه بیشـــتر ایـــن پروتکل هـــا، پروتکل هـــای قدیمـــی هســـتند 
ـــوه  ـــد انب ـــه از رده تولی ـــل اینک ـــه دلی ـــا ب ـــن پروتکل ه ـــا ای ـــب ب ـــخت افزارهای متناس ـــن س ـــاوه تامی ـــه ع ـــت. ب ـــدود اس مح
ـــث  ـــتند و باع ـــاص هس ـــازنده خ ـــک س ـــه ی ـــر ب ـــی منحص ـــای قدیم ـــن پروتکل ه ـــت. ای ـــانی نیس کار آس ـــده اند  ـــارج ش خ
کـــه تجهیـــزات مـــورد نیـــاز پســـت منحصـــر بـــه یـــک ســـازنده و توســـعه های بعـــدی دچـــار مشـــکل شـــود. در  می شـــوند 
کـــه توســـعه های ایـــن  گرفتـــن لـــوازم یدکـــی مـــورد نیـــاز پررنـــگ می شـــود. همچنیـــن بهتـــر اســـت  اینجـــا ضـــرورت در نظـــر 
گـــردد و از توســـعه بـــا پروتکل هـــای قدیمـــی اجتنـــاب  پســـت ها حتی االمـــکان بـــا پروتـــکل جدیـــد IEC۶1850 انجـــام 
شـــود. و در انتهـــا، فایل هـــا و مســـتندات مـــورد نیـــاز بهره بـــرداری و رفـــع عیـــب در اغلـــب پســـت های موجـــود در 

اختیـــار نیســـت. 
ـــان  کارفرمای ـــام  ـــول تم ـــورد قب ـــه م ک ـــیون  ـــتم های اتوماس ـــی سیس ـــرای طراح ـــع ب ـــی جام ـــخصات فن ـــود مش ـــدم وج 3- ع
ـــگاه  ـــا از ن ـــت ت ـــی اس ـــخصات فن ـــن مش ـــه ای ـــال تهی ـــرق در ح ـــت ب ـــندیکای صنع ـــه س ـــن زمین ـــد: در ای ـــاوران باش و مش

کنـــد. ســـلیقه ای در طراحـــی و تحویل گیـــری ایـــن سیســـتم ها جلوگیـــری 
ــوع باعـــث ســـلب ابتـــکار در طراحـــی ایـــن  ــردن جزیی تریـــن نـــکات در مشـــخصات فنـــی: ایـــن موضـ کـ ــرح  ۴- مطـ
ـــر اســـت خواســـته ها از سیســـتم  ـــکار مـــی شـــود. بهت سیســـتم ها و همچنیـــن مخـــدوش شـــدن حـــوزه مســـئولیت پیمان
کلـــی باشـــد و تعییـــن تجهیـــزات مـــورد نیـــاز بـــرای رســـیدن بـــه ایـــن خواســـته ها بـــه پیمانـــکار  اتوماســـیون بـــه صـــورت 

ـــود. ـــپرده ش س
ـــه عنـــوان تنهـــا معیـــار پذیـــرش آن سیســـتم: لحـــاظ نکـــردن  5- اســـتفاده از قیمـــت پیشـــنهادی سیســـتم اتوماســـیون ب
کننـــد  کیفیـــت بـــه پســـت ها راه پیـــدا  امتیـــاز فنـــی سیســـتم اتوماســـیون پیشـــنهادی موجـــب شـــده اســـت برندهـــای بـــی 

ـــرداری شـــده اســـت. ـــده بهره ب کـــه موجـــب مشـــکات عدی
ـــر  کامپیوت ـــتفاده از  ـــه اس ـــر پای ـــیون ب ـــتم های اتوماس ـــیون: سیس ـــتم اتوماس ـــداری از سیس ـــه نگه ـــه هزین ـــه ب ـــدم توج ۶- ع

کامپیوترهـــا نیـــاز بـــه نگهـــداری مســـتمر دارنـــد. بنـــا شـــده اند و 
ــابه  ــاز مشـ ــرکت های یکپارچه سـ ــاز: می بایســـت شـ ــرکت های یکپارچه سـ ــی شـ ــتوانه فنـ ــه پشـ ــدادن بـ 7- اهمیـــت نـ
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دیگـــر شـــرکت های پیمانـــکاری رتبه بنـــدی شـــوند و بســـته بـــه انـــدازه پـــروژه شـــرکت های یکپارچه ســـاز دارای رتبـــه 
ـــد. گیرن ـــه عهـــده  کار را ب ـــر مســـئولیت  باالت

8- عـــدم وجـــود لیســـتی از شـــرکت های یکپارچه ســـاز تاییـــد شـــده: پیـــرو بنـــد 7 می بایســـت تمامـــی شـــرکت های 
گرفتـــه و رتبه بنـــدی شـــوند. یکپارچه ســـاز مـــورد بررســـی قـــرار 

9- دخیـــل نکـــردن بهره بـــردار در مراحـــل طراحـــی سیســـتم: بهره بـــرداران اغلـــب تـــا مرحلـــه راه انـــدازی دخالتـــی در 
طراحـــی سیســـتم ندارنـــد و اولیـــن اظهـــار نظـــر آنهـــا در روزهـــای راه انـــدازی اســـت. ایـــن موضـــوع باعـــث طوالنـــی شـــدن 
کامنت هـــای جدیـــد بهره بـــردار می شـــود. بهتـــر  راه انـــدازی، افزایـــش هزینـــه و ایجـــاد مشـــکات جدیـــد پـــس از اعمـــال 
کننـــد و در روز FAT طراحـــی  اســـت بهره بـــرداران در مراحـــل طراحـــی و یـــا نهایتـــا در مرحلـــه FAT نظـــرات خـــود را ارائـــه 

سیســـتم اتوماســـیون نهایـــی و بســـته شـــود.

نیازمندی های فنی در نگهداری و رفع عیب از سیستم های اتوماسیون پست
1- تحویل گیـــری فایل هـــا و مســـتندات مـــورد نیـــاز: نیـــاز اســـت فایـــل SCD، یـــک نســـخه پشـــتیبان از دیتابیـــس 
نســـخه  شـــده،  اســـتفاده  ســـخت افزارهای  و  نرم افزارهـــا  لیســـت  کامپیوترهـــا،  کلیـــه  از   Drive Image نرم افـــزار، 
 ،System Overview کلیـــه نرم افزارهـــا، ســـیگنال لیســـت نهایـــی و تاییـــد شـــده ی پســـت، مـــدرک نهایـــی نصبـــی 
کابل هـــای ارتباطـــی تجهیـــزات، فایـــل پیکره بنـــدی سیســـتم اتوماســـیون، فایـــل پیکره بنـــدی رله هـــا، فایـــل  کلیـــه 
دانـــگل  و  الیســـنس  فایـــل  ارتباطـــی،  تجهیـــزات  پیکره بنـــدی  فایـــل  اندازه گیـــری،  دســـتگاه های  پیکره بنـــدی 
نرم افزارهـــا، دفترچـــه راهنمـــای مهندســـی سیســـتم اتوماســـیون و دفترچـــه راهنمـــای اپراتـــوری سیســـتم اتوماســـیون 

ــازه برقـــداری پســـت داده شـــود. قبـــل از برقـــداری پســـت از پیمانـــکار اخـــذ و ســـپس اجـ
کارفرمایان و مشاوران باشد. که مورد قبول تمام  ۲- مشخصات فنی جامع برای طراحی سیستم اتوماسیون 

کلـــی ایـــن سیســـتم ها از  کـــه صرفـــا نیازمندی هـــای  3- مخـــدوش نکـــردن حـــوزه مســـئولیت پیمانـــکار: بهتـــر اســـت 
گذاشـــته شـــود. ـــکار  ـــه عهـــده پیمان ـــکار مطالبـــه شـــود و تعییـــن تیـــپ تجهیـــزات و طراحـــی الزم ب پیمان

به روز رسانی و افزایش بهره وری سیستم های اتوماسیون پست
ـــه  ـــد ب ـــت می گردن ـــیون پس ـــتم های اتوماس ـــانی سیس ـــه روزرس ـــهولت در ب ـــره وری و س ـــش به ـــب افزای ـــه موج ک ـــواردی  م

شـــرح زیـــر اســـت:
1- آمـــوزش اپراتورهـــا: هـــر اپراتـــور قبـــل از اعـــزام بـــه پســـت بایـــد دوره آمـــوزش اپراتـــوری ببینـــد. اپراتورهـــا بایـــد در 

گیرنـــد. یابـــی و تســـت مجـــدد قـــرار  بازه هـــای زمانـــی مشـــخص شـــش ماهـــه تـــا یـــک ســـاله مـــورد ارز
۲- آمـــوزش مهندســـان: بـــه علـــت رشـــد ســـریع تکنولـــوژی، سیســـتم های اتوماســـیون پســـت بـــه شـــکل پیوســـته در 
حـــال رشـــد، ارتقـــا و تغییـــر هســـتند. لـــذا مهندســـین بهره بـــردار بایـــد در دوره هـــای زمانـــی مشـــخص تحـــت آمـــوزش 

یابـــی قـــرار بگیرنـــد. مجـــدد و ارز
3- آزمایـــش تـــوان فنـــی اپراتورهـــا و مهندســـان: در زمینـــه بهره بـــرداری و رفـــع عیـــب از پســـت بایـــد اپراتورهـــا و 
ــرق  ــگاه های بـ ــد در آزمایشـ کار می توانـ ــن  ــد. ایـ گیرنـ ــرار  ــی قـ یابـ ــورد ارز ــی مـ ــه شـــکل عملـ ــرداری بـ ــان بهره بـ مهندسـ

منطقـــه ای یـــا در شـــرکت های یکپارچه ســـاز انجـــام شـــود. 
۴- اســـتفاده از تـــوان پیمانـــکاران داخلـــی جهـــت تعمیـــر و نگهـــداری سیســـتم اتوماســـیون:  بســـیاری از امـــور 
ــان مشـــخص  ــه در زمـ ــد در نتیجـ ــاق بیافتنـ ــار اتفـ ــال یـــک بـ ــد سـ ــر چنـ ــن اســـت هـ ــرداری ممکـ ــداری و بهره بـ نگهـ
ـــه علـــت اینکـــه در پســـت های  ـــه عـــاوه ب ـــه رفـــع عیـــب نیســـت. ب ـــادر ب ـــردار علی رغـــم آمـــوزش اولیـــه ق مهنـــدس بهره ب
مـــورد بهره بـــرداری برق هـــای منطقـــه ای تنوعـــی از سیســـتم های اتوماســـیون از ســـازندگان مختلـــف وجـــود دارد لـــذا 
کار ســـاده ای نیســـت. روش بهتـــر، ســـپردن تعمیـــر  تســـلط بـــر همـــه ایـــن سیســـتم ها توســـط مهندســـین بهره بـــرداری 
و نگهـــداری ایـــن سیســـتم ها بـــه شـــرکت های یکپارچه ســـاز در قالـــب قراردادهـــای طوالنـــی مـــدت اســـت. ایـــن 
کیفیـــت  قراردادهـــا می تواننـــد از ابتـــدا و در مرحلـــه ســـاخت پســـت بـــا ایـــن شـــرکت ها منعقـــد شـــود )در ایـــن صـــورت 

سیســـتم تحویلـــی باالتـــر خواهـــد رفـــت( یـــا اینکـــه بعـــد از تحویـــل دائـــم پســـت بـــا ایـــن شـــرکت ها منعقـــد شـــود. 
ــر  ــی بهتـ ــت های قدیمـ ــعه پسـ ــرای توسـ ــت ها: بـ ــتفاده در پسـ ــورد اسـ ــی مـ ــای ارتباطـ ــردن پروتکل هـ کـ ــه  5- یکپارچـ
کـــه از پروتـــکل ارتباطـــی جدیـــد IEC۶1850 اســـتفاده و از توســـعه روی پروتکل هـــای ارتباطـــی قدیمـــی  اســـت 
کاهـــش  کار ممکـــن اســـت موجـــب افزایـــش اولیـــه هزینـــه شـــود ولـــی در عمـــل هزینـــه نگهـــداری را  اجتنـــاب شـــود. ایـــن 

داده و همچنیـــن توســـعه های بعـــدی را راحت تـــر می ســـازد.
۶- ارتقـــای ســـخت افزارها و نرم افزارهـــای قدیمـــی: بعضـــی از سیســـتم های اتوماســـیون قدیمـــی در تعـــداد معـــدودی 
پســـت اجـــرا شـــده اند. دانـــش ایـــن سیســـتم ها در اختیـــار یـــک یـــا دو فـــرد مشـــخص اســـت و عمـــا نگهـــداری ایـــن 
سیســـتم ها بـــه دلیـــل در دســـترس نبـــودن ایـــن افـــراد و یـــا هزینه هـــای بـــاالی رفـــع عیـــب بـــا مشـــکل اساســـی مواجـــه 

ـــوند. ـــض ش ـــه روز تعوی ـــتم های ب ـــا سیس کل ب ـــه  ـــتم ها ب ـــن سیس ـــت ای ـــر اس ـــت. بهت ـــده اس ش
کـــه ضمـــن  کشـــور شـــرایطی فراهـــم شـــود  کـــم بـــر فضـــای تجـــاری سیاســـی  یـــم بـــا توجـــه بـــه شـــرایط حا در خاتمـــه امیدوار
گســـترش  کیفیـــت، از بازگشـــت بـــه عقـــب جلوگیـــری شـــود و زمینـــه  لحـــاظ شـــدن حداقل هـــای مطلـــوب و حفـــظ 
کـــه در صـــورت فراهـــم  شـــدن شـــرایط پایدارتـــر تجـــاری بتـــوان  گونـــه ای مهیـــا شـــود  سیســـتم های اتوماســـیون پســـت بـــه 
کـــرد. بدیهـــی اســـت راه بـــرون رفـــت از  سیســـتم های موجـــود را ارتقـــا بخشـــید و همـــگام بـــا تکنولـــوژی روز حرکـــت 

ـــکار اســـت.▪ کارفرمـــا، مشـــاور و پیمان گـــروه  ـــل هـــر ســـه  59چالـــش پیـــش رو مســـتلزم همـــکاری و درک متقاب
یادداشت
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اخبـار
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کمیسیون انرژی اتاق  اعالم آمادگی 
تهران برای پیگیری منافع صنفی 

صنعت برق

پنجـــاه و نهمیـــن جلســـه دوره هفتـــم هیـــات  مدیـــره 
ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران، بیســـت و یکـــم 
مهـــر ســـال جـــاری در محـــل ســـندیکا برگـــزار شـــد.  
گزارشـــی از اهـــم اقدامـــات انجـــام  در ابتـــدای جلســـه 
پیگیری هـــای  و  اخیـــر  هفتـــه  دو  طـــول  در  شـــده 
گرفتـــه در خصـــوص مصوبـــات جلســـه قبـــل  صـــورت 

هیات  مدیـــره توســـط دبیـــر ســـندیکا ارائـــه شـــد. 
ـــا مدیرعامـــل و معاونیـــن  گـــزارش بـــه جلســـه ب در ایـــن 
و  منطقـــه ای  قراردادهـــای  خصـــوص  در  توانیـــر 
مناقصـــات  قـــرارداد  نمونـــه  اصـــاح  پیگیـــری 
معـــاون  بـــا  جلســـه  یـــع،  توز منطقـــه ای  و  معیـــن 
اولویت بنـــدی  خصـــوص  در  توانیـــر  برنامه ریـــزی 
ــن وضعیـــت  ــزارش آخریـ گـ ــانی  ــا، به روزرسـ قراردادهـ
ــی  ــکات بانکـ ــری مشـ ــف، پیگیـ ــای متوقـ قراردادهـ
ارائـــه  و  عضـــو  شـــرکت های  ضمانت نامـــه ای  و 
مـــدل پیشـــنهادی ســـندیکا بـــرای رفـــع مشـــکات 
گـــروه  اعضـــا، حضـــور نماینـــدگان ســـندیکا در جلســـه 
سیاســـت خارجـــی مجمـــع تشـــخیص مصلحـــت 
ــی  یابـ ــوص ارز ــا در خصـ ــنجی از اعضـ ــام، نظرسـ نظـ
و   98 ســـال  اول  نیمـــه  در  شـــرکت ها  وضعیـــت 
برگـــزاری پنـــل تخصصـــی تدویـــن نقشـــه راه و برنامـــه 
راهبـــردی توســـعه صـــادرات اشـــاره شـــد. همچنیـــن 
کمیســـیون صنعـــت  حضـــور نماینـــدگان ســـندیکا در 
گـــزارش چالش هـــای  و معـــدن اتـــاق تهـــران و ارائـــه 
ــیون،  کمیسـ ــه  ــرق بـ ــت بـ ــدی صنعـ ــای تولیـ واحدهـ
کارگـــروه ســـاتکاب و پیگیـــری  برگـــزاری جلســـات 
ــرکت های  ــه ای شـ ــی و ضمانت نامـ ــکات بانکـ مشـ
بخـــش  افغانســـتان  در  ایـــران  ســـفارت  از  عضـــو 

گـــزارش دبیـــر ســـندیکا بـــود.  دیگـــری از 
در  شـــده  انجـــام  اقدامـــات  از  گزارشـــی  ادامـــه  در 
خصـــوص اصـــاح نمونـــه قراردادهـــای منطقـــه ای 
یـــع ارائـــه و مقـــرر شـــد بـــا  و معیـــن شـــرکت های توز
برگـــزاری جلســـه بـــا مدیـــران شـــرکت توانیـــر نقطـــه 
ـــن مناقصـــات  نظـــرات ســـندیکا بررســـی و اصـــاح ای

گیـــرد.  کار قـــرار  در دســـتور 

ــی و  یابـ ــوع ارز ــری موضـ ــد پیگیـ ــی از رونـ گزارشـ ــه  ارائـ
ــط ریاســـت  ــازندگان توسـ تشـــخیص صاحیـــت سـ
کـــه مقـــرر شـــد  کمیتـــه محـــور بعـــدی جلســـه بـــود 
و  یابـــی  ارز زمینـــه  در  الزم  اطاع رســـانی های 
همچنیـــن  و  انجـــام  صاحیـــت  تشـــخیص 
امـــور  انجـــام  بـــرای  انســـانی  منابـــع  تخصیـــص 
ســـتادی مرتبـــط، بـــا هماهنگـــی دبیرخانـــه ســـندیکا 
اینکـــه  بـــه  توجـــه  بـــا  همچنیـــن  پذیـــرد.  صـــورت 
بـــه  نســـبت  اســـتان ها  اتاق هـــای  اســـت  ممکـــن 
ــدام  ــرکت ها اقـ ــی و تشـــخیص صاحیـــت شـ یابـ ارز
کننـــد، مقـــرر شـــد بـــرای ایجـــاد هماهنگـــی هرچـــه 
یابی هـــا،  ارز زمینـــه  در  اســـتانی  شـــعب  بـــا  بیشـــتر 
خصـــوص  در  شـــعب  بـــه  الزم  اطاع رســـانی های 
و  یابـــی  ارز بـــه  مربـــوط  اطاعـــات  و  اقدامـــات 
گیـــرد.  تشـــخیص صاحیـــت شـــرکت ها صـــورت 
گزارشـــی از پیگیری هـــای انجـــام شـــده بـــرای  در ادامـــه 
ـــر بیـــن ســـندیکا و ســـتاد تســـهیل و  ایجـــاد ارتبـــاط موث
رفـــع موانـــع تولیـــد ارائـــه و مقـــرر شـــد ســـندیکا از ایـــن 
ــات  ــر موضوعـ ــاوه بـ ــه عـ کـ ــد  کنـ ــتاد درخواســـت  سـ
پیمانـــکاران  بـــه  مربـــوط  چالش هـــای  ســـازندگان، 
کار خـــود قـــرار دهـــد. همچنیـــن بـــا  را نیـــز در دســـتور 
توجـــه بـــه اینکـــه ســـندیکا ارتبـــاط ســـازمان یافتـــه ای 
کـــه در مـــورد  بـــا وزارت صمـــت دارد، پیشـــنهاد شـــد 
اعضـــا  بـــه  الزم  اطاع رســـانی های  ظرفیـــت،  ایـــن 
انجـــام شـــود تـــا در صـــورت نیـــاز بتواننـــد از ارتباطـــات 

کننـــد.  و تعامـــات ســـندیکا اســـتفاده 
کمیتـــه اتوماســـیون در خصـــوص  بررســـی پیشـــنهادیه 
تدویـــن مشـــخصات فنـــی و روش اجرایـــی جامـــع 
قـــوی  اتوماســـیون پســـت های فشـــار  سیســـتم های 
کـــه مقـــرر شـــد نقطـــه  کار بعـــدی جلســـه بـــود  دســـتور 
پست ســـازان  ســـازندگان،  کمیته هـــای  نظـــرات 
و مشـــاوران در خصـــوص ایـــن موضـــوع اخـــذ و بـــه 
ـــاط  ـــزوم ارتب ـــر ل ـــن ب ـــود. همچنی ـــه ش ـــره ارائ هیأت مدی
قـــرارداد  انعقـــاد  بـــرای  توانیـــر  و  ســـندیکا  مســـتقیم 

کیـــد شـــد.  تا
بیمـــه  کارگـــروه  اقدامـــات  از  ادامـــه خاصـــه ای  در 
گرفتـــه بـــا دفتـــر  ســـندیکا و هماهنگی هـــای صـــورت 
کمیتـــه  بیمـــه اتـــاق بازرگانـــی تهـــران توســـط رییـــس 
حقوقـــی قراردادهـــا ارائـــه و مقـــرر شـــد بـــه اعضـــا اعـــام 
کـــه مشـــکات خـــود را بـــرای پیگیـــری از طریـــق  شـــود 

کننـــد. کارگـــروه مذکـــور بـــه ســـندیکا اعـــام 
و  اعضـــا  متوقـــف  قراردادهـــای  از  گزارشـــی  ارائـــه 
محـــور  متوقـــف  قـــرارداد   300 از  بیـــش  شناســـایی 
در  ســـندیکا  شـــد  مقـــرر  کـــه  بـــود  جلســـه  بعـــدی 
کشـــور،  کل  نشســـت مشـــترک بـــا توانیـــر و دادســـتانی 
ایـــن  مشـــکل  حـــل  بـــرای  را  خـــود  راهکارهـــای 
ادامـــه  در  کنـــد.  پیگیـــری  و  پیشـــنهاد  قراردادهـــا 
ــی  کنونـ ــای  ــه پیگیری هـ ــد در صورتیکـ ــنهاد شـ پیشـ
شـــکایت  طریـــق  از  ســـندیکا  نرســـد،  نتیجـــه  بـــه 
قراردادهـــای  موضـــوع  دعـــوی،  طـــرح  و  قضایـــی 
متوقـــف و عـــدم تعییـــن تکلیـــف آنهـــا پیگیـــری شـــود.
در بخـــش بعـــدی جلســـه، هیـــات مدیـــره ســـندیکا 
انـــرژی  کمیســـیون  رییـــس  پدیـــدار،  دکتـــر  میزبـــان 
کشـــاورزی تهـــران  اتـــاق بازرگانـــی، صنایـــع، معـــادن و 
گزارشـــی از بحـــران صنعـــت  بـــود. در ایـــن بخـــش 
بـــرق در بخـــش قراردادهـــا و لـــزوم رســـیدگی ســـریع 
ــه  ــه از ناحیـ ــرب اوراق خزانـ ــر مخـ ــه آن، اثـ ــیع بـ و وسـ
نـــرخ تنزیـــل بـــه صنعـــت بـــرق و لـــزوم ایجـــاد یـــک اراده 
داخلـــی صنعـــت بـــرق از ناحیـــه وزارتخانـــه بـــرای 
حـــل مشـــکات آن از ســـوی نماینـــدگان ســـندیکا 

ارائـــه شـــد. 
ـــق  ـــل پیگیـــری از طری در ادامـــه ســـایر موضوعـــات قاب
فعـــاالن  چالش هـــای  جملـــه  از  انـــرژی  کمیســـیون 
کار ایـــن  کســـب و  صنعـــت بـــرق و بهبـــود فضـــای 
اتـــاق  قانونـــی  ظرفیت هـــای  طریـــق  از  صنعـــت 
عنـــوان و بـــر لـــزوم بهره گیـــری از ظرفیت هـــای اتـــاق 
ـــد  کی ـــرق تا ـــت ب ـــی صنع ـــع صنف ـــری مناف ـــرای پیگی ب
گزارشـــی در خصـــوص پیشـــنهادات  شـــد. همچنیـــن 
کارهـــای حـــوزه  و  کســـب  توســـعه  بـــرای  ســـندیکا 
کمیســـیون انـــرژی اتـــاق بازرگانـــی  انـــرژی بـــا راهبـــری 
توســـط معـــاون پژوهـــش و برنامه ریـــزی ارائـــه شـــد. 
ضمـــن  تهـــران  اتـــاق  انـــرژی  کمیســـیون  رییـــس 
تـــاش  اینکـــه  و  ســـندیکا  فعالیت هـــای  از  تقدیـــر 
مطالبـــات  و  ســـندیکا  مدنظـــر  محورهـــای  شـــده 
جلســـات  در  بـــرق  صنعـــت  فعـــال  شـــرکت های 
و  کمیســـیون  از جملـــه جلســـات  اتـــاق  مختلـــف 
کیـــد  کمیســـیون های اتـــاق طـــرح شـــود، تا روســـای 
کـــه نبـــود درک مشـــترک بیـــن بخـــش خصوصـــی و  کـــرد 
کمیـــت مهمتریـــن مانـــع بـــر حـــل مشـــکات پیـــش  حا
کـــه تـــاش می کنیـــم  روی فعـــاالن اقتصـــادی اســـت 
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زمینـــه بـــرای ایجـــاد ایـــن درک مشـــترک فراهـــم شـــود. 
بـــا توجـــه بـــه مســـائل مطـــرح شـــده از ســـوی دکتـــر 
بـــرای  الزم  هماهنگی هـــای  شـــد  مقـــرر  پدیـــدار، 
حضـــور نماینـــده ســـندیکا در یکـــی از جلســـات اتـــاق 
فکـــر رییس جمهـــور از ســـوی اتـــاق تهـــران صـــورت 
پذیـــرد و پیشـــنهادات ســـندیکا در خصـــوص بودجـــه 
99 و اصـــاح نظـــام اقتصـــادی بـــرق توســـط ســـندیکا 
کمیســـیون انـــرژی اتـــاق ارائـــه شـــود. رئیـــس  تهیـــه و بـــه 
ــه از  ــن بودجـ ــرای تامیـ ــز بـ ــاق نیـ ــرژی اتـ ــیون انـ کمیسـ
کـــرد و مقـــرر شـــد موضـــوع  ســـوی اتـــاق اعـــام آمادگـــی 
کمیســـیون انـــرژی اتـــاق  اقتصـــاد صنعـــت بـــرق در 

