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بودجه 99؛ سرد و سا کن و کم امید

۴
سرمقاله

الیحـــه بودجـــه ســـال  1399در زمـــان مقـــرر بـــه
مجلـــس تقدیـــم شـــد .ایـــن الیحـــه قـــرار اســـت
آغـــازی عملیاتـــی بـــر کاهـــش اتـــکای بودجـــهای
کشـــور بـــه منابـــع نفتـــی باشـــد .اگرچـــه دولـــت بـــا
در نظـــر گرفتـــن رونـــد رو بـــه نـــزول بهـــای نفـــت و
همچنیـــن تحریمهـــای گســـترده نفتـــی ،بهـــای
نفـــت در ســـال  99را  50دالر و ســـقف فـــروش آن را
روزان ــه ی ــک میلی ــون بش ــکه در نظ ــر گرفت ــه و ت ــاش
ک ــرده تصوی ــری واقع ــی از می ــزان درآمده ــای نفت ــی
کشــور در ســال آینــده ایجــاد کنــد ،امــا واقعیــت ایــن
اســت کــه حتــی کاهــش صــد هــزار بشــکهای فــروش
نفــت در هــر روز کشــور را بــا کســری بودجــهای بــزرگ
مواجـــه خواهـــد کـــرد.
بررس ــی الیح ــه بودج ــه س ــال آت ــی نش ــان میده ــد
ک ــه مناب ــع عموم ــی ک ــه ش ــامل درآمده ــا ،واگ ــذاری
داراییهـــای ســـرمایهای و واگـــذاری داراییهـــای
مال ــی اس ــت بای ــد ب ــه رقم ــی بال ــغ ب ــر  ۴8۴ /5ه ــزار
میلیـــارد تومـــان برســـد کـــه بیـــش از نیمـــی از ایـــن
رق ــم متک ــی ب ــر درآمده ــای دول ــت اس ــت .ب ــر اس ــاس
پیشبینیهـــای صـــورت گرفتـــه بـــرای تحقـــق
بودج ــه س ــال  99ق ــرار اس ــت نزدی ــک ب ــه  5۴درص ــد
از کل منابــع و در حــدود  ۲۶1هــزار میلیــارد تومــان را
از مجمــوع درآمدهــای مالیاتــی ،درآمدهــای حاصــل
از مالکی ــت دول ــت ،درآمده ــای حاص ــل از ف ــروش
کاال و خدمـــات ،درآمدهـــای حاصـــل از جرایـــم و
خس ــارات و درآمده ــای متفرق ــه تامی ــن ش ــود.
بــه ایــن ترتیــب شــاید بتــوان ایجــاد فشــار مضاعــف
مالیاتــی را بــر آن بخــش از اقتصــاد کــه دفاتــر مالیاتــی
شـــفافتری دارنـــد و اساســـا فعـــاالن اقتصـــادی
بخ ــش مهم ــی از آن را تش ــکیل میدهن ــد ،یک ــی از
محتملتریــن پیامدهــای کاهــش اتــکای بودجــه بــه
درآمده ــای نفت ــی دانس ــت .اگرچ ــه اقتص ــاد وابس ــته
ب ــه مالی ــات ب ــرای توس ــعه راه ــی بس ــیار هموارت ــر از
اقتصــاد وابســته بــه نفــت دارد ،امــا در ایــران بــه ســه
دلیــل مشــخص ســتون کــردن مالیــات در بودجــه بــا
چال ــش ج ــدی مواج ــه اس ــت.
اول؛ ســـهم بـــزرگ دولـــت ،نهادهـــای عمومـــی و
شـــرکتهای تابعـــه در اقتصـــاد ایـــران ،عملکـــرد
ســایر بازیگــران اقتصــادی را بــه ویــژه زنجیــره تامیــن
حوزههـــای زیرســـاختی ،تحـــت تاثیـــر قـــرار داده
اســـت .کمبـــود منابـــع مالـــی ،رکـــود و ناکارآمـــدی
مدیریتـــی در ایـــن ســـاختار تمامـــا دولتـــی عمـــا
ب ــه سیاس ــتگذاریهایی منج ــر ش ــده ک ــه صنای ــع
ســاخت محــور و در نگاهــی کلــی بخــش خصوصــی
واقع ــی کش ــور را تضعی ــف ک ــرده اس ــت .ب ــه همی ــن
دلیـــل در شـــرایطی کـــه ایـــن بخـــش بـــا تحریـــم،
بیثباتیهـــای گســـترده اقتصـــادی و صدمـــات

جبرانناپذیـــر ناشـــی از آن و همچنیـــن مطالبـــات
انباشـــته شـــده از دولـــت مواجـــه اســـت ،تحمیـــل
مـــوج جدیـــدی از مالیاتهـــا میتوانـــد بســـتر
زمینگیـــر شـــدن بنگاههـــا بـــه ویـــژه شـــرکتهای
کوچـــک و متوســـط را فراهـــم کنـــد.
دوم؛ نبـــود یـــک سیاســـت مـــدون و ســـاختار
مشـــخص بـــرای تعریـــف جامعـــهای کـــه بایـــد
مالی ــات بدهن ــد ،ی ــک چال ــش ج ــدی ب ــرای تامی ــن
درآمدهـــای مالیاتـــی پیشبینیشـــده در بودجـــه
ســـال  1399محســـوب میشـــود .دولـــت پیـــش از
جایگزینــی مالیــات بــه جــای بخشــی از درآمدهــای
نفت ــی بای ــد طی ــف خاکس ــتری ف ــراری از مالی ــات را
شناســایی و زمینــه را بــرای اخــذ عادالنــه و منصفانــه
مالی ــات از آنه ــا فراه ــم میک ــرد .نب ــود ای ــن س ــاختار
بیهیــچ تردیــدی بــه گســترش ایــن قشــر خاکســتری
در پرداخــت مالیــات منجــر شــده ،دســت دولــت را
بــرای تامیــن درآمدهــای مالیاتــیاش خواهــد بســت
و ام ــکان ایج ــاد م ــوج جدی ــدی از کس ــری بودج ــه را
قـــوت میبخشـــد.
ســـوم؛ صنایـــع بـــزرگ و مـــادر در حـــوزه پرداخـــت
مالی ــات ب ــا امتی ــازات پنه ــان و آش ــکار گس ــتردهای
مواجهن ــد ک ــه دول ــت هن ــوز ه ــم ب ــرای ح ــذف آنه ــا
چـــاره ای نیندیشـــیده اســـت .درصـــد مالیـــات در
نظ ــر گرفت ــه ش ــده ب ــرای ف ــوالد ،م ــس ،آلومینی ــوم و
حت ــی صنای ــع پتروش ــیمی ک ــه همگ ــی از یارانهه ــای
ان ــرژی بس ــیار کان ــی برخوردارن ــد ،نس ــبت ب ــه س ــایر
صنایـــع فعـــال ســـاخت محـــور کـــه ارزش افـــزوده
بســـیار باالتـــری نســـبت بـــه آنهـــا دارنـــد و زنجیـــره
تامیـــن گســـتردهای را در خـــود جـــای دادهانـــد،
پایینتـــر اســـت .ایـــن شـــکل از سیاســـتگذاری
صنایـــع را در الیههـــای زیریـــن و درونـــی اقتصـــاد
کش ــور تضعی ــف ک ــرده ،در صورتیک ــه تغیی ــر آن ن ــه
تنه ــا ب ــه تامی ــن بخ ــش قابلتوجه ــی از درآمده ــای
مالیاتـــی پیشبینیشـــده منجـــر میشـــود بلکـــه
میتوان ــد س ــاختاری چاب ــک ،منعط ــف و کارس ــاز
ب ــر سیس ــتم مالیات ــی کش ــور حاک ــم کن ــد.
نکت ــه دیگ ــری ک ــه در الیح ــه بودج ــه س ــال  99قاب ــل
تامـــل بـــه نظـــر میرســـد تامیـــن دو ســـوم از منابـــع
ناشـــی از واگـــذاری داراییهـــای مالـــی بـــه انتشـــار
اوراق مال ــی و اس ــامی اس ــت .در حقیق ــت دول ــت
ایـــن فصـــل را بـــه منظـــور جبـــران عـــدم تحقـــق
درآمدهـــای نفتـــی و مالیاتـــی در نظـــر گرفتـــه و
بهرهگیــری از ظرفیــت کامــل آن بــه دلیــل تحریمهــا،
رکـــود و غیرشـــفاف بـــودن میـــزان نقدشـــوندگی
درآمده ــای نفت ــی و مالیات ــی ،چن ــدان دور از ذه ــن
نیســـت.
بــر ایــن اســاس دولــت در مجمــوع بــر روی واگــذاری

داراییه ــای مال ــی ب ــه می ــزان  1۲۴ /7ه ــزار میلی ــارد
توم ــان حس ــاب ب ــاز ک ــرده ک ــه دو س ــوم از مناب ــع ای ــن
فص ــل ،مع ــادل  80ه ــزار میلی ــارد توم ــان ،از ف ــروش
و واگ ــذاری ان ــواع اوراق مال ــی و اس ــامی ب ــه دس ــت
میآیـــد .بـــه عـــاوه طبـــق برنامـــه ششـــم توســـعه
س ــقف مج ــاز دول ــت ب ــرای انتش ــار اوراق مع ــادل 50
ه ــزار میلی ــارد توم ــان ب ــوده ک ــه الیح ــه بودج ــه ،99
از ایـــن ســـقف بـــه میـــزان  30هـــزار میلیـــارد تومـــان
س ــبقت گرفت ــه اس ــت .ای ــن ام ــر ب ــه معن ــای ایج ــاد
تعه ــدات آت ــی حت ــی ب ــرای دول ــت س ــیزدهم اس ــت
و میتوانـــد بـــرای شـــرکتها بـــه ویـــژه شـــرکتهای
کوچـــک و متوســـط در حوزههـــای احـــداث و
عمرانـــی مسالهســـاز باشـــد.
چــرا کــه کارفرمایــان دولتــی بــه دلیــل عــدم دسترســی
بـــه منابـــع مالـــی ،پروژههـــا را کـــه شـــاهرگ حیاتـــی
شـــرکتهای ســـازنده ،پیمانـــکار ،تامینکننـــده و
مشــاور در حــوزه زیرســاختی هســتند ،بــر مبنــای ایــن
اوراق تعریـــف میکننـــد کـــه اساســـا نقدشـــوندگی
بس ــیار گران ــی دارن ــد و ن ــرخ تنزی ــل آنه ــا در بازاره ــای
مالــی گاهــا تــا  35درصــد هــم افزایــش مییابــد .ایــن
مس ــاله ع ــاوه ب ــر ایج ــاد تعه ــدات مال ــی بلندم ــدت
ب ــرای دول ــت ،میتوان ــد زمینهه ــای زیانب ــاری ه ــم
ب ــرای ش ــرکتها داش ــته باش ــد.
بـــه جـــز ایـــن سیاســـتهای کان کـــه قضـــاوت در
خص ــوص می ــزان کارگش ــایی آنه ــا در اقتص ــاد کش ــور
را بایـــد بـــه زمـــان ســـپرد ،بودجـــه پیشبینیشـــده
بـــرای صنعـــت بـــرق بـــا تغییـــر چندانـــی مواجـــه
نشـــده و وزارت نیـــرو بـــا وجـــود کســـری قابلتوجـــه
بودج ــه ،عقبماندگ ــی چن ــد ه ــزار میلی ــارد تومان ــی
از ســـرمایهگذاریهای برنامهریـــزی شـــده و رونـــد
نزولـــی توســـعه زیرســـاختها در ایـــن صنعـــت،
همچنــان بایــد بــا شــیب آرام افزایــش قیمــت هفــت
درص ــدی ب ــرق کاره ــا را پی ــش بب ــرد.
بنابرای ــن در ش ــرایطی ک ــه اقتص ــاد ب ــرق روی هم ــان
م ــدار بیم ــار و ناهم ــوار گذش ــته حرک ــت میکن ــد،
نمیت ــوان امی ــد چندان ــی ب ــه تغیی ــر ش ــرایط ،کاه ــش
رکـــود و بازگشـــت صنعـــت بـــرق بـــه روال توســـعه
داش ــت .بیتردی ــد فع ــاالن صنع ــت ب ــرق ه ــم مانن ــد
س ــایر صنای ــع کش ــور س ــالی بس ــیار دش ــوار در پی ــش
خواهن ــد داش ــت ب ــا ای ــن تف ــاوت ک ــه ع ــدم توس ــعه
زیرســـاختی ایـــن صنعـــت ،میتوانـــد عواقـــب
گســـتردهای در پـــی داشـــته باشـــد کـــه خاموشـــی
و هزینههـــای ناشـــی از آن تنهـــا بخشـــی از ایـــن
پیامده ــا خواه ــد ب ــود .ب ــا ای ــن بودج ــه بای ــد مانن ــد
ســـال گذشـــته بـــه بـــارش هـــا و رکـــود و کـــم کاری
مس ــتمر صنای ــع امی ــد بس ــت ن ــه توس ــعه صنع ــت
ب ــرق▪.
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بدهیهای دولت به
بخشخصوصی در حوزه برق
به شکل مستمر در حال انباشته
شدناست.نتیجهاینکهمسیر
توسعهصنعتبرقتحتالشعاع
قرار میگیرد و در نهایت با یک
اقتصاد ناپایدار و متزلزل روبهرو
خواهیمشد

گرفتگیهایبرق
در بودجه
بودجـــه یکـــی از مهمتریـــن اســـناد سیاســـتهای
مالـــی و اقتصـــادی بســـیاری از دولتهـــا از جملـــه
دولـــت ایـــران بهشـــمار مـــیرود .درجـــه اهمیـــت
بــاالی ایــن ســند بــه ایــن دلیــل اســت کــه مهمتریــن
ابـــزار دولـــت بـــرای تحقـــق سیاســـتهای مالـــی
و اقتصـــادی محســـوب میشـــود و بـــه نوعـــی
چش ــمانداز ی ــک س ــال اقتص ــاد کش ــور را پی ــشروی
فع ــاالن اقتص ــادی و تمام ــی عوامل ــی ک ــه در ارتب ــاط
بــا مســائل اقتصــادی فعالیــت دارنــد ،قــرار میدهــد.
جزئی ــات الیح ــه بودج ــه س ــال  99نش ــان میده ــد
بودج ــه کل س ــال آین ــده ب ــا رقم ــی بال ــغ ب ــر  ۴8۴ه ــزار
میلی ــارد توم ــان بس ــته ش ــده اس ــت.
نخســتین نقــد جــدی بــه بودجــه ســال آینــده از ایــن
جهـــت وارد اســـت کـــه نظـــرات بخشخصوصـــی
صنع ــت ب ــرق ن ــه در جلس ــات کارشناس ــی و ن ــه در
جلســـات اصلـــی تصمیمگیـــری تاثیرگـــذار نبـــوده
اســـت .هـــر چنـــد همچنـــان ایـــن فرصـــت وجـــود
دارد تـــا بخشخصوصـــی بـــا حضـــور در جلســـات
مجلـــس و جلســـات مرتبـــط در کمیســـیونهای
تخصص ــی نظ ــرات و ایدهه ــای خ ــود را بی ــان کن ــد.
ام ــا نق ــد ج ــدی دوم ب ــه تمرک ــز سیاس ــتگذاران در
تخصیـــص منابـــع بـــه نهادهـــای ذیربـــط ارتبـــاط
دارد .س ــند مال ــی دول ــت (بودج ــه) ش ــاید در ظاه ــر
بـــا تمرکـــز روی چارچـــوب تخصیـــص منابـــع بـــه
نهادهـــای ذیربـــط بـــرای اداره و اقتصـــاد کشـــور
بس ــته ش ــده باش ــد ،ام ــا نکت ــهای ک ــه بای ــد روی آن

تمرکــز بیشــتری داشــت ایــن موضــوع اســت کــه ایــن
س ــازوکار ب ــرای فع ــاالن بخشخصوص ــی از اهمی ــت
باالیـــی برخـــوردار اســـت.
دلی ــل آن ه ــم بس ــیار روش ــن اس ــت؛ زی ــرا اقتص ــاد م ــا
ی ــک اقتص ــاد دولت ــی و نفتمح ــور اس ــت و چنی ــن
اقتص ــادی بدونش ــک تم ــام بازیگ ــران خ ــود بهوی ــژه
بخشخصوصـــی را تحتالشـــعاع قـــرار میدهـــد.
نفــوذ دولــت در بخــش اقتصــاد کشــور تاثیــر گســترده
و عمیق ــی ب ــر روی فعالیته ــای بخشخصوص ــی
بهوی ــژه فع ــاالن صنع ــت ب ــرق بهعن ــوان ی ــک بخ ــش
زیربنایــی دارد .در ایــن میــان فضــای کســبوکار هــم
ملتهـــب خواهـــد شـــد و عمدهتریـــن دلیـــل آن هـــم
ای ــن اس ــت ک ــه دول ــت در ای ــن س ــاختار ،خری ــدار و
مصرفکننـــده نهایـــی در بســـیاری از فعالیتهـــا
بهوی ــژه فعالیته ــای زیرس ــاختی مانن ــد ب ــرق ،آب،
راه و ...بهشـــمار مـــیرود.
پیمانـــکاران ،مشـــاوران و ســـازندگانی کـــه در ایـــن
ح ــوزه فعالی ــت دارن ــد ،ب ــه توانمندیه ــای دول ــت در
اســـتفاده از خدمـــات و محصـــوالت تولیدیشـــان
وابس ــته هس ــتند .بنابرای ــن کمب ــود مناب ــع در بودج ــه
تاثیـــر بســـیار گســـترده و عمیقـــی در فعالیتهـــای
اقتصـــادی ماننـــد صنعـــت بـــرق بهجـــا خواهـــد
گذاشـــت .ایـــن وابســـتگی باعـــث شـــده فعـــاالن
بخشخصوصــی همــواره بــه جزئیــات بودجــه توجــه
وی ــژهای داش ــته باش ــند.
یکـــی دیگـــر از موضوعاتـــی کـــه بایـــد بـــه صـــورت