ــود. ــزی شـ ــق آن برنامه ریـ ــرای تحقـ ــرح و بـ طـ
دکتـــر پدیـــدار همچنیـــن در خصـــوص نظـــام حقوقـــی 
صـــورت  در  تـــا  کـــرد  آمادگـــی  اعـــام  قراردادهـــا  و 
ســـندیکا  ســـوی  از  اصلـــی  اولویت هـــای  تعییـــن 
بـــه منظـــور حـــل مشـــکل قـــراردادی ایـــن صنعـــت، 
حـــل  در  مشـــارکت  بـــرای  اتـــاق  ظرفیت هـــای  از 
فکـــر  اتـــاق  در  طـــرح  همچنیـــن  و  چالـــش  ایـــن 
رییس جمهـــور بهره گیـــری شـــود.  در پایـــان جلســـه 
کمیســـیون انـــرژی اتـــاق تهـــران بـــه اقدامـــات  ریاســـت 
و  آپ هـــا  اســـتارت  زمینـــه  در  اتـــاق  برنامه هـــای  و 
بـــرای  ویـــژه ای  امتیـــازات  تهـــران  اتـــاق  در  اینکـــه 
کـــرد و  گرفتـــه شـــده اســـت اشـــاره  ایـــن حـــوزه در نظـــر 
مقـــرر شـــد ایـــن موضـــوع بـــه شـــرکت های فعـــال در 

شـــود. اطاع رســـانی  بـــرق  صنعـــت 

کارگروه مشترک سندیکا،  کار  دستور 
توانیر و دادستانی تعیین شد

هیـــات  مدیـــره  هفتـــم  دوره  جلســـه  شـــصتمین 
آبـــان  ایـــران، دوازدهـــم  بـــرق  ســـندیکای صنعـــت 
برگـــزار شـــد. در  ســـال جـــاری در محـــل ســـندیکا 
صـــورت  اقدامـــات  از  گزارشـــی  جلســـه  ابتـــدای 
شـــد.  ارائـــه  ســـندیکا  دبیـــر  توســـط  اخیـــر،  گرفتـــه 
صنعـــت  قـــراردادی  چالش هـــای  بررســـی  جلســـه 
بـــا حضـــور نماینـــدگان وزارت نیـــرو، توانیـــر و  بـــرق 
دادســـتانی، پیگیری هـــای صورت گرفتـــه و جلســـه 
بـــا توانیـــر بـــه منظـــور بررســـی پیشـــنهادات اصاحـــی 
ســـندیکا و اصـــاح نمونـــه قـــرارداد مناقصـــات معیـــن 

گـــزارش مدل هـــای نویـــن  یـــع، ارائـــه  شـــرکت های توز
تامیـــن مالـــی و ســـرمایه گذاری در صنعـــت بـــرق بـــه 
ـــا وزیـــر صنعـــت  کاری ب توانیـــر و همچنیـــن صبحانـــه 
معـــدن و تجـــارت و انعـــکاس چالش هـــای اعضـــا 
ـــرای پیگیـــری  ـــر ب ـــول مســـاعد معـــاون وزی ـــر و ق ـــه وزی ب
موضـــوع قراردادهـــای متوقـــف صنعـــت بـــرق بخشـــی 

گـــزارش دبیـــر ســـندیکا بـــود.  از 
گزارشـــی از جلســـه مشـــترک نماینـــدگان  در ادامـــه 
ســـندیکا بـــا مدیـــران توانیـــر و نماینـــدگان ســـازمان 
کیـــد نماینـــدگان  بازرســـی و دادســـتانی ارائـــه و بـــه تا
شـــرکت توانیـــر بـــر لـــزوم پیگیـــری موضـــوع قراردادهـــا 
شـــد.  اشـــاره  دعـــاوی  ضوابـــط  کارگـــروه  مســـیر  از 
الزم  پیگیری هـــای  شـــد  مقـــرر  راســـتا  همیـــن  در 
مشـــترک  کارگـــروه  تشـــکیل  در  تســـریع  منظـــور  بـــه 
دادســـتانی  ســـندیکا،  توانیـــر،  نیـــرو،  وزارت  بیـــن 
و  پذیـــرد  صـــورت  بازرســـی  ســـازمان  و  کشـــور  کل 
نیـــز  دعـــاوی  ضوابـــط  کارگـــروه  ظرفیت هـــای  از 
کارگـــروه  اســـتفاده شـــود. همچنیـــن مقـــرر شـــد بـــرای 
ـــه  ـــا دادســـتانی یـــک دســـتورکار مشـــخص ب مشـــترک ب
منظـــور پیگیـــری ســـازمان یافته و هدفمنـــد موضـــوع 

قراردادهـــای متوقـــف تدویـــن شـــود. 
تعییـــن زمـــان تنفـــس تـــا زمـــان اخـــذ مجوزهـــای الزم 
کارگـــروه  تشـــکیل  قراردادهـــا،  خاتمـــه  منظـــور  بـــه 
فســـخ بـــا حضـــور نماینـــده ســـندیکا، دســـته بندی 
قراردادهـــا، ابـــاغ بخشـــنامه های جامـــع و اصـــاح 
شـــرایط تعدیـــل از ســـوی ســـازمان برنامـــه بـــه عنـــوان 
ایـــن  در  پیگیـــری  جهـــت  اصلـــی  موضوعـــات 
شـــد  پیشـــنهاد  همچنیـــن  شـــد.  تعییـــن  کارگـــروه 
پیگیری هـــای مقتضـــی از وزارت نیـــرو بـــرای اخـــذ 
ــور  ــه منظـ ــی بـ ــورای امنیـــت ملـ ــای الزم از شـ مجوزهـ
توافقـــات  و  متوقـــف  قراردادهـــای  ســـاماندهی 
گرفتـــه بـــا معـــاون پشـــتیبانی توانیـــر نیـــز در  صـــورت 

گیـــرد.  کارگـــروه قـــرار  کار  دســـتور 
ــوع  ــه موضـ کـ ــد  ــته شـ گذاشـ ــن  ــر ایـ ــرار بـ ــاوه قـ ــه عـ بـ
قراردادهـــای متوقـــف همزمـــان از مجلـــس و وزارت 
صمـــت نیـــز پیگیـــری شـــود و درصورتیکـــه پیگیـــری 
کارگـــروه  مســـیر  از  متوقـــف  قراردادهـــای  موضـــوع 
نباشـــد،  همـــراه  مشـــخصی  نتیجـــه  بـــا  مشـــترک 
کشـــور منعکـــس شـــود. موضـــوع بـــه مقامـــات ارشـــد 
خصـــوص  در  اصفهـــان  شـــعبه  پیشـــنهاد  بررســـی 
تدویـــن  موضـــوع  راهبـــری  بـــرای  آمادگـــی  اعـــام 

ـــر اســـاس  ـــه ب ک ـــود  فهارس بهـــا محـــور بعـــدی جلســـه ب
آن مقـــرر شـــد مـــدل اجرایـــی پیشـــنهادی شـــعبه بـــه 
هیـــأت مدیـــره ســـندیکا ارائـــه شـــود. همچنیـــن بنـــا 
برگـــزاری جلســـه  بـــرای  برنامه ریزی هـــای الزم  شـــد 

کارگـــروه شـــعب انجـــام شـــود.
شـــد  مقـــرر  ســـندیکا  مدیـــره  هیـــأت  موافقـــت  بـــا 
مجمـــع  برگـــزاری  بـــرای  الزم  برنامه ریزی هـــای 
صـــورت  ســـندیکا  پیمانـــکاران  کمیتـــه  عمومـــی 
خصـــوص  در  شـــده  انجـــام  بررســـی های  و  گرفتـــه 
ـــود. ـــه ش ـــره ارائ ـــه هیات مدی ـــز ب ـــا نی کمیته ه ـــاختار  س

در  خوزســـتان  بـــرق  انجمـــن  پیشـــنهاد  ادامـــه  در 
خصـــوص اعـــام آمادگـــی بـــرای ایفـــای نقـــش بـــه 
خوزســـتان  در  ســـندیکا  نمایندگـــی  دفتـــر  عنـــوان 
بررســـی و مقـــرر شـــد جلســـه مشـــترکی بیـــن نماینـــدگان 

شـــود.  برگـــزار  تشـــکل  دو  هیات مدیـــره 
کـــه  گذاشـــته شـــد  در پایـــان جلســـه قـــرار بـــر ایـــن 
مصـــداق  عنـــوان  بـــه  تیـــپ  قراردادهـــای  موضـــوع 
بـــه  خصوصـــی  و  دولتـــی  غیرمنصفانـــه  رقابـــت 
آتـــی  و در جلســـه  بازرگانـــی منعکـــس شـــود  اتـــاق 
هیـــأت مدیـــره بـــا معـــاون بـــرق و انـــرژی وزارت نیـــرو 
تمرکـــز موضوعـــات بـــر روی قراردادهـــای متوقـــف و 

باشـــد.  تیـــپ  قراردادهـــای 

موضع جدی سندیکا در حل مشکالت 
کاال و تجهیزات مناقصات خرید 

شـــصت و یکمیـــن جلســـه دوره هفتـــم هیـــات  مدیـــره 
ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران، نوزدهـــم آبـــان ســـال 

جـــاری در محـــل ســـندیکا برگـــزار شـــد.
در ابتـــدای جلســـه موضوعـــات مطـــرح شـــده از ســـوی 
قـــرارداد  ابـــاغ  عـــدم  خصـــوص  در  اعضـــا  برخـــی 
ــت  گرفـ ــرار  ــی قـ ــورد بررسـ ــات مـ ــدگان مناقصـ ــه برنـ بـ
کـــه اخیـــرا برخـــی  و بـــه ایـــن موضـــوع اشـــاره شـــد 
مناقصـــات علیرغـــم مشـــخص شـــدن برنـــده آنهـــا، بـــا 
ـــد  ـــرکت ها بع ـــی ش ـــت و برخ ـــده اس ـــه ش ـــف مواج توق
از برنـــده نشـــدن در مناقصـــه از روش هـــای مختلـــف 
بـــرای ابطـــال مناقصـــه اســـتفاده می کننـــد بـــه طوریکـــه 
مناقصـــه در چارچوبـــی غیرقانونـــی باطـــل و مجـــدد بـــا 
کیـــد بـــر  شـــرایط جدیـــد برگـــزار می شـــود. در ادامـــه بـــا تا
ـــه اتـــاف هزینـــه  ـــی منجـــر ب ـــه غیرقانون ی اینکـــه ایـــن رو
ــا  کشـــف قیمـــت هـ و وقـــت شـــرکت ها و همچنیـــن 
ـــون  ـــه رعایـــت قان ـــد ملـــزم ب ـــان بای کارفرمای مـــی شـــود و 
و ضوابـــط مناقصـــه باشـــد، مقـــرر شـــد ســـندیکا ایـــن 
ـــان مربوطـــه و  کارفرمای ـــه صـــورت جـــدی از  مســـاله را ب
کنـــد تـــا از تبدیـــل  وزارتخانـــه هـــای مرتبـــط پیگیـــری 
یـــه معمـــول  شـــدن ایـــن نـــوع اقدامـــات بـــه یـــک رو
جلوگیـــری شـــود. همچنیـــن مقـــرر شـــد از مدیـــران 
کـــه بـــه نظـــر می رســـد در رونـــد  ارشـــد مجموعـــه ای 
کـــرده  مشـــکل  ایجـــاد  مناقصـــات  ایـــن  برگـــزاری 
اســـت، بـــرای حضـــور در جلســـه هیـــات  مدیـــره و 

ارائـــه توضیحـــات الزم دعـــوت بـــه عمـــل آیـــد. 
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ـــرارداد  ـــاغ ق ـــه عـــدم اب ـــوط ب در ادامـــه بررســـی های مرب
بـــه برنـــدگان مناقصـــات مقـــرر شـــد موضـــوع اصـــاح 
مـــورد  دولتـــی  معامـــات  در  منـــع مداخلـــه  قانـــون 
گرفتـــه و اقدامـــات الزم بـــرای پیگیـــری  بررســـی قـــرار 

ــرد.  موضـــوع صـــورت پذیـ
ــوع قیمت گـــذاری  ــزارش در خصـــوص موضـ گـ ــه  ارائـ
فهارس بهـــا و رونـــد پیشـــرفت آن توســـط نماینـــدگان 
بعـــدی  محـــور  توانیـــر  کارگروه هـــای  در  ســـندیکا 
ـــا  ـــارس به ـــوع فه ـــد موض ـــنهاد ش ـــه پیش ک ـــود  ـــه ب جلس
دائمـــی  کمیتـــه  یـــک  قالـــب  در  آن  و قیمت هـــای 
در ســـندیکا پیگیـــری و بـــه روز نگـــه داشـــته شـــود. 

ــور  ــه منظـ ــات الزم بـ ــد اقدامـ ــرر شـ ــتا مقـ ــن راسـ در ایـ
کـــد عامـــل از ســـازمان برنامـــه و بودجـــه  یافـــت  در
بـــه منظـــور امـــکان اعمـــال قیمت هـــای جدیـــد در 
ســـندیکا  ســـوی  از  آنهـــا  روزرســـانی  بـــه  و  لیســـت 

صـــورت پذیـــرد. 
در ادامـــه جلســـه، هیـــات مدیـــره ســـندیکا ضمـــن 
ــا  ــا، بـ ــروه هـــای فهرســـت بهـ کارگـ ــرد  ــر از عملکـ تقدیـ
پاســـخگویی  لـــزوم  و  موضـــوع  اهمیـــت  بـــه  توجـــه 
ســـندیکا در خصـــوص قیمت هـــای تعییـــن شـــده 
کـــه تبدیـــل ایـــن  کردنـــد  کیـــد  در ایـــن فهرســـت، تا
ــو  ــای عضـ ــرکت هـ ــرای شـ ــاخص بـ ــه شـ ــا بـ قیمت هـ

ــندیکا  ــه همیـــن دلیـــل سـ ضرورتـــی حیاتـــی دارد و بـ
کارگـــزار، مســـئولیت اجرایـــی ایـــن امـــر  بایـــد بـــه عنـــوان 
را در قالـــب همـــکاری مشـــخص بـــا ســـازمان برنامـــه و 

ــود.  ــده دار شـ ــع الزم عهـ ــا تخصیـــص منابـ بـ
شـــد  مقـــرر  مدیـــره  هیـــات  اعضـــای  موافقـــت  بـــا 
از  شـــده  اعـــام  شـــاخص های  اصـــاح  ســـندیکا 
ــا را  ــه جهـــت تعدیـــل قیمت هـ ــازمان برنامـ ــوی سـ سـ
ــرر شـــد  کنـــد. همچنیـــن مقـ ــور جـــدی پیگیـــری  بطـ
کـــردن  پیشـــنهادات ســـندیکا در خصـــوص نهایـــی 
فهـــارس بهـــای ســـیم، خـــط و پســـت بـــه توانیـــر ارائـــه 

ــود. شـ
ـــه تغییـــر آیین نامـــه رتبه بنـــدی پیمانـــکاران  ـــا توجـــه ب ب
صنعـــت بـــرق و نظـــر بـــه اینکـــه ســـندیکا نظـــرات خـــود 
کـــرده،  را در ایـــن خصـــوص بـــه ســـازمان برنامـــه اعـــام 
در  و  پیگیـــری  ســـندیکا  پیشـــنهادات  شـــد  مقـــرر 
صورتیکـــه نظـــرات و پیشـــنهادات جدیـــدی در ایـــن 
خصـــوص وجـــود دارد، از طریـــق شـــورای هماهنگـــی 

ـــود. ـــس ش منعک
و  حضـــور  از  گزارشـــی  نیـــز  جلســـه  پایـــان  در 
نمایشـــگاه  نوزدهیمـــن  در  ســـندیکا  نقـــش  ایفـــای 
بین المللـــی صنعـــت بـــرق و برپایـــی نشســـت های 
جانبـــی توســـط دبیـــر ســـندیکا ارائـــه شـــد و هیـــأت 
ـــره از عملکـــرد منســـجم و تاثیرگـــذار ســـندیکا در  مدی

کـــرد.  ایـــن دوره از نمایشـــگاه تقدیـــر 

آغاز همکاری مشترک  وزارت صمت و 
سندیکا برای تدوین برنامه های 

صنعت برق 

ســـندیکای  مدیـــره  هیـــات  نماینـــدگان  جلســـه 
صنعـــت بـــرق ایـــران بـــا مهنـــدس نیـــازی؛ جانشـــین 
معاونـــت امـــور صنایـــع وزارت صمـــت و مهنـــدس 
ـــه  ـــرق و الکترونیـــک وزارتخان گـــردان؛ مدیـــرکل دفتـــر ب
مذکـــور، یازدهـــم آذر ســـال جـــاری در محـــل ســـندیکا 

برگـــزار شـــد. 
گـــردان هـــدف از جلســـه  در ابتـــدای جلســـه مهنـــدس 
کوتاه مـــدت  و  بلندمـــدت  برنامه هـــای  تدویـــن  را 
کـــرد و  کمـــک ســـندیکا عنـــوان  صنعـــت بـــرق بـــا 
ـــه اینکـــه ســـندیکای صنعـــت بـــرق  ـــا توجـــه ب گفـــت: ب
بـــوده و ظرفیت هـــای  کشـــور  ایـــران تشـــکل نمونـــه 
و پژوهـــش  بـــه لحـــاظ اجمـــاع خبـــرگان  مناســـبی 
ایـــن  از  اســـتفاده  درصـــدد  صمـــت  وزارت  دارد، 
ظرفیـــت بـــرای تدویـــن برنامه هـــای صنعـــت اســـت.
در ادامـــه، مهنـــدس بخشـــی بـــه روابـــط موثـــر ســـندیکا 
رویکـــرد  کـــرد:  کیـــد  تا و  اشـــاره  صمـــت  وزارت  و 

تحلیـــل  بـــر  مبنـــی  اخیـــر  ســـال های  در  ســـندیکا 
گزارش هـــای پژوهشـــی  وضعیـــت صنعـــت و ارائـــه 

بـــرای ارتقـــاء جایـــگاه ایـــن صنعـــت بـــوده اســـت.
جانشـــین  نیـــازی،  مهنـــدس  جلســـه  ادامـــه  در 
معاونـــت امـــور صنایـــع وزارت صمـــت بـــا اشـــاره بـــه 
کشـــور و تحریم هـــای ادامـــه دار، بـــر  شـــرایط خـــاص 
ضـــرورت بررســـی تمـــام ســـناریوهای اقتصـــادی بـــرای 
کـــرد و از سیاســـت دولـــت در تدویـــن  کیـــد  آینـــده تا
راهبردهـــای صنعـــت در افـــق دو ســـاله و 5 ســـاله 

خبـــر داد.
کشـــور  در  صنعتـــی  زنجیـــره   3۴ وی،  گفتـــه  بـــه 
بـــا  رایزنـــی  کـــه در حـــال  اســـت  شناســـایی شـــده 
برنامه هـــای  تدویـــن  بـــرای  مربوطـــه  تشـــکل های 
حفـــظ  برنامه هـــا  ایـــن  هـــدف  هســـتند.  راهبـــردی 
شـــرایط موجـــود و جلوگیـــری از تنـــش بیشـــتر جهـــت 
و  صنعـــت  کنونـــی  مزیت هـــای  بـــه  دســـتیابی 
مزیت هـــای  بـــا  صنایـــع  بـــرای  مثبـــت  جهـــش  یـــا 
شـــدن  اجرایـــی  جدیـــد،  رویکـــرد  در  باالســـت. 
مطالبه گـــری  بـــا  شـــده  تدویـــن  راهبردهـــای 
تشـــکل های بخـــش خصوصـــی بدســـت می آیـــد. 
ــه ظرفیـــت وزارت  ــاره بـ ــن اشـ ــازی ضمـ مهنـــدس نیـ
یاســـت جمهـــوری  صمـــت، معاونـــت اقتصـــادی ر
و ســـتاد اقتصـــادی دولـــت و جلســـه ســـران ســـه قـــوه 
بـــرای از میـــان برداشـــتن موانـــع تولیـــد، اظهـــار داشـــت: 
می توانـــد  ســـندیکا  بـــا  شـــده  توافـــق  پیشـــنهادات 
بـــه  تولیـــد  رونـــق  سیاســـتی  بســـته های  قالـــب  در 
مختلـــف  ســـطوح  در  و  ارائـــه  مذکـــور  نهادهـــای 

اخبار 
هیات مدیره
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اخبار 
هیات مدیره

پیگیـــری شـــود. بـــر ایـــن اســـاس یـــک چارچـــوب اولیـــه 
در اختیـــار ســـندیکا قـــرار داده می شـــود تـــا براســـاس 
ـــت واردات،  ـــد، مدیری ـــه تولی ـــوط ب ـــای مرب آن برنامه ه
افزایـــش عمـــق ســـاخت داخـــل و توســـعه صـــادرات 

تهیـــه شـــود.
اعضـــای هیـــات مدیـــره بـــه بیـــان اقدامـــات پژوهشـــی 
کـــه در ســـندیکا انجـــام شـــده، پرداختـــه و عنـــوان 
بـــرق  صنعـــت  آینده¬نگـــری  پـــروژه  کـــه  کردنـــد 
کار صنعـــت بـــرق  کســـب و  ایـــران، ســـند راهبـــردی 
ــادرات  ــعه صـ ــردی توسـ ــه راهبـ ــزارش برنامـ گـ ــران،  ایـ
بـــرق  صنعـــت  مهندســـی  خدمـــات  و  تجهیـــزات 
گـــزارش تحریم هـــای اقتصـــادی و تاثیـــر آن  ایـــران، 
کارهـــای  از جملـــه  کشـــور و ...  بـــرق  بـــر صنعـــت 
بـــه  و  تدویـــن  ســـندیکا  در  کـــه  اســـت  پژوهشـــی 

نهادهـــای مختلـــف ارائـــه شـــده اســـت. 
ـــه ســـابقه اقدامـــات پژوهشـــی انجـــام شـــده  ـــا توجـــه ب ب
کـــه  کیـــد شـــد  در ســـندیکا و وجـــود اســـناد الزم، تا
تهیـــه و تدویـــن برنامه هـــا و راهبردهـــای مـــورد نیـــاز 
و  نـــدارد  یـــادی  ز زمـــان  بـــه  نیـــاز  صمـــت،  وزارت 
ــوص  ــن خصـ ــد. در ایـ ــی شـ ــاز اجرایـ ــوان وارد فـ می تـ
مقـــرر شـــد اســـناد موجـــود توســـط وزارت صمـــت 
بررســـی و نتیجـــه جهـــت جمـــع بنـــدی نهایـــی بـــه 

ســـندیکا اطـــاع داده شـــود.
بیـــان  بـــه  جلســـه  در  حاضـــر  اعضـــای  پایـــان،  در 
دغدغه هـــا و مشـــکات واحدهـــای صنعـــت بـــرق 
کشـــور پرداختنـــد و مســـئولین حاضـــر در جلســـه قـــول 
کـــه پیگیری هـــای الزم بـــرای حـــل  مســـاعد دادنـــد 
ـــد. ـــام دهن ـــت را انج ـــن صنع ـــکات ای ـــائل و مش مس

ـــل  ـــات و تعدی ـــه مالی ـــه ب ـــکات مربوط ـــد مش ـــرر ش مق
ـــا هماهنگـــی  قراردادهـــا طـــی نشســـت های مســـتقل ب
بـــا  شـــود.  پیگیـــری  صمـــت  وزارت  و  ســـندیکا 
گـــزارش  موافقـــت نماینـــدگان وزارت نیـــرو بنـــا شـــد، 
مشـــکات پروژه هـــای شـــرکت های عضـــو ســـندیکا 
درخصـــوص تامیـــن اجتماعـــی بـــه دفتـــر آقـــای نیـــازی 

ــال و از طریـــق وزات صمـــت پیگیـــری شـــود. ارسـ
بـــا موافقـــت اعضـــا بنـــا شـــد آییـــن نامه هـــای مرتبـــط بـــا 
کثـــر اســـتفاده از تـــوان تولیـــدی و خدماتـــی  قانـــون حدا
کشـــور بـــه خصـــوص در حـــوزه عمـــق ســـاخت داخـــل 
بـــا  ابـــاغ شـــده اســـت،  کـــه خـــرداد ســـال جـــاری 
کارشناســـی  ظرفیت هـــای  از  اســـتفاده  و  کمـــک 
ســـندیکا تدویـــن شـــود. همچنیـــن پیشـــنهاد شـــد 
کارگـــروه نظارتـــی بـــا حضـــور نماینـــده ســـندیکا  یـــک 
ـــکیل و  ـــور تش ـــون مذک ـــرای قان ـــن اج ـــش حس ـــرای پای ب
کاالی دارای مشـــابه  نســـبت بـــه جلوگیـــری از واردات 