ج ــدی م ــد نظ ــر ق ــرار گی ــرد ای ــن اس ــت ک ــه هم ــواره
در بودجـــه بـــا کســـریهای سیســـتماتیک مواجـــه
هس ــتیم .ش ــاید دلی ــل اصل ــی ای ــن کمب ــود مناب ــع،
بهنوعـــی بـــه یـــک اشـــتباه تاریخـــی بازمیگـــردد.
بودجهنویســـی متاســـفانه در کشـــور مـــا بـــر مبنـــای
مصـــارف تعریـــف میشـــود نـــه بـــر مبنـــای منابـــع.
طبیعتـــا بـــرای اینکـــه دخـــل و خـــرج بـــا یکدیگـــر
همخوان ــی داش ــته باش ــند ،نخس ــتین اق ــدام ب ــرآورد
منابــع در اختیــار اســت تــا بتــوان براســاس آن مخــارج
را تنظی ــم ک ــرد .ام ــا روش بودجهنویس ــی در کش ــور م ــا
کام ــا برعک ــس ای ــن مکانی ــزم تعری ــف ش ــده اس ــت.
سیاس ــتگذاران ابت ــدا مص ــارف را تبیی ــن و س ــپس
بـــر مبنـــای مصـــارف ،منابـــع را تعریـــف میکننـــد.
ایـــن روش بـــه اعتقـــاد بســـیاری از اقتصاددانـــان و
تحلیلگـــران غیرواقعـــی و خوشبینانـــه اســـت.
در بودجهه ــای گذش ــته و در بودج ــه س ــال  99ه ــم
ای ــن ن ــگاه خوشبینان ــه دول ــت در ح ــوزه درآمده ــا
کام ــا محس ــوس اس ــت .بهعن ــوان مث ــال در بودج ــه
 99درآمــد کشــور از محــل فــروش یــک میلیــون بشــکه
نفـــت در نظـــر گرفتـــه شـــده اســـت ،حـــال اینکـــه
بس ــیاری از کارشناس ــان تحق ــق ای ــن می ــزان ف ــروش
نفـــت را پیشبینـــی نمیکننـــد و دقیقـــا از همیـــن
نقط ــه کس ــری بودج ــه آش ــکار و نمای ــان میش ــود.
ایــن اشــکال یــک اشــکال تاریخــی در بودجهنویســی
ماس ــت و قدم ــت چندی ــن س ــاله دارد .دلی ــل ظه ــور
ایـــن ســـاختار در بودجهنویســـی از آنجـــا نشـــات

میگیـــرد کـــه در گذشـــته منابـــع نفـــت سرشـــاری
در کش ــور وج ــود داش ــت و همی ــن موض ــوع باع ــث
ش ــده اس ــت هی ــچگاه ب ــه مناب ــع توجه ــی نش ــود و ب ــا
وج ــود ب ــروز بس ــیاری مش ــکات از جمل ــه تحریمه ــا
ای ــن فرهن ــگ همچن ــان ب ــه ق ــوت خ ــود باق ــی بمان ــد.
ای ــن س ــازوکار ی ــک کس ــری سیس ــتماتیک در بودج ــه
ایجـــاد کـــرده و ایـــن کســـری بهنظـــر میرســـد در
بودج ــه س ــال  99ه ــم نمای ــان ش ــود.
کاهـــش بودجـــه عمرانـــی و در عیـــن حـــال افزایـــش
بودجـــه جـــاری مهمتریـــن آســـیب چنیـــن شـــیوه
بودجهنویس ــی در کش ــور اس ــت و اقتصادم ــان را ب ــه
ی ــک اقتص ــاد نامت ــوازن ب ــدل میکن ــد و آث ــار خ ــود را
در پروژههـــای زیربنایـــی کشـــور از جملـــه صنعـــت
بــرق خواهــد گذاشــت .بهرغــم اینکــه بایــد هــر ســال
متناســب بــا تقاضــای ایجــاد شــده در صنعــت بــرق،
حـــدود  5هـــزار مـــگاوات نیـــروگاه جدیـــد وارد مـــدار
ش ــود ،ام ــا بهدلی ــل کمب ــود مناب ــع بهط ــور متوس ــط
در س ــالهای اخی ــر رقم ــی براب ــر ب ــا  ۲ه ــزار م ــگاوات
وارد م ــدار ش ــده اس ــت .ای ــن درحال ــی اس ــت ک ــه از
یکس ــو توس ــعه پروژهه ــای زیربنای ــی رون ــد کاهش ــی و
نزول ــی دارن ــد و از س ــوی دیگ ــر بدهیه ــای دول ــت ب ــه
بخشخصوص ــی در ح ــوزه ب ــرق ب ــه ش ــکل مس ــتمر
در حــال انباشــته شــدن اســت .نتیجــه اینکــه مســیر
توس ــعه صنع ــت ب ــرق تحتالش ــعاع ق ــرار میگی ــرد و
در نهای ــت ب ــا ی ــک اقتص ــاد ناپای ــدار و متزل ــزل رو ب ــهرو
خواهی ــم ش ــد.

در عی ــن ح ــال رون ــدی ک ــه در کاه ــش بودجهه ــای
عمرانـــی و افزایـــش بودجـــه جـــاری اتفـــاق افتـــاده
اســـت ،باعـــث بـــزرگ شـــدن بخـــش جـــاری و در
نهای ــت ب ــزرگ ش ــدن دول ــت میش ــود؛ موضوع ــی ک ــه
کام ــا ب ــا جزئی ــات برنام ــه شش ــم توس ــعه در تض ــاد
ق ــرار میگی ــرد .ب ــرای جب ــران ای ــن کمب ــود ،یک ــی از
اقداماتـــی کـــه دولـــت در بودجـــه ســـال  99مدنظـــر
قـــرار داده اســـت رفتـــن بـــه ســـمت بـــازار بدهـــی و
انتش ــار اوراق اس ــت ت ــا از طری ــق انتش ــار اوراق ب ــرای
بدهیهـــا و تهاتـــر بدهیهـــا بـــا مطالبـــات تدبیـــری
اندیشـــیده باشـــد.
البتــه ایــن سیاســت دولــت نتایــج خوبــی بــه دســت
نیـــاورده و بـــه نوعـــی انتقـــال بدهیهـــا بـــه آینـــده و
ایجـــاد تعهـــد بـــرای دولتهـــای بعـــدی را رقـــم زده
اس ــت .ای ــن سیاس ــت ش ــاید ب ــرای برخ ــی نهاده ــای
شـــبهدولتی و شـــرکتهای بـــزرگ کارکـــرد داشـــته
باشـــد ،امـــا طبیعتـــا بـــرای شـــرکتهای کوچـــک
و متوســـط کارکـــردی نخواهـــد داشـــت .زیـــرا اوال
ای ــن اوراق ن ــرخ تنزی ــل بس ــیار زی ــادی دارن ــد و ای ــن
نـــرخ تنزیـــل بـــا جریـــان نقدشـــوندگی شـــرکتهای
کوچ ــک و متوس ــط تناس ــبی ن ــدارد؛ در عی ــن ح ــال
شـــرکتهای کوچـــک و متوســـط چنیـــن بدهـــی
بزرگ ــی ندارن ــد ک ــه بخواهن ــد بدهیهایش ــان را تهات ــر
کنن ــد .بهنوع ــی میت ــوان گف ــت ای ــن روش کارآم ــد
نیس ــت.
ح ــال اینک ــه دول ــت قری ــب ب ــه دوس ــوم درآمده ــای

خـــود را از محـــل واگـــذاری داراییهـــای مالـــی از
محــل فــروش ایــن اوراق در نظــر گرفتــه اســت؛ یعنــی
حـــدود  80هـــزار میلیـــارد تومـــان .در صورتـــی کـــه
ســقف انتشــار اوراق در برنامــه ششــم توســعه 50هــزار
میلی ــارد توم ــان اس ــت .ب ــه ای ــن معن ــا ک ــه از س ــقف
برنام ــه در نظ ــر گرفت ــه ش ــده ه ــم باال ت ــر اس ــت و ای ــن
موض ــوع نش ــان میده ــد ک ــه دول ــت ب ــه نوع ــی ب ــرای
آینــده ایجــاد تعهــد میکنــد و ظاهــرا هــم دغدغــهای
ب ــرای ای ــن مس ــاله ن ــدارد.
اکن ــون ش ــاهد ای ــن مس ــاله هس ــتیم ک ــه ی ــا بس ــیاری
از شـــرکتهای کارفرمایـــی در مناقصـــات خـــود
از مکانیزمهـــای پرداخـــت ماننـــد سیســـتم اوراق
اســـتفاده میکننـــد و ایـــن موضوعـــی اســـت کـــه
مـــورد اســـتقبال بخشخصوصـــی قـــرار نمیگیـــرد
یـــا روشهـــای دیگـــری ماننـــد مشـــارکت عمومـــی-
خصوصـــی در طرحهـــای نیمهتمـــام اســـتفاده
میشـــود .امـــروز بالـــغ بـــر  80هـــزار طـــرح نیمهتمـــام
در کشـــور وجـــود دارد کـــه تـــا قبـــل از افزایـــش نـــرخ
ارز ح ــدود  500ه ــزار میلی ــارد توم ــان ب ــرای ب ــه اتم ــام
رســـاندن ایـــن طرحهـــا پیشبینـــی میشـــد کـــه
درحالحاضــر بــا توجــه بــه افزایــش نــرخ ارز و جهشــی
ک ــه داش ــته اس ــت ب ــه نظ ــر میرس ــد ای ــن ع ــدد بس ــیار
بیش ــتر خواه ــد ب ــود و رق ــم کوچک ــی نخواه ــد ب ــود.
دولـــت در بودجـــه ســـنواتی در تبصـــره  19ســـعی
داشـــته کـــه از طریـــق ایجـــاد فضـــای مشـــارکت
بخشخصوص ــی و عموم ــی بتوان ــد ای ــن طرحه ــا را
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ب ــه س ــرانجام برس ــاند ،ام ــا ارزیابیه ــا نش ــان میده ــد
کـــه موفـــق نبـــوده اســـت زیـــرا ســـاختار حقوقـــی و
بوروکراســـیهای اداری ســـاختار مناســـبی نیســـت
و ی ــک م ــدل مال ــی مناس ــب ب ــرای بازده ــی س ــرمایه
بخشخصوصـــی وجـــود نـــدارد و ســـاختارهای
بانک ــی ه ــم ش ــرایط تامی ــن مال ــی ب ــرای ای ــن طرحه ــا
بهوج ــود نم ــیآورد .در ای ــن می ــان نوس ــاناتی ک ــه در
اقتص ــاد کش ــور غیرقاب ــل پیشبین ــی اس ــت مانن ــد
ن ــرخ ارز ،ن ــرخ نهادهه ــا و ...قیم ــت طرحه ــا را تح ــت
تاثی ــر ق ــرار میده ــد و ریس ــک بهرهب ــرداری را افزای ــش
میده ــد .بنابرای ــن میت ــوان گف ــت ای ــن روشه ــا در
بودجـــه ســـالهای قبـــل تکـــرار شـــده و روشهایـــی
اســـت کـــه چنـــدان کارکـــردی در صنعـــت بـــرق
نداش ــته اس ــت.
از ســوی دیگــر رشــد منابــع حاصــل از واگذاریهــا یــا
هم ــان واگذاریه ــای گنجان ــده ش ــده در اص ــل ۴۴
حــدود  1۴۶درصــد در بودجــه قــرار گرفتــه اســت کــه
نش ــان میده ــد ب ــا رش ــد ای ــن مناب ــع مواج ــه هس ــتیم.
ای ــن موض ــوع بیانگ ــر آن اس ــت ک ــه نی ــت دول ــت از
واگ ــذاری کس ــب درآم ــد اس ــت در صورت ــی ک ــه ای ــن
موضـــوع بـــدون اینکـــه اهلیـــت را کنتـــرل کنیـــم و
آین ــده آن وا گ ــذاری برایم ــان مه ــم باش ــد اص ــل ۴۴
را تحتالشـــعاع قـــرار میدهـــد.
یک ــی دیگ ــر از بخشهای ــی ک ــه دول ــت ب ــه آن تکی ــه
ک ــرده و مبل ــغ قابلتوجه ــی ه ــم ب ــرای آن در بودج ــه
دیـــده اســـت ،مالیـــات اســـت .تقریبـــا  5۴درصـــد
مناب ــع بودج ــه متک ــی ب ــه درآمده ــای دول ــت اس ــت،
از جمل ــه درآمده ــای مالیات ــی و درآمده ــای حاص ــل
از فـــروش امـــوال کـــه بیـــش از نصـــف درآمدهـــای
دولتــی بــوده اســت .درآمــد از محــل مالیــات طبیعتــا
موضـــوع مطلـــوب اقتصـــادی اســـت امـــا مشـــروط
ب ــر اینک ــه از روش درس ــت آن انج ــام ش ــود و ب ــا ی ــک
س ــاختار مالیات ــی صحی ــح ،افزای ــش پای ــه مالیات ــی
و گرفت ــن مالی ــات از تم ــام عوام ــل مخاط ــب اخ ــذ
مالیـــات آن را افزایـــش داد.
افزای ــش مالی ــات ب ــدون ن ــگاه ب ــه س ــاختار مالیات ــی
طبیعتـــا آن بخـــش از اقتصـــاد کشـــور را تحـــت
فشـــار قـــرار میدهـــد کـــه بخـــش شناســـنامهدار
اقتصـــاد کشـــور اســـت و عرصـــه را بیشـــتر بـــر آنهـــا
تنـــگ میکنـــد ،در صورتـــی کـــه آنهـــا مالیاتشـــان
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را پرداخـــت میکننـــد .امـــا بخشـــی کـــه مالیـــات
نمیدهنـــد و فرارهـــای مالیاتـــی اتفـــاق میافتـــد
در بخـــش فعالیتهـــای اقتصـــادی زیرزمینـــی
یـــا قاچـــاق ،طبیعتـــا مســـتلزم یـــک ســـازماندهی
مناس ــب اس ــت ت ــا دول ــت بتوان ــد ب ــه ای ــن بخ ــش از
بودجـــه کشـــور تکیـــه کنـــد.
مکانیزم بودجهنویسی صنعت برق
در مجم ــوع بای ــد ب ــه چن ــد نکت ــه در بودج ــه دق ــت و
تمرک ــز ش ــود .ب ــرای موض ــوع بودج ــه ب ــه ی ــک تغیی ــر
پارادایـــم در کشـــور نیـــاز اســـت کـــه بیشـــتر جنبـــه
تغیی ــرات رویک ــردی در بودجهنویس ــی دارد .اوال بای ــد
بودج ــه را ب ــر مبن ــای مناب ــع موج ــود تنظی ــم ک ــرد ،ن ــه
بــر مبنــای مصــارف .ا گــر بتــوان ایــن پارادایــم را تغییــر
داد ،بایــد بــه ظرفیتهــای کشــور در حــوزه اقتصــادی
بیشـــتر توجـــه و حوزههایـــی را کـــه ارزشافـــزوده و
ثـــروت بیشـــتری خلـــق میکننـــد ،تقویـــت کـــرد .از
جملــه ایــن توجهــات بایــد ایــن باشــد کــه تولیــد ملــی
تقوی ــت ش ــود ت ــا رش ــد اقتص ــادی را در پ ــی داش ــته
باش ــد .رش ــد اقتص ــادی بهتنهای ــی کم ــک میکن ــد
اقتص ــاد کش ــور در مس ــیر درس ــت ق ــرار گی ــرد و حت ــی
از ای ــن مح ــل درآمده ــای مالیات ــی بهنوع ــی افزای ــش
پی ــدا میکن ــد و بخ ــش درآم ــدی دول ــت ه ــم ب ــدون
اینکـــه بـــه نفـــت وابســـتگی داشـــته باشـــد تقویـــت
میشـــود.
بخ ــش دیگ ــری ک ــه ب ــا تغیی ــر پارادای ــم ب ــه م ــا کم ــک
میکن ــد ،توج ــه بیش ــتر ب ــه ظرفیته ــای صادرات ــی
اســـت؛ بهویـــژه در صنعـــت بـــرق کـــه توانایـــی
صادراتــی در بخــش تجهیــزات و در بخشخدمــات
دارد کــه متاســفانه ظرفیــت بســیار قابلتوجهــی از آن
مغف ــول مان ــده اس ــت.
ان ــرژی ب ــرق قابلی ــت ص ــادرات ب ــه اع ــدادی بی ــش
از آنچ ــه ام ــروز اع ــام میش ــود را دارد ام ــا ب ــه دلی ــل
اینک ــه کام ــا در تمل ــک دول ــت ق ــرار دارد ص ــادرات
انــرژی بــرق تحــت تاثیــر قــرار گرفتــه اســت و مــا امــروز
از ظرفیتهـــای درآمدزایـــی در ایـــن حـــوزه محـــروم
شـــدهایم .تغییـــر پارادایـــم کمـــک میکنـــد کـــه مـــا
نخســت بــه منابعمــان نــگاه کنیــم و بعــد مصــارف را
تعریــف کنیــم .همچنیــن ســبب میشــود زمانــی کــه
ب ــا کمب ــود مناب ــع مواج ــه میش ــویم ،هزینهه ــا بهوی ــژه

هزینهه ــای دول ــت براس ــاس برنام ــه شش ــم توس ــعه
کاه ــش پی ــدا کن ــد.
براســـاس برنامـــه ششـــم توســـعه پیشبینـــی شـــده
دول ــت هزینهه ــای خ ــود را  15درص ــد کاه ــش ده ــد
در صورتـــی کـــه هزینههـــای دولـــت در بودجههـــای
س ــنواتی ب ــا س ــرعت رو ب ــه افزای ــش اس ــت .بخ ــش
قابلتوجهـــی از ایـــن هزینههـــا بـــه شـــرکتهای
دولتـــی بازمیگـــردد کـــه تقریبـــا  7۴درصـــد بودجـــه
را ب ــه خ ــود اختص ــاص دادهان ــد و هزینهه ــای آنه ــا
نس ــبت ب ــه بودج ــه امس ــال  1۶درص ــد افزای ــش یافت ــه
اســـت .دولـــت بایـــد در ایـــن بخشهـــا هزینههـــای
خ ــود را کاه ــش ده ــد و ب ــه نوع ــی خ ــود را ب ــا ش ــرایط
اقتص ــادی ک ــه ب ــا آن مواج ــه هس ــتیم تطبی ــق ده ــد.
کوچـــک شـــدن دولـــت و واگـــذاری تصدیگریهـــا
و رفتـــن بـــه ســـمت امـــور حاکمیتـــی ،پرداختـــن
بـــه مســـائل اصـــل  ۴۴بـــا روح اصلـــی واگذاریهـــا
بـــه اشـــخاص دارای اهلیـــت ،اصـــاح ســـاختار
مالیات ــی از طری ــق افزای ــش ن ــرخ پای ــه مالیات ــی و اخ ــذ
مالی ــات از تم ــام پایهه ــای مالیات ــی موج ــود و ایج ــاد
ی ــک س ــاختار ش ــفاف و توانمن ــد و ب ــه نوع ــی ایج ــاد
دول ــت الکترونی ــک موث ــر خواه ــد ب ــود.از هم ــه مهمت ــر
حرکــت بــه ســمت واقعــی کــردن قیمــت حاملهــای
ان ــرژی و ح ــذف یارانهه ــای پنه ــان ک ــه ای ــن بخ ــش
ه ــم مناب ــع ز ی ــادی را ب ــه خ ــودش اختص ــاص داده
اس ــت یک ــی دیگ ــر از مس ــیرها خواه ــد ب ــود .در عی ــن
ح ــال قوانی ــن باالدس ــتی مث ــل برنام ــه پنج ــم و شش ــم
یـــا قانـــون هدفمنـــدی ایـــن اجـــازه را میدهـــد کـــه
کمکـــم بـــه ســـمت آزاد کـــردن قیمـــت حاملهـــای
انـــرژی حرکـــت کنیـــم .در صورتـــی کـــه مشـــاهده
میش ــود در بخ ــش ب ــرق همچن ــان رش ــد 7درص ــدی
قیمـــت بـــرق در نظـــر گرفتـــه شـــده اســـت و ایـــن
طبیعت ــا اقتص ــاد ب ــرق را مانن ــد س ــالهای گذش ــته
تحتتاثی ــر ق ــرار خواه ــد داد و اش ــکاالتی را بهوج ــود
میآورد.البتـــه بســـیار شایســـته اســـت کـــه بتوانیـــم
وابس ــتگی بخشخصوص ــی را ب ــه دول ــت ک ــم کنی ــم
و درآمدهـــای بخشخصوصـــی بـــه دولـــت وابســـته
نباشـــد .ایـــن کار بـــه زیرســـاختهایی نیـــاز دارد
ک ــه مهمتری ــن پارامت ــر آن حرک ــت اقتص ــاد دولت ــی ب ــه
س ــمت اقتص ــاد آزاد اس ــت▪.

افزای ــش پای ــه مالیات ــی در کن ــار کاه ــش س ــهم بودج ــه
ســـاالنه کشـــور از درآمدهـــای نفتـــی ،مهمتریـــن و
کلی ــدی تری ــن ویژگ ــی الیح ــه بودج ــه ای اس ــت ک ــه
ب ــه رس ــم ه ــر س ــال در میان ــه ه ــای آذر ب ــه مجل ــس
تقدی ــم ش ــد.
ب ــر اس ــاس گفت ــه و تاکی ــد چندی ــن ب ــاره مس ــئولین
دولتـــی ،بودجـــه  99بلندتریـــن گام دولـــت بـــرای
تغییـــر ســـاختار بودجـــه بـــوده امـــا واکاوی اعـــداد و
ارق ــام مهمتری ــن س ــند مال ــی کش ــور نش ــان م ــی ده ــد
کـــه نمـــی تـــوان بـــه تغییـــرات جـــدی در ســـاختار
بودجهریـــزی کشـــور امیـــدوار بـــود.
اگرچـــه تـــاش شـــده بودجـــه  99بـــا اتـــکا بـــر زوایـــا و
پیامده ــای گس ــترده تحری ــم ه ــا در م ــراودات مال ــی
بیــن المللــی بــه ویــژه حــوزه فــروش نفــت تدویــن شــود
امــا همچنــان بخــش قابــل توجهــی از منابــع عمومــی
 ۴8۴/5هــزار میلیــارد تومانــی دولــت بــه فــروش روزانــه
ی ــک میلی ــون بش ــکه نف ــت وابس ــته اس ــت.
ای ــن ارق ــام در ش ــرایط غیرقاب ــل پی ــش بین ــی کنون ــی
ک ــه ای ــران تح ــت تاثی ــر تحری ــم ه ــا نم ــی توان ــد س ــهم
ثابتـــی از بـــازار جهانـــی نفـــت داشـــته باشـــد ،یـــک
خطــر بالقــوه بــرای کســری بودجــه گســترده محســوب
مـــی شـــود .اگـــر بـــه هـــر دلیلـــی فـــروش ایـــن یـــک
میلی ــون بش ــکه دچ ــار مخاط ــره ش ــود ،قطع ــا بای ــد
منتظ ــر عواق ــب گس ــترده مال ــی ب ــرای کش ــور باش ــیم.
روی دیگـــر الیحـــه بودجـــه ســـال  99افزایـــش پایـــه
مالیاتــی اســت .اگرچــه ایــن راهــکار مــی توانســت بــه
ی ــک نقط ــه عط ــف تاریخ ــی در نظ ــام بودجهری ــزی
کشــور تبدیــل شــود امــا بــه نظــر میرســد پیــاده ســازی
ایــن سیســتم در زمــان مناســبی انجــام نشــده اســت.
درس ــت در زمان ــی ک ــه کش ــور ب ــا ی ــک رک ــود تورم ــی
دنبالـــه دار مواجـــه اســـت ،بخـــش مولـــد اقتصـــاد
زیـــر فشـــار بـــی ثباتـــی هـــا و سیاســـتگذاریهای
نادرس ــت ،عم ــا ب ــه ضعی ــف تری ــن حال ــت خ ــود
رســیده و اقشــار مختلــف کشــور در الیــه هــای درونــی
جامع ــه ب ــا مش ــکات معیش ــتی ج ــدی مواجهن ــد،
اعمـــال ســـاختارهای ســـختگیرانه مالیاتـــی و
افزایــش نــرخ مالیــات ،مــی توانــد بــه مشــکات دامــن
بزن ــد.
پی ــاده س ــازی ی ــک بودج ــه متک ــی ب ــر مالی ــات ب ــدون
تردی ــد نی ــاز ب ــه پی ــش زمین ــه ه ــا و بسترس ــازی های ــی
دارد ک ــه بخش ــی از آنه ــا ب ــه اقتص ــاد وابس ــته اس ــت و
بخ ــش مه ــم دیگ ــری از آنه ــا متک ــی ب ــر حاکمی ــت،
مــردم و ســرمایه اجتماعــی جــاری در بیــن آنهاســت.

امــا چــرا زمــان نامناســبی بــرای تغییــر کانــون درآمــدی
بودجــه اســت؟
ب ــرای ای ــن مس ــاله م ــی ت ــوان دالی ــل متع ــددی ذک ــر
ک ــرد ام ــا دو دلی ــل ش ــاخص آن ب ــه ق ــرار زی ــر اس ــت:
 .1س ــاختار مالیات ــی کش ــور ش ــفاف ،جام ــع و فراگی ــر
نیس ــت .در ای ــن س ــاختار مودی ــان مالیات ــی خ ــوش
حس ــاب ب ــا دفات ــر مال ــی ش ــفاف عمدت ــا مش ــخص
هســتند و فعــاالن اقتصــادی بــه ویــژه در حــوزه مولــد
اقتصـــاد ســـهم قابـــل توجهـــی از ایـــن بخـــش را بـــه
خ ــود اختص ــاص داده ان ــد .ام ــا در مقاب ــل مش ــاغل
پردرآمــد فــراری از مالیــات پرتعدادنــد ،بــدون اینکــه
چارچـــوب تعریـــف شـــده ای بـــرای شناســـایی،
س ــنجش درآم ــد و تعیی ــن مالی ــات منصفان ــه ب ــرای
آنه ــا وج ــود داش ــته باش ــد.
 .۲برخــی از صنایــع پردرآمــد کــه عمدتــا جــزو صنایــع
مـــادر و باالدســـتی هســـتند ،از معافیـــت هـــای
مالیاتــی قابــل توجهــی برخوردارنــد و دولــت علیرغــم
بهـــره بـــرداری ایـــن صنایـــع از انـــرژی ارزان قیمـــت
و منابـــع طبیعـــی ،نخواســـته یـــا شـــاید نتوانســـته
مالی ــات آنه ــا را حداق ــل ب ــا س ــایر صنای ــع براب ــر کن ــد
آن ه ــم در ش ــرایطی ک ــه س ــود س ــاالنه برخ ــی از ای ــن
صنای ــع رقم ــی ب ــاالی  10ه ــزار میلی ــارد توم ــان اس ــت.
ب ــا اس ــتناد ب ــه ای ــن محوره ــا م ــی ت ــوان اس ــتنباط ک ــرد
کــه افزایــش پایــه مالیاتــی مــی توانــد معیشــت مــردم را
متاثــر کــرده و صنایــع مولــد و عمدتــا پاییــن دســتی را
تح ــت فش ــار مضاعف ــی ق ــرار ده ــد .دول ــت پی ــش از
هــر اقدامــی بایــد بازنگــری و بازتعریــف ســاختارهای
مالیات ــی را در دس ــتورکار خ ــود ق ــرار ده ــد ک ــه بودج ــه
مالیـــات محـــور بـــه ابـــزاری بـــرای حاکـــم کـــردن
عدالــت اجتماعــی و اقتصــادی بــدل شــود نــه اهــرم
فش ــار ب ــر مودی ــان خ ــوش حس ــاب مالیات ــی.
در حقیق ــت بودج ــه  99ب ــه عن ــوان مهمتری ــن س ــند
مال ــی س ــال آت ــی م ــی توانس ــت ی ــک تغیی ــر س ــاختار
خفیــف امــا موثــر را در قالــب افزایــش پایــه مالیاتــی بــا
ات ــکا ب ــر صنای ــع پردرآم ــد متک ــی ب ــر مناب ــع طبیع ــی و
انــرژی و شناســایی مشــاغل فــراری از مالیــات دنبــال
کنـــد .امـــا دولـــت بـــاز هـــم ســـاده تریـــن راه را بـــرای
پیچیــده تریــن اقــدام مالــی ســال آینــده اش برگزیــد.
افزایــش یکپارچــه مالیــات بــدون تردیــد مــی توانــد بــه
ی ــک چال ــش ج ــدی ب ــرای فع ــاالن صنعت ــی ب ــه وی ــژه
در صنای ــع س ــاخت مح ــور ب ــدل ش ــود.
نکتـــه حائـــز اهمیـــت دیگـــری کـــه بایـــد بـــه شـــکل
ج ــدی م ــد نظ ــر ق ــرار گی ــرد ای ــن اس ــت ک ــه دول ــت

بـــرای پیـــاده ســـازی مکانیـــزم بودجـــه ای مالیـــات
مح ــور بی ــش از ه ــر چی ــز ب ــه اجم ــاع مل ــی نی ــاز دارد.
قطع ــا جوام ــع توس ــعه یافت ــه ب ــرای ب ــدل ک ــردن نظ ــام
بودجـــه ریـــزی خـــود بـــه یـــک ســـاختار قدرتمنـــد
و اثرگـــذار مالیاتـــی ،بیـــش از هـــر چیـــز همراهـــی
شــهروندان خــود را بــه عنــوان یــک ســرمایه اجتماعــی
گرانقـــدر در اختیـــار دارنـــد.
اف ــکار عموم ــی ب ــدون انج ــام ش ــفاف س ــازی ه ــای
الزم در خصـــوص ســـاختاری کـــه قـــرار اســـت بـــر
دوش درآمدهـــای آنهـــا ســـوار شـــود ،اراده ای بـــرای
همراه ــی ب ــا دول ــت نخواهن ــد داش ــت .ب ــه همی ــن
دلیــل بایــد عــدم اقنــاع شــهروندان و تبییــن الزامــات
ایــن ســاختار بــرای آنهــا را یکــی از جــدی تریــن موانــع
عملیات ــی ش ــدن بودج ــه س ــال آین ــده دانس ــت.
نکت ــه دیگ ــری ک ــه نبای ــد در ای ــن خص ــوص از نظ ــر
دور داشــت ،وضعیــت و جایــگاه فعــاالن اقتصــادی
بـــه ویـــژه در حـــوزه احـــداث ـ شـــامل ســـازندگان،
پیمانـــکاران و مشـــاوران ـ کـــه عمـــده فعالیتهـــای
اقتصـــادی شـــان بـــا دولـــت و منابـــع مالـــی آن گـــره
خـــورده ،در بودجـــه ســـال آتـــی اســـت .بـــه نظـــر
میرس ــد گس ــترده ش ــدن مش ــکات بنی ــادی بودج ــه
در ســـال آتـــی و دامنـــه دار شـــدن مشـــکات ایـــن
حـــوزه چنـــدان دور از ذهـــن نیســـت .در حقیقـــت
کســـری بودجـــه مســـتمری کـــه طـــی ســـال هـــای
اخی ــر ب ــه تن ــاوب ب ــا آن مواج ــه ب ــوده ای ــم یک ــی از ای ــن
چالشه ــای بنیادی ــن ،س ــاختاری و عمیق ــی اس ــت
ک ــه در ابع ــاد کان ب ــه انباش ــت گس ــترده بدهیه ــای
دول ــت ب ــه بخش ــهای مختل ــف منج ــر ش ــده و رون ــد
توس ــعه زیرس ــاخت ه ــا را ب ــا کن ــدی پی ــش رون ــده ای
مواج ــه ک ــرده اس ــت.
ایـــن مســـاله کاهـــش منابـــع دولـــت بـــرای انجـــام
س ــرمایه گذاریه ــای زیربنای ــی را ب ــه دنب ــال داش ــته
اســـت .در رونـــد رو بـــه افـــول توســـعه زیرســـاختی
کشــور ،ظرفیــت هــای قابــل توجــه بخــش خصوصــی
تامیـــن کننـــده تجهیـــزات ،کاالهـــا و خدمـــات
حوزههـــای زیربنایـــی بـــه تدریـــج رو بـــه زوال مـــی
گ ــذارد و بی ــم آن م ــی رود ک ــه بودج ــه  99رون ــد ای ــن
ســـقوط را ســـرعت ببخشـــد.
ب ــا توج ــه ب ــه هم ــه ای ــن م ــوارد همچن ــان مس ــیر پی ــش
رو ب ــرای اقتص ــاد کش ــور م ــه آل ــود ،مبه ــم و غیرقاب ــل
پیــش بینــی اســت و ایــن مســاله ســال  99را نیــز بــرای
فعــاالن اقتصــادی همچنــان پرریســک و پرمخاطــره
نگ ــه م ــی دارد▪.
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9
پرونده
بیم های
بودجه
کم امید 99