داخلـــی اطمینـــان حاصـــل شـــود.
بخـــش  شـــرکت های  مطالبـــات  خصـــوص  در 
جلســـه ای  شـــد  بنـــا  بـــرق،  صنعـــت  خصوصـــی 
ســـه جانبه فیمابیـــن وزارت نیـــرو، ســـندیکا و وزارت 
گـــر  صمـــت تشـــکیل شـــود. همچنیـــن مقـــرر شـــد ا
بانـــک  از  ارز  تخصیـــص  و  تامیـــن  در  شـــرکت ها 
ــای  ــدند، از ظرفیت هـ ــه شـ ــا مشـــکل مواجـ ــزی بـ مرکـ
کـــرد.  اســـتفاده  صمـــت  وزارت  صنایـــع  معاونـــت 
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شـــصت و دومیـــن جلســـه دوره هفتـــم هیـــات  مدیـــره 
ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران، ســـوم آذر ســـال 
ــدای  ــد. در ابتـ ــزار شـ ــندیکا برگـ ــل سـ ــاری در محـ جـ
شـــده  انجـــام  اقدامـــات  اهـــم  از  گزارشـــی  جلســـه 
خصـــوص  در  گرفتـــه  صـــورت  پیگیری هـــای  و 
مصوبـــات جلســـه قبـــل هیـــات مدیـــره توســـط دبیـــر 
گـــزارش بـــه برگـــزاری  ســـندیکا ارائـــه شـــد. در ایـــن 
کارگـــروه مشـــترک بـــا وزارت نیـــرو، توانیـــر و  جلســـه 
ســـندیکا  پیشـــنهادات  ارائـــه  و  تهیـــه  دادســـتانی، 
انعـــکاس  کارگـــروه،  جلســـات  در  طـــرح  جهـــت 
بـــه  کشـــور  بـــرق  صنعـــت  کلیـــدی  چالش هـــای 
مقـــام معظـــم رهبـــری، اصـــاح نمونـــه قـــرارداد خریـــد 
طریـــق  از  عمـــده  صـــورت  بـــه  تجهیـــزات  و  کاال 
یـــع و نیـــز اســـتعام  کارگزاری هـــای شـــرکت های توز
مطالبـــات اعضـــا از شـــرکت های تابعـــه وزارت نیـــرو 
اشـــاره شـــد. همچنیـــن تاییـــد صاحیـــت ســـندیکا 
فنـــاوری  و  ارتباطـــات  الکترونیـــک،  گرایـــش  در 
اطاعـــات در مرکـــز رتبه بنـــدی اتـــاق ایـــران، ارائـــه 
فهرســـت  خصـــوص  در  ســـندیکا  نظـــرات  نقطـــه 
یـــع نیـــروی الکتریکـــی،  بهـــای واحـــد پایـــه رشـــته توز
ـــه  ـــن برنام ـــی تدوی ـــروژه پژوهش ـــی پ ـــزارش پایان گ ـــه  تهی
راهبـــردی توســـعه صـــادرات تجهیـــزات و خدمـــات 
مهندســـی بـــرق، پیگیـــری و انعـــکاس مشـــکات 
دکل ســـازان صنعـــت بـــرق بـــه مدیرعامـــل شـــرکت 
کارشناســـان ســـندیکا در  توانیـــر و تکمیـــل لیســـت 
یـــع و ارائـــه  یابـــی ســـازندگان یـــراق آالت توز حـــوزه ارز
ـــر  ـــزارش دبی گ ـــری از  ـــش دیگ ـــر بخ ـــرکت توانی ـــه ش آن ب

ســـندیکا بـــود.
در ادامـــه جلســـه بـــا توجـــه بـــه اجرایـــی شـــدن طـــرح 
کیـــد  مدیریـــت مصـــرف ســـوخت بـــر ایـــن نکتـــه تا
ــا  ــتمر بـ ــات مسـ ــی تعامـ ــد طـ ــندیکا بایـ ــه سـ کـ ــد  شـ
نیـــرو و ســـایر نهادهـــای تصمیم ســـاز نظیـــر  وزارت 
از  جلوگیـــری  ضمـــن  اســـامی  شـــورای  مجلـــس 
کـــردن قیمـــت  پیاده ســـازی ایـــن روش بـــرای واقعـــی 

بـــرق، خواســـتار صـــرف منابـــع حاصـــل از افزایـــش 
ــوط  ــاخت های مربـ ــاد زیرسـ ــرای ایجـ ــرق بـ ــت بـ قیمـ

بـــه مدیریـــت مصـــرف شـــود. 
گزارشـــی از اقدامـــات در دســـت اجـــرا در  در ادامـــه 
کارگروه هـــای مشـــترک در وزارت صمـــت ارائـــه و بـــا 
ــرکت های  ــرای شـ ــه بـ ــوع تعرفـ ــه موضـ ــه اینکـ ــه بـ توجـ
اســـت،  برخـــوردار  ویـــژه ای  اهمیـــت  از  عضـــو 
کـــه بررســـی تعرفه هـــا در قالـــب یـــک  پیشـــنهاد شـــد 

گیـــرد.  کار قـــرار  کارگـــروه دائمـــی در دســـتور 
در  ســـندیکا  صاحیـــت  تاییـــد  از  گزارشـــی  ارائـــه 
گرایـــش الکترونیـــک ارتباطـــات و فنـــاوری اطاعـــات 
در مرکـــز رتبه بنـــدی اتـــاق ایـــران محـــور بعـــدی جلســـه 
ــرر  ــندیکا، مقـ ــرد سـ ــر از عملکـ ــن تقدیـ ــه ضمـ کـ ــود  بـ
شـــد ایـــن موضـــوع بـــه صـــورت مناســـب اطاع رســـانی 
شـــده و اطاعـــات و اهمیـــت آن بـــرای شـــرکت های 

گیـــرد. فعـــال در ایـــن حـــوزه در اختیـــار اعضـــا قـــرار 
موظـــف  کارمنـــدان  فعالیـــت  خصـــوص  در 
بـــا  تعاونـــی  شـــرکت های  در  یـــع  توز شـــرکت های 
نیـــاز  مـــورد  تجهیـــزات  تامیـــن  فعالیـــت  موضـــوع 
ایـــن  مصادیـــق  شـــد  مقـــرر  یـــع،  توز شـــرکت های 
گیـــرد تـــا موضـــوع  موضـــوع در اختیـــار ســـندیکا قـــرار 

شـــود.  پیگیـــری  قانونـــی  مســـیر  از 
توانیـــر،  کارگـــروه  نشســـت  محورهـــای  تشـــریح 
کار بعـــدی جلســـه بـــود  دادســـتانی و ســـندیکا دســـتور 
کـــه در ایـــن خصـــوص ارســـال نامـــه توانیـــر بـــه وزارت 
نیـــرو بـــه منظـــور اخـــذ اختیـــارات الزم بـــرای حـــل 
مســـاله قراردادهـــای متوقـــف و همچنیـــن پیشـــنهاد 
ـــر  ـــاون وزی ـــه مع ـــابه نام ـــه ای مش ـــاغ نام ـــرای اب ـــر ب توانی
نیـــرو در امـــور آب و آبفـــا در خصـــوص تعییـــن تکلیـــف 
گرفـــت.  قراردادهـــای متوقـــف، مـــورد بررســـی قـــرار 
مقـــرر شـــد ســـندیکا پیشـــنهادات خـــود را در مـــورد 
دســـتورالعمل معاونـــت آب وزرات نیـــرو، بـــه توانیـــر 
ـــر  ـــات توانی ـــد اقدام ـــرر ش ـــن مق ـــد. همچنی ـــام نمای اع
کارگـــروه توانیـــر، ســـندیکا و  در خصـــوص تصمیمـــات 
دادســـتانی بـــه طـــور جـــدی و مســـتمر پیگیـــری شـــود. 
گزارشـــی از بررســـی های  در بخـــش بعـــدی جلســـه 
انجـــام شـــده توســـط معاونـــت پژوهشـــی در خصـــوص 
پیشـــنهادات ســـندیکا بـــرای الیحـــه بودجـــه ســـال 
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ســـندیکا ارائـــه و پیشـــنهاد شـــد نتایـــج ایـــن بررســـی در 
گیـــرد تـــا نظـــرات  اختیـــار اعضـــای هیـــات مدیـــره قـــرار 
خـــود را در مـــورد پیشـــنهادات بودجـــه ای ســـندیکا 

کـــرده و نظـــرات ســـندیکا نهایـــی شـــود.  اعـــام 
ــندیکا  ــنهادات سـ ــه یکـــی از پیشـ ــه اینکـ ــه بـ ــا توجـ بـ
خزانـــه  اســـناد  از  اســـتفاده  ســـقف  خصـــوص  در 
بـــرای تامیـــن مالـــی پروژه هـــای وزارت نیـــرو اســـت، 
کثـــر اوراق خزانـــه بـــرای پروژه هـــای  مقـــرر شـــد حدا
درصـــد   33 تـــا  متوســـط  و  کوچـــک  شـــرکت های 
شـــرکت های  بـــرای  میـــزان  ایـــن  و  یافتـــه  کاهـــش 
تـــا مـــرز 50 درصـــد  بـــزرگ و خریدهـــای تجمیعـــی 
تعییـــن شـــود.  همچنیـــن بنـــا شـــد موضـــوع ایجـــاد 
از  اســـتفاده  و  انـــرژی  بهـــره وری  بـــرای  زیرســـاخت 
ظرفیـــت بـــازار ســـرمایه، بـــه پیشـــنهادات ســـندیکا 

افـــزوده شـــود.  
گزارشـــی در خصوص اقدامات انجام شـــده  در ادامه 
ــرای  ــه بـ ــازمان برنامـ ــا سـ ــندیکا بـ ــکاری سـ ــرای همـ بـ
تعییـــن شـــاخص های فصلـــی و تهیـــه وندورلیســـتی 
در  کـــه  شـــرکت هایی  از  قیمت گیـــری  منظـــور  بـــه 
ــته اند، ارائـــه شـــد. در ایـــن  ــارکت داشـ ــر مشـ ـــن امـ ای
کـــه بـــه روزرســـانی قیمت هـــا  کیـــد شـــد  خصـــوص تا
گســـترده اســـت  و شـــاخص ها نیازمنـــد امـــور ســـتادی 
یـــک تفاهم نامـــه  و مقـــرر شـــد ســـندیکا در قالـــب 
همـــکاری ال ســـازمان برنامـــه قیمت هـــای اســـتعام 
کـــرده و وظیفـــه نظـــارت و تاییـــد  شـــده را پیگیـــری 
نهایـــی ایـــن لیســـت را عهـــده دار شـــود. همچنیـــن 
خصـــوص  در  الزم  اطاع رســـانی های  شـــد  مقـــرر 
جایـــگاه تعییـــن شـــده بـــرای ســـندیکا بـــرای تعییـــن 
شـــاخص های قیمـــت بـــرای اعضـــا انجـــام شـــود. 

تفویض موضوعات مرتبط با ساخت 
داخل صنعت برق به سندیکا

شـــصت و ســـومین جلســـه دوره هفتـــم هیـــات  مدیـــره 
ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران، هفدهـــم آذر ســـال 
ــدای  ــد. در ابتـ ــزار شـ ــندیکا برگـ ــل سـ ــاری در محـ جـ
گزارشـــی از اهـــم اقدامـــات انجـــام شـــده در  جلســـه 

گرفتـــه  طـــول دو هفتـــه اخیـــر و پیگیری هـــای صـــورت 
ـــره  ـــات   مدی ـــل هی ـــه قب ـــات جلس ـــوص مصوب در خص
ـــه  گـــزارش ب ـــه شـــد. در ایـــن  توســـط دبیـــر ســـندیکا ارائ
ـــت  ـــران معاون ـــا مدی ـــره ب جلســـه مشـــترک هیـــات مدی
صنایـــع و بـــرق و الکترونیـــک وزارت صمـــت، ارائـــه 
پیشـــنهادات ســـندیکا در خصـــوص الیحـــه بودجـــه 
ســـال 1399، پیگیری هـــای انجـــام شـــده به منظـــور 
ـــزات  ـــری تجهی ـــب ارزب ـــاغ ضری ـــف و اب ـــن تکلی تعیی
کارگاه  موفـــق  برگـــزاری  توانیـــر،  شـــرکت  از  یـــع  توز
آموزشـــی آشـــنایی بـــا نحـــوه اجـــرای بخشـــنامه جبـــران 
نـــرخ ارز ســـازمان برنامـــه و نیـــز پیگیری هـــای انجـــام 
بـــرای لغـــو مناقصـــات خـــارج از چارچـــوب  شـــده 
ارســـال  همچنیـــن  شـــد.  اشـــاره  تیـــپ  قـــرارداد 
خصـــوص  در  توانیـــر  بـــه  ســـندیکا  پیشـــنهادات 
ـــای  ـــاله قرارداده ـــل مس ـــت ح ـــاز جه ـــورد نی ـــه م اباغی
ــط  ــکاران مرتبـ ــکات پیمانـ ــری مشـ ــف، پیگیـ متوقـ
از  منطقـــه ای  بـــرق  شـــرکت های  قراردادهـــای  بـــا 
ســـوی شـــرکت توانیـــر و برگـــزاری جلســـات بررســـی 
ــده  ــور نماینـ ــا حضـ ــر بـ ــراردادی در توانیـ ــکات قـ مشـ
ســـندیکا، جلســـه بـــا معـــاون مدیرعامـــل و رییـــس 
بانکـــداری شـــرکتی بانـــک اقتصـــاد نویـــن بـــه منظـــور 
ارائـــه  نیـــز  و  بـــرای اعضـــا  ویـــژه  تعریـــف خدمـــات 
ـــرکل و  ـــه دبی ـــزات ب ـــادرات تجهی ـــعه ص ـــه راه توس نقش
کســـب  ــرژی، مجلـــس و  ــیون های انـ کمیسـ روســـای 
گـــزارش دبیـــر  کار اتـــاق تهـــران بخـــش دیگـــری از  و 

ســـندیکا بـــود.
فدراســـیون  تشـــکیل  موضـــوع  جلســـه  ادامـــه  در 
صنعـــت احـــداث و انـــرژی و کانـــون عالـــی کارفرمایـــی 
تشـــکل های حـــوزه انـــرژی بـــا حضـــور تشـــکل های 
حـــوزه ســـاختمان، تاسیســـات، راهســـازی، مشـــاور، 
منظـــور  بـــه  و  بررســـی  انـــرژی  و  نفـــت  پیمانـــکاری 
ــا  ــا ایـــن حوزه هـ ــازمان یافته تر بـ ــاد هماهنگـــی سـ ایجـ
ــا عضویـــت ســـندیکا در ایـــن دو تشـــکل موافقـــت  بـ

شـــد. 
در ادامـــه بـــه موضـــوع دعـــوت از نماینـــده ســـندیکا 
بـــرای عضویـــت در شـــورای راهبـــردی تشـــکل های 
اتـــاق ایـــران اشـــاره و بـــا توجـــه بـــه اینکـــه موضوعـــات 
ــاق  ــه اتـ ــا تشـــکل ها از ســـوی هیـــات رییسـ مرتبـــط بـ
کامـــا بـــه ایـــن شـــورا تفویـــض اختیـــار شـــده اســـت، 
مقـــرر شـــد ســـندیکا بـــا جدیـــت و برنامه ریـــزی در ایـــن 

شـــورا حضـــور یابـــد.
ــندیکا  ــه سـ کـ ــازمان یافته ای  ــاط سـ ــه ارتبـ ــه بـ ــا توجـ بـ
کـــرده اســـت، مقـــرر شـــد  بـــا وزارت صمـــت برقـــرار 
کـــه  کنـــد  ســـندیکا از وزارت صمـــت درخواســـت 
بـــا ســـاخت داخـــل صنعـــت  موضوعـــات مرتبـــط 
ایـــن حـــوزه در وزارت صمـــت  از  بـــرق و حمایـــت 
مختلـــف  هیأت هـــای  و  بخش هـــا  ســـوی  از  کـــه 
بـــه ســـندیکا تفویـــض شـــود.  پیگیـــری می شـــوند، 
همچنیـــن اصـــاح قوانیـــن، مطالبـــات، قراردادهـــای 
متوقـــف و اصـــاح سیاســـت های بانـــک مرکـــزی بـــه 
از وزارت  عنـــوان اصلی تریـــن مطالبـــات ســـندیکا 
کمیتـــه ســـاخت داخـــل نیـــز  کار  صمـــت در دســـتور 

ــرد.  گیـ ــرار  قـ
خصـــوص  در  صمـــت  وزارت  تصمیـــم  بررســـی 
گمرگـــی ســـال 1399 دســـتور  بازنگـــری در تعرفه هـــای 
کارگـــروه تعرفـــه بـــا  کـــه مقـــرر شـــد  بعـــدی جلســـه بـــود 
کمیته هـــای ســـازندگان، حقوقـــی و ســـایر  مشـــارکت 
کمیته هـــای مرتبـــط تشـــکیل و جلســـات آن مطابـــق 
بـــا مصوبـــه هیـــات مدیـــره برگـــزار شـــود. بـــا موافقـــت 
اعضـــا مقـــرر شـــد رویکـــرد ســـندیکا در خصـــوص 
ـــا ایجـــاد  شفاف ســـازی، تغییـــر تعرفه هـــای موجـــود و ی
کارگـــروه تعرفـــه،  تعرفه هـــای جدیـــد مشـــخص شـــود و 
کـــرده و  ـــی تعرفه گـــذاری را بررســـی  کنون ســـاختارهای 
کارشناســـی خـــود را ارائـــه دهـــد. همچنیـــن  نظـــرات 
کـــه  کارگـــروه در خصـــوص تجهیزاتـــی  مقـــرر شـــد ایـــن 
کنـــد.  کـــد تعرفـــه ای هســـتند، نیـــز اعـــام نظـــر  فاقـــد 

مطالبـــات  آمـــار  آخریـــن  از  گزارشـــی  ادامـــه  در 
توانیـــر  تابعـــه  شـــرکت های  از  عضـــو  شـــرکت های 
ارائـــه و مقـــرر شـــد پیگیری هـــای الزم طبـــق توافـــق 
بـــا توانیـــر پیگیـــری شـــود و اعضـــای هیأت مدیـــره 
نیـــز بـــرای پیگیـــری مطالبـــات در ایـــن خصـــوص 

نماینـــد.  همـــکاری 
در بخـــش بعـــدی قانـــون جدیـــد حمایـــت از ســـاخت 
ــندیکا  ــنهادات سـ ــد پیشـ ــرر شـ ــی و مقـ ــل بررسـ داخـ
در خصـــوص آیین نامه هـــای اجرایـــی آن بـــه وزارت 
ــه  ــران ارائـ ــران و تهـ ــی ایـ ــای بازرگانـ ــت و اتاق هـ صمـ

شـــود. 
کمیتـــه  مشـــترک  جلســـه  از  گزارشـــی  ادامـــه  در 
انرژی هـــای تجدیدپذیـــر ســـندیکا بـــا فعـــاالن ایـــن 
حـــوزه در اســـتان های اصفهـــان و مشـــهد از ســـوی 
کمیتـــه و دبیـــر شـــعبه اصفهـــان ســـندیکا ارائـــه  دبیـــر 
بـــا  و مقـــرر شـــد آیین نامـــه عضویـــت در ســـندیکا 
هـــدف تســـهیل عضویـــت شـــرکت های حاضـــر در 
کار دبیرخانـــه ســـندیکا قـــرار  اســـتان ها در دســـتور 

ــرد.  گیـ
در پایـــان جلســـه نســـخه جدیـــد ســـایت ســـندیکا 
بـــرای اعضـــا نمایـــش داده شـــد. اعضـــای هیـــأت 
مدیـــره ضمـــن تقدیـــر از اقدامـــات انجـــام شـــده و 
کیفیـــت ســـایت، پیشـــنهاداتی در خصـــوص بهبـــود 
کردنـــد و مقـــرر شـــد اقـــدام  کیفیـــت ســـایت ارائـــه 

مقتضـــی صـــورت پذیـــرد.

اخبار 
هیات مدیره

۶5
اخبــار
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بازتعریف برنامه های سندیکا در حوزه 
مالی و بانکی صنعت برق 

هیـــات  هفتـــم  دوره  جلســـه  پنجمیـــن  و  شـــصت 
 مدیـــره ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران، پانزدهـــم 
ـــد. در  ـــزار ش ـــندیکا برگ ـــل س ـــاری در مح ـــال ج دی س
ــام شـــده  گزارشـــی از اقدامـــات انجـ ــه  ابتـــدای جلسـ
ایـــن  در  شـــد.  ارائـــه  ســـندیکا  دبیـــر  توســـط  اخیـــر 
ــای  ــای واحدهـ ــم چالش هـ ــکاس اهـ ــه انعـ ــزارش بـ گـ
تولیـــدی صنعـــت بـــرق و راهکارهـــای پیشـــنهادی 
بـــه مشـــاور ارشـــد معاونـــت صنایـــع وزارت صمـــت، 
پیگیـــری رعایـــت بخشـــنامه ها در جهـــت حمایـــت 

پیگیری قراردادهای متوقف صنعت برق 
کشور  کل  از طریق دادستانی 

شـــصت و چهارمیـــن جلســـه دوره هفتـــم هیـــات 
هشـــتم  ایـــران،  بـــرق  صنعـــت  ســـندیکای   مدیـــره 
دی ســـال جـــاری در محـــل ســـندیکا برگـــزار شـــد. 
گزارشـــی از اهـــم اقدامـــات انجـــام  در ابتـــدای جلســـه 
گرفتـــه در خصـــوص  شـــده و پیگیری هـــای صـــورت 
مصوبـــات جلســـه قبـــل هیـــات   مدیـــره توســـط دبیـــر 

ــه شـــد. ــندیکا ارائـ سـ
پیشـــنهادات  ارائـــه  و  تهیـــه  بـــه  گـــزارش  ایـــن  در 
ســـندیکا بـــرای اصـــاح الیحـــه بودجـــه ســـال 1399 
ـــس  ـــیون های مجل کمیس ـــه  ـــرق ب ـــت ب ـــوزه صنع در ح
مطالبـــات  وضعیـــت  آخریـــن  گـــزارش  اتـــاق،  و 
اعضـــا از شـــرکت های تابعـــه وزارت نیـــرو بـــه توانیـــر، 
کارگـــروه تعرفـــه و اســـتعام نظـــر از اعضـــا  تشـــکیل 
یابـــی  ارز آغـــاز  گمرکـــی،  تعرفه هـــای  خصـــوص  در 
ارجـــاع  بـــا  یراق ســـازان  صاحیـــت  تشـــخیص  و 
ــد.  ــاره شـ ــندیکا اشـ ــه سـ ــر بـ ــوی توانیـ ــا از سـ پرونده هـ
ــا از  ــه قراردادهـ پیگیـــری رفـــع چالش هـــای حـــق  بیمـ
ــازمان تامیـــن اجتماعـــی،  ــاون وصـــول درآمـــد سـ معـ
ارســـال پیشـــنهادات ســـندیکا بـــرای اصـــاح بخشـــی 
از قوانیـــن و مقـــررات مالیـــات بـــه اتـــاق تهـــران، ارائـــه 
ــات  ــزات و خدمـ ــادرات تجهیـ ــعه صـ نقـــش راه توسـ
ـــاق  ـــر ات ـــاق تهـــران و تقدی ـــرق در ات فنـــی و مهندســـی ب
کمیتـــه  از عملکـــرد ســـندیکا در ایـــن پـــروژه و احیـــای 
تامیـــن مالـــی و همکاری هـــای مشـــترک بـــا عنـــوان 
کامل تـــر  مأموریت هـــای  بـــا  بانکـــی  مالـــی  کمیتـــه 
گـــزارش دبیـــر ســـندیکا بـــود. در ایـــن  بخـــش دیگـــری از 
گـــزارش همچنیـــن بـــه ارائـــه نهایـــی فهرســـت بهـــای 
یـــع و خطـــوط زمینـــی انتقـــال و  پســـت، انتقـــال، توز

یـــع بـــه ســـازمان برنامـــه اشـــاره شـــد.  توز
گـــزارش  تهیـــه  بـــه  توجـــه  بـــا  جلســـه  ادامـــه  در 
مربـــوط بـــه آخریـــن وضعیـــت مطالبـــات اعضـــا از 
شـــرکت های تابعـــه وزارت نیـــرو، مقـــرر شـــد دبیرخانـــه 

معـــاون  طریـــق  از  را  موضـــوع  هیات مدیـــره  و 
مجامـــع  امـــور  و  پشـــتیبانی  و  مالـــی  هماهنگـــی 

کننـــد.  پیگیـــری  توانیـــر  شـــرکت 
صـــادر  ضمانت نامه هـــای  پذیـــرش  موضـــوع 
در  صـــادرات  ضمانـــت  صنـــدوق  ســـوی  از  شـــده 
کـــه بـــا پیگیـــری هـــای متســـمر ســـندیکا  افغانســـتان 
و تشـــکل های مرتبـــط بـــه ســـرانجام رســـیده اســـت 
ــاره  ــاله اشـ ــه ایـــن مسـ ــود و بـ ــه بـ ــور بعـــدی جلسـ محـ
ــن  ــای الزم در ایـ ــانی هـ ــاع رسـ ــد اطـ ــرر شـ ــد و مقـ شـ
گیـــرد و بـــرای شـــرکت  خصـــوص بـــه اعضـــا صـــورت 
کـــه مشـــکل آنهـــا همچنـــان حـــل نشـــده اســـت  هایـــی 