 /علیرضا اسدی/

سیاست انتشار اوراق تسویه برای
بنگاههایاقتصادی کوچک
و متوسط که بخش زیادی از
نقدینگی خود را از محل فروش
کاال و خدمات به دولت یا
شرکتهایاقماری کسبمیکنند
عمال نه مطلوب بوده و نه ممکن؛
چرا که نرخ تنزیل این اوراق با
جریان نقدینگی این شرکتها در
چارچوببازارهایمالیتناسبی
نداشته ،بنابراین دریافت و عرضه
آنها به بازارهای مالی منجر به ضرر
این بنگاهها شده است

معاون پژوهش و برنامه ریزی سندیکای صنعت برق ایران

امتناعسیاستگذاری
در نظام بوروکراتیک دولت

10
پرونده

س ــند برنام ــه بودج ــه س ــاالنه بهعن ــوان س ــند
سیاس ــتهای مال ــی دول ــت ،اگ ــر چ ــه ب ــر ش ــیوههای
تامی ــن و تخصی ــص مناب ــع نهاده ــای حاکمیت ــی
متمرکــز اســت ،امــا بهدلیــل ســهم بزرگــی کــه دولــت،
نهاده ــای عموم ــی و ش ــرکتهای تابع ــه در اقتص ــاد
ای ــران دارن ــد ،ب ــر عملک ــرد هم ــه بازیگ ــران اقتص ــادی
(خان ــوار و بنگاهه ــا) تاثی ــر عمیق ــی داش ــته و دارد.
عم ــق و وس ــعت ای ــن تاثی ــر در برخ ــی بخشه ــای
اقتص ــادی مانن ــد حوزهه ــای زیرس ــاختی مانن ــد
ب ــرق ،آب ،راهوشهرس ــازی ب ــه مرات ــب بیش ــتر از س ــایر
حوزهه ــای اقتص ــادی اس ــت.
در واقــع بــازار کســبوکار بخــش ز یــادی از بنگاههــای
فع ــال در زنجی ــره تامی ــن پروژهه ــای زیرس ــاختی
(صنع ــت اح ــداث) ش ــامل ش ــرکتهای س ــازنده
تجهیــزات ،پیمانــکاران و مشــاوران ،بهطــور مســتقیم
بــه برنامههــای دولــت در ایــن بخــش وابســتگی دارد.
از برنامــه چهــارم بــه بعــد ایــن بخــش در نظــام بودجــه
ای ــران ب ــا چن ــد مش ــکل بنی ــادی مواج ــه ش ــده اس ــت
کــه همچنــان بــر سرنوشــت اقتصــادی هــزاران بنــگاه
اقتص ــادی س ــایه افکن ــده اس ــت.
این مسائل عبارت بودهاند از:
ال ــف) کس ــری سیس ــتماتیک بودج ــه؛ ب ــه نح ــوی
ک ــه ه ــر س ــالتراز مال ــی دول ــت در بخ ــش مناب ــع و
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مص ــارف مر ب ــوط ب ــه طرحه ــای عمران ــی ی ــا ام ــور
زیربنای ــی نامت ــوازن ب ــوده و ب ــا کس ــری مواج ــه ش ــده
اس ــت .ای ــن کس ــری بودج ــه در س ــالهای گذش ــته
منج ــر ب ــه انباش ــت بده ــی دول ــت ب ــه پیمان ــکاران و
زنجی ــره تامی ــن ش ــده اس ــت.
ب) رون ــد کاهش ــی مناب ــع داخل ــی دول ــت ب ــرای
تامی ــن مال ــی طرحه ــای زیربنای ــی؛ در دو ده ــه
اخی ــر دو نی ــروی اصل ــی منج ــر ب ــه رون ــد کاهش ــی
س ــرمایهگذاری دولت ــی در ام ــور زیربنای ــی ش ــده
اس ــت :از یکس ــو مناب ــع ارزی دول ــت ب ــا نوس ــان
درآمده ــای ارزی مواج ــه ش ــده و در نتیج ــه پای ــداری
مال ــی دول ــت ب ــرای تامی ــن هزینهه ــای ج ــاری و
س ــرمایهگذاری زیربنای ــی کاه ــش یافت ــه اس ــت،
از س ــوی دیگ ــر فش ــار هزینهه ــای ج ــاری مانن ــد
پرداخــت یارانههــا و تامیــن کســری پرداخــت حقــوق
بازنشس ــتگان ش ــدت یافت ــه اس ــت.
ب ــرای رف ــع ای ــن دو مش ــکل اساس ــی ،دو مح ــور
سیاس ــتی در بودج ــه کش ــور طراح ــی ش ــده اس ــت:
الــف) انتشــار اوراق تســویه و تهاتــر بدهیهــا؛ هــدف
از ای ــن سیاس ــت تهات ــر دی ــون دول ــت ب ــا مطالب ــات
دول ــت از بخشخصوص ــی از طری ــق اوراق تس ــویه
و خزان ــه اس ــامی ب ــوده اس ــت .ای ــن سیاس ــت
مش ــکات بخش ــی از س ــازمانهایی را ک ــه جر ی ــان

مالــی بزرگــی بــا دولــت داشــتند تــا حــدودی برطــرف
ک ــرده اس ــت؛ معم ــوال نهاده ــای ش ــبه دولت ــی و
عموم ــی ک ــه در جر ی ــان خصوصیس ــازی ،بده ــی
ز ی ــادی باب ــت تمل ــک ای ــن داراییه ــا پی ــدا ک ــرده
بودن ــد و میتوانس ــتهاند از مح ــل عوای ــد آین ــده
هم ــان بنگاه ــی ک ــه تمل ــک ک ــرده بودن ــد از قبی ــل
نیروگاهه ــا ،بده ــی خ ــود باب ــت س ــرمایهگذاری
موردنی ــاز را پرداخ ــت کنن ــد .ام ــا ای ــن سیاس ــت
ب ــرای بنگاهه ــای اقتص ــادی کوچ ــک و متوس ــط
ک ــه بخ ــش ز ی ــادی از نقدینگ ــی خ ــود را از مح ــل
ف ــروش کاال و خدم ــات ب ــه دول ــت ی ــا ش ــرکتهای
اقم ــاری کس ــب میکنن ــد عم ــا ن ــه مطل ــوب ب ــوده و
ن ــه ممک ــن؛ چرا ک ــه ن ــرخ تنزی ــل ای ــن اوراق ب ــا جری ــان
نقدینگ ــی ای ــن ش ــرکتها در چارچ ــوب بازاره ــای
مال ــی تناس ــبی نداش ــته ،بنابرای ــن دریاف ــت و عرض ــه
آنهــا بــه بازارهــای مالــی منجــر بــه ضــرر ایــن بنگاههــا
شــده اســت ،همچنیــن میــزان بدهــی آنهــا بــه دولــت
آنچن ــان نب ــوده ک ــه بتوانن ــد مطالب ــات خ ــود را ب ــا
بده ــی دول ــت تهات ــر کنن ــد.
ب) سیاس ــت مش ــارکتدهی بخشخصوص ــی
در طرحه ــای توس ــعهای و عمران ــی؛ مح ــور دوم
سیاس ــتهای دول ــت ب ــرای بهب ــود فض ــای مال ــی
طرحه ــای توس ــعه و ام ــور زیربنای ــی کش ــور ،اس ــتفاده

از مدلهـــای مشـــارکت عمومی-خصوصـــی بـــرای
اج ــرای طرحه ــای نیم ــه تم ــام و جدی ــد ب ــوده اس ــت.
ای ــن سیاســـت کـــه در قالـــب تبصـــره  19قانـــون
بودج ــه ســـنواتی دولـــت در چنـــد ســـال اخیـــر بـــروز
یافت ــه اس ــت نی ــز بن ــا بهدالیل ــی مانن ــد فراه ــم نب ــودن
س ــاختارهای حقوقـــی و اداری و مهمتـــر از آن نبـــود
م ــدل مال ــی مناس ــب ب ــرای بازده ــی س ــرمایهگذاری
پروژهه ــا ،ریســـک بهرهبـــرداری و نامناســـب بـــودن
مقــررات بانکــی بــرای مشــارکت در تامیــن مالــی ایــن
ن ــوع ط ــرح ،عم ــا کارنام ــه موفق ــی نداش ــته اس ــت.
بنابرای ــن اکن ــون ای ــن س ــوال اساس ــی مط ــرح میش ــود
ک ــه چ ــرا مســـائل بودجـــهای کشـــور بهرغـــم برخـــی
نوآوریهـــا و ابداعـــات در برخـــی از ابزارهـــای
سیاس ــتگذاری آنچنـــان کـــه ذکـــر آن رفـــت،
همچنــان دچــار نوعــی «وابســتگی بــه مســیر» بــوده و
عم ــا مس ــائل مبت ــا ب ــه بودج ــه ف ــارغ از ن ــوع گرای ــش
سیاســی حا کــم بــر دولــت ،تــداوم یافتــه و بــا انباشــت
مش ــکات ،آنه ــا را ب ــه بح ــران تبدی ــل ک ــرده اس ــت.
ب ــرای ریشـــهیابی ایـــن مســـاله الزم اســـت کـــه
نظ ــام بوروکراتیـــک دســـتگاههای دولتـــی کشـــور
در تخصی ــص مناب ــع م ــورد ارزیاب ــی ق ــرار گی ــرد .در
ی ــک بررس ــی مقدمات ــی میت ــوان مش ــاهده ک ــرد ک ــه
نظ ــام بوروکراتیـــک و تکنوکراتهـــای مســـلط در

بدن ــه اجرای ــی دس ــتگاههای اجرای ــی ،مبت ــا ب ــه دو
عارضـــه اصلـــی شـــدهاند:
اول) محافظ ــهکاری و ریس ــکگریزی؛ درحالحاض ــر
عمـــوم دســـتگاههای اجرایـــی کش ــور و ب ــه
خصـــوص الیههـــای میانـــی و عملیات ــی دچ ــار
نوعـــی محافظـــهکاری ســـخت و ریس ــکگریزی
تـــام شـــدهاند ،بـــه نحویکـــه از هـــر ن ــوع اب ــداع و
انعطافپذیـــری بـــرای حـــل مســـائل اجتن ــاب
میکننـــد و هیـــچ نـــوع مخاطـــرهای را تحم ــل
نمیکنن ــد .ای ــن عارض ــه باع ــث ش ــده اس ــت نظ ــام
اداری کشــور نتوانــد متناســب بــا تغییــرات محیطــی،
فرآیندهـــای خـــود را بهطـــور واقعـــی و اثربخ ــش
اص ــاح کن ــد و ه ــر ن ــوع س ــازوکاری را ک ــه پیش ــنهاد
میشـــود از محتـــوای اصلـــی خـــود خال ــی کن ــد و
در نتیج ــه ش ــدت ناکارآم ــدی نظ ــام بوروکراتی ــک را
افزایـــش دهـــد.
دوم) اجتنـــاب از شـــفافیت و پاســـخگویی؛ نظ ــام
اداری و تکنوکراســی کشــور بــه جــای آنکــه اطاعــات
واقع ــی و حیات ــی را در اختی ــار نظ ــام تصمیمگی ــری
و جامعـــه تخصصـــی کشـــور قـــرار دهـــد ،ب ــا ارائ ــه
اطاعــات دیرهنــگام ،نادقیــق و فرعــی ،عمــا رصــد
و ارزیابـــی سیاســـتهای کشـــور را از نظ ــام اداری
کشــور توســط نهادهــای تخصصــی و غیرحاکمیتــی

ناممک ــن س ــاخته و موجـــب شـــده اســـت ک ــه
فرآین ــد بازخوردگی ــری نظـــام سیاســـتگذاری و
اج ــرای سیاس ــت کش ــور کامـــا از کار بیفتـــد و
سیاس ــتگذاری بهص ــورت فرآینـــد یکطرفـــه و
ب ــدون اص ــاح ادام ــه یاب ــد.
ادام ــه ای ــن وضعی ــت موج ــب ش ــده اس ــت گفتم ــان
«امتن ــاع سیاس ــتگذاری در نظـــام بوروکراتیـــک»
حا ک ــم ش ــود و عم ــا پرداختـــن بـــه بودجـــه و
سیاس ــتهای حا ک ــم ب ــر آن را بیه ــوده س ــازد ،چرا ک ــه
ه ــر ن ــوع ن ــوآوری ک ــه در سیاس ــتهای بودج ــه حت ــی
ا گ ــر طراح ــی و تصو ی ــب ش ــود در نظ ــام بوروکراتی ــک
دول ــت ب ــه بنبس ــت کشـــیده میشـــود و عم ــا
سیاس ــتها را ب ــه نح ــوی اج ــرا میکن ــد ک ــه اه ــداف
سیاس ــت گ ــذار را خنث ــی میســـازد .بنابرایـــن ب ــه
نظــر میرســد تــا زمــان تســلط ایــن گفتمــان در نظــام
بوروکراتی ــک دول ــت ،پرداختـــن بـــه ارکان بودج ــه
ثمــری نخواهــد داشــت .اکنــون الزم اســت کــه توجــه
نهادهــای مدنــی و صاحبنظــران را بــه ایــن موضــوع
جل ــب ک ــرد ک ــه چط ــور بس ــتر س ــاختار بوروکراتی ــک
کش ــور سیاس ــتپذیر شـــود و راهکارهایـــی بـــرای
اص ــاح ای ــن س ــاختار همســـو بـــا فرآینده ــای
سیاس ــتگذاری ارائ ــه و بـــهکار گرفتـــه شـــود▪.
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بیم های
بودجه
کم امید 99

/علیرضا حسینی/

روزنامه نگار

سوار شدن بر شتر مالیات

باپشتخمیده!

1۲
پرونده

الیح ــه بودج ــه س ــال  99درحال ــی توس ــط دول ــت ب ــه
مجل ــس تقدی ــم ش ــد ،ک ــه کش ــور در ش ــرایط و ی ــژهای
از نظ ــر بینالملل ــی و اقتص ــادی ب ــه س ــر میب ــرد.
گذش ــته از ش ــعار های روز و مرس ــومی ک ــه در گوش ــه
و کن ــار و رس ــانه مل ــی ب ــه گ ــوش میرس ــد ،ب ــر هی ــچ
عق ــل س ــلیم و ن ــگاه واقعبین ــی پوش ــیده نیس ــت ک ــه
تحریمه ــای آمر ی ــکا اث ــرات بس ــیار ژرف ــی ب ــر اقتص ــاد
ای ــران برج ــای نه ــاده اس ــت ،ک ــه مهمتری ــن آن
کاه ــش ش ــدید می ــزان ص ــادرات نف ــت خ ــام اس ــت
ک ــه ب ــه گفت ــه برخ ــی مناب ــع ه ــم اکن ــون ب ــه مق ــدار
ناچی ــز  ۲00ه ــزار بش ــکه در روز رس ــیده اس ــت.
واقعی ــت ای ــن اس ــت ک ــه ش ــرایط کش ــور در ط ــول
دو س ــال اخی ــر دچ ــار دگرگونیه ــای گس ــتردهای
ش ــده اس ــت .برداش ــته ش ــدن  5گام از کاه ــش
تعه ــدات برجام ــی عم ــا چی ــزی از ای ــن تواف ــق باق ــی
نگذاش ــته اس ــت ،تحریمه ــای آمر ی ــکا افزای ــش
یافت ــه و طرفه ــای اروپای ــی نی ــز دس ــت ب ــه فع ــال
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ک ــردن مکانی ــزم ماش ــه ب ــرای بازگردان ــدن تحریمه ــای
س ــازمان مل ــل زدهان ــد .در ای ــن ش ــرایط تنشه ــای
نظام ــی اخی ــر ک ــه می ــان ای ــران و آمر ی ــکا ت ــا س ــطح
رویارو یــی مســتقیم نظامــی بــاال رفــت و تهدیــد ایــران
ب ــه خ ــروج از  NPTی ــا هم ــان پیم ــان من ــع گس ــترش
س ــاح هس ــتهای ،وضعی ــت را چن ــان بغرن ــج ک ــرده
اســت کــه هیــچ چشــم انــداز مثبــت و باثباتــی بــرای
آین ــده اقتص ــاد کش ــور وج ــود ن ــدارد.
البت ــه هم ــواره میت ــوان ب ــر خودکفای ــی و تکی ــه ب ــر
ظرفیته ــای داخل ــی و اقتص ــاد مل ــی تاکی ــد ک ــرد،
ام ــا واقعی ــت آن اس ــت ک ــه در تم ــام ط ــول دوران
جن ــگ تحمیل ــی رش ــد اقتص ــادی کش ــور منف ــی ب ــود
و واقعی ــت ب ــا ش ــعار و خواس ــت متف ــاوت اس ــت ،آن
هــم در شــرایطی کــه وضعیــت درهــم تنیــده و تقســیم
کار ش ــده ام ــروز اقتص ــاد جهان ــی ،ش ــرایط متفاوت ــی
ایج ــاد ک ــرده و دیگ ــر نمیت ــوان انتظ ــار داش ــت ک ــه
مانن ــد ژاپ ــن و آمر ی ــکای ق ــرن نوزده ــم بتوانی ــم ب ــا

بســـتن دروازهه ــای کش ــور و در محیط ــی بس ــته ب ــه
رش ــد و پیش ــرفت درون ــی برس ــیم .دالی ــل واقع ــی
ب ــودن چنی ــن ادعای ــی بیش ــمار اس ــت ،ام ــا یک ــی
از اصلیتری ــن دالی ــل آن همی ــن مش ــکات افزای ــش
ات ــکای دول ــت ب ــه درآم ــد مالی ــات اس ــت ک ــه ب ــه آن
میپرداز ی ــم.
اج ــرای ط ــرح افزای ــش قیم ــت بنزی ــن و پیامده ــای
اجتماع ــی آن نش ــاندهنده بس ــیاری از مس ــائل
ب ــود .آنچ ــه از پ ــی اج ــرای ط ــرح ب ــه وق ــوع پیوس ــت،
حکای ــت از آن داش ــت ک ــه وضعی ــت اقتص ــادی
جامع ــه در بخ ــش غیردولت ــی و م ــردم ع ــادی ب ــه
گون ــهای اس ــت ک ــه ن ــه تنه ــا ت ــوان چندان ــی ب ــرای
افزای ــش پرداخ ــت مالی ــات و ع ــوارض ب ــه دول ــت در
اقتص ــاد ای ــران وج ــود ن ــدارد ،بلک ــه حت ــی کاه ــش
تعهــدات دولــت از جملــه کاســتن از یارانــه انــرژی را
نی ــز برنخواه ــد تاف ــت.
برخ ــاف آنچ ــه دولتم ــردان ایران ــی فک ــر میکنن ــد،

ات ــکای کام ــل ی ــک دول ــت ب ــه درآمده ــای ع ــوارض و
مالیاتــی و قطــع وابســتگی بــه درآمــد نفتــی کــه گاهــی
از آن ب ــه بس ــتن در چاهه ــای نف ــت تعبی ــر میش ــود،
تنهــا یــک اقــدام و تصمیــم اقتصــادی نبــوده و پیــش
نیاز ه ــا و پیامده ــای بس ــیار ژرف سیاس ــی ب ــا خ ــود
خواهــد داشــت کــه بــه هیــچ وجــه قابــل گذشــت یــا
جایگزین ــی نیس ــت .فرص ــت س ــخن گفت ــن از ای ــن
الزام ــات و تبعـــات سیاســـی و اجتماعـــی در ایـــن
مقال ــه دس ــت نخواه ــد داد ،لیک ــن میت ــوان بدی ــن
نکت ــه بس ــنده ک ــرد ک ــه ات ــکای دول ــت ب ــه مالی ــات
تنه ــا ی ــک تصمی ــم اقتص ــادی نیس ــت ،بلک ــه ای ــن
نوع ــی از حکمرانـــی اســـت کـــه تفکرسیاســـی،
فلس ــفه ،سیاس ــت ،س ــاختار و ویژگیه ــای جوه ــری
منحص ــر ب ــه ف ــرد خ ــود را داش ــته و ب ــا آنچ ــه ام ــروز در
کشــور وجــود دارد یکســره بیگانــه اســت .از ایــن رو بــه
ج ــرأت میت ــوان گف ــت ک ــه چنی ــن کاری ی ــا ممک ــن
نخواه ــد ش ــد ی ــا در ادام ــه کش ــور را ناچ ــار ب ــه ایج ــاد
دگرگون ــی بســـیار ژرفـــی در عرصههـــای گوناگـــون
خواهی ــم بـــود .امـــا آنچـــه میتـــوان در اینجـــا بـــدان
پرداخــت شــرایط و موانــع اقتصــادی تصمیــم دولــت
اس ــت.
س ــازمان امـــور مالیاتـــی یکـــی از اهـــداف کلیـــدی
خ ــود را تأمیـــن هزینههـــای جـــاری دولـــت از
طری ــق درآمدهـــای مالیاتـــی و قطـــع وابســـتگی بـــه
درآمده ــای پرنوس ــان و غیرقاب ــل اطمین ــان حاص ــل
از ف ــروش نف ــت خ ــام میدان ــد ک ــه مس ــتلزم افزای ــش
تــوان شناســایی و تشــخیص منابــع مالیاتــی و وصــول
مالی ــات اس ــت .در واق ــع ای ــن س ــازمان تصمی ــم ب ــه

گس ــترش چن ــد مالیات ــی خ ــود و دریاف ــت مالی ــات از
همــه بخشهــا و کســانی اســت کــه تاکنــون مالیــات
نمیدادن ــد .ام ــا ای ــن تصمی ــم چ ــه موانع ــی دارد و ت ــا
چ ــه ح ــد امکانپذی ــر خواه ــد ب ــود؟
از نظـــر قانونـــی در مـــاده  ۶قانـــون برنام ــه شش ــم
توســـعه افـــزون بـــر ممنوعیـــت وضـــع معافیته ــا
و مشـــوقهای مالیاتـــی جدیـــد ،مکانیس ــم توز ی ــع
ع ــوارض مالی ــات ب ــر ارزش اف ــزوده نی ــز مص ــوب ش ــده
اس ــت ،ت ــا درآمده ــای دول ــت از منب ــع افزای ــش یاب ــد.
امــا آنچــه در عمــل شــاهدیم و ســازمان امــور مالیاتــی
نیـــز در گـــزارش خـــود بـــدان اشـــاره میکن ــد ،ای ــن
اســـت کـــه معافیتهـــا و مشـــوقهای جدی ــدی از
س ــوی مراج ــع ذیص ــاح اعط ــا ش ــده اس ــت ک ــه ب ــا
رویکــرد کلــی مفــاد ایــن بنــد از قانــون تناقــض دارد و
در برخــی مــوارد موجــب عــدم موفقیــت ســازمان امــور
مالیات ــی کش ــور در دس ــتیابی ب ــه اه ــداف پیشبین ــی
ش ــده در قان ــون ب ــوده اس ــت.
در واقـــع بـــر خـــاف صـــــراحت مفـــــاد ای ـ ــن بن ـ ــد از
قانـــون برنامـــه ششـــم توســـعه در ســـالهای اخیـ ــر
همــــواره معافیـــت و مشـــوقهای جدی ــدی اعط ــاء
و یــا معافیـتهـــایی کـــه دوره زمانــی آنهــا بــه پایـــان
رســــیده اســـت ،تمدیــــد شـدهانــــد .ایـ ــن موض ــوع
منحصــر بــه ایــن بنــد از قانــون برنامــه توســـعه نبـــوده و
در اغلب برنامههـــای توســـعه پیشین نیـــز ممنوعیـت
ً
اعطـ ــای معافی ــت و مش ــوق وج ــود داش ــته و عموم ــا
هـــم رعایـــت نشـــده اســـت .در واقـــع معافیته ــا و
مش ــوقهای ک ــه بیش ــتر توس ــط نماین ــدگان در قان ــون
وارد و ب ــه نوع ــی ب ــه آن تحمی ــل میش ــوند .ن ــه تنه ــا

هدفمن ـ ــد نب ـ ــوده و ک ـ ــاهش نیافتـ ــه ،بلکـ ــه افـ ــزایش
داش ـــته و چت ـــر مالی ـــاتی را محــدود کــرده اســت .ا گــر
بخواهی ــم صراح ــت بیشـــتری داشـــته باشـــیم ای ــن
معافیته ــای مالیات ــی بیحســـاب و کتابـــی ک ــه
نماینــدگان بــرای هــر چیــزی تصویــب کردهانــد خــود
یک ــی از پایهه ــای تبعی ــض مالیات ــی ش ــده اس ــت.
در واقـ ــع ،گسـ ــتردگی معافیـتهــــا و مشـوقهـ ــای
مالیاتــی بــا ایجــاد ابهــام و تفســیرهای متعـــدد ،زمین ــه
را ب ــرای ف ــرار مالی ــاتی فـراهم مـیسـازد کـه از آن جمله
میتوان ب ــه عملک ــرد من ــاطق آزاد و ویـــژه اقتصـــادی و
نیـــز میـــزان فـــرار مالیـــاتی در ایــن مناطــق اشــاره کــرد.
البت ــه مالی ــات ن ــدادن خ ــود مناط ــق آزاد نی ــز بح ــث
دیگ ــری اس ــت ،اینک ــه اساس ــا چ ــرا ای ــن مناط ــق آزاد
و و ی ــژه ای ــن ان ــدازه پرش ــمار هس ــتند ،هی ــچ چی ــزی
ب ــه ج ــز ت ــاش کوتهبینان ــه نماین ــدگان مجل ــس ب ــرای
ح ــوزه انتخابی ــه خودش ــان نمیتوانـــد باشـــد وگرن ــه
ب ــا ای ــن تع ــداد از مناط ــق آزاد کـــه برخـــی از آنه ــا
هیچگون ــه رش ــد اقتص ــادی و تولیـــدی نداشـــتهاند
و تنه ــا ب ــه پناهگاه ــی بـــرای فـــرار مالیاتـــی ب ــدل
ش ــدهاند ،آی ــا بهت ــر نب ــود ک ــه قان ــون مناط ــق آزاد را ب ــه
کل کش ــور تس ــری میدادنـــد؟!
ب ــا نگاه ــی ب ــه عملکردهـــای مالیاتـــی کشـــور در
گذش ــته موان ــع کار بیش ــتر روش ــن میش ــود .برکس ــی
پوش ــیده نیس ــت ک ــه بخـــش خصوصـــی در ای ــران
س ــهم بزرگ ــی از اقتص ــاد ملـــی نـــدارد و بنگاهه ــای
اقتص ــادی دولت ــی و غیرخصوصـــی در هم ــه
عرصههــای اقتصــادی کشــور بیشــترین ســهم دارنــد،
حت ــی بس ــیاری از بنگاههـــای اقتصـــادی معـــروف
ک ــه عم ــوم م ــردم در خصوص ــی ب ــودن آنه ــا تردی ــدی
ندارن ــد ،متعل ــق ب ــه بخشهـــای غیرخصوص ــی
هســتند .شــمار شــرکتهای دولتــی و غیرخصوصــی
و فهرس ــت آنه ــا و سهمش ــان از اقتص ــاد مل ــی ب ــرای
هی ــچ کس ــی روش ــن نیســـت ،امـــا ردیـــف آنهـــا در
الیح ــه بودج ــه س ــالیانه و س ــهم  ۶0درص ــدی آنه ــا
از ای ــن بودج ــه ک ــه هیچ ــگاه ه ــم در مجل ــس بررس ــی
نمیش ــود ،نش ــان از حج ــم عظی ــم آنه ــا دارد .هم ــه
اینهــا تنهــا مربــوط بــه دولــت اســت کــه تــا انــدازهای
ب ــه مجل ــس و دی ــوان محاس ــبات پاس ــخگو اس ــت و
از بنگاههــای اقتصــادی دیگــر نهادهــای حاکمیتــی
ک ــه خ ــارج از مجموع ــه ق ــوه مجری ــه اس ــت ،اط ــاع
چندانــی در دســترس نیســت .ایــن مســائل درحالــی
اس ــت ک ــه هن ــگام س ــخن گفت ــن از ض ــرورت ات ــکا
ب ــه درآمده ــای مالیات ــی ،همـــه نگاههـــا بـــه بخ ــش
خصوص ــی اس ــت و انتظ ــار م ــیرود ک ــه ای ــن بخ ــش
ب ــا مالی ــات خ ــود بتوان ــد چ ــرخ هزینهه ــای دولت ــی را
ک ــه نزدی ــک ب ــه دو ه ــزار میلی ــارد توم ــان بودج ــه دارد،
بچرخان ــد! گذش ــته از ای ــن الیح ــه بودج ــه دول ــت در
س ــال  99نش ــان میده ــد ک ــه ق ــوه مجری ــه بیش ــتر ب ــه
دنب ــال جایگزین ــی مناب ــع درآم ــدی خ ــود اس ــت ت ــا
مدیر ی ــت و کاه ــش هزینههـــا؛ بدیهـــی اســـت ک ــه
در ســاختاری کــه دولــت بودجــه خــود را بــه مالیــات
متک ــی میکن ــد ،بای ــد ب ــرای هزین ــه ک ــرد ای ــن پ ــول ب ــه
صــورت شــفاف بــه افــکار عمومــی پاســخگو باشــد و
مالی ــات را درحال ــی ک ــه مالیاتدهن ــدگان رضای ــت
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ندارن ــد ،هزین ــه نکن ــد چ ــه رس ــد ب ــه اینک ــه بخواه ــد
ولخرجیه ــای بیحس ــاب و کتاب ــی انج ــام ده ــد.
در م ــورد بخ ــش غیرخصوص ــی اقتص ــاد کش ــور نی ــز
نگاهـــی بـــه عملکردهـــای مالیاتـــی ایـــن بخـــش
بیفایـــده نخواهـــد بـــود .بـــر اســـاس قانـــون احـــکام
دائمـــی برنامههـــای توســـعه کشـــور ،آســـتانهای
مقدس و قرارگــــاههــــــای ســـــــــــازندگی و شــــرکتهــــا
و مؤسسات وابسته به اشــــخاص مــــذکور نســبت بــه
تمــــامی فعالیــــتهــــای اقتصـــــادی خـــود ،مشــمول
پرداخــ ــت مالی ــات میش ــوند .البت ــه درب ــاره بنیاده ــا
ک ــه بخ ــش مهم ــی از اقتص ــاد غیرخصوص ــی اس ــت،
ســخنی گفتــه نشــده اســت .امــا در مــورد عملکردهــا،
برپای ــه اع ــام س ــازمان ام ــور مالیات ــی کش ــور ،مالی ــات
وصولــی ســـهم آســـتان قــدس رضــوی در ســـال 1397
معـــادل  773.13۴میلیـــون ریـــال بـــــوده و بـــــرای
مــــابقی آســتانهــــا و قرارگــاههــا عملکردی ذکر نشده
اس ــت .درب ــاره آس ــتان ق ــدس نی ــز بای ــد ب ــا صراح ــت
گفــت بــرای بنگاهــی اقتصــادی بــا ابعــاد ایــن آســتان
مالیات ــی ،مبل ــغ کمت ــر از  100میلی ــارد توم ــان چن ــدان
منطق ــی ب ــه نظ ــر نمیرس ــد.
مالیـــات توتـــون و تنباکـــو کـــه در همـــه جهـــان از
منابـــع درآمـــدی قابـــل توجـــه دولتهاســـت نیـــز از
دیگ ــر م ــوارد عجیب ــی اس ــت ک ــه تکلی ــف روش ــنی
در کش ــور ن ــدارد ،در واق ــع س ــازمان مالیات ــی اع ــام
میکنـــد کـــه آییننامههـــای مربوطـــه تهیـــه و ابـــاغ
شـــده و بـــا وزارت صمـــت نیـــز هماهنگـــی انجـــام
گرفتـــه اســـت امـــا دربـــاره عملکـــرد آن بـــا ادبیاتـــی
مبهــم تنهــا میگویــد کــه شــماره حســاب داده شــده
اس ــت .در واق ــع ب ــا زیرک ــی از ارائ ــه گ ــزارش عملک ــرد
کـــه احتمـــاال صفـــر اســـت ،میگریـــزد .البتـــه در
بخش ــی ک ــه مرب ــوط ب ــه مالی ــات ب ــر مص ــرف س ــیگار
اســـت و توســـط مصرفکننـــده پرداخـــت میشـــود
رقمــی بیــش از  1100میلیــارد تومــان ذکــر شــده اســت،
ام ــا در م ــورد مالی ــات صنای ــع و تج ــار ای ــن بخ ــش،
ّ
نگارن ــده ش ــخصا ب ــا وج ــود ج ــد بلی ــغ در خوان ــدن
مت ــون پیچی ــده مالیات ــی ی ــاد ش ــده ،از گ ــزارش ای ــن
ســـازمان در مـــورد عملکـــرد مالیاتـــی شـــرکتهای
توت ــون و تنباک ــو چی ــزی متوج ــه نش ــد ،ش ــاید دیگ ــران
بخـــت بهتـــری در ایـــن زمینـــه داشـــته باشـــند! امـــا
نق ــدا میت ــوان گف ــت ک ــه ای ــن ش ــرکتها عاق ــهای
ب ــه پرداخ ــت مالی ــات س ــود سرش ــار خ ــود ندارن ــد و
دول ــت نی ــز عاق ــهای ب ــه افش ــای ای ــن ف ــرار مالیات ــی و
حســاس کــردن افــکار عمومــی نســبت بــه آن نــدارد!
دربـــاره عملکـــرد اقتصـــادی شـــرکتهای دولتـــی
و وضعیـــت مالیاتـــی آنهـــا نیـــز در بخـــش دیگـــری
ب ــه تفصی ــل س ــخن خواهی ــم گف ــت ،ام ــا اکن ــون ب ــه
بررســی وضعیــت مالیاتــی کشــور در کل و در بخــش
خصوصـــی میپردازیـــم.
مهمتریـــن شـــاخصهای ارزیابـــی نظـــام مالیاتـــی،
س ــهم درآمده ــای مالیات ــی از مناب ــع بودج ــه عموم ــی
دولـــت و نســـبت درآمدهـــای مالیاتـــی بـــه تولیـــد
ناخالــص داخلــی اســت .در ســال  ،1397عملکــرد
درآمدهـــای مالیاتـــی نســـبت بـــه مصـــوب قانـــون
بودج ــه ،چی ــزی ح ــدود  90درص ــد را نش ــان میده ــد
ک ــه عملک ــرد س ــازمان ام ــور مالیات ــی (ب ــدون واردات)
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 97درص ــد اس ــت و عملک ــرد درآمده ــای مالیات ــی
نس ــبت ب ــه ه ــدف برنام ــه شش ــم ،ح ــدود  90درص ــد
محق ــق ش ــده اس ــت .بررس ــی عملک ــرد درآمده ــای
مالیاتـــی ســـال  1397همچنیـــن نشـــان میدهـــد
بیـــش از  50درصـــد منابـــع بودجـــه عمومـــی کشـــور
از مالیـــات تأمیـــن شـــده اســـت ،درحالیکـــه ســـهم
مص ــوب آن  37درص ــد ب ــوده اس ــت .ضم ــن اینک ــه
عملک ــرد ش ــاخص مذک ــور نس ــبت ب ــه ه ــدف برنام ــه
شش ــم ک ــه نزدی ــک ب ــه پن ــج و نی ــم درص ــد اس ــت،
باالت ــر ب ــوده و مطل ــوب ارزیاب ــی میش ــود .همچنی ــن
درآمده ــای مالیات ــی نس ــبت ب ــه س ــال قب ــل ،ح ــدود
 5.7درصــد بــا واردات و  13درصــد بــدون احتســاب
واردات رش ــد داش ــته اس ــت .اطاع ــات ی ــاد ش ــده
نشـــاندهنده آن اســـت کـــه دولـــت از آن بخـــش از
اقتصــاد کــه امــکان شناســایی و بررســی مالــی آن بــه
صــورت ســریع و آســان وجــود دارد ،تــا نهایــت ممکــن
مالی ــات گرفت ــه و ام ــکان بیش ــتری وج ــود ن ــدارد .از
ســـوی دیگـــر پیشبینیهـــای رشـــد اقتصـــادی در
آین ــده نی ــز نش ــان میده ــد ک ــه بخ ــش ی ــاد ش ــده ک ــه
عملک ــرد ش ــفافی دارد ،در س ــالهای آت ــی ن ــه تنه ــا
نخواهــد نتوانســت مالیــات بیشــتری بپــردازد ،بلکــه
بایـــد انتظـــار رشـــد منفـــی میـــزان مالیـــات در ایـــن
بخــش نیــز باشــیم .اگــر دولــت در پــی افزایــش منابــع
درآم ــد مالیات ــی خ ــود اس ــت بای ــد ب ــه بخشهای ــی
تکیـــه کنـــد کـــه تاکنـــون بـــه عناویـــن گوناگـــون از
جملـــه اســـتثنا بـــودن ،معافیـــت ،غیـــر انتفاعـــی
ب ــودن ،دالی ــل امنیت ــی و  ...و حت ــی ف ــرار مالیات ــی از
پرداخ ــت س ــهم خ ــود ش ــانه خال ــی کردهان ــد .ادام ــه
آم ــار عملک ــرد مالیات ــی اهمی ــت ای ــن کار را روش ــن
خواه ــد ک ــرد.
در مـــورد شـــاخص نســـبت مالیـــات بـــه تولیـــد
ناخالـــص داخلـــی ،هـــدف برنامـــه ششـــم رقـــم 8
درص ــد اس ــت ،ای ــن درحال ــی اس ــت ک ــه عملک ــرد
س ــال  1397نش ــان میده ــد ک ــه کل درآم ــد مالی ــات
بــه تولیــد ناخالــص داخلــی حــدود  ۲.5درصــد شــده
اس ــت ک ــه ب ــا ه ــدف برنام ــه فاصل ــه قاب ــل توجه ــی
دارد و نس ــبت ب ــه س ــالهای قب ــل نی ــز کمت ــر ش ــده
اس ــت .س ــازمان مالیات ــی برخ ــی از دالی ــل کاه ــش
ایـــن نســـبت را افزایـــش مهلـــت زمانـــی تقســـیط
پرداخـــت بدهیهـــای مالیاتـــی ،افزایـــش اثـــر رکـــود
تورم ــی ناش ــی از اعم ــال مج ــدد تحریمه ــا و افزای ــش
گســتره آن ،کاهــش دامنــه شــمول مؤدیــان مالیاتــی و
ع ــدم گس ــتره چت ــر نظ ــام مالیات ــی ،ن ــرخ ت ــورم ،رش ــد
تولیـــد ناخالـــص داخلـــی بخشهـــای معـــاف از
مالی ــات ،کاه ــش واردات و ...برش ــمرده اس ــت ،ام ــا
ای ــن وضعی ــت گوی ــای م ــوارد زی ــر اس ــت.
کاهـــش درآمـــد عـــوارض واردات نشـــانه کاهـــش
خ ــود واردات اس ــت .هرچن ــد ممک ــن اس ــت برخ ــی
از افـــراد ایـــن کاهـــش واردات را اتفاقـــی خجســـته
و ی ــک فرص ــت تلق ــی کنن ــد ،ام ــا واقعی ــت ام ــر آن
اس ــت ک ــه آنچ ــه اهمی ــت دارد ن ــه کاس ــتن واردات
ک ــه افزای ــش می ــزان ص ــادرات نس ــبت ب ــه واردات و
مثب ــت ک ــردن ت ــراز مب ــادالت اس ــت ،وگرن ــه کاه ــش
واردات بــه خــودی خــود تنهــا نشــانه رکــود اقتصــادی
و هشـــداردهنده رشـــد اقتصـــادی منفـــی در آینـــده