شـــود.  انجـــام  الزم  پیگیری هـــای 
کمیتـــه  کیـــد بـــر فعـــال شـــدن  در ادامـــه بـــا اشـــاره و تا
از  گزارشـــی  شـــد  مقـــرر  ســـندیکا  بانکـــی  مالـــی 
کمیتـــه در جلســـه  برنامه هـــا و ماموریت هـــای ایـــن 

آتـــی هیـــات مدیـــره ارائـــه شـــود. 
و  درآمدهـــا  از  گزارشـــی  جلســـه  بعـــدی  بخـــش  در 
هزینه هـــای ســـندیکا طـــی 9 ماهـــه ســـال جـــاری و 
کنونـــی ســـندیکا توســـط دبیـــر ســـندیکا  شـــرایط مالـــی 
ارائـــه و بـــا موافقـــت اعضـــا مقـــرر شـــد پیش نویـــس 
کـــه توســـط واحـــد عضویـــت  آیین نامـــه عضویـــت 
بـــه  کـــه  ســـندیکا  اخاقـــی  منشـــور  و  شـــده  تهیـــه 
کمیتـــه حقوقـــی قراردادهـــا رســـیده اســـت  تصویـــب 
قـــرار  برنامه ریـــزی  و  پژوهـــش  معاونـــت  اختیـــار  در 
گیـــرد و پـــس از جمع بنـــدی جهـــت تصمیم گیـــری 

گیـــرد. در اختیـــار هیـــات مدیـــره قـــرار 
کارگـــزاری  گزارشـــی از همـــکاری ســـندیکا بـــا  در ادامـــه 
ــور توســـعه خدمـــات  ــه منظـ ــه بـ گســـترش بیمـ ــه  خانـ
ـــه شـــد. هیـــأت مدیـــره ضمـــن اســـتقبال  بیمـــه ای ارائ
تقویـــت  بـــرای  بیمـــه ای  موضوعـــات  تجمیـــع  از 
تـــوان چانه زنـــی ســـندیکا بـــا شـــرکت های بیمه گـــر 
بـــه منظـــور ارائـــه خدمـــات مطلوب تـــر بـــرای اعضـــا 
مقـــرر  ســـندیکا،  بـــرای  مالـــی  تامیـــن  همچنیـــن  و 
جـــذب  منظـــور  بـــه  الزم  برنامه ریزی هـــای  شـــد 
کثـــری اعضـــا بـــرای تقویـــت پکیـــج  مشـــارکت حدا
ـــا  گیـــرد و همـــکاری الزم ب بیمـــه ای ســـندیکا صـــورت 

کارگـــزاری بیمـــه انجـــام شـــود. 
و  حقوقـــی  کمیتـــه  رئیـــس  جلســـه  دوم  بخـــش  در 
هیـــأت  اعضـــای  ســـایر  و  ســـندیکا  قراردادهـــای 
گزارشـــی از اقدامـــات انجـــام  مدیـــره ضمـــن ارائـــه 
قراردادهـــای  مشـــکل  شـــدن  برطـــرف  بـــرای  شـــده 
متوقـــف، چالش هـــای موجـــود بـــرای رفـــع مشـــکل 
ایـــن قراردادهـــا را مـــورد بررســـی قـــرار دادنـــد و مقـــرر 
شـــد پیگیری هـــای الزم در ایـــن خصـــوص از طریـــق 
ـــر  ـــرد. همچنیـــن ب کشـــور صـــورت پذی کل  دادســـتانی 
کشـــور و ســـازمان های  کل  لـــزوم نظـــارت دادســـتانی 
کشـــور بـــر  کل  وابســـته از جملـــه ســـازمان بازرســـی 
ـــد  کی ـــز تا ـــرق نی ـــت ب ـــی صنع ـــاری و آت ـــای ج قرارداده

ــد.  شـ
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 کمیته توسعه صادرات 

طرح چالش های صادراتی اعضای 
سندیکا با مشاور وزیر نیرو 

صـــادرات  توســـعه  کمیتـــه  عمومـــی  مجمـــع 
ــال  ــر سـ ــران ســـی ام مهـ ــرق ایـ ــندیکای صنعـــت بـ سـ
محـــل  در  و  کمیتـــه  اعضـــای  حضـــور  بـــا  جـــاری 
کمیتـــه میزبـــان  ســـندیکا برگـــزار شـــد، در ایـــن جلســـه 
کیـــان، مشـــاور وزیـــر نیـــرو در امـــور  مهنـــدس فرحنا

و  صـــادرات  توســـعه  مرکـــز  رئیـــس  و  بین الملـــل 
بـــود.  بـــرق  و  آب  صنایـــع  پشـــتیبانی 

رئیـــس  باقـــری،  مهنـــدس  جلســـه  ابتـــدای  در 
کمیتـــه توســـعه صـــادرات بـــا اشـــاره بـــه مشـــکات 
ـــفانه  ـــت: متاس گف ـــرق  ـــت ب ـــال صنع ـــرکت های فع ش
تحـــت  از شـــرکت ها  بســـیاری  موجـــود  شـــرایط  در 
فشـــار هســـتند و تعـــدادی از آنهـــا نیـــز بـــه حالـــت نیمـــه 

درآمده انـــد.  فعـــال 
کیـــد بـــر اینکـــه دولـــت برنامـــه مشـــخصی برای  وی بـــا تا
کـــرد: آمـــار نشـــان دهنده  صـــادرات نـــدارد، اظهـــار 

کاهـــش صـــادرات در ســـال های اخیـــر اســـت  افـــت و 
ــا پراکندگـــی و  و شـــرکت های فعـــال در ایـــن حـــوزه بـ
عـــدم انســـجام در تصمیم گیـــری مواجـــه هســـتند. 
زمینـــه تحریم هـــای تحمیـــل شـــده  ایـــن  البتـــه در 
فعالیت هـــای  و  بـــوده  تاثیرگـــذار  نیـــز  ایـــران  علیـــه 
کـــرده اســـت.  بانکـــی شـــرکت ها را بـــا مشـــکل روبـــرو 
بـــه عنـــوان مثـــال تعطیلـــی آریـــن بانـــک، شـــرکت های 
کـــه ضمانتنامه هایـــی بـــا رقـــم حـــدودا 50  ایرانـــی را 
دچـــار  دارنـــد،  افغانســـتان  بـــازار  در  دالر  میلیـــون 

کـــرده اســـت.  چالـــش 

اخبار 
کمیته ها

نیـــرو  وزیـــر  معـــاون  از  از شـــرکت های دانش بنیـــان 
نیـــز تهیـــه  امـــور تحقیقـــات و منابـــع انســـانی و  در 
پیش نویـــس دســـتورالعمل نحـــوه جبـــران آثـــار ناشـــی 
یالـــی فاقـــد  از افزایـــش قیمـــت ارز در پیمان هـــای ر
شـــد.  اشـــاره  توانیـــر  یـــع  توز شـــرکت های  تعدیـــل 
اعضـــا  یافتـــی  در نظـــرات  جمع بنـــدی  همچنیـــن 
کارگـــروه تعرفـــه جهـــت تصمیم گیـــری،  و ارائـــه بـــه 

گـــزارش دبیـــر ســـندیکا بـــود.  بخـــش دیگـــری از 
موضـــوع  اینکـــه  بـــر  کیـــد  تا بـــا  جلســـه  ادامـــه  در 
پیگیـــری  صمـــت  وزارت  ســـوی  از  ســـازندگان 
می شـــود و در ایـــن زمینـــه تعامـــات خوبـــی ایجـــاد 
شـــده اســـت، مقـــرر شـــد مســـائل و موضوعـــات حـــوزه 
پیمانـــکاران هـــم از طریـــق وزارت صمـــت پیگیـــری 

و دنبـــال شـــود. 
در  شـــده  انجـــام  اقدامـــات  از  گزارشـــی  همچنیـــن 
گمرکـــی توســـط دبیـــر ســـندیکا  خصـــوص تعرفه هـــای 
ارائـــه و مقـــرر شـــد نـــکات اصاحـــی و پیشـــنهادی 
اختیـــار  در  نهایـــی  تصمیم گیـــری  جهـــت  اعضـــا 
قـــرار  صمـــت  وزارت  در  مربوطـــه  کمیســـیون های 
یـــک  ســـندیکا  شـــد  پیشـــنهاد  همچنیـــن  گیـــرد. 
دوره زمانـــی بـــرای پیاده ســـازی تعرفه هـــای جدیـــد 
ــه  ــا بـ ــاری اعضـ ــای جـ ــا قراردادهـ ــد تـ ــنهاد نمایـ پیشـ
ـــد مواجـــه  ـــا مشـــکات جدی دلیـــل افزایـــش تعرفه هـــا ب

ــود. نشـ
گزارشـــی از اقدامـــات انجـــام شـــده بـــرای  در ادامـــه 
و  شـــد  ارائـــه  اعضـــا  مطالبـــات  وصـــول  پیگیـــری 
پیشـــنهاد شـــرکت توانیـــر بـــرای حـــل مســـاله مطالبـــات 
معـــوق از محـــل ارز حاصـــل از صـــادرات بـــرق بـــه 

گرفـــت. مقـــرر شـــد  ـــرار  عـــراق مـــورد بحـــث و بررســـی ق
ـــس از  ـــی و پ ـــر، بررس ـــرکت توانی ـــنهاد ش ـــات پیش جزئی
کار و همچنیـــن تعییـــن  گـــردش  مشـــخص شـــدن 
یـــع  توز مکانیـــزم  و  ارزی  حواله هـــای  تســـعیر  نـــرخ 
ـــول بیـــن شـــرکت های طلبـــکار، پـــس از هماهنگـــی  پ
کل مطالبـــات  کســـب نظـــر شـــرکت های ذینفـــع،  و 
ـــا هماهنگـــی  ـــه شـــرکت ها تجمیـــع شـــده و ب ـــوط ب مرب

ــرد. ــورت پذیـ ــات الزم صـ ــر اقدامـ ــرکت توانیـ شـ
بـــا توجـــه بـــه اینکـــه بانـــک مرکـــزی ســـقف 100 میلیـــون 
گرفتـــه  نظـــر  در  مالـــی  تراکنش هـــای  بـــرای  تومـــان 
بـــرای  یـــادی  ز محدودیت هـــای  بخشـــنامه  ایـــن  و 
کـــرده اســـت، مقـــرر شـــد  شـــرکت های عضـــو ایجـــاد 
ســـندیکا عـــاوه بـــر اینکـــه ایـــن موضـــوع را بـــه صـــورت 
طریـــق  از  می دهـــد،  قـــرار  کار  دســـتور  در  مســـتقل 
نیـــز  مرتبـــط  نهادهـــای  و  مراجـــع  بازرگانـــی،  اتـــاق 

کنـــد. پیگیـــری 
گزارشـــی از اقدامـــات انجـــام شـــده  در ادامـــه جلســـه 
بـــرای تدویـــن دســـتورالعمل نحـــوه جبـــران آثـــار ناشـــی 
یالـــی فاقـــد  از افزایـــش قیمـــت ارز در پیمان هـــای ر
پیش نویـــس  و  توانیـــر  یـــع  توز شـــرکت های  تعدیـــل 
یـــع  تهیـــه شـــده از ســـوی معاونـــت هماهنگـــی توز
یافـــت و  توانیـــر ارائـــه و مقـــرر شـــد ســـندیکا بـــرای در
مرتبـــط  کمیته هـــای  نظـــرات  نقطـــه  جمع بنـــدی 
اقـــدام و جلســـه ای بـــا نماینـــدگان شـــرکت توانیـــر بـــرای 
برگـــزار  ســـندیکا  پیشـــنهادی  اصاحـــات  اعمـــال 
ــای  ــد هماهنگی هـ ــا شـ ــا بنـ ــم اعضـ ــا تصمیـ ــد. بـ کنـ
یـــع هـــم انجـــام شـــود  الزم بـــا انجمـــن پیمانـــکاران توز
ـــا یـــک نظـــر واحـــد و جامـــع در  ـــا بخـــش خصوصـــی ب ت

ــور یابـــد.  جلســـه حضـ
گزارشـــی از اقدامـــات انجـــام شـــده بـــرای  در ادامـــه 
کمیتـــه تامیـــن مالـــی و همکاری هـــای مشـــترک  احیـــا 
و بـــاز تعریـــف اهـــداف و برنامه هـــا و جامـــع تـــر شـــدن و 
کمیتـــه مالـــی ـ بانکـــی ســـندیکا  کمیتـــه بـــه  تغییـــر نـــام 
گـــزارش  ـــه شـــد. در ایـــن  کمیتـــه ارائ توســـط دبیـــر ایـــن 
ــات  ــه خدمـ ــررات، ارائـ ــود مقـ ــرایط و بهبـ ــهیل شـ تسـ
و ارائـــه راهکارهـــای خاقانـــه بـــه عنـــوان مهمتریـــن 
کمیتـــه مالـــی  اهـــداف و وظایـــف پیش بینـــی شـــده 

ـ بانکـــی ســـندیکا مطـــرح شـــدند. 
همچنیـــن در ایـــن خصـــوص ضمـــن موافقـــت هیـــات 
کمیتـــه  مدیـــره بـــا عنـــوان، اهـــداف، وظایـــف و عنـــوان 
مالـــی ـ بانکـــی ســـندیکا، مقـــرر شناســـایی ذینفعـــان 
بـــه ویـــژه در حـــوزه قوانیـــن و نهادهـــای مرتبـــط نیـــز 
گنجانـــده شـــود و  کمیتـــه  در وظایـــف ســـاختاری 
ـــال  ـــرکت های فع ـــه ش ـــا ب ـــرمایه تنه ـــن س ـــوع تامی موض
در ایـــن حـــوزه خاصـــه نشـــده و ســـایر ظرفیت هـــا نیـــز 
ـــا شـــد ظرفیت هـــای صنعـــت  ـــرد. بن گی ـــرار  مـــد نظـــر ق
بـــرق بـــه ویـــژه در حـــوزه صـــادرات و طرح هـــای نیمـــه 
بانکـــی  ـ  مالـــی  کمیتـــه  ماموریت هـــای  در  تمـــام، 

پیگیـــری شـــود.
بـــه پیشـــنهاد مطـــرح شـــده در  بـــا توجـــه  در پایـــان 
از  حاصـــل  درآمدهـــای  تخصیـــص  خصـــوص 
ـــرق در بودجـــه  99  ـــه بخـــش تولیـــد ب ـــرق ب صـــادرات ب
یـــع،  و تاثیـــر مخـــرب آن بـــر بودجـــه بخـــش انتقـــال و توز
ـــرای عـــدم تحقـــق ایـــن موضـــوع  مقـــرر شـــد ســـندیکا ب
ظرفیت هـــای  و  مجلـــس  نماینـــدگان  طریـــق  از  را 

کنـــد. رســـانه ای بـــا جدیـــت برنامه ریـــزی و عمـــل 
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اخبار 
کمیته ها

 کمیته تخصصی اتوماسیون و مخابرات 

بررسی نظام رتبه بندی شرکت های 
یکپارچه ساز سیستم های اتوماسیون 

صنعتی

کمیتـــه تخصصـــی اتوماســـیون و  جلســـه مشـــترک 
کمیتـــه  مخابـــرات ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران و 
یابـــی و تشـــخیص صاحیـــت انجمـــن صنفـــی  ارز
ــم  ــت و یکـ ــی، بیسـ ــیون صنعتـ ــرکت های اتوماسـ شـ
آبـــان ســـال جـــاری بـــا موضـــوع »همـــکاری و هم افزایـــی 
در ایجـــاد و تقویـــت نظـــام رتبه بنـــدی شـــرکت های 
یکپارچه ســـاز سیســـتم های اتوماســـیون صنعتـــی در 
کشـــور« در محـــل ســـندیکا برگـــزار شـــد.  صنعـــت بـــرق 
در ایـــن جلســـه بـــر اهمیـــت ایجـــاد فضـــای همـــکاری 
تشـــکل های  و  ســـندیکاها  انجمن هـــا،  فیمابیـــن 
همســـان و نیـــز اســـتفاده از نقـــاط قـــوت و تجربیــــات 
یکدیگــــر اشـــاره شـــد. همچنیـــن دربـــاره رتبه بنـــدی 
کـــه طــــی ســــال های  شرکــــت های عضـــو انجمـــن 
گذشـــته بـــا برون ســـپاری بـــه شـــرکت مشـــاور خـــارج 
از انجمـــن صـــورت پذیرفتـــه بـــود، بحـــث و تبـــادل 

گرفـــت.  ــر صـــورت  نظـ
در ادامـــه بـــا توجـــه بـــه حضـــور اعضـــای مشـــترک در 
ـــرات ســـندیکا و انجمـــن،  کمیتـــه اتوماســـیون و مخاب
پیشـــنهاد شـــد تعامـــات نزدیکتـــری در خصـــوص 

اعـــام دوره هـــای آموزشـــی، مســـائل و رویدادهـــای 
ـــد  ـــرر ش ـــوص مق ـــن خص ـــرد. در ای گی ـــام  ـــترک انج مش
کـــه طـــی ســـال های  تفاهم نامـــه همـــکاری فیمابیـــن 
ــددا  ــود، مجـ ــیده بـ ــن رسـ ــای طرفیـ ــه امضـ ــته بـ گذشـ

ــود.  بازبینـــی و ویرایـــش شـ
بـــا توجـــه بـــه اعـــام نظـــر هیـــأت مدیـــره ســـندیکا مبنـــی 
ســـازندگان،  کمیته هـــای  نظـــرات  نقطـــه  اخـــذ  بـــر 
خصـــوص  در  ســـندیکا  مشـــاوران  و  پیمانـــکاران 
یکپارچه ســـازان  آیین نامـــه  نهایـــی  جمع بنـــدی 

کمیتـــه اتوماســـیون و مخابـــرات مقـــرر شـــد جلســـه ای 
مشـــترک بـــا حضـــور نماینـــده تـــام االختیـــار هـــر یـــک از 

کمیته هـــای فـــوق برگـــزار شـــود. 
سیســـتم  بهـــای  فهرســـت  خصـــوص  در  پایـــان  در 
نیـــرو  یـــع  توز فـــوق  و  انتقـــال  حفاظـــت پســـت های 
فصـــول 19 و ۲1 ارســـالی از ســـوی شـــرکت توانیـــر، 
از اعضـــای هیـــأت  نفـــره  گروهـــی ســـه  مقـــرر شـــد 
ـــه بررســـی، جمع بنـــدی و اعـــام نظـــر در ایـــن  رئیســـه ب

مـــورد بپردازنـــد.

کمیتـــه ضمـــن اشـــاره بـــه اینکـــه صنعـــت بـــرق  رئیـــس 
و مهندســـی  فنـــی  پرچمـــدار صـــادرات خدمـــات 
کـــرد: علیرغـــم ظرفیت هـــای موجـــود  اســـت، تصریـــح 
در حـــوزه صـــادرات خدمـــات فنـــی و مهندســـی در 
ـــا برنامه هـــا  صنعـــت بـــرق، هنـــوز فاصلـــه معنـــاداری ب
کـــه  و اهـــداف وجـــود دارد. مـــا در منطقـــه ای هســـتیم 
تقاضـــای 1000 میلیـــارد دالری وجـــود دارد در حالـــی 

ـــت.  ـــز اس ـــیار ناچی ـــازار بس ـــن ب ـــا از ای ـــهم م ـــه س ک
مهنـــدس باقـــری افـــزود: تنهـــا در اورآســـیا ظرفیـــت 
بـــازار وجـــود دارد. بیـــش از  ۴00 میلیـــارد دالری در 
۴0 بخشـــنامه بـــرای نـــرخ ارز و بازگشـــت ارز حاصـــل 
کـــه لطمـــه بســـیاری بـــه  از صـــادرات صـــادر شـــده 
ــا  ــدف بـ ــای هـ ــدگان زده اســـت. در بازارهـ صادرکننـ
کـــه بـــا نـــرخ بهـــره تقریبـــا صفـــر  رقبایـــی مواجـــه هســـتیم 
کامـــل دولتـــی در بازارهـــا حضـــور دارنـــد.  و حمایـــت 
از  گزارش هایـــی  کمیتـــه  دبیـــر  جلســـه  ادامـــه  در 
ـــت  ـــاه نخس ـــش م ـــال 97 و ش ـــه در س کمیت ـــرد  عملک
کمیتـــه  ســـال جـــاری، صورت هـــای مالـــی و بودجـــه 
کـــه مـــورد تائیـــد اعضـــای مجمـــع قـــرار  کـــرد  ارائـــه 

گرفـــت.
رئیســـه  هیـــات  علی البـــدل  اعضـــای  انتخـــاب 
کـــه آقایـــان  کار بعـــدی جلســـه بـــود  کمیتـــه، دســـتور 
یاحـــی از  مهندســـین فقیـــه زاده از شـــرکت مپنـــا، ر

الکترونیـــک  شـــرکت  از  درازی  مشـــانیر،  شـــرکت 
افـــزار آزمـــا و خانـــم مهنـــدس زمانـــی از شـــرکت تابـــان 
اعـــام  انتخابـــات  در  حضـــور  بـــرای  شـــیراز  نیـــرو 
بـــا  بـــه معرفـــی خـــود پرداختنـــد.  کـــرده و  آمادگـــی 
مشـــخص شـــدن نتایـــج رای گیـــری، آقـــای مهنـــدس 
ــای مهنـــدس  ــی و آقـ ــو اصلـ ــوان عضـ ــه عنـ ــی بـ ریاحـ
ــاء  درازی و خانـــم مهنـــدس زمانـــی بـــه عنـــوان اعضـ
کمیتـــه انتخـــاب شـــدند.  علی البـــدل هیـــات رئیســـه 
کمیتـــه توســـعه صـــادرات میزبـــان  در ادامـــه جلســـه 
کیـــان، مشـــاور وزیـــر نیـــرو در امـــور  مهنـــدس فرحنا
و  صـــادرات  توســـعه  مرکـــز  رئیـــس  و  بین الملـــل 
کمیتـــه  کـــه دبیـــر  پشـــتیبانی صنایـــع آب و بـــرق بـــود 
کمیتـــه توســـعه صـــادرات  گزارشـــی از فعالیت هـــای 
ــه  ــه بـ ــر در جلسـ ــای حاضـ ــرد و اعضـ کـ ــه  ــه وی ارائـ بـ

معرفـــی شـــرکت خـــود پرداختنـــد. 
ــر  ــاره بـــه اینکـــه ایـــن امـ ــا اشـ کیـــان بـ مهنـــدس فرحنا
نقـــش  کـــه  اســـت  بـــرق  صنعـــت  افتخـــار  باعـــث 
ــادرات خدمـــات فنـــی و مهندســـی  اصلـــی را در صـ
کـــرد: بـــرای توســـعه صـــادرات  داشـــته باشـــد، اظهـــار 
صـــادرات  حـــوزه  در  خصـــوص  بـــه  و  غیرنفتـــی 
بـــرق،  تجهیـــزات  و  مهندســـی  و  فنـــی  خدمـــات 
ــتری  ــل بیشـ ــد تعامـ ــی بایـ ــت و بخـــش خصوصـ دولـ
ــور  ــی در امـ ــی فعالـ ــند و دیپلماسـ ــته باشـ ــم داشـ باهـ

کشـــور داشـــته باشـــیم.  اقتصـــادی 
مســـئولیت  نیـــرو   وزارت  کـــه  کـــرد  کیـــد  تا وی 
در  مـــا  و  دارد  عهـــده  بـــر  را  مشـــترک  کمیســـیون   9
بخـــش  نظـــرات  مشـــترک،  کمیســـیون های  ایـــن 
خصوصـــی را در مباحـــث مختلـــف اخـــذ می کنیـــم. 
کـــه  کمیتـــه توســـعه صـــادرات ســـندیکا  بایـــد بیـــن مـــا و 
یـــم، همکاری هـــای  در امـــر صـــادرات فعالیـــت دار

جـــدی شـــکل بگیـــرد. 
رئیـــس مرکـــز توســـعه صـــادرات و پشـــتیبانی صنایـــع 
آب و بـــرق بـــا بیـــان اینکـــه یکـــی از بهتریـــن راههـــا 
کنسرســـیوم  بـــرای حضـــور در بازارهـــای هـــدف روش 
اســـت، ادامـــه داد: ایـــن جلســـات بایـــد مســـتمر باشـــد 
ـــی  ـــی اقدامات ـــوزه دیپلماس ـــم در ح ـــکاری ه ـــا هم ـــا ب ت
توســـعه  کمیتـــه  بـــه  مـــا   انجـــام دهیـــم. پیشـــنهاد 
کـــه در بازارهـــای  صـــادرات ســـندیکا ایـــن اســـت 
هـــدف نماینـــده مقیـــم داشـــته باشـــد. همچنیـــن 
کمیتـــه توســـعه  مقـــرر شـــد جلســـات مســـتمر مابیـــن 
پشـــتیبانی  و  توســـعه صـــادرات  مرکـــز  و  صـــادرات 
ــور  ــود و مهنـــدس صبـ ــزار شـ ــرو برگـ ــع وزارت نیـ صنایـ
دبیـــر  مرادیـــان  مهنـــدس  و  نیـــرو  وزارت  از  مقـــدم 
کمیتـــه توســـعه صـــادرات پیگیـــری برگـــزاری ایـــن 

جلســـات را عهـــده دار شـــوند.
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بررسی فهرست بهای حفاظت در 
کمیته اتوماسیون سندیکا  جلسه 

تخصصـــی  کمیتـــه  رئیســـه  هیئـــت  جلســـه 
اتوماســـیون و مخابـــرات ســـندیکای صنعـــت بـــرق 
ایـــران، نوزدهـــم آذر ســـال جـــاری در محـــل ســـندیکا 

برگـــزار شـــد. 
ــای  ــول 19 و ۲1 فهرســـت بهـ ــه فصـ ــدای جلسـ در ابتـ
و  بررســـی  کمیتـــه  اعضـــای  توســـط  حفاظـــت 
ــد.  ــام شـ ــندیکا اعـ ــه سـ ــه دبیرخانـ ــرات بـ ــه نظـ نقطـ
همچنیـــن مقـــرر شـــد فصـــل ۲۶  فهرســـت بهـــای 

مخابـــرات نیـــز متعاقبـــا بررســـی و اعـــام شـــود.
کنفرانـــس  چهاردهمیـــن  برگـــزاری  بـــه  توجـــه  بـــا 
ـــر  ـــی امیرکبی ـــگاه صنعت ـــیون دانش ـــت و اتوماس حفاظ
مـــورخ 10 و 11 دی مـــاه 1398 مقـــرر شـــد پیگیـــری 

ــذ  ــور و اخـ ــت حضـ ــه جهـ کمیتـ ــای  ــدد از اعضـ مجـ
ــه  ــام و بـ کنفرانـــس انجـ ــه در نمایشـــگاه جانبـــی  غرفـ

شـــود.  اطاع رســـانی  کنفرانـــس  دبیرخانـــه 
آموزشـــی  کارگاه هـــای  برپایـــی  پیـــرو  همچنیـــن 
کارگاه هـــای  کمیتـــه نیـــز  کنفرانـــس مقـــرر شـــد  جانبـــی 

آموزشـــی بـــا عنـــوان چگونگـــی انتخـــاب سیســـتم 
ـــته  گذش ـــات  ـــه تجربی ـــرش ب ـــا نگ ـــیون ب ـــه اتوماس بهین
ــار قـــوی بـــه مـــدت 3 ســـاعت در  در پســـت های فشـ

کنـــد.  کنفرانـــس ارائـــه  روز اول 

 کمیته تخصصی انرژی های تجدیدپذیر  

برگزاری اولین جلسه دوره پنجم 
کمیته انرژی های  هیات رئیسه 

تجدیدپذیر سندیکا 

کمیتـــه تخصصـــی  اولیـــن جلســـه هیـــات رئیســـه 
انرژی هـــای تجدیدپذیـــر در دوره پنجـــم، در ابتـــدای 
آبـــان مـــاه ســـال جـــاری در محـــل ســـندیکا برگـــزار 
گرفتـــه  شـــد. در ایـــن جلســـه از اقدامـــات صـــورت 
ـــه  توســـط هیـــات رئیســـه دوره قبـــل تشـــکر و نســـبت ب
کمیتـــه در دوره جدیـــد  افزایـــش فعالیتهـــا و تعامـــات 

ابـــراز امیـــدواری شـــد. 
و  داخلـــی  بـــازار  توســـعه  قبیـــل  از  موضوعاتـــی   
ـــزوم مشـــارکت در تصمیم ســـازی  خارجـــی اعضـــاء، ل
کان تجدیدپذیـــر، مشـــارکت  و تصمیمگیری هـــای 
در تدویـــن آییننامـــه، قوانیـــن اســـتانداردهای مرتبـــط 
بـــا فعالیـــت اعضـــا، تـــاش جهـــت جـــذب ســـرمایه 

مشـــترک  ســـرمایه گذاری  از  حمایـــت  و  تشـــویق  و 
اعضـــا، ســـاماندهی و بهبـــود مســـتمر فعالیـــت اعضـــا 
کســـب و  و تامیـــن تســـهیات مالـــی جهـــت توســـعه 

گرفـــت. کار اعضـــا مـــورد بحـــث و تبادل نظـــر قـــرار 
انجـــام تحقیقـــات  برگـــزاری دوره هـــای آموزشـــی و 
و  اعضـــا  نیـــاز  مـــورد  تجـــاری  و  صنعتـــی  علمـــی، 
برگـــزاری و مشـــارکت در همایش هـــا و رویدادهـــای 
کمیتـــه از  مرتبـــط، جـــذب و افزایـــش تعـــداد اعضـــای 

دیگـــر محورهـــای مـــورد بحـــث در جلســـه مذکـــور بـــود. 
بخـــش بعـــدی جلســـه بـــه انتخـــاب رئیـــس و نایـــب 
رای  بـــا  کـــه  داشـــت  اختصـــاص  کمیتـــه  رئیـــس 
ـــه  کبیـــری از شـــرکت مشـــانیر ب ـــر  ـــای دکت ـــن آق حاضری
عنـــوان رئیـــس و آقـــای مهنـــدس موســـوی از شـــرکت 
ـــه  کمیت ـــس  ـــب رئی ـــوان نای ـــه عن ـــا ب ی ـــان آر ـــا آفرین کیمی

انتخـــاب شـــدند. 

یکپارچگی و انسجام تجدیدپذیرها 
در بستر سندیکا

کمیتـــه انرژی هـــای  نشســـت مشـــترک هیـــات رئیســـه 
تجدیدپذیـــر ســـندیکا بـــا نماینـــدگان شـــرکت های 
ــر اســـتان های اصفهـــان  فعـــال در زمینـــه تجدیدپذیـ
و خراســـان، روز شـــنبه شـــانزدهم آذر ســـال جـــاری در 

ـــزار شـــد.  محـــل ســـندیکا برگ
رئیـــس  صالحـــی،  مهنـــدس  جلســـه  ابتـــدای  در 
عضـــو  و  ایـــران  بازرگانـــی  اتـــاق  انـــرژی  کمیســـیون 
نحـــوه  از  تاریخچهـــای  ســـندیکا  مدیـــره  هیـــأت 

در  تجدیدپذیـــر  انرژی هـــای  کمیتـــه  شـــکل گیری 
ادوار  در  صورت گرفتـــه  مهـــم  اقدمـــات  و  ســـندیکا 
داد.  ارائـــه  کمیتـــه  ایـــن  رئیســـه  هیـــات  مختلـــف 
کار  کســـب و  کیـــد بـــر لـــزوم توســـعه  ایشـــان ضمـــن تا
را  تجدیدپذیـــر  صنعـــت  ایـــران،  در  تجدیدپذیـــر 
کـــرده  ـــی  یاب ـــا ظرفیـــت 70 میلیـــارد دالر ارز صنعتـــی ب
و بـــر لـــزوم همگرایـــی و هماهنگـــی بخـــش خصوصـــی 

کـــرد. کیـــد  جهـــت از میـــان بـــر داشـــتن موانـــع تا
کمیتـــه  رئیـــس  کبیـــری  دکتـــر  جلســـه  ادامـــه  در 
برنامه هـــای  و  اهـــداف  تجدیدپذیـــر  انرژی هـــای 
کمیتـــه  کمیتـــه مذکـــور، ارتباطـــات ایـــن  دوره پنجـــم 
مســـئولیت های  و  اختیـــارات  ســـطح  و  اعضـــا  بـــا 

کـــرد. طـــرح ابهامـــات و دغدغه هـــای  آن را تشـــریح 
توســـط  فعـــال در حـــوزه تجدیدپذیـــر  شـــرکت های 
کـــه   ــور بعـــدی جلســـه بـــود  ــر، محـ نماینـــدگان حاضـ
ـــه پاســـخگویی و رفـــع  نماینـــدگان ســـندیکا نســـبت ب

ابهـــام برآمدنـــد.
نماینـــدگان حاضـــر از شـــرکت های تجدیدپذیـــر دو 
کـــه در  کردنـــد  کیـــد  اســـتان خراســـان و اصفهـــان تا
اســـتان  در  حـــوزه تجدیدپذیـــر حـــدود ۴0 شـــرکت 
خراســـان و 30 شـــرکت در اســـتان اصفهـــان فعـــال 
انتخابـــات  برگـــزاری  بـــا  ایـــن شـــرکت ها  هســـتند. 
گروهـــی را از میـــان خـــود جهـــت پیگیـــری  غیررســـمی 
ــم  ــروه تصمیـ گـ ــن  ــد. ایـ کرده انـ ــاب  ــکات انتخـ مشـ
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بـــر  بیشـــتر  تمرکـــز  و  هم افزایـــی  منظـــور  بـــه  دارنـــد 
مشـــکات تجدیدپذیرهـــا، در قالـــب یـــک تشـــکل بـــه 

فعالیـــت بپردازنـــد. 
ــر  ــرکت های تجدیدپذیـ ــد نماینـــدگان شـ کیـ طبـــق تا
کمیتـــه انرژی هـــای  در جلســـه، بـــا توجـــه بـــه فعالیـــت 
حـــدود  عضویـــت  و   1389 ســـال  از  تجدیدپذیـــر 
عضویـــت  حـــوزه،  ایـــن  در  فعـــال  شـــرکت   ۶0
کمیتـــه  و  ایـــران  بـــرق  صنعـــت  ســـندیکای  در 
تجدیدپذیـــر ســـندیکا مـــی توانـــد فرصـــت مناســـبی 
بـــرای حفـــظ یکپارچگـــی شـــرکت های فعـــال در ایـــن 

حـــوزه باشـــد. 
ــی  ــدرت چانه زنـ ــاره قـ ــران دربـ ــه حاضـ ــن جلسـ در ایـ
کـــردن شـــرکت ها بـــه وندورهـــای  ســـندیکا در وارد 
در  کردنـــد.   مطـــرح  ســـواالتی  یـــع  توز شـــرکت های 
ــته  گذشـ ــه در  کـ ــد  ــوان شـ ــوال عنـ ــن سـ ــه ایـ ــخ بـ پاسـ
بـــرق روســـتایی  توســـط دفتـــر  همـــکاری مناســـبی 
انرژی هـــای تجدیدپذیـــر شـــکل  کمیتـــه  بـــا  توانیـــر 
گرفتـــه و طـــی آن تمامـــی اعضـــای کمیتـــه تجدیدپذیـــر 
ـــع  ی ـــه شـــرکت های توز ســـندیکا توســـط دفتـــر مذکـــور ب
ارســـال شـــده اســـت. عـــاوه بـــر ایـــن هیـــات رئیســـه 
کـــردن  کمیتـــه در دوره جدیـــد قصـــد دارد بـــا فعـــال 
رتبه بنـــدی  و  یابـــی  ارز بـــه  مربـــوط  ظرفیت هـــای 
و  اعضـــا  کار  و  کســـب  توســـعه  بـــه  شـــرکت ها، 

کنـــد.  کمـــک  ســـاماندهی پروژه هـــای ملـــی 
محـــور بعـــدی جلســـه درخصـــوص آزادی عمـــل و 
قـــدرت اعضـــای تجدیدپذیـــر ســـندیکای شـــعب 
کیـــد  تا پاســـخ  در  کـــه  بـــود  خراســـان  و  اصفهـــان 
بـــا  متناســـب  ســـندیکا  عضـــو  شـــرکت های  شـــد 
حـــوزه عملکـــرد بـــه صـــورت اتوماتیـــک در شـــعب 
بـــا  لـــذا  می شـــوند.  عضـــو  مربوطـــه  کمیتههـــای  و 
برگـــزاری انتخابـــات شـــعب و یـــا مرکـــز، شـــرکت های 
شـــده  کســـب  آرای  اســـاس  بـــر  می تواننـــد  عضـــو 
در هیـــات مدیـــره شـــعب و یـــا مرکـــز ایفـــای نقـــش 
کـــه مکاتبـــات شـــعب  کیـــد شـــد  کننـــد. همچنیـــن تا
بـــا شـــرکت های اســـتان بـــا امضـــای رئیـــس و دبیـــر 
شـــعب امـــکان پذیـــر اســـت و درخصـــوص نامه هـــای 

ــر  ــندیکا و دبیـ ــره سـ ــات مدیـ ــا رئیـــس هیـ ــی، تنهـ ملـ
همچنیـــن  هســـتند.  امضـــا  حـــق  دارای  ســـندیکا 
در  شـــرکت ها  عضویـــت  صـــورت  در  شـــد  کیـــد  تا
انرژی هـــای  کمیتـــه  اســـتانی  شـــاخه  ســـندیکا، 
ـــا فعالیت هـــا  ـــر در اســـتان تشـــکیل شـــود ت تجدیدپذی
کمیتـــه  بـــا  هماهنـــگ  و  تخصصـــی  صـــورت  بـــه 

پیگیـــری شـــوند. 
ســـندیکا  در  عضویـــت  شـــرایط  جلســـه  پایـــان  در 
رونـــد  شـــد  کیـــد  تا و  اعـــام  کمیتـــه  دبیـــر  توســـط 
عضویـــت   بـــه  تمایـــل  کـــه  شـــرکت هایی  جـــذب 
و  ســـرعت  بـــا  حتی المقـــدور  دارنـــد  ســـندیکا  در 

شـــود. پیگیـــری  بیشـــتری  مســـاعدت 

پیگیری ارسال پیشنهادات بودجه ای 
کمیته انرژی های تجدیدپذیر به مجلس 

کمیتـــه تخصصـــی انرژی هـــای تجدیدپذیـــر  جلســـه 
ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران، هجدهـــم آذر ســـال 

جـــاری در محـــل ســـندیکا برگـــزار شـــد. 
اقدمـــات  از  گزارشـــی  جلســـه  ابتـــدای  در 
گذشـــته  کمیتـــه در دو ماهـــه  صورت گرفتـــه توســـط 
ارائـــه شـــد. تدویـــن اهـــداف و برنامه هـــای بلندمـــدت 
تجدیدپذیـــر  انرژی هـــای  کمیتـــه  کوتاه مـــدت  و 
وزارت  جلســـات  در  شـــرکت  آینـــده،  ســـال  دو  در 
کمیتـــه مـــاده 1۲ اتـــاق بازرگانـــی  نیـــرو و جلســـات 
 ۲0 تامیـــن  بـــه  دولتـــی  ادارات  الـــزام  درخصـــوص 
درصـــد از بـــرق از طریـــق انرژی هـــای تجدیدپذیـــر و 
نیـــز نحـــوه مشـــارکت نیروگاه هـــای تجدیدپذیـــر در 
تامیـــن بـــرق دســـتگاه های اســـتخراج رمـــز دیجیتـــال 
ـــه  ـــال 99 مربوط ـــه س ـــنهاد بودج ـــال پیش ـــر(، ارس )ماین
بـــه انرژی هـــای تجدیدپذیـــر بـــه ســـازمان مدیریـــت و 
برنامه ریـــزی، وزرات نیـــرو، اتـــاق ایـــران و اتـــاق تهـــران، 
فعـــال  شـــرکت های  بـــا  مشـــترک  جلســـه  برگـــزاری 
در اســـتان های خراســـان و اصفهـــان، تســـهیل گری 
در حمایـــت از تجهیـــزات ســـاخت داخـــل در پـــروژه 
نیروگاه هـــای خورشـــیدی ســـازمان بســـیج مهندســـین 
گـــزارش بـــود.  صنعتـــی از مهم تریـــن محورهـــای ایـــن 
در ادامـــه جلســـه مقـــرر شـــد اهـــداف و برنامه هـــای 
ــه  ــات رئیسـ ــد هیـ ــه در دوره جدیـ کمیتـ ــنهادی  پیشـ
بـــه تمامـــی شـــرکت های عضـــو ارســـال و درخصـــوص 
کـــدام از آیتمهـــای تعییـــن  مشـــارکت اعضـــا در هـــر 

شـــده اســـتعام بـــه عمـــل آیـــد. 
جدیـــد  اباغیـــه  شـــد  مقـــرر  اعضـــا  موافقـــت  بـــا 
وزارت نیـــرو درخصـــوص نرخ هـــای جدیـــد خریـــد 
تضمینـــی مجـــددًا بـــه تمامـــی شـــرکت های عضـــو 
ارســـال و پیشـــنهادات و نقطـــه نظـــرات اصاحـــی 
گیـــرد. همچنیـــن بنـــا  اعضـــا مـــورد اســـتعام قـــرار 
ارســـال  درخصـــوص  الزم  پیگیری هـــای  شـــد 
پیشـــنهادات ســـندیکا درخصـــوص بودجـــه ســـال 99 
کمیســـیونهای ذیربـــط مجلـــس صـــورت پذیـــرد. بـــه 
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 کمیته حمایت از ساخت داخل سندیکا 

تالش برای ایجاد شفافیت در تعریف 
ساخت داخل

کمیته هـــای حمایـــت از ســـاخت  جلســـه مشـــترک 
ســـندیکای  بـــرق  تجهیـــزات  ســـازندگان  و  داخـــل 
صنعـــت بـــرق ایـــران دهـــم آذر ســـال جـــاری در محـــل 
ایـــن  اعضـــای  از  جمعـــی  حضـــور  بـــا  و  ســـندیکا 

کمیته هـــا برگـــزار شـــد.
کـــه براســـاس قانـــون  در ابتـــدای جلســـه عنـــوان شـــد 
خدماتـــی  و  تولیـــدی  تـــوان  از  اســـتفاده  کثـــر  »حدا
کاالی ایرانـــی« وزارت صنعـــت،  کشـــور و حمایـــت از 
ـــه تشـــخیص عمـــق  ـــد نســـبت ب معـــدن و تجـــارت بای
ســـاخت داخـــل جهـــت بهره منـــدی شـــرکت های 
کنـــد.  اقـــدام  فـــوق  قانـــون  مزایـــای  از  تولیـــدی 
بـــا  ســـندیکا  نماینـــدگان  جلســـه  بـــه  همچنیـــن 
ـــت  ـــک وزارت صم ـــرق و الکترونی ـــع ب ـــرکل صنای مدی
اشـــاره شـــد. ایـــن وزارتخانـــه از نقـــش مؤثـــر ســـندیکا در 
کمـــک  ارائـــه دیدگاه هـــای بخـــش خصوصـــی جهـــت 
بـــه تدویـــن آیین نامه هـــای اجرایـــی قانـــون حمایـــت 

ــت.  ــوده اسـ نمـ
ــی  ــاور عالـ ــری، مشـ ــه مهنـــدس عبهـ ــه جلسـ در ادامـ
ســـندیکا بـــه ارائـــه نـــکات قابـــل توجـــه جلســـه بـــا 

ـــت  ـــک وزارت صم ـــرق و الکترونی ـــع ب ـــرکل صنای مدی
در خصـــوص تعریـــف ســـاخت داخـــل پرداخـــت و 
ســـپس اعضـــا نقطـــه نظـــرات و پیشـــنهادات خـــود 
کردنـــد. بنـــا بـــر پیشـــنهادات ارائـــه شـــده، در  را بیـــان 
تعییـــن شـــاخص ها بایـــد مـــواردی چـــون طراحـــی، 
گیـــرد  ـــرار  ـــزاری مـــورد توجـــه ق ـــرم اف ـــوان مهندســـی و ن ت
ک عمـــل نباشـــد.  و صرفـــًا ارزبـــری تجهیـــزات مـــا
از  روشـــن  تصویـــر  آمـــدن  بوجـــود  بـــرای  همچنیـــن 
وضعیـــت ســـاخت داخـــل، الزم اســـت تـــا درصـــد 
عمـــق ســـاخت داخـــل تجهیـــزات بـــا رعایـــت اصـــل 
یافـــت  کلیـــه شـــرکت های ســـازنده در محرمانگـــی از 

ــن  ــه در تعییـ کـ ــد  کردنـ ــد  کیـ ــه تا ــا جلسـ ــود. اعضـ شـ
معیارهـــای ســـاخت داخـــل بایســـتی بـــه ســـادگی 
کـــه پیچیدگـــی و  کـــرد چـــرا  و اجرائـــی بـــودن دقـــت 
کارایـــی آن را از بیـــن  زمانبـــر بـــودن ایـــن نـــوع قوانیـــن، 

خواهـــد بـــرد. 
یافـــت  در پایـــان جلســـه مقـــرر شـــد نامـــه ای جهـــت در
خصـــوص  در  ســـازنده  شـــرکت های  پیشـــنهادات 
ـــری  ـــزان ارزب تعریـــف ســـاخت داخـــل و همچنیـــن می

تجهیـــزات صنعـــت بـــرق تهیـــه و ارســـال شـــود.

 کمیته مالی - بانکی 

نشست روش های تأمین مالی مشارکت عمومی 
- خصوصی در صنعت برق

نشســـت تخصصـــی »بررســـی روش هـــای مشـــارکت 
مالـــی  تأمیـــن  بـــرای  عمومی-خصوصـــی  بخـــش 
 98 مـــاه  بهمـــن  اول  بـــرق«   صنعـــت  پروژه هـــای 
ســـندیکای  بانکـــی  مالـــی-  کمیتـــه  همـــت  بـــه 
صنعـــت بـــرق ایـــران و بـــا ارائـــه دکتـــر اســـدی معـــاون 
کمیتـــه  پژوهشـــی ســـندیکا، خانـــم علی آبـــادی دبیـــر 
جـــذب  دفتـــر  رئیـــس  خـــدادادی،  دکتـــر  و  مذکـــور 
محـــل  در  توانیـــر  خارجـــی  ســـرمایه گذاری های 
ســـاختمان شـــماره 3 اتـــاق بازرگانـــی تهـــران برگـــزار 

شـــد.
کمیتـــه  ماموریت هـــای  نشســـت  از   بخشـــی  در 
تامیـــن مالـــی و همکاری هـــای مشـــترک، اهـــداف 
در  شـــده  انجـــام  اقدامـــات  کمیتـــه،  وظایـــف  و 
گذشـــته و موضوعـــات در دســـت اقـــدام  چهـــار مـــاه 
کـــه پـــروژه مشـــارکت  براســـاس اولویـــت تبییـــن شـــد 
عمومـــی خصوصـــی در صنعـــت بـــرق جـــزء اولویـــت 

کمیتـــه تعریـــف شـــده اســـت.  اول 

کارگـــروه  کارگـــروه بـــا عنوان هـــای  همچنیـــن از ســـه 
مقـــررات  ضوابـــط،  بانکـــی،  شـــبکه  خدمـــات 
ارکان  ســـایر  و  مرکـــزی  بانـــک  آیین نامه هـــای  و 
کارگـــروه تامیـــن ســـرمایه و ابزارهـــای مالـــی  مرتبـــط، 
کارگـــروه تعییـــن بانـــک عامـــل نـــام بـــرده و از اعضـــا  و 
درخواســـت شـــد در صـــورت تمایـــل بـــه همـــکاری در 

شـــوند.  عضـــو  مذکـــور  کارگروه هـــای 
در بخـــش بعـــدی نشســـت مدل هـــای تامیـــن مالـــی 

ــی  ــن مالـ ــامل تامیـ ــرق شـ ــاخت  های بـ ــعه زیرسـ توسـ
توســـعه دهنده،  مالـــی  تامیـــن  میزبـــان،  دولـــت 
تامیـــن مالـــی زیرســـاخت ها بـــر پایـــه منابـــع و تامیـــن 
مالـــی پـــروژه محـــور مطـــرح و بـــرای حضـــار تشـــریح 
منابـــع  بررســـی  بـــه  نیـــز  جلســـه  از  بخشـــی  شـــد. 
ـــرق، آینـــده ســـرمایه گذاری  ســـرمایه گذاری صنعـــت ب
گفتمان هـــای اصـــاح نظـــام  صنعـــت بـــرق ایـــران و 

مالـــی صنعـــت بـــرق اختصـــاص داشـــت. 
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 کمیته تخصصی مهندسی بازرگانی 

کمیته مهندسی  اعضای هیات رئیسه 
بازرگانی انتخاب شدند

 
کمیتـــه  مجمـــع عمومـــی و انتخابـــات هیـــأت رئیســـه 
تخصصـــی مهندســـی بازرگانـــی ســـندیکای صنعـــت 
کثریـــت  بـــرق ایـــران، یکـــم بهمـــن ســـال جـــاری بـــا رای ا
نســـبی و بـــا حضـــور نماینـــدگان شـــرکت های عضـــو 
در محـــل ســـندیکا برگـــزار شـــد. در ابتـــدای جلســـه، 
گزارشـــی از عملکـــرد هیـــأت رئیســـه  کمیتـــه  رئیـــس 

کـــرد.  ـــه  گذشـــته ارائ طـــی ســـال 
انتخابـــات هیـــات رئیســـه دســـتور بعـــدی جلســـه 
عرفانیـــان  مهنـــدس  آقـــای  یاســـت  ر بـــا  کـــه  بـــود 
کمیتـــه  خســـروی و بـــا حضـــور آقـــای محمـــدی دبیـــر 
کـــرد و  حقوقـــی ســـندیکا بـــه عنـــوان ناظـــر، ادامـــه پیـــدا 
نامزدهـــای انتخابـــات بـــه معرفـــی خـــود پرداختنـــد و 

ــد.  ــاز شـ ــری آغـ ــد رای گیـ فراینـ

دکتـــر  آقایـــان  آرا،  شـــمارش  و  گیـــری  رای  از  پـــس 
کوچیـــان، مهنـــدس صبـــح خیـــزی، مهنـــدس  تنبا
پیرحیاتـــی، مهنـــدس ســـلطانی، مهنـــدس قاســـم 
ــا  ــدس وفـ ــم مهنـ ــی، خانـ ــا قرابائـ ــدس یکتـ ــور، مهنـ پـ

بعنـــوان اعضـــای اصلـــی و آقـــای مهنـــدس ســـبزواری 
بعنـــوان  خســـروی  عرفانیـــان  مهنـــدس  خانـــم  و 

اعضـــای علـــی البـــدل انتخـــاب شـــدند. 