نزدی ــک اس ــت .در واق ــع افزای ــش واردات در حال ــت
کلــی نــه تنهــا بــد نیســت بلکــه نشــانه پویایــی و رشــد
اقتصـــاد کشـــور اســـت و تنهـــا بایـــد آن را مدیریـــت
ک ــرد.
ـبت
م ــورد مه ــم دیگ ــر ای ــن اس ــت ک ــه ک ــم ب ــودن نس ـ ِ
مالیـــات بـــه کل درآمـــد ناخالـــص ملـــی در کنـــار
ای ــن واقعی ــت ک ــه دریاف ــت از مناب ــع مالیات ــی بی ــش
از  90درص ــد محق ــق ش ــده اس ــت ،نش ــان میده ــد
ک ــه س ــهم بخ ــش مالیاتدهن ــده در اقتص ــاد کش ــور
چنـــدان زیـــاد نیســـت و دولـــت بـــه جـــای تمرکـــز
بـــر ایـــن بخـــش بایـــد بـــه بخشهایـــی بپـــردازد کـــه
مالی ــات نمیدهن ــد و بخ ــش بزرگ ــی از ای ــن بخ ــش
نی ــز مجموع ــه ش ــرکتهای متعل ــق ب ــه خ ــود دول ــت
اســـت .از ســـوی دیگـــر همانگونـــه کـــه دولـــت و
س ــازمان مالیات ــی ب ــه خوب ــی میدانن ــد و در عل ــل نی ــز
ب ــه آن اش ــاره ش ــده اس ــت ،تحری ــم و رک ــود تورم ــی و
دیگ ــر مس ــائل اث ــر بس ــیار ب ــدی ب ــر بخ ــش خصوص ــی
مالیاتدهن ــده گذاش ــته اس ــت و ب ــا ای ــن وضعی ــت
بخ ــش ش ــفاف اقتص ــاد ب ــه احتم ــال زی ــاد ن ــه تنه ــا
تــوان پرداخــت مالیــات بیشــتر را نــدارد بلکــه توانــش
در ای ــن زمین ــه ب ــه تدری ــج کاه ــش نی ــز خواه ــد یاف ــت
و ضـــروری اســـت کـــه دولـــت بـــرای جلوگیـــری از
شـــتاب گرفتـــن هرچـــه بیشـــتر ســـقوط و کوچـــک
شــدن ایــن بخــش از اقتصــاد بــا مــدارای بیشــتری در
اخ ــذ مالی ــات برخ ــورد کن ــد.
دربـــاره دالیـــل عـــدم موفقیـــت دولـــت در افزایـــش
درآم ــد مالیات ــی میت ــوان گف ــت ک ــه مح ــدود ب ــودن
پایههـــای مالیاتـــی ،نبـــود دسترســـی کامـــل بـــه
اطاعـــات هویتـــی ،مالـــی و اقتصـــادی مؤدیـــان،
گســـترش بیرویـــه مناطـــق آزاد تجـــاری ،صنعتـــی
و مناطـــق ویـــژه در کشـــور ،تعـــدد و گســـتردگی
معافیته ــا ،یکپارچ ــه نب ــودن س ــامانهها در ح ــوزه
تجـــارت فرامـــرزی ،قاچـــاق گســـترده ،کوتاهـــی در
اصـــاح و بهنگامســـازی پایـــه و نرخهـــای مالیاتـــی
ب ــر اس ــاس ش ــرایط اقتص ــادی ،وج ــود ش ــرکتهای
ص ــوری و نب ــود وج ــود س ــاز وکار و قوانی ــن الزم ب ــرای
ل ــزوم ارائ ــه اطاع ــات اش ــخاص حقوق ــی و حقیق ــی،
کاه ــش رش ــد اقتص ــادی ،نامناس ــب ب ــودن ترکی ــب
تولی ــد ناخال ــص داخل ــی و ش ــفاف نب ــودن جری ــان
اطاعــات در چرخههــای مالــی و پولــی کشــور اشــاره
ک ــرد.
بـــا توجـــه بـــه علـــل یـــاد شـــده میتـــوان گفـــت کـــه
اگـــر دولـــت در رونـــد متکـــی کـــردن هرچـــه بیشـــتر
هزینهه ــای خ ــود ب ــه مالی ــات ،دس ــت ب ــه اص ــاح
روندهـــای اقتصـــادی و سیاســـتها و رویههـــای
مالیاتـــی خـــود نزنـــد ،هیـــچ گاه موفـــق بـــه ایـــن کار
نخواهـــد شـــد و تنهـــا بـــا فشـــار بیشـــتر بـــر بخشـــی
از اقتصـــاد کـــه فعالیـــت مالـــی شـــفاف دارد،
پیامدهــای فاجعــه بــاری را بــرای کشــور رقــم خواهــد
زد .ســازمان برنامــه در همیــن رابطــه در گــزارش خــود
درخصوص ارزیـــابی عملکـــرد ســـازمان امـور مالیـاتی
کشــــور کـــه بــــا اســــتفاده از شـاخصهــــایی ماننــــد
نســـبت مالیات به تولید ناخـــالص داخلـــی ،نسبت
مالیـــات بـــه هزینـههـــای جـاری دولـــت و نیـز مقایسـه
آن بـــا ســایر کشــور ها تهیــه شــده و در آن بــدون توجـــه

بـه سـایر مؤلفـههـای اقتصـادی ماننـد رشـد اقتصـادی
بخـشهـ ــای مش ــمول مالی ــات ،ن ــرخ تـ ــورم ،رونـ ــق یـ ــا
رکـود اقتصـادی حـاکم بـر جامعـه ،میـزان معافیـتهـا
و مشــوقهای مالیاتــی ،قوانیــن و مقـــررات اقتصـــادی
و تجـــاری مـــرتبط بـــا عملکـــرد نظـــام مالیـــاتی ،تنـوع و
تعـــدد پایـههـــای مالیـــاتی و  ...توجــه چندانــی نشــده
و تصـویر واقعـی از عملکـرد نظـام مالیـاتی کشـور ارائـه
نمی دهـــد.
در واق ــع از همی ــن امس ــال نی ــز ب ــا ک ــم ش ــدن س ــهم
مالیـــات بخشهـــای شـــفاف زنـــگ خطـــر دربـــاره
توانای ــی پرداخ ــت مالی ــات توس ــط آنه ــا ب ــه ص ــدا
در آم ــده و نش ــان میده ــد ک ــه فش ــار بیش ــتر در ای ــن
بخـــش پیامدهـــای مثبتـــی بـــرای کشـــور نخواهـــد
داش ــت .کس ــانی ک ــه ب ــر کاه ــش وابس ــتگی ب ــه نف ــت
تاکیـــد میکننـــد بایـــد متوجـــه باشـــند کـــه بـــرای
مقایســـه نســـبت مالیـــات بـــه هزینـههــــای جــــاری
ایـــن نکتـــه مهـــم و قابـــل توجـــه اســـت کـــه اگر همزمان
ب ــا برنامهریـ ــزی بـ ــرای افـ ــزایش درآمـ ــدهای مالیـ ــاتی،
برنامـ ــه جـ ــامع و منس ــجمی ب ــرای کنت ــرل و منطقـ ــی
کـ ــردن اعتبـ ــارات هزینـ ــهای یـ ــا هزینـههـ ــای جـ ــاری
وجـــود نداشـــته باشـــد ،نمیتـــوان انتظـــار داشـــت بـــا
رشـ ــد درآمـ ــدهای مالیات ــی و ب ــدون توج ــه ب ــه می ــزان
رشد هزینـه جـاری کشـور ،ایـن شـاخص بهبـود یابـد؛
بنـــابراین ضــروری اســـت در ســـنجش ایـــن شـــاخص
بـــه میـــزان تغییـــرات یـــا رشـــد متغیرهـــای درآمـــدهای
مالیاتــی و هزینههــای جــاری بــه طــور همزمــان توجــه
ش ــود.
بــه زبــان ســاده بحــث بــر ایــن اســت کــه دولــت چــرا
در شـــرایط کنونـــی و بـــا وجـــود تاکیـــد بـــر دریافـــت
مالی ــات ،خ ــود م ــدام هزین ــه میتراش ــد و مخارج ــش
را مدیری ــت نمیکن ــد ،جال ــب اینک ــه مجل ــس نی ــز
در ای ــن زمین ــه همدل ــی نش ــان داده و هی ــچ گام ــی در
راســتای محــدود کــردن دولــت برنمــیدارد .تنهــا کار
مجل ــس هم ــکاری ب ــا دول ــت در افزای ــش درآمده ــای
مالیاتـــی آن هـــم از منابـــع در دســـترس اســـت نـــه
مناب ــع جدی ــد!
ایــن بحــث دارای ماحظاتــی سیاســی نیــز اســت ،در
واقــع دولــت و مجلــس بــه دالیلــی غیــر از توجیهــات
مالـــی و بهـــرهوری و  ،...هزینههـــای کشـــور را کـــم
نمیکنن ــد ،ماحظ ــات امنیت ــی نی ــز در ای ــن مس ــاله
ب ــی اث ــر نیس ــت ،مانن ــد بح ــث مقاوم ــت در افزای ــش
ن ــرخ ان ــرژی الکتریک ــی ک ــه یارانهه ــای سرس ــام آور آن
موج ــب ل ــه ش ــدن پیک ــره دول ــت زی ــر ب ــار بده ــی ب ــه
تولیدکنن ــدگان ب ــرق ،پیمان ــکاران و س ــازندگان ب ــرق
ش ــده اس ــت.
نکتـــه آخـــر در بـــاره بودجـــه شـــرکتهای دولتـــی و
مالیـــات آنهاســـت .بـــا نگاهـــی بـــه الیحـــه بودجـــه
ک ــه در بخ ــش ش ــرکتها بس ــیار قط ــور و پرمای ــه نی ــز
هســـت و هیچـــگاه هـــم توســـط مجلـــس بررســـی
نمیشـــود ،بـــه نـــکات جالبـــی پـــی میبریـــم.
بس ــیاری از ای ــن ش ــرکتها ز ی ــانده اع ــام ش ــدهاند
و شــمار زیــادی نیــز هزینــه و درآمــد ســربه ســر دارنــد.
نکت ــه عجی ــب ماج ــرا اینجاس ــت ک ــه تقریب ــا هم ــه
ایــن شــرکتها بــه صــورت غیــر قابــل انــکاری در مــرز