ک صادرکننده نمونه   گام ارا شرکت 
استان مرکزی شد 

گام اراک در بیســـت و ســـومین ســـالروز ملـــی  شـــرکت 
صـــادرات بـــه عنـــوان صادرکننـــده نمونـــه خدمـــات 
 98 ســـال  در  مرکـــزی  اســـتان  مهندســـی  و  فنـــی 

انتخـــاب شـــد.
گام اراک و صادرکننـــده  رهنمـــا مدیرعامـــل شـــرکت 
گفـــت:  نشســـت  ایـــن  در  مرکـــزی  اســـتان  نمونـــه 
ـــرا  ـــهای ف ـــا در بخش ـــور م کش ـــادرات در  ـــکات ص مش
ــی  ــری طوالنـ ــی امـ ــی خارجـ یابـ ــتانی اســـت. بازار اسـ
یـــادی دارد و از ریســـک  اســـت و نیـــاز بـــه بـــازه زمانـــی ز
باالیـــی برخـــوردار اســـت و ممکـــن اســـت بـــا یـــک 
کوچـــک هرآنچـــه رشـــته ایم، از بیـــن بـــرود. حرکـــت 
یـــم و اعتبـــاری  وی افـــزود: مـــا مشـــوق صادراتـــی ندار
کشـــور وجـــود نـــدارد در حالیکـــه  در ایـــن خصـــوص در 

ــار  ــا بایـــد بداننـــد تخصیـــص ایـــن اعتبـ مســـئولین مـ
ــور  کشـ ــرای  ــر بـ ــن برابـ ــه چندیـ کـ ــد  ــد شـ ــر خواهـ منجـ

درآمدزایـــی ایجـــاد شـــود.
کشـــورهای  رهنمـــا ادامـــه داد: مـــا صادرکننـــدگان در 
خارجـــی بســـیار تنهـــا هســـتیم. وزارت امـــور خارجـــه 
کمـــک و حمایتـــی در ایـــن  و ســـفرا بـــه هیـــچ وجـــه 
راســـتا نمی کننـــد و تمـــام حمایت هـــا صرفـــا در حـــد 

شـــعار و تعارفـــات اســـت.
ــرد: بانـــک  کـ گام اراک تصریـــح  ــرکت  مدیرعامـــل شـ
مرکـــزی ســـامانه ارز نیمایـــی را بـــرای انـــواع صـــادرات 
را  یـــادی  ز مهـــم مشـــکات  ایـــن  و  یکـــی می دانـــد 
کـــرده  ایجـــاد  کشـــور  کان  صادرکننـــدگان  بـــرای 
کـــه بازگشـــت ارز در ایـــن ســـامانه تنهـــا  اســـت چرا
گرفتـــه شـــده اســـت در حالیکـــه در  3 مـــاه در نظـــر 
ـــول صادرکننـــده بیـــش  ـــوارد بازگشـــت پ بســـیاری از م

از یـــک ســـال اســـت و ایـــن مهـــم مغایـــر بـــا حمایـــت 
از صـــادرات اســـت.

ک به عنوان  گام ارا تجلیل از شرکت 
کیفیت برتر  کنترل  واحد تولیدی نمونه و 

در استان مرکزی

در آییـــن بزرگداشـــت روز جهانـــی اســـتاندارد اســـتان 
از  یکـــی  عنـــوان  بـــه  اراک  گام  شـــرکت  از  مرکـــزی 
کنتـــرل  مدیـــران  و  نمونـــه  تولیـــدی  واحدهـــای 

اســـتان تجلیـــل شـــد. برگزیـــده  و  برتـــر  کیفیـــت 

اخبار 
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کشور  پارس تابلو، صادرکننده نمونه 
در سال 98 

مراســـم بیســـت و ســـومین ســـالروز ملـــی صـــادرات، 
شـــکوفایی  صادراتـــی،  تولیـــد  »رونـــق  شـــعار  بـــا 
اقتصـــادی«، روز  دوشـــنبه 11 آذر مـــاه 98، بـــا حضـــور 
ـــاوری  ـــی و فن ـــاون علم ـــور، مع ـــاون اول رئیس جمه مع
رئیس جمهـــور و وزیـــر صنعـــت، معـــدن و تجـــارت، در 
ســـالن اجـــاس ســـران برگـــزار شـــد و از صادرکننـــدگان 

کشـــور تجلیـــل بـــه عمـــل آمـــد. نمونـــه و ممتـــاز 
زریـــن  تندیـــس  و  تقدیـــر  لـــوح  مراســـم،  ایـــن  در 
»صادرکننـــده نمونـــۀ ملـــی« بـــه شـــرکت پـــارس تابلـــو، 
به عنـــوان یکـــی از مهم تریـــن شـــرکت های فعـــال در 

زمینـــۀ خدمـــات فنـــی و مهندســـی اهـــدا شـــد.

کابل ابهر نخستین شرکت دانش بنیان 
کابل در ایران  صنعت 

کابـــل ابهـــر بـــه عنـــوان نخســـتین شـــرکت  شـــرکت 
کابل هـــای  کابـــل در ایـــران،  دانش بنیـــان صنعـــت 
کـــرده  تولیـــد  ولـــت  کیلـــو  و ۴00  قـــوی ۲30  فشـــار 

اســـت. بهبـــود ایمنـــی و ضریـــب بـــاالی قابلیـــت 
بـــرق  خظـــرات  کاهـــش  تـــوان،  انتقـــال  اعتمـــاد 
آزادســـازی  الکتریکـــی،  میدان هـــای  و  گرفتگـــی 
دکل هـــای  پایـــه  توســـط  شـــده  اشـــغال  فضـــای 
بـــزرگ و افزایـــش زیبایـــی بصـــری محیـــط شـــهری از 
اســـت.  تولیـــدات  ایـــن  تکنولوژیکـــی  برتری هـــای 

کابل ابهر در وندور لیست  ثبت شرکت 
کردستان عراق  وزارت برق اقلیم 

یـــاب وزارت بـــرق اقلیـــم کردســـتان  بازدیـــد کارگـــروه ارز
کابـــل ابهـــر، منجـــر بـــه پذیـــرش و  عـــراق از شـــرکت 
ثبـــت ایـــن شـــرکت در ونـــدور لیســـت اقلیـــم بـــرق 
ــر  ــل ابهـ کابـ ــرکت  ــتر شـ ــد. پیشـ ــراق شـ ــتان عـ کردسـ
همچنیـــن  و  عـــراق  بـــرق  وزارت  وندورلیســـت  در 

وندورلیســـت وزارت نفـــت عـــراق )بعنـــوان اولیـــن و 
کننـــده ایرانـــی( ثبـــت شـــده بـــود.  تنهـــا شـــرکت تولیـــد 
کنـــون تامیـــن و اجـــرای پروژه هـــای  ایـــن شـــرکت ا
ـــر عهـــده داشـــته اســـت  کشـــور عـــراق ب بســـیاری را در 
کیلومتـــر  کـــه از جملـــه می تـــوان بـــه صـــادرات 300 
کیلوولـــت ســـطح مقطـــع 800 میلیمتـــر  کابـــل 13۲ 

ــرد. کـ ــاره  ــال 139۴ اشـ ــع در سـ مربـ

کنترل و  شرکت تامین سیستم های 
مخابرات ایران برنده نشان عقاب طالئی 

شد 

تولیـــد  ســـرآمدان  مشـــترک  اجـــاس  بزرگتریـــن 
»اجـــاس  عنـــوان  تحـــت  ایـــران  صـــادرات  و 
اکســـپورتکس« بیســـت و ششـــم آبـــان ســـال جـــاری 
بـــا حضـــور نماینـــدگان تجـــاری و اتاق هـــای بازرگانـــی 
قطـــر،  عـــراق،  ترکیـــه،  هنـــد،  عمـــان،  کشـــورهای 
ــان  ــوری آذربایجـ ــیه، جمهـ ــتان، روسـ ــوریه، افغانسـ سـ
بین المللـــی  همایش هـــای  مرکـــز  در  ازبکســـتان  و 

شـــد.  برگـــزار  ســـیما  و  صـــدا  ســـازمان 
ــا و  کاالهـ ــر معرفـــی و نمایـــش  در ایـــن اجـــاس عـــاوه بـ
خدمـــات قابـــل عرضـــه در ســـطح بازارهـــای هـــدف، 
کشـــورهای  کاالهـــا و خدمـــات مـــورد نیـــاز در  معرفـــی 
کاالهـــای زود مصـــرف  همســـایه، معرفـــی و نمایـــش 
ــادرات، از  ــه جهـــت صـ ــه صرفـ ــرون بـ ــت و مقـ کیفیـ ــا  بـ
شـــرکت ها و واحدهـــای نمونـــه نیـــز تقدیـــر بـــه عمـــل آمـــد. 
مخابـــرات  و  کنتـــرل  سیســـتم های  تامیـــن  شـــرکت 
ســـندیکای  عضـــو  شـــرکت های  از   )ICS( ایـــران 
ایـــن  برگزیـــدگان  بیـــن  در  نیـــز  ایـــران  بـــرق  صنعـــت 
اجـــاس قـــرار داشـــت و بـــا توجـــه بـــه دســـتاوردها و 
عملکـــرد مطلـــوب خـــود، در هـــر ســـه بخـــش اجـــاس 
ئـــی مدیریـــت  یافـــت نشـــان عقـــاب طا مفتخـــر بـــه در
موفـــق در تجـــارت و ارائـــه سیســـتم های هوشـــمند، 
تولیـــد  و  طراحـــی  کیفیـــت  برتریـــن  ملـــی  نشـــان 
ــل  ــمند و مـــدرن در صنعـــت حمـ ــتم های هوشـ سیسـ
 MII – Best و نقـــل  و اســـتاندارد و جایـــزه بین المللـــی
در    ۲019  Smart Systems Product Export Awards
تولیـــد برتریـــن محصـــول منطبـــق بـــا شـــاخص های 
از  هوشـــمند  سیســـتم های  در  صـــادرات  جهانـــی 

پـــا شـــد.  ســـوی اتحادیـــه ارو

شرکت قوی ساز نیرو واحد فناور در 
استان اردبیل شد 

شـــرکت قوی ســـاز نیـــرو طـــی اقدامـــات و فعالیت هـــای 
مهندســـی و بـــا ثبـــت اختراعـــات متعـــدد در رونـــد 
ـــرق و  ـــع ب ی تحقیقـــات و توســـعه زیربنایـــی قطعـــات توز
یـــراق آالت خودنگهـــدار، براســـاس مجـــوز وزارت علـــوم 
ـــاور  کســـب واحـــد فن ـــه  ـــاوری مفتخـــر ب تحقیقـــات و فن

شـــد.
ایـــن مجـــوز می توانـــد در  یافـــت  بـــا در ایـــن شـــرکت 
ـــع  ی ـــال و توز ـــزات انتق ـــاخت تجهی ـــی و س ـــه طراح زمین
بـــرق فشـــار قـــوی و ضعیـــف بـــا عنـــوان واحـــد فنـــاور 
ـــد. کن ـــت  ـــل فعالی ـــتان اردبی ـــاوری اس ـــم و فن ـــارک عل پ
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افتتاح دبستان آینده سازان سرآواره در منطقه زلزله 
زده سرپل ذهاب توسط شرکت قدس نیرو 

کاســـه آینـــده ســـازان ســـرآواره، روز چهارشـــنبه 11 دی 98،  دبســـتان دو 
کبـــری )س( و بـــا حضـــور  ینـــب  همزمـــان بـــا ســـالروز والدت حضـــرت ز
مدیرعامـــل شـــرکت مهندســـی قـــدس نیـــرو، مســـئولین محلـــی و جمعـــی 

از اهالـــی روســـتای ســـرآواره نجفـــی افتتـــاح شـــد.
ســـال 9۶  مـــاه  آبـــان  ویرانگـــر  زلزلـــه  بعـــداز  اســـت  توضیـــح  بـــه  الزم 
کرمانشـــاه، شـــرکت مهندســـی قـــدس نیـــرو در راســـتای  مســـئولیت 
ـــید  ـــاپ سررس ـــن چ ـــوق را جایگزی ـــه ف ـــاخت مدرس ـــود؛ س ـــی خ اجتماع
ـــر همـــکاران شـــرکت، امـــروز ایـــن تفکـــر و  ـــا مشـــارکت مُوث کـــرد و ب ســـاالنه  

ــر نشســـت. ــه ثمـ ــوق بـ ــه فـ ــاح مدرسـ ــا  افتتـ ــرد اجتماعـــی بـ رویکـ
کانکســـی بـــا  کاس  در مراســـم افتتـــاح ایـــن دبســـتان، دانش آمـــوزان از 
شـــرایط بســـیار نامناســـب بـــه مدرســـه ســـاخته و تجهیـــز شـــده توســـط 
شـــرکت مهندســـی قـــدس نیـــرو، منتقـــل شـــدند و هدایـــای خریـــداری 
ــج  ــف، پکیـ کیـ ــل  ــرکت از قبیـ ــکاران شـ ــارکت همـ ــل مشـ ــده از محـ شـ

گردیـــد. کامـــل لـــوازم تحریـــر، لبـــاس ورزشـــی و... تقدیمشـــان 

اعطای تندیس حمایت از تولید ملی 
گروه صنعتی پارس ساختار  به 

گردهمایـــی بـــزرگ مســـئولین دولـــت و مدیـــران بنـــگاه هـــای  هفتمیـــن 
ملـــی-  تولیـــد  از  و دومیـــن جشـــنواره حمایـــت  ایـــران  اقتصـــاد  برتـــر 
کار و  حاتـــم- بـــا حضـــور دکتـــر شـــریعتمداری وزیـــر محتـــرم تعـــاون، 
رفـــاه اجتماعـــی، دکتـــر نهاوندیـــان معـــاون اقتصـــادی رئیـــس جمهـــور، 
نماینـــدگان مجلـــس، معاونیـــن وزارت صنعـــت، معـــدن و تجـــارت 
برخـــی  و  دولتـــی  ســـازمان های  مقامـــات  خارجـــه،  امـــور  وزارت  و 
همایش هـــای  مرکـــز  در  بهمن مـــاه   8 سه شـــنبه  اقتصـــادی،  فعـــاالن 
بین  المللـــی صـــدا و ســـیمای جمهـــوری اســـامی ایـــران برگـــزار و طـــی 

آن از برگزیـــدگان همایـــش تقدیـــر شـــد.
ــی  ــه علمـ کمیتـ ــا داوری  ــنواره بـ ــر اســـت تندیـــس ایـــن جشـ ــایان ذکـ شـ
در  ارزشـــمند  و  بنیادیـــن  فعالیت هـــای  انجـــام  و  انـــدازی  راه  بـــرای 
گـــروه  کشـــور بـــه  کمـــی تولیـــدات و خدمـــات  کیفـــی و  جهـــت ارتقـــای 
ـــک« در  ـــه دلیـــل تولیـــد محصـــوالت »هـــای ِت ـــارس ســـاختار ب صنعتـــی پ

گرفـــت. ــق  ــی تعلـ ــروه صنعتـ گـ ــن  ــه ایـ ــر مجموعـ ــرکت های زیـ شـ
اختـــراع و تولیـــد دکل هـــای بتنـــی تـــک پایـــه انتقـــال نیـــرو در ولتاژهـــای 
مختلـــف در شـــرکت پـــارس ســـاختار، تولیـــد ورق ضخیـــم 3 میلـــی 
کشـــور در شـــرکت صنایـــع فـــوالد شـــهریار تبریـــز و  متـــر بـــرای اولیـــن بـــار در 
تولیـــد مقاطـــع فـــوالدی بـــا آلیاژهـــای خـــاص در شـــرکت ذوب نـــورد توانـــا 
ـــه  ـــل توجـــه تولیـــد ملـــی در شـــرکت های وابســـته ب رام از مـــوارد مهـــم و قاب

ـــت. ـــاختار اس ـــارس س ـــی پ ـــروه صنعت گ

کابل یزد صادرکننده نمونه استان یزد شد  شرکت سیم و 

به مناسبت بزرگداشت روز ملی صادرات، مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان یزد 
کابل یزد به  کشوری و استانی، برگزار شد. در این مراسم شرکت سیم و  با حضور مقامات 

عنوان صادرکننده نمونه استان یزد در سال 98 برگزیده شد.
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انتخاب مدیرعامل شرکت مهندسی 
شایان تکین به عنوان تولیدکننده برتر 

مدیـــران  و  تولیدکننـــدگان  جشـــنواره  ســـیزدهمین 
جـــوان و یازدهمیـــن دوره معرفـــی چهره هـــای مانـــدگار 
ــان  ــعار »جوانـ ــا شـ ــران بـ ــارت ایـ صنعـــت، معـــدن و تجـ
راســـتای  در  پیشـــرفت  و  امیـــدواری  دوم؛  گام  و 
ســـالن  در  جـــاری  ســـال  آذرمـــاه   ۲5 تولیـــد«،  رونـــق 
ایـــن  در  شـــد.  برگـــزار  ســـیما  و  صـــدا  همایش هـــای 
جشـــنواره جنـــاب آقـــای مهنـــدس امیـــن، مدیـــر عامـــل 
شـــرکت مهندســـی شـــایان تکیـــن از شـــرکت های عضـــو 
ـــر در حـــوزه صنعـــت  ســـندیکا بـــه عنـــوان تولیدکننـــده برت
گرفـــت.  کشـــور معرفـــی شـــد و مـــورد تجلیـــل قـــرار  بـــرق 
بدینوســـیله ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران انتخـــاب 
جنـــاب آقـــای مهنـــدس امیـــن، مدیـــر عامـــل شـــرکت 
ــر  ــده برتـ ــوان تولیدکننـ ــه عنـ ــن بـ ــایان تکیـ ــی شـ مهندسـ
و  نمـــوده  عـــرض  تبریـــک  را  بـــرق  صنعـــت  حـــوزه  در 
ـــت  ـــه، آرزوی موفقی ـــان آن مجموع کارکن ـــان و  ـــرای ایش ب

دارد. روزافـــزون 

حمایت نهادهای سیاستگذار 
از طرح سندیکا برای توسعه صادرات 

صنعت برق

نتایـــج و دســـتاوردهای طـــرح مطالعاتـــی »نقشـــه راه 
و برنامـــه راهبـــردی توســـعه صـــادرات تجهیـــزات و 
کـــه  خدمـــات مهندســـی در صنعـــت بـــرق و انـــرژی« 
بـــه همـــت ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران تهیـــه 
شـــده اســـت، صبـــح امـــروز در نشســـتی در اتـــاق 

تهـــران ارائـــه شـــد. 
دبیـــر  و  رئیـــس  نایـــب  رئیـــس،  جلســـه  ایـــن  در 
کمیســـیون انـــرژی  ســـندیکای صنعـــت بـــرق، رئیـــس 
کمیســـیون صنعـــت  اتـــاق تهـــران، نایـــب رئیـــس 
بـــازار  کمیســـیون  رئیـــس  تهـــران،  اتـــاق  معـــدن  و 
پـــول و ســـرمایه اتـــاق تهـــران، معـــاون بررســـی های 
توســـعه  دفتـــر  مدیـــرکل  تهـــران،  اتـــاق  اقتصـــادی 
بیمه هـــای  نیـــرو، مدیـــر صـــدور  وزارت  صـــادرات 
ضمانـــت  صنـــدوق  بلندمـــدت  و  مـــدت  میـــان 

تشـــکل  چنـــد  نماینـــدگان  و  ایـــران  صـــادرات 
ــندیکا توســـط  ــزارش سـ گـ ــتند و  ــور داشـ ــر حضـ دیگـ

ارائـــه شـــد.  معاونـــت پژوهشـــی ســـندیکا 
صـــادرات  موجـــود  وضـــع  تحلیـــل  اســـدی  دکتـــر 
صنعـــت  در  مهندســـی  خدمـــات  و  تجهیـــزات 
بـــرق و انـــرژی، طراحـــی ســـازوکارهای حمایـــت از 
صادرکننـــدگان تجهیـــزات و خدمـــات مهندســـی 
ســـناریوهای  بـــرآورد  و  انـــرژی  و  بـــرق  صنعـــت 
تدویـــن  و  آینـــده  در  بـــازار  ظرفیـــت  از  احتمالـــی 
نقشـــه راه توســـعه صـــادرات صنعـــت بـــرق و انـــرژی 
کـــرد.  را اهـــدف انجـــام ایـــن طـــرح مطالعاتـــی عنـــوان 
کاالو تجهیـــزات  در ادامـــه رونـــد جهانـــی صـــادرات 
تفکیـــک  بـــه   ۲018 ســـال  در  الکترونیـــک  و  بـــرق 
کشـــورها و وضعیـــت بازارهـــای هـــدف صـــادرات 
صنعـــت بـــرق ایـــران از جملـــه افغانســـتان، عـــراق، 
و  هنـــد  تجـــارب  و  مطـــرح  ســـوریه  و  کســـتان  پا
منتخـــب  کشـــورهای  عنـــوان  بـــه  جنوبـــی  کـــره 
از  علی آبـــادی  خانـــم  توســـط  صادرکننـــده 

شـــد. ارائـــه  پـــروژه  کارشناســـان 
ســـپس طراحـــی نظام هـــا و مکانیزم هـــای توســـعه 
صنعـــت  مهندســـی  خدمـــات  و  کاال  صـــادرات 

شرکت یاسان صادرکننده نمونه استان 
مرکزی شد 

شـــرکت یاســـان در بیســـت و ســـومین ســـالروز ملـــی 
اســـتان  نمونـــه  صادرکننـــده  عنـــوان  بـــه  صـــادرات 
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بـــرق توســـط معـــاون پژوهشـــی ســـندیکا ارائـــه شـــد. 
کـــه خـــود  در ایـــن بخـــش تمرکـــز بـــر ارتقـــای تقاضـــا بـــود 
کاهـــش و پوشـــش  ــای  ــه بخـــش راهکارهـ ــامل سـ شـ
کارگـــزاران و نظـــام  ریســـک خریـــداران، تقویـــت نقـــش 
پویـــای شناســـایی و انتشـــار اطاعـــات بازارهـــای 

اســـت.  بین المللـــی 
تقویت کننـــده  راهکارهـــای  اســـدی  دکتـــر 
شـــرکت های صادراتـــی واجـــد شـــرایط، راهکارهـــای 
ارتقـــای ظرفیـــت شـــرکت های واجـــد شـــرایط فاقـــد 
ســـابقه صادراتـــی، همـــکاری بیـــن بنگاه هـــای ایرانـــی 
جهـــت حضـــور در بازارهـــای بین المللـــی، همـــکاری 
ــور  ــی جهـــت حضـ ــی و خارجـ ــای ایرانـ ــن بنگاه هـ بیـ
در زنجیـــره تامیـــن جهانـــی و تدویـــن ســـازوکارهای 
ـــداران  ـــاری خری ـــی و تج ـــک های سیاس ـــش ریس پوش
رقابت پذیـــری  افزایـــش  راهکارهـــای  عنـــوان  بـــه  را 
شـــرکت های صادراتـــی )افزایـــش قـــدرت عرضـــه( 

ــرد. کـ ــرح  مطـ
در ادامـــه حاضـــران در جلســـه نظـــرات و پیشـــنهادات 
خـــود را دربـــاره طـــرح مطالعاتـــی ســـندیکا مطـــرح 
کمیســـیون بـــازار  کردنـــد. فریـــال مســـتوفی، رئیـــس 
کار  از  تقدیـــر  تهـــران ضمـــن  اتـــاق  و ســـرمایه  پـــول 
ارزشـــمند پژوهشـــی ســـندیکا دربـــاره صـــادرات در 
گـــزارش  ایـــن  کـــرد:  اظهـــار  بـــرق،  صنعـــت  حـــوزه 
بـــا  می توانـــد  و  داشـــت  یـــادی  ز مثبـــت  نـــکات 
گرایـــی در همـــه صنایـــع مـــورد اســـتفاده  تخصصـــی 
قـــرار بگیـــرد. البتـــه در ارائـــه تمامـــی راهکارهـــا بـــه 
کـــه  ســـازمان ها بایـــد بـــه ایـــن نکتـــه نیـــز توجـــه داشـــت 

ایـــن راهکارهـــا چگونـــه بایـــد اجرایـــی شـــوند. 
کمیســـیون انـــرژی  در ادامـــه دکتـــر پدیـــدار، رئیـــس 
اتـــاق تهـــران نیـــز از اقـــدام و طـــرح مطالعاتـــی ســـندیکا 
گفـــت: ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران  کـــرد و  تشـــکر 
کشـــور و مســـلط  ــوی تریـــن تشـــکل هـــای  یکـــی از قـ
کار انجـــام شـــده در حـــوزه  بـــه دانـــش روز اســـت. 
حرفـــه ای  پژوهشـــی  نیـــز  بـــرق  صنعـــت  صـــادرات 
مطالعاتـــی  طـــرح  ایـــن  در  اســـت.  ارزشـــمند  و 
ــا  کـــه بـ کلیـــدی مطـــرح شـــده  شـــاخص ها و نـــکات 
کـــه  تکـــرار عارضه هایـــی  از  آنهـــا می تـــوان  اجـــرای 
اســـت،  داده  روی  کشـــور  اقتصـــاد  و  صنعـــت  در 

کـــرد.  جلوگیـــری 

گیـــری موسســـات  وی بـــا اشـــاره بـــه ضـــرورت شـــکل 
ـــه حـــوزه صـــادرات  کمـــک ب ـــرای  داخلـــی و خارجـــی ب
کمیســـیون  کـــرد: مـــا در اتـــاق بازرگانـــی تهـــران و  اظهـــار 
بـــه ســـندیکا در  تـــا  یـــم  دار را  آمادگـــی  ایـــن  انـــرژی 
کمـــک  بازتعریـــف مـــوارد مطـــرح شـــده در ایـــن طـــرح 
ـــکاری  ـــود راه ـــکات موج ـــرای مش ـــم ب ـــا بتوانی ـــم ت کنی

ارائـــه دهیـــم. 
طـــرح  از  نیـــز  کاهـــی  مهنـــدس  جلســـه  ادامـــه  در 
کـــرد: متاســـفانه  پژوهشـــی ســـندیکا تشـــکر و تصریـــح 
ــه  کـ ــت  ــه ای اسـ گونـ ــه  ــور بـ کشـ ــادی  ــاختار اقتصـ سـ
فقـــط خـــام فروشـــی را تشـــویق می کنـــد و ضعـــف 
رقابت پذیـــری در اقتصـــاد ایـــران، بیشـــترین ضربـــه 
کـــه بـــرای ایـــن  را بـــه صنایـــع ســـاخت محـــور می زنـــد 

ــرد.  کـ ــدی  ــری جـ ــد فکـ ــئله بایـ مسـ
همچنیـــن مهنـــدس صبـــور مدیـــرکل مرکـــز توســـعه 
ــمند  ــندیکا را ارزشـ ــدام سـ ــرو اقـ ــادرات وزارت نیـ صـ
کـــرد: بهتـــر اســـت در ایـــن طـــرح  دانســـت و تصریـــح 
مباحـــث مربـــوط بـــه قیمـــت رقابتـــی نیـــز قیـــد شـــود و 
وزارت نیـــرو نیـــز آمادگـــی دارد تـــا آمـــار دقیـــق صـــادرات 
ـــن  ـــل ای ـــا در تکمی ـــد ت ـــرار ده ـــندیکا ق ـــار س را در اختی

طـــرح موثـــر واقـــع شـــود. 
در ادامـــه مهنـــدس باقـــری، نایـــب رئیـــس هیـــات 
مدیـــره ســـندیکا بـــه ضـــرورت تغییـــر پارادایم هـــای 
ــد  گفـــت: مـــا بایـ کـــرد و  صـــادرات غیرنفتـــی اشـــاره 
کـــرده و بـــه ســـمت صـــادرات  گـــذر  از خـــام فروشـــی 
کـــه ارزش افـــزوده باالیـــی  کنیـــم  صنایعـــی حرکـــت 
کنند.متاســـفانه  ثـــروت  خلـــق  بتواننـــد  و  داشـــته 
عـــدم تمرکـــز و تعـــدد جایـــگاه تصمیم گیـــری در حـــوزه 
صـــادرات از بحران هـــای موجـــود اســـت. در دنیـــا 
صـــادرات شـــاخص توســـعه و عرصـــه رقابـــت دولـــت 
بـــا دولتهاســـت. علیرغـــم اینکـــه صـــادرات در دنیـــا 
رونـــد صعـــودی دارد، در ایـــران رونـــد نزولـــی داشـــته 

اســـت.  
بیمه هـــای  صـــدور  مدیـــر  یوســـفی نژاد؛  پایـــان  در 
ضمانـــت  صنـــدوق  بلندمـــدت  و  میان مـــدت 
ســـندیکا  اقدامـــات  از  نیـــز  ایـــران  صـــادرات 
کمـــک  کـــرده و بـــرای برگـــزاری جلســـه و  سپاســـگزاری 
بـــه ســـندیکا در تکمیـــل ایـــن نقشـــه راه اعـــام آمادگـــی 

کـــرد. 