هزین ــه و فای ــده ق ــرار دارن ــد! یعن ــی ی ــا هزینهه ــا دقیق ــا
س ــر ب ــه س ــر هس ــتند و ی ــا ب ــا اخت ــاف بس ــیاری کم ــی
زی ــان ک ــرده ان ــد .در م ــوارد ن ــادری ه ــم ش ــرکتهایی
ســـوددهی داشـــتهاند کـــه میـــزان درآمـــد آنهـــا بـــه
صـــورت شـــگفتانگیزی نزدیـــک هزینههاســـت.
در واقــع ایــن ارقــام بــه حــدی نزدیکنــد کــه ســود و یــا
زیانش ــان ب ــه ص ــدم درص ــد میرس ــد.
در مـــورد مالیـــات نیـــز رقـــم مالیاتـــی کـــه معـــدودی
از ایـــن شـــرکتها پرداختهانـــد ،نســـبت بـــه ارقـــام
درآم ــد و هزین ــه آنه ــا خن ــدهدار ب ــه نظ ــر میرس ــد.
البت ــه در بیش ــتر م ــوارد ای ــن ش ــرکتها ب ــا اس ــتناد ب ــه
زی ــانده ب ــودن ،مبالغ ــی از پ ــول مالیاتدهن ــدگان را
نی ــز ب ــه خ ــود اختص ــاص دادهان ــد! هم ــه ای ــن م ــوارد
در حالـــی اســـت کـــه بســـیاری از ایـــن شـــرکتها
در زمینـــهای فعالیـــت دارنـــد و زیـــان میکننـــد کـــه
در سراس ــر جه ــان هم ــواره از فعالیته ــای س ــودآور
بـــه شـــمار آمدهانـــد و مشـــخص نیســـت کـــه ایـــن
ش ــرکتها چگون ــه در ای ــن حوزهه ــا ض ــرر میکنن ــد

هنگام سخن گفتن از ضرورت اتکا به
درآمدهایمالیاتی،همهنگاههابه
بخش خصوصی است و انتظار میرود
که این بخش با مالیات خود بتواند
چرخ هزینههای 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 میکند ،باید برای
هزینهکرد این پول به صورت شفاف به
افکار عمومیپاسخگوباشد

و در یــک کام چنیــن عملکــردی قابــل بــاور نیســت
لـــذا دولـــت بایـــد نخســـت از خـــودش آغـــاز کنـــد و
دس ــت ب ــه اص ــاح ام ــور بزن ــد.
رئیـــس دیـــوان محاســـبات کشـــور در گزارشـــی کـــه
از بررســـی عملکـــرد شـــرکتهای دولتـــی در ســـال
گذشـــته بـــه مجلـــس ارائـــه داد بـــا بیـــان اینکـــه
شــرکتهای دولتــی بــر اســاس قانــون مصــوب اقــدام
نمیکنن ــد ،گف ــت ک ــه بودج ــه ش ــرکتهای دولت ــی
در ســال  99نســبت بــه ســال گذشــته 1۶.۲ ،درصــد
رشـــد داشـــته اســـت .ایـــن در حالـــی اســـت کـــه
درص ــد تحق ــق بودج ــه ش ــرکتهای دولت ــی در س ــال
 10۴ ،90درص ــد ،در س ــال  1۲۴ ،91درص ــد ،در س ــال
 130 ،9۲درصـــد و در ســـال  13۶ ،98درصـــد بـــوده
اس ــت .ب ــه ای ــن معن ــا ک ــه علیرغ ــم وضعی ــت مال ــی،
بودج ــه و قان ــون کش ــور ،ش ــرکتهای دولت ــی مس ــیر
خـــود را طـــی میکننـــد و در ایـــن مســـیر بـــه قانـــون
عمـــل نمیکننـــد.
رئی ــس دی ــوان محاس ــبات کش ــور در ادام ــه ب ــا بی ــان
اینکـــه هـــر ســـاله بـــه تعـــداد شـــرکتهای زیـــانده

اف ــزوده ش ــده و از س ــوددهی آنه ــا کاس ــته میش ــود،
عن ــوان ک ــرد :طب ــق قان ــون در س ــال  97بای ــد تنه ــا 10
شـــرکت زیـــانده وجـــود میداشـــت ایـــن در حالـــی
اس ــت ک ــه در واقعی ــت  19۴ش ــرکت زی ــانده بودن ــد.
همچنیـــن در ســـال  98بایـــد  ۶۲شـــرکت زیـــانده
میداشـــتیم کـــه بـــر اســـاس واقعیـــت  197شـــرکت
ز ی ــانده ش ــدهاند .از ای ــن رو بای ــد دی ــد در س ــال 99
ک ــه تع ــداد ش ــرکتهای زی ــانده  10۴تعیی ــن ش ــده
اس ــت ،چ ــه تع ــداد ش ــرکت زی ــانده واقع ــی خواهن ــد
ب ــود ک ــه پیشبین ــی م ــا  ۲00ش ــرکت اس ــت.
وی در ادامــه تصریــح کــرد :طبــق قانــون در ســال 97
می ــزان زی ــان ش ــرکتهای دولت ــی بای ــد ب ــه دو ه ــزار
و  ۴75میلی ــارد توم ــان میرس ــید ،ام ــا در واقعی ــت
رقم ــی بال ــغ ب ــر  ۴5ه ــزار میلی ــارد توم ــان زیانده ــی
داشــتند؛ همچنیــن در ســال  98میــزان تعییــن شــده
 3ه ــزار و  30۴میلی ــارد توم ــان ب ــود ک ــه ای ــن می ــزان در
واقعی ــت ب ــه  53ه ــزار و  73۶میلی ــارد توم ــان زی ــان
بـــرای شـــرکتهای دولتـــی ،بانکهـــا و موسســـات
انتفاع ــی وابس ــته ب ــه دول ــت محاس ــبه ش ــده اس ــت.
معن ــای ای ــن س ــخنان آن اس ــت ک ــه ای ــن ش ــرکتها
ن ــه تنه ــا چی ــزی ب ــه دول ــت نمیدهن ــد بلک ــه هزین ــه
نیــز بــرای آن میتراشــند و جالــب اینکــه در دریافــت
ایـــن هزینـــه از دولـــت در اولویـــت قـــرار میگیرنـــد
و حتـــی بیـــش از میـــزان مصـــوب نیـــز دریافـــت
میکننـــد .ایـــن درحالـــی اســـت کـــه بســـیاری از
مص ــارف عموم ــی ک ــه در هم ــه دنی ــا مح ــل مص ــرف
مالی ــات اس ــت در س ــالهای گذش ــته حت ــی پنج ــاه
درص ــد ه ــم تحق ــق بودج ــه نداش ــتهاند.
در ایــن جــا همزمــان دو مشــکل وجــود دارد نخســت
اینکــه شــرکتهای دولتــی مالیــات و درآمــدی بــرای
دولـــت ندارنـــد و دوم اینکـــه در حتـــی در شـــرایط
کنونــی کشــور نیــز بــا ســماجت از دولــت میخواهنــد
ک ــه از دیگ ــران مالی ــات بگی ــرد و خ ــرج آنه ــا کن ــد.
شــگفت اینکــه در تحقــق ایــن خواســت خــود بیــش
از ان ــدازه انتظارش ــان نی ــز موف ــق بودهان ــد.
البت ــه ای ــن م ــوارد تنه ــا درب ــاره ش ــرکتهای دولت ــی
اســـت کـــه اطاعاتـــی هرچنـــد ســـطحی از آنـــان در
دس ــت اس ــت ،ام ــا در م ــورد ش ــرکتها و بنگاهه ــای
غیرخصوصــی کــه زیــر نظــر دولــت نیســتند نمیتــوان
ب ــا قاطعی ــت اظه ــار ظ ــر ک ــرد .لیک ــن در م ــورد اینک ــه
آنهـــا بخـــش بزرگـــی از اقتصـــاد کشـــور را تشـــکیل
میدهنـــد ،تردیـــدی نیســـت .بایـــد توجـــه داشـــت
کـــه نمیتـــوان بـــدون هیـــچ تغییـــری در ســـاختار
اقتصـــادی کشـــور بـــار هزینههـــا را بـــر دوش یـــک
بخـــش کوچـــک انداخـــت.
همچنی ــن ممک ــن اس ــت ک ــه برخ ــی دش ــواریهای
ایج ــاد ش ــده را توفیق ــی اجب ــاری ب ــرای س ــاماندهی
اقتصـــاد کشـــور بـــه شـــمار آورنـــد کـــه البتـــه شـــاید
تـــا انـــدازهای هـــم درســـت باشـــد ،امـــا در دو نکتـــه
تردی ــدی نیس ــت ،نخس ــت اینک ــه ای ــن اصاح ــات
بای ــد هم ــه س ــویه باش ــد ت ــا مفی ــد واق ــع ش ــود و دوم
اینکـــه بیتردیـــد هزینههـــای اصاحـــات در ایـــن
شـــرایط و آثـــار مخـــرب آن بســـیار بیشـــتر از شـــرایط
ع ــادی خواه ــد ب ــود▪.
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پرونده
بیم های
بودجه
کم امید 99

بنزی ــن پی ــش رفتی ــم ،البت ــه دولتهای ــی در کش ــور
معتقــد بودنــد کــه تولیــد بنزیــن بــه نفــع کشــور نیســت
کـــه ایـــن موضـــوع بـــرای زمانـــی اســـت کـــه کشـــور
مش ــکلی مانن ــد تحریمه ــا ن ــدارد البت ــه آن زم ــان ه ــم
ایــن اعتقــاد قابــل نقــد بــود ،در کشــوری کــه بــه نوعــی
بــا تمــام ناهنجارهــای شــیطانی و غیرانســانی در دنیــا
مب ــارزه میکن ــد ،تفک ــری مبن ــی براینک ــه م ــا نی ــازی
ب ــه س ــاخت پاالیش ــگاه نداری ــم ،راهب ــردی و راهگش ــا
نیس ــت.
ب ــه دلی ــل اینک ــه دول ــت ب ــه کم ــک س ــپاه پاس ــداران
انقـــاب اســـامی و متخصصـــان صاحـــب
صاحیــت در کشــور پاالیشــگاه ســتاره خلیجفــارس
یعنـــی بزرگتریـــن پاالیشـــگاه تولیـــد بنزیـــن را در
خاورمیانـــه و ایـــران احـــداث کـــرد دیگـــر بنزیـــن در
لیســـت اقـــام تحریمـــی قـــرار نگرفـــت .بنابرایـــن
ا گ ــر همی ــن رو ی ــه را در دیگ ــر ام ــور اقتص ــادی دنب ــال
میکردی ــم ،می ــزان وابس ــتگی بودج ــه ب ــه نف ــت بس ــیار
کاهـــش پیـــدا میکـــرد.
آیــا درآمدهــای نفتــی پیشبینــی شــده در بودجــه
ب ــا توج ــه ب ــه ش ــرایط تحری ــم و متوس ــط ف ــروش
نف ــت در س ــال ج ــاری ،قاب ــل دس ــتیابی خواه ــد
ب ــود؟
ا گ ــر دول ــت و تی ــم مام ــور ب ــرای ف ــروش نف ــت ق ــوی و
هوش ــمندانه عم ــل کنن ــد ،درآمده ــای نفت ــی تعیی ــن
شــده در بودجــه ســال آینــده بــه دســت خواهــد آمــد.
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یککپی با کمی تغییر
بودجــه ســال  99در شــرایطی بســته شــده کــه بــا توجــه بــه تحریمهــای آمریــکا علیــه ایــران و کاهــش درآمدهــای نفتــی ،اتــکا بــه ایــن منبــع درآمــدی در بودجــه نیــز بــه نســبت
ســال گذشــته کاهــش یافتــه و تــالش بــر آن شــده اســت کــه بخــش اعظــم درآمدهــا از طریــق مالیــات بــر ارزش افــزوده تامیــن شــود .اگرچــه درآمــد و کســب درآمدهــای مالیاتــی
در شــرایطی کــه دولــت نمیتوانــد تکیــهای بــر درآمدهــای نفتــی داشــته باشــد ،بــه معنــی تــالش دولــت بــرای رهایــی از وابســتگی بــه درآمدهــای نفتــی اســت امــا نکتــه مهــم
و اساســی درایــن بیــن نــگاه غیرواقعبینانــه دولــت بــه درآمدهــای مالیاتــی اســت .درآمدهایــی کــه همچنــان بخــش قابــل توجهــی از آن در هالــهای از ابهــام قــرار دارد چــرا کــه در
حــال حاضــر هنــوز رقــم دقیــق و درســتی از فــرار مالیاتــی در کشــور وجــود نــدارد و بــا علــم بــه ایــن همچنــان دولــت برایــن بــاور اســت کــه مــی توانــد در ســال ســخت پیــش رو از
ایــن محــل درآمدهــای خــود را محقــق کنــد .بــرای بررســی بودجــه  99بــا «ســیدعلی ادیانــی راد» ،عضــو هیــات رئیســه کمیســیون تلفیــق بودجــه  99و عضــو کمیســیون انــرژی
مجلــس شــورای اســالمی گفتگــو کردهایــم کــه مشــروح آن در ادامــه آمــده اســت.

1۶
پرونده

از دیـــدگاه شـــما مهمتریـــن نقـــاط تمایـــز الیحـــه
بودج ــه س ــال  99نس ــبت ب ــه گذش ــته چیس ــت؟
از نظ ــر م ــن هی ــچ تمای ــزی می ــان بودج ــه س ــال آین ــده
ب ــا بودج ــه س ــال  98وج ــود ن ــدارد .ش ــاکله بودج ــه
مانن ــد گذش ــته اس ــت و حت ــی اص ــاح س ــاختاری
مدنظـــر مقـــام معظـــم رهبـــری هـــم انجـــام نشـــده و
اساس ــا بخ ــش قاب ــل توجه ــی از مت ــن بودج ــه مرب ــوط
بـــه ســـال گذشـــته اســـت .ایـــن موضـــوع هیـــچ
اشـــکالی نداشـــت بـــه شـــرط اینکـــه بودجـــه قبلـــی
دارای متنـــی متقـــن ،محکـــم ،راهگشـــا و محـــرک
توس ــعه اقتص ــادی ب ــود ام ــا مس ــاله ای ــن اس ــت ک ــه
بودجـــه ســـال  98چنیـــن مشـــخصاتی نداشـــت.
بنابرای ــن بودج ــه تقدیم ــی دول ــت ب ــرای س ــال آین ــده
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هــم مثــل بودجــه قبــل و در حــد رفــع و رجــوع مســائل
روزان ــه اس ــت.
آیــا اقتصــاد ایــران مهیــای کاهــش اتــکای بودجــه
بــه درآمدهــای نفتــی اســت؟
در  10ســـال اخیـــر وابســـتگی بودجـــه ســـاالنه بـــه
درآمده ــای نفت ــی کاه ــش پی ــدا ک ــرده و ای ــن ی ــک
واقعیــت اســت .امــا ایــن اتــکا هرگــز بــه صفــر نرســیده
و همی ــن مس ــاله نش ــان میده ــد ک ــه م ــا بای ــد بس ــیار
زودت ــر از اینه ــا ،چنی ــن اقدام ــی را انج ــام میدادی ــم.
وابس ــتگی بودج ــه ب ــه بن ــد ن ــاف درآمده ــای نفت ــی
اقـــدام غلطـــی اســـت و دشـــمن هـــم از همیـــن
زاویـــه در حـــال سوءاســـتفاده از شـــرایط اقتصـــادی

کشـــور اســـت .پاشـــنه آشـــیل تحریمهـــای اعمـــال
ش ــده علی ــه م ــا نف ــت اس ــت ،در صورت ــی ک ــه اگ ــر
ط ــی ای ــن س ــالها نف ــت خ ــام ب ــه ف ــرآورده تبدی ــل
میش ــد ،ام ــروز ن ــه تنه ــا مش ــکلی ب ــرای ص ــادرات
نداشـــتیم ،بلکـــه میتوانســـتیم از ایـــن پتانســـیل
بـــرای مقاومســـازی اقتصـــاد کشـــور بهـــره بگیریـــم.
زمانـــی کـــه در مجموعـــه نفـــت و گاز ،فـــرآوری
انجـــام نمیشـــود در حوزههـــای دیگـــر اقتصـــادی
هـــم آســـیبپذیر میشـــویم .اکنـــون در مجموعـــه
ص ــادرات محص ــوالت پتروش ــیمی مش ــکل ج ــدی
کـــه مـــا را زمینگیـــر کنـــد ،نداریـــم.
دش ــمن از لیس ــت تحریم ــی خ ــود بنزی ــن را ح ــذف
کــرده اســت زیــرا مــا در داخــل کشــور بــه ســمت تولیــد