کاال و  اصالح نمونه قرارداد خرید 
تجهیزات توزیع 

 

بـــر اســـاس پیگیری هـــای صورت پذیرفتـــه از ســـوی 
ـــده ای از  ـــش عم ـــران بخ ـــرق ای ـــت ب ـــندیکای صنع س
اصاحـــات پیشـــنهادی ایـــن تشـــکل در خصـــوص 
کاال و تجهیـــزات  نحـــوه برگـــزاری مناقصـــات خریـــد 
مـــورد تاییـــد شـــرکت توانیـــر واقـــع شـــده و از طـــرف 
یـــع شـــرکت توانیـــر جهـــت  معاونـــت هماهنگـــی توز
اعمـــال در مناقصـــات آتـــی ایـــن حـــوزه ابـــاغ شـــد.  

کـــه شـــرکت توانیـــر نمونـــه قـــراردادی  الزم بـــه ذکـــر اســـت 
کاال و تجهیـــزات  را بـــرای برگـــزاری مناقصـــات خریـــد 
ـــرکت های  ـــزاری ش کارگ ـــق  ـــده از طری ـــورت عم ـــه ص ب
ـــع مســـتقر در  ی ـــه شـــرکت های توز ـــرق ب ـــروی ب ـــع نی ی توز
کـــرده اســـت. ســـندیکا پـــس  ـــه ابـــاغ  مناطـــق پنجگان
از اطـــاع از ایـــن موضـــوع، طـــی مکاتبـــات و برگـــزاری 
جلســـات بـــا مدیـــران و معاونـــان توانیـــر، اعتـــراض 
خـــود را نســـبت بـــه عـــدم هماهنگـــی بـــا ســـندیکا 
در  و  کـــرد  اعـــام  قـــرارداد  تیـــپ  ایـــن  تهیـــه  بـــرای 
نهایـــت بـــا توجـــه بـــه پیگیری هـــای صورت گرفتـــه، 
برگـــزاری ایـــن مناقصـــات تـــا زمـــان بررســـی و ارائـــه 

ــد.  ــندیکا متوقـــف شـ ــنهادات سـ پیشـ
کمیته هـــای  توســـط  موضـــوع  بررســـی  از  پـــس 
نظـــرات  نقطـــه  جمع بنـــدی  ســـپس  و  تخصصـــی 
کمیتـــه حقوقـــی و قراردادهـــا، پیشـــنهادات  اعضـــا در 
ـــای  ـــه قرارداده ـــوص نمون ـــندیکا درخص ـــی س اصاح
کاال بـــه شـــرکت توانیـــر ارســـال شـــد و بـــرای  خریـــد 
بـــا  جلســـاتی  پیشـــنهادات  ایـــن  شـــدن  اجرایـــی 

مدیـــران و معاونیـــن شـــرکت توانیـــر برگـــزار شـــد. 
بخـــش  صورت پذیرفتـــه  پیگیری هـــای  اســـاس  بـــر 
عمـــده ای از اصاحـــات پیشـــنهادی ســـندیکا مـــورد 
تاییـــد شـــرکت توانیـــر واقـــع شـــد و از طـــرف معاونـــت 
یـــع شـــرکت توانیـــر بـــه شـــرکت های  هماهنگـــی توز
معیـــن بهره بـــرداری مناطـــق عملیاتـــی پنجگانـــه و 
شـــرکت های معیـــن خدمـــات مشـــترکین مناطـــق 
عملیاتـــی پنجگانـــه بـــا موضـــوع اصاحیـــه نمونـــه 
کاال و تجهیـــزات به صـــورت عمـــده  قـــرارداد خریـــد 

اخبار 
سندیکا +
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ــده اســـت.  ابـــاغ شـ
کـــردن متـــن  کـــه بـــه منظـــور منصفانـــه  ایـــن اصاحـــات 
قراردادهـــا اعمـــال شـــده در نامـــه ای از ســـوی غامرضـــا 
رخشـــانی مهـــر اعـــام و اعمـــال آنهـــا در قراردادهـــای آتـــی 

یـــع الزامـــی شـــده اســـت.  حـــوزه توز

کارگاه آموزشی آشنایی با نحوه اجرای 
بخشنامه جبران نرخ ارز

کارگاه آموزشـــی آشـــنایی بـــا نحـــوه اجـــرای بخشـــنامه 
کـــه بیســـتم خـــرداد ســـال جـــاری توســـط  ـــرخ ارز  جبـــران ن
ســـازمان برنامـــه و بودجـــه ابـــاغ شـــده بـــود، یازدهـــم آذر 
مـــاه 98 بـــه همـــت ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران در 
محـــل خانـــه تشـــکل های اتـــاق تهـــران برگـــزار شـــد. در 
ایـــن جلســـه عـــاوه بـــر شـــرکت های عضـــو ســـندیکا، 
نمایندگانـــی از پیمانـــکاران، مشـــاوران، فعـــاالن بخـــش 
ــتند. ــور داشـ ــاختمان، مکانیـــک، نفـــت و آب حضـ سـ
در ایـــن جلســـه ضمـــن معرفـــی و آمـــوزش اســـتفاده از 
بخشـــنامه جبـــران نـــرخ ارز، در رابطـــه بـــا اصاحـــات 
مـــورد نیـــاز ایـــن بخشـــنامه بـــرای ســـال 99 و همچنیـــن 
توجـــه ویـــژه بـــه بخـــش خصوصـــی در رابطـــه بـــا اطاعـــات 
ارائـــه  و  تولیـــد  در  کـــه  برنامـــه،  ســـازمان  بـــه  ارســـالی 
کیـــد  شـــاخص های قطعـــی تعدیـــل موثـــر هســـتند، تا

شـــد. 
تغییـــرات  گـــون  گونا منحنی هـــای  تشـــریح 
شـــاخص های مختلـــف فهرســـت بهـــای تاسیســـات 
کارگاه آموزشـــی بـــود  ــر ایـــن  صنعـــت بـــرق، بخـــش دیگـ
تی  کـــه دارای مشـــکا کـــه شـــرکت هایی  و مقـــرر شـــد 
بـــا دســـتگاه های اجرایـــی مبنـــی بـــر اجـــرای صحیـــح 
ـــه  ـــه دبیرخان ـــی ارز هســـتند، مراتـــب را ب بخشـــنامه جبران

کننـــد.  منعکـــس  ســـندیکا 
اســـتقبال فعـــاالن صنعـــت بـــرق و ســـایر صنایـــع از ایـــن 
کـــه برنامه ریـــزی و آمـــوزش  کارگاه آموزشـــی نشـــان داد 
ـــر  ـــی موث ـــش خصوص ـــندیکا و بخ ـــای س ـــای اعض در ارتق
ایـــن جلســـات،  اســـتمرار  اســـت ضمـــن  و الزم  بـــوده 
ـــا  آیتم هـــای اجرایـــی نیـــز از طریـــق نهادهـــای باالدســـتی ت

حصـــول نتیجـــه پیگیـــری موکـــد شـــود.  
فعـــاالن  بـــرای  جلســـه  ایـــن  کـــه  اســـت  ذکـــر  شـــایان 
یـــع بـــه دلیـــل عـــدم ابـــاغ  صنعـــت بـــرق در رســـته توز
و  یـــع  توز شـــرکت های  ارز  نـــرخ  جبـــران  بخشـــنامه 
ـــه پاســـخی  ضریـــب K از طـــرف شـــرکت توانیـــر، هیچگون

نداشـــت. 

گسترش  مجوز مرکز ملی رتبه بندی برای 
حیطه ارزیابی های سندیکا

الکترونیـــک،  گرایـــش  در  شـــرکت ها  رتبه بنـــدی 
ســـندیکا  بـــه  اطاعـــات   فنـــاوری  و  ارتباطـــات 

شـــد.  ســـپرده 
مرکـــز ملـــی رتبـــه بنـــدی اتـــاق بازرگانـــی، صنایـــع، 
کشـــاورزی ایـــران ســـندیکای صنعـــت  معـــادن و 
بـــرق را حائـــز صاحیت هـــای الزم بـــرای رتبه بنـــدی 
در  کـــه  بازرگانـــی  اتاق هـــای  عضـــو  شـــرکت های 
حـــوزه الکترونیـــک، ارتباطـــات و فنـــاوری اطاعـــات 

فعالیـــت می کننـــد، دانســـت. 
یابـــی  کـــه پیشـــتر مجـــوز ارز ـــه ایـــن ترتیـــب ســـندیکا  ب

ـــرده  ک ـــت  یاف ـــزی را در ـــع فل ـــوزه صنای ـــرکت های ح ش
یابی هـــای  بـــود، از ایـــن پـــس می توانـــد حیطـــه ارز
گســـترش دهـــد. مرکـــز ملـــی رتبه بنـــدی اتـــاق  خـــود را 
ایـــران بـــا توجـــه بـــه مســـتندات ارائـــه شـــده از ســـوی 
ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران و همچنیـــن بـــا 
کارگـــروه احـــزار صاحیـــت، ایـــن مجـــوز  اتـــکا بـــه رای 

کـــرده اســـت.  را بـــه ســـندیکا اعطـــا 
و  بازرگانـــی  کارت  اخـــذ  کـــه  اســـت  ذکـــر  بـــه  الزم 
کشـــور از ایـــن  کل  ـــی  ـــت در اتاق هـــای بازرگان عضوی
ـــای الزم از  ـــذ تاییدیه ه ـــی و اخ یاب ـــه ارز ـــوط ب ـــس من پ
کـــه تحـــت نظـــر مرکـــز ملـــی  مراجـــع رتبـــه بنـــدی اســـت 
رتبـــه بنـــدی اتـــاق ایـــران فعالیـــت می کننـــد. در بیـــن 
ــا  ــز، تنهـ ــن مرکـ ــوی ایـ ــده از سـ ــد شـ ــات تاییـ موسسـ
نـــام ســـه تشـــکل از جملـــه ســـندیکای صنعـــت بـــرق 

ایـــران بـــه چشـــم می خـــورد. 

اخبار 
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تشریح توانمندی ها و ظرفیت های 
شرکت های عضو سندیکا در تامین 

نیازهای برق سوریه

نشســـت نماینـــدگان تشـــکل ها و شـــرکت های فعـــال 
کشـــور بـــا آقـــای الیـــاس تومـــا؛  در عرصـــه صنعـــت بـــرق 
ـــنبه، ۲8  ـــح روز پنجش ـــوریه صب ـــرق س ـــر ب ـــاون وزی مع

آذر مـــاه در محـــل وزارت نیـــرو برگـــزار شـــد.
کیـــان مشـــاور  در ابتـــدای ایـــن نشســـت، دکتـــر فرحنا
ــه ایـــن  کـ ــرد  کـ کیـــد  ــور بین الملـــل تا ــرو در امـ ــر نیـ وزیـ
ــی؛  ــر خربوطلـ ــر محمدزهیـ ــفر اخیـ ــی سـ ــه در پـ جلسـ
ـــن  ـــرای تامی ـــه ای ب کمیت ـــکیل  یه و تش ـــور ـــرق س ـــر ب وزی
توانمندســـازی  و  یه  ســـور بـــرق  صنعـــت  نیازهـــای 

کشـــور تشـــکیل شـــده اســـت.  صنعـــت بـــرق ایـــن 
دو  هـــر  بناســـت  مذکـــور  کمیتـــه  داد:  ادامـــه  وی 
همکاری هـــای  رونـــد  تـــا  شـــود  برگـــزار  یکبـــار  مـــا 
یه  شـــرکت های فعـــال صنعـــت بـــرق ایـــران و ســـور
بـــرای  برنامه ریـــزی  و  توانمندی هـــا  ارائـــه  جهـــت 
مســـتمرا  ســـوریه  در  بلندمـــدت  چشـــم اندازهای 

باشـــد.  داشـــته  ادامـــه 
در ادامـــه مهنـــدس باقـــری، نایـــب رییـــس هیـــات 
کمیتـــه توســـعه صـــادرات ســـندیکای  مدیـــره و رئیـــس 
و  ســـندیکا  معرفـــی  ضمـــن  ایـــران  بـــرق  صنعـــت 
ارائـــه توانمندی هـــا و ظرفیت هـــای شـــرکت عضـــو 
کشـــور  کـــه تمـــام نیازمندهـــای  کـــرد  کیـــد  ســـندیکا تا
ســـوریه در حـــوزه بـــرق از طریـــق اعضـــای ســـندیکا و 

ــرو قابـــل تامیـــن اســـت.  ــا حمایـــت وزارت نیـ بـ
ایـــران 5۴0  بـــرق  صنعـــت  ســـندیکای  افـــزود:  وی 
پیمانـــکاران،  شـــامل  کـــه  دارد  عضـــو  شـــرکت 
کاال  تامین کننـــدگان  و  ســـازندگان  مشـــاوران، 
هســـتند. ســـندیکا در طـــول ۲0 ســـال فعالیـــت خـــود، 
کشـــور انجـــام  یـــادی در صنعـــت بـــرق  اقدامـــات ز
داده و بالـــغ بـــر ۲0 تفاهم نامـــه بین المللـــی بـــا وزارت 
کشـــورها و نهادهـــای مختلـــف داشـــته اســـت.  بـــرق 
بـــا  ســـندیکا  صـــادرات  توســـعه  کمیتـــه  رئیـــس 
اشـــاره بـــه ظرفیـــت اعضـــای ســـندیکا در همـــکاری 
کـــرد: شـــرکت های  کیـــد  کشـــورهای منطقـــه، تا بـــا 
کـــه دارنـــد در تمامـــی  عضـــو ســـندیکا بـــا توانمنـــدی 
و  داشـــته  حضـــور  منطقـــه  و  همســـایه  کشـــورهای 

مشـــغول بـــه فعالیـــت هســـتند.
کارفرمایـــی  انجمـــن  نماینـــدگان  جلســـه،  ایـــن  در 
انجمـــن  ایـــران،  بـــرق  نیـــروی  یـــع  توز شـــرکت 
انجمـــن  و  ایـــران  بـــرق  تابلوهـــای  تولیدکننـــدگان 
نماینـــدگان  همچنیـــن  و  تجدیدپذیـــر  انرژی هـــای 
ــا،  ــفو، الکترونیـــک افزارآزمـ ــران ترانسـ ــرکت های ایـ شـ
مشـــانیر،  اصفهـــان،  بـــرق  کوشـــش  تابلـــو،  پـــارس 
گام اراک، یاســـان، صانیـــر، ســـیم و  پـــارس ســـاختار، 
ـــوم تـــک،  ـــم آلیـــاژ، آل ـــزد، ق ـــل ی کاب ـــل ابهـــر، ســـیم و  کاب
ـــه بیـــان  ـــان نیـــرو حضـــور داشـــتند و ب ـــارس مقـــره، تاب پ
و  پرداختـــه  خـــود  ظرفیت هـــای  و  فعالیـــت  حـــوزه 

ســـواالت هیـــات ســـوری را پاســـخ دادنـــد.
کـــرد:  کیـــان تصریـــح  در ادامـــه جلســـه دکتـــر فرحنا

یه  ـــا ســـور ـــی ب فعالیـــت و همـــکاری شـــرکت های ایران
کمیتـــه بـــرق خواهـــد بـــود و ســـندیکای  در چارچـــوب 
بـــر عهـــده  را  بـــرق نمایندگـــی شـــرکت ها  صنعـــت 

گرفـــت.  خواهـــد 
امـــور بین الملـــل ادامـــه داد:  نیـــرو در  مشـــاور وزیـــر 
کـــه صنعـــت  برگـــزاری ایـــن جلســـات نشـــان می دهـــد 
ــش  ــم در بخـ ــی و هـ ــم در بخـــش دولتـ ــران هـ ــرق ایـ بـ
کامـــل دارد تـــا در زمینـــه تامیـــن  خصوصـــی آمادگـــی 
ـــرق  ـــه خصـــوص توانمندســـازی صنعـــت ب نیازهـــا و ب

کنـــد. یه نقـــش داشـــته باشـــد و همـــکاری  ســـور

یافـــت نیازهـــای صنعـــت  ی افـــزود: مـــا بعـــد از در و
بـــرای  را  منتخبـــی  هیئت هـــای  ســـوریه،  بـــرق 
ــی های الزم،  ــد از بررسـ ــزام و بعـ یه اعـ ــور ــد از سـ بازدیـ
پیشـــنهادات خـــود را بـــه مقامـــات ســـوری ارســـال 

 . می کنیـــم
ـــرق  ـــر ب ـــان جلســـه نیـــز الیـــاس تومـــا، معـــاون وزی در پای
یه بـــا بیـــان اینکـــه از حضـــور شـــرکت های ایرانـــی  ســـور
اســـتقبال می کننـــد،  یه  در همـــه حوزه هـــا در ســـور
از  بتوانـــد  یه  اســـت ســـور امیـــدوار  کـــه  کـــرد  اعـــام 
و  بازســـازی  در  ایرانـــی  شـــرکت های  توانمنـــدی 
اســـتفاده  بـــرق  صنعـــت  تکنولـــوژی  بومی ســـازی 

کنـــد.
شـــایان ذکـــر اســـت؛ تامیـــن تجهیـــزات برقـــی از جملـــه 
ایجـــاد  هوشـــمند،  کنتورهـــای  و  ترانســـفورماتورها 
راه انـــدازی  جهـــت  ســـوریه  در  مشـــترک  شـــرکت 
ـــور،  کش ـــاز آن  ـــی موردنی ـــزات برق ـــد تجهی ـــوط تولی خط
بازســـازی شـــبکه های بـــرق و خطـــوط انتقـــال نیـــرو 
و همـــکاری در خصـــوص انرژی هـــای تجدیدپذیـــر 
ــی  ــه طـ کـ ــتند  ــوریه هسـ ــور سـ کشـ ــای  از نیازمندی هـ

جلســـات مختلـــف مطـــرح شـــدند.
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حضور پررنگ سندیکایی ها 
در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی 

کیش  انرژی 

کیـــش  شـــانزدهمین نمایشـــگاه بین المللـــی انـــرژی 
روزهـــای 30 دی تـــا 3 بهمـــن ســـال 98 بـــا مشـــارکت 
از  بین المللـــی  و  داخلـــی  شـــرکت   1۴0 از  بیـــش 
کشـــورهای چیـــن، ایتالیـــا، ژاپـــن، انگلیـــس، هلنـــد، 
کره جنوبـــی،  و  روســـیه  عربـــی،  متحـــده  امـــارات 
انجمن هـــا و تشـــکل های صنفـــی صنایـــع نفـــت، 
بـــا  و  انـــرژی  و  بـــرق  پتروشـــیمی،  پاالیـــش،  گاز، 

حمایـــت وزارت نفـــت و نیـــرو، ســـازمان منطقـــه آزاد 
گاز، پاالیـــش و  کیـــش، شـــرکت های ملـــی نفـــت، 
پخـــش فرآورده هـــای نفتـــی، صنایـــع پتروشـــیمی، 
نفـــت،  تجهیـــزات صنعـــت  ســـازندگان  انجمـــن 
ایـــران،  انجمـــن ســـازندگان تجهیـــزات صنعتـــی 
بازرگانـــی،  اتـــاق  و  بـــرق  صنعـــت  ســـندیکای 
کشـــاورزی تهـــران برگـــزار شـــد.  صنایـــع،  معـــادن و 
شـــرکت های  از  شـــرکت   1۶ نمایشـــگاه  ایـــن  در 
عضـــو ســـندیکا از قبیـــل ســـیم وکابـــل مشـــهد، وبکـــو، 
باســـط پـــژوه، صنایـــع الکتریکـــی پـــارس حفـــاظ، 
تولیـــد ملزومـــات بـــرق، پـــارس تابلـــو، تجهیـــزات 
یـــار صنعـــت بابـــل،  سیســـتم زمیـــن، الوان تابلـــو، ماز
ـــی  ـــی و مهندس ـــرز، فن ـــژن الب ـــان وی ـــزه، لی ـــون نای هام

سنجشـــگران میـــزان ابـــزار، مهندســـی بازرگانـــی نیـــرو 
رامشـــیر، صنعتـــی تابـــش تابلـــو شـــرق، مهندســـی 
گیـــل راد شـــمال  مشـــاور نیـــروی آذربایجـــان )منـــا( و 
بـــه  را  خـــود  توانمندی هـــای  و  داشـــتند  حضـــور 

ــتند.  گذاشـ نمایـــش 
میزبـــان  روز  چنـــد  ایـــن  در  نیـــز  ســـندیکا  غرفـــه 
ــود. در  ــرق بـ ــت بـ ــد صنعـ ــران ارشـ ــئوالن و مدیـ مسـ
کمیســـیون  ایـــن نمایشـــگاه رضـــا پدیـــدار، رئیـــس 
تهـــران، حســـین  اتـــاق  انـــرژی و محیـــط زیســـت 
کمیســـیون انـــرژی  امیری خامکانـــی نایـــب رئیـــس 
امـــور  معـــاون  مهـــدی صادقی نیارکـــی  و  مجلـــس 
و  ســـندیکا  غرفـــه  از  صمـــت  وزارت  صنایـــع 

کردنـــد.  بازدیـــد  عضـــو  شـــرکت های 
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ثبت یک تالش پرامید چهل ساله 
در تاریخ صنعت برق

کـــه  صنعـــت بـــرق ایـــران بـــرای رســـیدن بـــه آنچـــه 
ــراز و نشـــیب  ــیری ســـخت و پرفـ ــروز هســـت، مسـ امـ
ســـهم  امـــا  مســـیر  ایـــن  در  اســـت.  کـــرده  طـــی  را 
کـــه در ســـال هـــای ابتدایـــی پـــس از انقـــاب  مدیرانـــی 
بـــا جســـارت و شـــجاعت پـــا بـــه عرصـــه پرریســـک 
ــه  ــه اتکایـــی غیرقابل انـــکار بـ کـ گذاشـــتند  صنعتـــی 

خارجی هـــا داشـــت، بیـــش از ســـایرین اســـت. 
حـــاال از آن روزهـــا چهـــار دهـــه می گـــذرد و صنعتـــی 
کـــه حتـــی قـــادر بـــه تولیـــد ســـاده ترین تجهیزاتـــش در 
داخـــل نبـــود امـــروز یکـــی از پرچمـــداران خودکفایـــی 
ـــده، توانمنـــد  ـــی ارزن ملـــی اســـت و در بطـــن آن مدیران
کـــه حـــاال از چهره هـــای  و برجســـته پـــرورش یافتـــه 
کشـــور محســـوب می شـــوند. مانـــدگار و موثـــر صنعـــت 
مهندســـان  میـــان  در  دلیـــل  همیـــن  بـــه  شـــاید 
فرهنگســـتان  ســـوی  از  امســـال  کـــه  برجســـته ای 
کشـــور معرفـــی شـــدند نـــام یکـــی از مدیـــران  علـــوم 
ــی  ــده مـ ــم دیـ ــرق هـ ــه صنعـــت بـ ــر و نخبـ ــزرگ، موثـ بـ
مدیرعامـــل  بردبـــار،  جمشـــید  مهنـــدس  شـــود. 
ــر مدیریـــت  ــا عـــاوه بـ ــزار آزمـ شـــرکت الکترونیـــک افـ
و  محـــور  صـــادرات  خودکفـــا،  موثـــر،  مجموعـــه ای 
دانـــش بنیـــان، ســـابقه ای طوالنـــی در فعالیت هـــای 
تشـــکلی حـــوزه صنعـــت بـــرق و الکترونیـــک نیـــز دارد.
تـــاب آوری  میـــزان  کـــه  و خوش نـــام  آرام  مـــرد  ایـــن 
بنـــگاه بـــزرگ اقتصـــادی اش در شـــرایط اقتصـــادی 

دانـــش  بـــر  عـــاوه  نشـــان می دهـــد  کنونـــی  دشـــوار 
ــان  ــردی درخشـ ــز عملکـ مهندســـی، در مدیریـــت نیـ
جمـــع  در  علـــوم  فرهنگســـتان  انتخـــاب  بـــا  دارد، 
گرفتـــه  چهره هـــای مهندســـی برجســـته ســـال 98 قـــرار 
ــه فعالیت هایـــش  کارنامـ ــه  ــری بـ ــرگ زریـــن دیگـ ــا بـ تـ

ــد.  کنـ ــه  اضافـ
کـــه متولـــد 1333 در شـــهر  مهنـــدس جمشـــید بردبـــار 
اصفهان اســـت، در ســـال 1358 در رشـــته مهندســـی 
بـــرق و الکترونیـــک از دانشـــگاه صنعتـــی شـــریف 
فارغ التحصیـــل شـــد. وی مالـــک و مدیرعامـــل یکـــی 
تجهیـــزات  ســـازندگان  موفق تریـــن  و  بزرگ تریـــن  از 
بـــه  اتـــکا  بـــا  ایـــن صنعـــت اســـت و سال هاســـت 
دانـــش، تجربـــه، نیـــروی انســـانی ماهـــر و مدیریـــت 
ــی از  ــوان یکـ ــه عنـ ــا را بـ ــک افزارآزمـ ــد، الکترونیـ کارآمـ

ــرده اســـت. کـ ــی  ــرق معرفـ ــای صنعـــت بـ بهترین هـ
گروهـــی  او الکترونیـــک افـــزار آزمـــا را در ســـال 1359 بـــا 
ـــی  ـــگاه صنعت ـــرق دانش ـــته ب ـــان رش ـــارغ التحصی از ف
کـــرد. ایـــن شـــرکت قـــرار بـــود در  شـــریف تاســـیس 
کشـــور  آموزشـــی  و  صنعتـــی  خودکفایـــی  راســـتای 
کنـــد و از همـــان ابتـــدا بـــه درســـتی در ایـــن  حرکـــت 

گرفـــت. مســـیر قـــرار 
ــزار آزمـــا در شـــرایطی  بـــه ایـــن ترتیـــب الکترونیـــک افـ
کـــه صنعـــت بـــرق ایـــران نـــه تنهـــا بـــه  کـــرد  کار  آغـــاز بـــه 
ـــه شـــرکت های خارجـــی،  دلیـــل وابســـتگی محـــض ب

کشـــور و تحریم هـــا، بـــا چالش هـــای  خـــروج آن هـــا از 
خدمـــات  تولیـــد  و  تجهیـــزات  تامیـــن  در  جـــدی 
آرام  بلکـــه  بـــود،  شـــده  مواجـــه  مهندســـی  و  فنـــی 
ــرار  ــم قـ ــر هـ ــی و نابرابـ ــی تحمیلـ ــرایط جنگـ آرام در شـ

می گرفـــت.
بـــا ایـــن حـــال شـــرکت نوپـــای افزارآزمـــا بـــا انگیـــزه 
بـــاالی دانش آموختـــگان جـــوان دانشـــگاه شـــریف 
بـــا  را  خـــود  کار  بحرانـــی  روز هـــای  همـــان  در  و 
ــگاه های  ــه آزمایشـ ــوط بـ ــتگاه های مربـ ــاخت دسـ سـ
کـــرد. آن هـــا بـــا اتـــکا بـــه دانـــش و  دانشـــگاه ها آغـــاز 
بـــه  را  دســـتگاه ها  ایـــن  توانســـتند  باورشـــان  البتـــه 
کامـــل و در قالـــب قطعـــات فلـــزی، مدار هـــا و  طـــور 
گام اســـتوار  تـــا اولیـــن  کننـــد  نرم افزار هـــا بازســـازی 

خـــود را بـــه ســـمت خودکفایـــی بردارنـــد.
کـــه زمانـــی بـــا چنـــد  کوچکـــی  حـــاال همـــان شـــرکت 
ســـاخت  و  کم تجربـــه  و  جـــوان  فارغ التحصیـــل 
بـــود، بیـــش از  کـــرده  تجهیـــزات دانشـــگاهی آغـــاز 
۶00 نفـــر پرســـنل دارد و جـــزو بزرگتریـــن، موثریـــن و 
درخشـــان ترین شـــرکت های ســـازنده صنعـــت بـــرق 
محســـوب می شـــود و البتـــه در رده مجموعه هـــای 
مهنـــدس  اســـت.  گرفتـــه  قـــرار  نیـــز  بنیـــان  دانـــش 
ـــه و دوســـتانه ایـــن موفقیت هـــا  ـــار البتـــه خاضعان بردب
کـــه  کار تیمـــی منســـجم می دانـــد  را حاصـــل یـــک 
کارگـــر تـــا مهنـــدس و مدیـــر در آن یـــک  همـــه پرســـنل از 
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ــد. ــاوی دارنـ ــهم مسـ سـ
افزارآزمـــا در ســـایه مدیریـــت تجربـــه، دانـــش و تدبـــر 
او، عـــاوه بـــر مشـــارکت در هیات هـــای بازنویســـی 
کار،  ســـرفصل های درســـی آمـــوزش و پـــرورش و وزارت 
کنتور هـــای  ســـهمی غیرقابـــل انـــکار در خودکفایـــی 
هوشـــمند دارد. ایـــن شـــرکت در ســـال های پـــس از 
کـــه  انقـــاب و در بحبوحـــه تحریم هـــای مختلفـــی 
ــهمی  ــد، سـ ــل می شـ ــورمان تحمیـ کشـ ــه  ــاله بـ ــر سـ هـ
قابـــل توجـــه در تولیـــد و تامیـــن تجهیـــزات و قطعـــات 

کلیـــدی صنعـــت بـــرق داشـــت.
حـــوزه  از  دیگـــری  بخـــش  هـــم  مخابـــرات  البتـــه 
توقـــف  دلیـــل  بـــه  اســـت.  شـــرکت  ایـــن  فعالیـــت 
واردات برخـــی از دســـتگاه هـــای مخابراتـــی پـــس از 
انقـــاب، شـــرکت مخابـــرات از ســـال ۶8 ســـاخت 
کار خـــود قـــرار مـــی دهـــد.  داخـــل آن هـــا را در دســـتور 
ــده دار  ــت را عهـ یـ ــن مامور ــا ایـ ــزار آزمـ ــک افـ الکترونیـ
ایـــن دســـتگاه ها  از هفـــت ســـال  پـــس  و  می شـــود 
نـــوع  یـــک دهـــم قیمـــت  کیفیـــت و  بـــا بهتریـــن  را 

می ســـازد. آمریکایـــی اش 
از  را  خـــود  کار  یـــت  محور او  بعـــدی  گام  در 
و  بـــرد  کنتـــور  ســـمت  بـــه  آموزشـــی  دســـتگاه های 
گســـترش بخـــش تحقیقـــات شـــرکت، طراحـــی  بـــا 
کنتور هـــا را آغـــاز و اولیـــن خـــط تولیـــد شـــرکتش را بـــا 
ـــدازی  ـــور راه ان کنت ـــزار  ـــون و 800 ه ـــک میلی ـــت ی ظرفی

کنتـــور  کـــرد و امـــروز ایـــن ظرفیـــت را تـــا 1۲ میلیـــون 
افزایـــش داده اســـت. حـــاال مهنـــدس جمشـــید بردبـــار 
ـــاخت  ـــای س کنتور ه ـــی از  ـــون ایران ـــه 50 میلی ـــه اینک ب

می بالـــد. می کننـــد،  بهره بـــرداری  او  شـــرکت 
هیـــات  در  عضویـــت  بـــر  عـــاوه  بردبـــار  مهنـــدس 
مدیـــره ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران، در بنیـــاد 
شـــریف،  صنعتـــی  دانشـــگاه  بـــه  وابســـته  شـــریف 
شـــهر  خدمـــات  شـــرکت  و  مکاترونیـــک  انجمـــن 
صنعتـــی هشـــتگرد نیـــز عضـــو هیـــات مدیـــره اســـت و 
ـــع  ـــرژی و صنای ـــادرات ان ـــیون ص ـــت در فدراس عضوی
کمیتـــه رابـــط ســـیرد ایـــران، انجمـــن  وابســـته ایـــران، 
علمـــی شـــبکه هوشـــمند انـــرژی، انجمـــن مخترعیـــن 
ابـــزار دقیـــق  و  کنتـــرل  کشـــور، انجمـــن مهندســـان 
ایـــران و چندیـــن انجمـــن و تشـــکل دیگـــر را در ســـوابق 

گنجانـــده اســـت. کاری خـــود 
جمشـــید بردبـــار عـــاوه بـــر اینکـــه چندیـــن بـــار بـــه 
ـــه دلیـــل  ـــده شـــده، ب ـــه برگزی عنـــوان صادرکننـــده نمون
توســـعه صـــادرات محصـــوالت دانش بنیـــان و نیـــز 
ـــر  کنتور هـــای هوشـــمند مـــورد تقدی فنـــاوری ســـاخت 
گرفتـــه اســـت. نشـــان ملـــی برتریـــن مدیریـــت  قـــرار 
موفـــق در توســـعه تولیـــدات ملـــی، نشـــان زریـــن ســـه 
ســـتاره برتـــر اعتمـــاد مشـــتریان، لـــوح تقدیـــر خیریـــن 
هـــم  بـــرق  صنعـــت  برتـــر  کارآفریـــن  و  مدرسه ســـاز 
بخـــش دیگـــری از افتخـــارات پرشـــمار ایـــن مدیـــر 

ــرق اســـت. ــده صنعـــت بـ ارزنـ
ــداوم  ــاش مـ ــت و تـ ــال فعالیـ ــس از ۴0 سـ ــاال او پـ حـ
در صنعـــت بـــرق، از ســـوی فرهنگســـتان علـــوم بـــه 
کشـــور برگزیـــده  عنـــوان یکـــی از مهندســـان برجســـته 
شـــده و قـــرار اســـت پنجـــم اســـفند مـــاه و در هشـــتمین 
و  مهندســـی  برجســـته  اســـتادان  از  تجلیـــل  دوره 
شـــانزدهمین دوره تجلیـــل از مهندســـان برجســـته 
کشـــور از او و یـــازده شـــخصیت علمـــی، پژوهشـــی و 

صنعتـــی دیگـــر تقدیـــر شـــود.
کـــه  شـــعار  ایـــن  بـــا  بردبـــار  جمشـــید  مهنـــدس 
»مشـــکات همیشـــه بـــوده و خواهنـــد بـــود، ایـــن مـــا 
کـــه بایـــد بـــا امیـــد بـــه آینـــده، بیشـــتر تـــاش  هســـتیم 
کنیـــم.« چهـــار دهـــه فـــراز و نشـــیب را پشـــت ســـر 
گذاشـــته و حـــاال حاصـــل ایـــن ســـال های پرتـــاش، 
انتخـــاب شایســـته او بـــه عنـــوان مهنـــدس برجســـته 

کشـــور اســـت. کامپیوتـــر  صنعـــت بـــرق و 
را  ناپذیـــرش  خســـتگی  هـــای  تـــاش  پـــاداش  او 
ــا نامـــش بـــه عنـــوان یکـــی از چهـــره هـــای  می گیـــرد تـ
مانـــدگار و برجســـته صنعـــت بـــرق و خدماتـــش بـــرای 
کلیـــدی و ملـــی در  ایجـــاد خودکفایـــی در یـــک حـــوزه 

یـــخ ایـــن صنعـــت ثبـــت شـــود.▪ تار

مهندس جمشید بردبار با این 
شعار که »مشکالت همیشه 

بوده و خواهند بود، این ما 
هستیم که باید با امید به آینده، 

بیشتر تالش کنیم.« چهار 
دهه فراز و نشیب را پشت سر 

گذاشته و حاال حاصل این 
سال های پرتالش، انتخاب 

شایسته او به عنوان مهندس 
برجسته صنعت برق و کامپیوتر 

کشور است



گزارش کمیته عضویت سندیکای صنعت برق ایران، در دوره گذشته 10 شرکت جدید به اعضای سندیکا پیوسته اند.  به 

نورکو )عدل نور صفاهان(
ی برق- بازرگانی حوزه فعالیت: پیمانکاری، تولید انتقال و توزیع نیرو

گروه: پیمانکاران خطوط انتقال نیرو
مدیرعامل: امیرحسین فیروزی

تلفن: 0۲1-88۶۲5۲15، 0۴5-3۲789993
فکس: 0۴5-3۲78755۴

ک  آدرس: تهران، خیابان ماصدرا، خیابان شیخ بهایی شمالی، نبش کوچه معصومی، پا
۴1، طبقه 5 واحد ۲۶

info@smartsazan.com :ایمیل

مهندسی مشاور توس اشتات
حوزه فعالیت: خدمات مشاوره و مدیریت طرح در زمینه تولید ، توزیع و انتقال نیرو

گروه: مهندسی مشاور
مدیرعامل: مهدی نعیمی

تلفن: 051-3883۶070
فکس: 051-38837080

ک 100، ساختمان سرو،  شرکت  آدرس: مشهد ،بلوار هاشمیه، نبش هاشمیه 7۶، پا
مهندسی مشاور توس اشتات
info@tousstadt.com :ایمیل

www.tousstadt.com :وب سایت

آلومتک
حوزه فعالیت: تولید هادی های فشار قوی و پروفیل آلومینیومی و راد آلومینیومی

کابل گروه: سازندگان انواع سیم و 
مدیرعامل: مهدی سهرابی

تلفن: 0۲1-88809۶3۴، 0۲1-8885۲۴3۲
فکس: 0۲1-888901۶3

ک ۲1،  کریم خان زند، خیابان استاد نجات اللهی، خیابان ورشو، پا آدرس: تهران،خیابان 
واحد 9،10،11،کدپستی 1598۶898۲1

gh.sohrabi@alumtekcorp.com،  y.pakdel@alumtekcorp.com:ایمیل
www.alumtekcorp.com :وب سایت

گرم گستر  توانیر 
حوزه فعالیت: پیمانکاری شبکه های توزیع برق

یع گروه: پیمانکاران توز
مدیرعامل: محمد اعتضادی

تلفن: 031-۴58۴71۶0
فکس: 031-۴58۴71۶۲

آدرس: اصفهان، خیابان پروین، خیابان صباحی، خیابان شهید ابراهیمی، کوچه بسیج، 
ک 85 پا

info@tggco.ir :ایمیل
www.tggco.ir :وب سایت

بهسان آروین نیرو
حوزه فعالیت: تابلو برق-برق-تاسیسات-بازرگانی

گروه: خدمات مهندسی بازرگانی
مدیرعامل: حسن طاهری پری

تلفن: 0۲1-339705۴0
فکس: 0۲1-33970539

ک 1۶، طبقه دوم، واحد ۴ کوچه امین زاده، پا آدرس: تهران، خیابان الله زار نو، 
behsan_technic@yahoo.com :ایمیل

10خیر مقدم  به اعضای جدید
عضوجد ید

کام نیرو فیدار
حوزه فعالیت: نیرو - تاسیسات

گروه: پیمانکاران و سازندگان پستهای فشار قوی
مدیرعامل: علی احمدی
تلفن: 0۲1-8853۴۶۲8

فکس: 0۲1-8853۴۶۲5
ک 18،  آدرس: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان بخارست، کوچه پژوهشگاه )دوم(، پا

واحد 9
manager@comniroo.com :ایمیل
www.comniroo.com :وب سایت

ساتل تابلو آسیا
حوزه فعالیت: تابلو برق

گروه: سازندگان انواع تابلوهای برق
مدیرعامل: مسعود یعقوبی

تلفن: 0۲1-57718
فکس: 0۲1-339598۲1

ک  آدرس: تهران، خیابان سعدی شمالی، پایین تر از خیابان منوچهری، خیابان زوارئیان، پا
13، واحد 5

info@sateltablo.ir :ایمیل

فرداد انرژی سبالن
حوزه فعالیت: نیرو )روشنائی معابر و جاده ها(-تاسیسات و تجهیزات

گروه: پیمانکاران عمومی
مدیرعامل: محسن رحیمی

تلفن: 0۲1-۴8۶۲0
فکس: 0۲1-۴3858803

کیلومتر 5 جاده مخصوص  آدرس: تهران، شهرک آزادی، بزرگراه امیر سرلشگر حسین لشگری، 
ک 95،طبقه همکف کرج، جنب آمیکو، پا

fardadenergy@gmail.com :ایمیل

فنی و مهندسی پویش )پایش وضعیت یکتا شرق(
حوزه فعالیت: خدمات آزمایشگاهی، آنالیز روغن ترانسفورماتور و تجهیزات مکانیکی و ...

گروه: سازندگان لوازم و تجهیزات جانبی سیستمهای برق
مدیرعامل: محمدجواد مسعودی

تلفن: 0۲1-8853۴۴3۴
فکس: 0۲1-8853۴۴۴3۴

ک 3،  کوچه فرهاد، پا آدرس: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر )آپادانا(، 
طبقه ۲، واحد 5

info@pouyesh.co، marketing@pouyesh.co :ایمیل
www.pouyesh.co :وب سایت

فن آوران اطالعات سیوان
حوزه فعالیت: اتوماسیون و مخابرات

گروه: سیستمهای اتوماسیون و مخابرات
کی مدیرعامل: محمدتقی خا

تلفن: 0۲1-۴3۴79000
فکس: 0۲1-۴3857۲87

ک 38، طبقه اول شمالی آدرس: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، پا
info@cone.co.ir، mkhaki@cone.co.ir، h.sahebi@cone.co.ir :ایمیل

www.cone.co.ir :وب سایت
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جناب آقای مهندس جلیل نواده اباذر
مدیرعامل محترم شرکت پارس ساختار

ـــد  ـــت از تولی ـــس حمای ـــت تندی یاف ـــران در ـــرق ای ـــت ب ـــندیکای صنع ـــیله س بدینوس
ملـــی توســـط شـــرکت پـــارس ســـاختار در دومیـــن جشـــنواره حاتـــم را تبریـــک عـــرض 
کارکنـــان آن مجموعـــه، آرزوی موفقیـــت روزافـــزون دارد. نمـــوده، بـــرای جنابعالـــی و 

جناب آقای مهندس رهنما 
ک  گام ارا مدیرعامل محترم شرکت 

گام اراک را بـــه  بدینوســـیله ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران انتخـــاب شـــرکت 
کیفیـــت برتـــر اســـتان مرکـــزی تبریـــک عـــرض نمـــوده و  کنتـــرل  عنـــوان واحـــد نمونـــه و 

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

جناب آقای مهندس بابک رنجبر
کنترل و مخابرات ایران مدیرعامل محترم شرکت تامین سیستم های 

یافـــت نشـــان عقـــاب طایـــی و  بدینوســـیله ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران در
کیفیـــت طراحـــی و تولیـــد سیســـتم های هوشـــمند و مـــدرن  ــان ملـــی برتریـــن  نشـ
توســـط شـــرکت تحـــت مدیریـــت جنابعالـــی را تبریـــک عـــرض نمـــوده و بـــرای 

کارکنـــان آن مجموعـــه، آرزوی موفقیـــت روزافـــزون دارد. حضرتعالـــی و 

جناب آقای مهندس آرش نادعلیان
مدیرعامل محترم شرکت پارس تابلو

بدینوســـیله ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران انتخـــاب شـــرکت پـــارس تابلـــو را بـــه 
کشـــور در ســـال 98 تبریـــک عـــرض نمـــوده و بـــرای  عنـــوان صادرکننـــده نمونـــه 

کارکنـــان آن مجموعـــه، آرزوی موفقیـــت روزافـــزون دارد. حضرتعالـــی و 

جناب آقای مهندس امین 
مدیرعامل محترم شرکت مهندسی شایان تکین

بدینوســـیله ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران انتخـــاب جنابعالـــی را بـــه عنـــوان 
کشـــور تبریـــک عـــرض نمـــوده و بـــرای  تولیدکننـــده برتـــر در حـــوزه صنعـــت بـــرق 

کارکنـــان آن مجموعـــه، آرزوی موفقیـــت روزافـــزون دارد. حضرتعالـــی و 

جناب آقای مهندس فارسی
مدیرعامل محترم شرکت یاسان 

بدینوســـیله ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران انتخـــاب شـــرکت یاســـان را بـــه عنـــوان 
ــرای  ــوده و بـ ــرض نمـ ــک عـ ــال 98 تبریـ ــزی در سـ ــتان مرکـ ــه اسـ ــده نمونـ صادرکننـ

کارکنـــان آن مجموعـــه، آرزوی موفقیـــت روزافـــزون دارد. حضرتعالـــی و 

جناب آقای مهندس محمدی 
مدیرعامل محترم شرکت قوی ساز نیرو

بدینوســـیله ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران موفقیـــت شـــرکت قوی ســـاز نیـــرو 
ــرای  ــتان اردبیـــل را تبریـــک عـــرض نمـــوده و بـ ــاور اسـ ــوان واحـــد فنـ کســـب عنـ در 

کارکنـــان آن مجموعـــه، آرزوی توفیـــق روزافـــزون دارد. حضرتعالـــی و 

جناب آقای مهندس بیگی 
کابل یزد مدیرعامل محترم شرکت سیم و 

کابـــل یـــزد  بدینوســـیله ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران انتخـــاب شـــرکت ســـیم و 
ـــزد در ســـال 98 تبریـــک عـــرض نمـــوده و  ـــه اســـتان ی ـــه عنـــوان صادرکننـــده نمون را ب

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

پیام تقدیر و تبریک

جناب آقای مهندس عبهری
مشاور ارشد محترم سندیکای صنعت برق ایران 

گرامیتـــان را تســـلیت عـــرض نمـــوده، بـــرای  کمـــال تاثـــر و تاســـف، درگذشـــت پـــدر  بـــا 
آن مرحـــوم علـــو درجـــات و بـــرای بازمانـــدگان صبـــر و شـــکیبایی آرزومندیـــم.

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

گرامیتـــان را تســـلیت عـــرض نمـــوده، بـــرای  کمـــال تاثـــر و تاســـف، درگذشـــت پـــدر  بـــا 
آن مرحـــوم علـــو درجـــات و بـــرای بازمانـــدگان صبـــر و شـــکیبایی آرزومندیـــم.

جناب آقای دکتر سعیدی
عضو محترم هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران

گرامیتـــان را تســـلیت عـــرض نمـــوده،  ــر و تاســـف، درگذشـــت دایـــی  کمـــال تاثـ ــا  بـ
بـــرای آن مرحـــوم علـــو درجـــات و بـــرای بازمانـــدگان صبـــر و شـــکیبایی آرزومندیـــم.

جناب آقای مهندس صفر نوراله
ریاست سابق محترم شعبه اصفهان سندیکای صنعت برق ایران

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

جناب آقای مهندس محمودیان 
مدیرعامل محترم شرکت فرآورده سازان شایان

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

آرزومندیـــم.

کهفی قانع  جناب آقای مهندس 
تولیدکننـــدگان  کارفرمایـــی  صنفـــی  انجمـــن  مدیـــره  هیـــات  محتـــرم  رئیـــس 

بـــرق ایـــران تابلوهـــای 
گرامیتـــان را تســـلیت عـــرض نمـــوده،  کمـــال تاثـــر و تاســـف، درگذشـــت خواهـــر  بـــا 
ـــم. ـــدگان صبـــر و شـــکیبایی آرزومندی ـــرای بازمان ـــرای آن مرحومـــه علـــو درجـــات و ب ب

ـــان  ـــدادی از هموطنانم ـــن تع ـــان باخت ـــبت ج ـــه مناس ـــندیکا ب ـــلیت س ـــام تس پی
در حادثـــه هواپیمـــای اوکرایـــن 

ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران داغ بـــزرگ از دســـت دادن مســـافران هواپیمـــای 
بـــه خصـــوص درگذشـــت دکتـــر رزگار  کیـــف اوکرایـــن،  بـــه  شـــماره 75۲ تهـــران 
رحیمـــی؛ از مدیـــران توانمنـــد شـــرکت آی ســـی اس و همســـر و فرزندشـــان در ایـــن 
حادثـــه دلســـوز را بـــه تمامـــی هموطنـــان و داغـــداران تســـلیت عـــرض نمـــوده، بـــرای 
ـــر و شـــکیبایی آرزومنـــد اســـت.  ـــدگان صب ـــرای بازمان ـــو درجـــات و ب ـــزان عل ـــن عزی ای

پیام تسلیت
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