در ص ــورت ع ــدم دس ــتیابی ب ــه رق ــم تعیی ــن ش ــده
از درآمده ــای نفت ــی در بودج ــه ،دول ــت چگون ــه
میتوان ــد کس ــری بودج ــه ناش ــی از ای ــن موض ــوع
را جب ــران کن ــد؟
اگ ــر دول ــت نتوان ــد ب ــه می ــزان ف ــروش تعیی ــن ش ــده
نفــت برســد ،بس ــیاری از مولفههــای دیگــر ه ــم قابــل
دس ــتیابی نیس ــت .یک ــی از ای ــرادات الیح ــه بودج ــه
س ــال  99ای ــن اس ــت ک ــه دول ــت در آن پیشبین ــی
نکـــرده اســـت کـــه در صـــورت عـــدم دســـتیابی بـــه
می ــزان تعیی ــن ش ــده درآمده ــای نفت ــی ،چ ــه کاری
بای ــد انج ــام ده ــد.
مـــا راههـــای فراوانـــی بـــرای تامیـــن درآمدزایـــی و
خلـــق جدیـــد درآمـــدی در بودجـــه داریـــم ماننـــد
دریافـــت مالیـــات از هنرمنـــدان و فعالیتهـــای
هن ــری ،جلوگی ــری از فراره ــای مالیات ــی ب ــه ش ــرطی
کـــه دولـــت ابزارهـــای محکمـــی در قالـــب احـــکام
پیشبین ــی میک ــرد و دق ــت الزم در دریاف ــت حق ــوق
حق ــه گمرک ــی انج ــام میش ــد زی ــرا ح ــدود  50ه ــزار
میلی ــارد توم ــان ف ــرار مالیات ــی از ای ــن ح ــوزه داری ــم و
مبـــادی آن هـــم در اختیـــار دولـــت اســـت .امـــکان
دارد برخــی دولتمــردان مبلــغ  50هــزار میلیــارد تومــان
ف ــرار مالیات ــی را کتم ــان کنن ــد ام ــا واقعی ــت دارد .م ــا
ق ــرار اس ــت از ف ــروش نف ــت ح ــدود  ۴7ه ــزار میلی ــارد
توم ــان دریاف ــت کنی ــم.
دریاف ــت مالی ــات از خانهه ــای خال ــی یک ــی دیگ ــر از

راههای ــی اس ــت ک ــه دول ــت میتوان ــد ب ــرای جب ــران
کس ــری بودج ــه از آن اس ــتفاده کن ــد ،در کش ــورهای
دیگ ــر ب ــر روی خانهه ــای خال ــی مالی ــات س ــنگینی
تعییـــن میشـــود .همچنیـــن مالیـــات بـــر عایـــدات
س ــرمایه ک ــه در ای ــران ب ــه هی ــچ وج ــه رد پای ــی ن ــدارد.
ب ــدون فش ــار ب ــر گ ــرده م ــردم و ب ــا اقدام ــات اساس ــی
راهه ــای جب ــران کس ــری بودج ــه وج ــود دارد .تم ــام
مس ــائل من ــوط ب ــه ای ــن اس ــت ک ــه آقای ــان محک ــم
بایســتند ،ریســک کننــد و هزینههــای آن را بپردازنــد.
ب ــا توج ــه ب ــه افزای ــش در نظ ــر گرفت ــه ش ــده ب ــرای
درآمدهـــای مالیاتـــی ،تاثیـــر ایـــن موضـــوع بـــر
بخـــش تولیـــد ،بازرگانـــی و ســـایر حوزههـــای
بخ ــش خصوص ــی را چگون ــه ارزیاب ــی میکنی ــد؟
اگـــر مـــا راههـــای فـــرار مالیاتـــی را ببندیـــم نـــه تنهـــا
اثـــر منفـــی بـــر بخـــش تولیـــد نـــدارد ،بلکـــه موجـــب
ش ــفافیت ش ــده و ب ــه چرخ ــه تولی ــد و ارائ ــه خدم ــات
کمـــک میکنـــد ،امـــا اگـــر شـــفافیت الزم صـــورت
نگیـــرد و غفلتهایـــی بـــرای جلوگیـــری از فـــرار
ً
مالیاتـــی انجـــام شـــود مطمئنـــا بـــر تولیـــد و بخـــش
خصوصـــی اثـــر منفـــی خواهـــد داشـــت.

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  98چنین
مشخصاتینداشت

آیـــا ســـاز و کار دولـــت بـــرای دریافـــت مالیـــات
عادالن ــه از بخشه ــای مختل ــف بهوی ــژه اقش ــاری
ک ــه ت ــا ام ــروز از پرداخ ــت مالی ــات ف ــرار کردهان ــد،
وجـــود دارد؟
خیـــر ،متاســـفانه دولـــت ســـاز و کاری بـــرای ایـــن
موضــوع نــدارد .همانطــور کــه متذکــر شــدم راههایــی
مانن ــد اخ ــذ مالی ــات از خانهه ــای خال ــی ی ــا گم ــرک
وجـــود دارد کـــه دولـــت بایـــد توجـــه ویـــژهای بـــه آن
داش ــته باش ــد .البت ــه در مجل ــس در قال ــب بح ــث
مالیــات بــر ارزش افــزوده ،قوانیــن خوبــی نوشــته شــده
ً
اس ــت ک ــه مطمئن ــا نتیجهبخ ــش خواه ــد ب ــود.
آیـــا ســـهم صنعـــت بـــرق در بودجـــه ســـال آتـــی
نســـبت بـــه ســـنوات گذشـــته تغییـــری داشـــته
اســـت؟
رشـــد ســـهم صنعـــت بـــرق در حـــد رشـــد ســـنوات
گذش ــته اس ــت و تغیی ــر محسوس ــی ن ــدارد .م ــا بهط ــور
میانگی ــن ح ــدود  10درص ــد رش ــد مص ــرف ب ــرق در
کشــور دار یــم کــه افزایــش درآمــد و تامیــن منابــع مالــی
بــرای توانیــر در همیــن حــد رشــد ســاالنه درنظــر گرفتــه
ش ــده ک ــه قاب ــل ماحظ ــه نیس ــت.
بـــا توجـــه بـــه افزایـــش  7درصـــدی قیمـــت بـــرق
براســـاس قانـــون ،آیـــا مجلـــس امســـال هـــم بـــه
دولـــت اجـــازه اصـــالح اقتصـــاد بـــرق و واقعـــی
ک ــردن قیم ــت ای ــن کاالی اس ــتراتژیک را نخواه ــد
داد؟
ای ــن موض ــوع نی ــاز ب ــه مج ــوز مجل ــس ن ــدارد و ج ــزو
اختیـــارات قانونـــی دولـــت بـــرای افزایـــش قیمـــت
حاملهـــای انـــرژی اســـت▪.
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/گفتگو با هدایتاهلل خادمی /عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی

رکـود و تـورم دو برآیند ناخوشایند
بودج ــه  99در حال ــی تقدی ــم مجل ــس ش ــورای اس ــالمی ش ــده اس ــت ک ــه ب ــا توج ــه ب ــه تحریمه ــای آمر ی ــکا و ش ــرایط اقتص ــادی ،تکی ــه ب ــر درآمده ــای نفت ــی در آن کاه ــش پی ــدا
کــرده و تــالش شــده ایــن کاهــش از طریــق افزایــش پایههــای مالیاتــی جبــران شــود .در بررســی بودجــه جدیــد بایــد بــه دو ســوال پاســخ داده شــود ،اینکــه ایــن بودجــه از پــس
س ــال مال ــی آین ــده برخواه ــد آم ــد و آی ــا بنگاهه ــای اقتص ــادی در فضای ــی ک ــه کس ــب و کارش ــان ب ــا معضالت ــی مواج ــه اس ــت ،میتوانن ــد ب ــار مال ــی ک ــه بودج ــه ب ــا تکی ــه ب ــر
درآمدهــای مالیاتــی بــر دوش آنهــا گذاشــته اســت ،تحمــل کــرده و از آن ســربلند بیــرون بیاینــد .بــرای پاســخ بــه ایــن ســوالها بــا «هدایــتاهلل خادمــی» ،عضــو کمیســیون انــرژی
مجل ــس ش ــورای اس ــالمی گفتگ ــو کردهای ــم ک ــه حاص ــل آن را م ــی خوانی ــد:
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از دیـــدگاه شـــما مهمتریـــن نقـــاط تمایـــز الیحـــه
بودج ــه س ــال  99نس ــبت ب ــه گذش ــته چیس ــت؟
وج ــه تمای ــز بودج ــه امس ــال ب ــا س ــالهای گذش ــته
در ای ــن اس ــت ک ــه دول ــت ت ــاش ک ــرده ت ــا وابس ــتگی
ب ــه درآمده ــای نفت ــی کمت ــر ش ــود ،ام ــا اینک ــه آی ــا ای ــن
رون ــد ،منطق ــی و ش ــدنی اس ــت بای ــد بگوی ــم ،خی ــر.
مـــن معتقـــدم الیحـــه بودجـــه ســـال  99غیرشـــفاف
اســـت ،هرچنـــد کـــه الیحـــه بودجـــه ســـالهای
گذش ــته ه ــم ،وضع ــی بهت ــر از ای ــن نداش ــت .هم ــه
شــاهد هســتیم کــه بودجــه ســال  98بــا کســری مواجه
ش ــده اس ــت و معتق ــدم بودج ــه س ــال آین ــده ه ــم ب ــه
ای ــن وضعی ــت دچ ــار میش ــود .از س ــوی دیگ ــر ،ای ــن
بودجهنویســـی منجـــر بـــه تـــورم هـــم میشـــود و مـــن
تفکـــر و منطـــق خاصـــی را بـــرای حـــل مشـــکات
کش ــور در آن نمیبین ــم .متاس ــفانه اف ــرادی ک ــه روی
بـــه بودجهنویســـی میآورنـــد براســـاس فرضیـــات
نادرس ــت اع ــداد و ارقام ــی را ارائ ــه میدهن ــد ک ــه از
واقعیتهـــا بـــه دور اســـت.

آیــا درآمدهــای نفتــی پیشبینــی شــده در بودجــه
ب ــا توج ــه ب ــه ش ــرایط تحری ــم و متوس ــط ف ــروش
نف ــت در س ــال ج ــاری ،قاب ــل دس ــتیابی خواه ــد
ب ــود؟
خیــر ،قابــل دســتیابی نیســت .مــا بایــد از ســالهای
گذشـــته نســـبت بـــه کاهـــش وابســـتگی بـــه نفـــت
اقـــدام میکردیـــم.

آیــا اقتصــاد ایــران مهیــای کاهــش اتــکای بودجــه

در ص ــورت ع ــدم دس ــتیابی ب ــه رق ــم تعیی ــن ش ــده
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بــه درآمدهــای نفتــی اســت؟
اکن ــون اقتص ــاد ای ــران زمین ــه کاه ــش وابس ــتگی ب ــه
نف ــت ن ــدارد ،دول ــت میخواه ــد بخش ــی از بودج ــه را
براســاس درآمدهــای مالیاتــی تامیــن کنــد در صورتــی
کــه مــردم در شهرســتانها بــا پرداخــت بــاالی مالیــات
مش ــکل دارن ــد .دول ــت بای ــد رج ــوع پرون ــده مالیات ــی
ســـالهای گذشـــته بررســـی میکننـــد تـــا ببیننـــد
چ ــه اف ــرادی مالی ــات پرداخ ــت کردهان ــد و تنه ــا ب ــه
س ــراغ اف ــرادی م ــیرود ک ــه ب ــه آنه ــا دسترس ــی دارد ن ــه
اش ــخاصی ک ــه س ــالها ف ــرار مالیات ــی کردهان ــد.

از درآمده ــای نفت ــی در بودج ــه ،دول ــت چگون ــه
میتوان ــد کس ــری بودج ــه ناش ــی از ای ــن موض ــوع
را جب ــران کن ــد؟
دولـــت بـــرای جبـــران کســـری بودجـــه بـــا توجـــه بـــه
تحریمهـــای نفتـــی بایـــد از ســـالهای گذشـــته
اق ــدام میک ــرد در صورت ــی ک ــه تنه ــا ط ــی س ــالهای
گذشـــته درآمدهـــا را صـــرف هزینههـــای جـــاری
ً
کش ــور ک ــرده اس ــت و در همی ــن راس ــتا ه ــم مرتب ــا از
م ــردم میخواه ــد ک ــه روی ب ــه ریاض ــت اقتص ــادی
بیاورنــد .البتــه دولــت در بودجــه ســال  99بــه بحــث
دریاف ــت مالی ــات و ف ــروش ام ــوال خ ــود ب ــرای جب ــران
کس ــری بودج ــه روی آورده اس ــت .اگ ــر ف ــروش نفت ــی
وجــود نداشــته باشــد پــس وارداتــی هــم نخواهــد بــود
ک ــه بخواهی ــم مالی ــات و ع ــوارض از م ــردم دریاف ــت
کنی ــم .م ــا در س ــال آین ــده ب ــا کس ــری بودج ــه ،رک ــود و
ت ــورم  50درص ــدی مواج ــه خواهی ــم ش ــد.
ب ــا توج ــه ب ــه افزای ــش در نظ ــر گرفت ــه ش ــده ب ــرای
درآمدهـــای مالیاتـــی ،تاثیـــر ایـــن موضـــوع بـــر
بخـــش تولیـــد ،بازرگانـــی و ســـایر حوزههـــای

دولـــت بـــرای جبران کســـری بودجه بـــا توجه ب ــه تحریمهای نفت ــی باید از س ــالهای
گذشـــته اقـــدام میکـــرد در صورتی که تنها طی س ــالهای گذشـــته درآمده ــا را صرف
ً
هزینههای جاری کش ــور کرده اس ــت و در همین راســـتا هم مرتبا از مردم میخواهد که
روی به ریاضت اقتص ــادی بیاورند

بخـــش خصوصـــی چگونـــه ارزیابـــی میکنیـــد؟
مســـلما بـــا توجـــه بـــه شـــرایط اقتصـــادی کشـــور در
صـــورت افزایـــش مالیـــات برخـــی کارخانجـــات
و اقتصادهـــای خـــرد دچـــار مشـــکل میشـــوند.
متاســـفانه نقـــش تولیـــد در ایجـــاد درآمدهـــای
بودجـــه کافـــی نیســـت و از ســـوی دیگـــر کشـــوری
میتوان ــد ب ــر روی درآمده ــای حاص ــل از تولی ــد خ ــود
حس ــاب کن ــد ک ــه دارای مزی ــت اقتص ــادی ،رقابت ــی
و صادراتـــی باشـــد.
اکنـــون مـــا صادراتـــی غیـــر از برخـــی محصـــوالت
پتروش ــیمی و آن ه ــم تقریب ــا ب ــه ص ــورت م ــواد خ ــام
نداریـــم و رقـــم آن هـــم تقریبـــا مشـــخص اســـت و
احتمــال دارد حتــی در ســال آینــده کاهــش هــم پیــدا
کن ــد.
آیـــا ســـاز و کار دولـــت بـــرای دریافـــت مالیـــات
عادالن ــه از بخشه ــای مختل ــف بهوی ــژه اقش ــاری
ک ــه ت ــا ام ــروز از پرداخ ــت مالی ــات ف ــرار کردهان ــد،
وجـــود دارد؟
دولـــت در الیحـــه بودجـــه  99ســـاز و کاری بـــرای

جلوگیـــری از فرارهـــای مالیاتـــی در نظـــر نگرفتـــه
اســت ،زیــرا بســیاری از همیــن افــراد در بدنــه دولــت
فـــرار مالیاتـــی دارنـــد .متاســـفانه فســـاد اقتصـــادی
ب ــه دلی ــل وج ــود ی ــک سیس ــتم اش ــتباه ب ــه بس ــیاری
از مراکـــز و افـــراد راه پیـــدا کـــرده اســـت ،بســـیاری از
مســـئوالن ،فرزندانشـــان و حتـــی اقـــوام آنهـــا دارای
شــرکتهای خــرد و کان در کشــور هســتند و برایــن
اس ــاس ب ــه دنب ــال ف ــرار مالیات ــی هس ــتند.
آیـــا ســـهم صنعـــت بـــرق در بودجـــه ســـال آتـــی
نســـبت بـــه ســـنوات گذشـــته تغییـــری داشـــته
اســـت؟
تغیی ــر محسوس ــی نداش ــته اس ــت ،درآم ــد صنع ــت
بـــرق کشـــور حتـــی کفـــاف توســـعه و هزینههـــای
ج ــاری مرب ــوط ب ــه خ ــودش را ه ــم نمیده ــد .همی ــن
االن بــا حضــور در بســیاری از شهرســتانها شــاهدیم
کـــه کارمنـــدان وزارت نیـــرو ماههاســـت حقوقـــی
دریافــت نکردهانــد ،از ســوی دیگــر وزارت نیــرو اعــام
میکن ــد برق ــی را ک ــه میفروش ــد ب ــه ص ــورت یاران ــهای
اســـت و هزینههـــای ایـــن وزارتخانـــه را تامیـــن

نمیکن ــد .اکث ــر وزارتخانهه ــا ب ــه ص ــورت اساس ــی ب ــه
یکدیگــر بدهــکار هســتند و امیــدی بــه بودجــه ســال
آین ــده ن ــدارم.
بـــا توجـــه بـــه افزایـــش  7درصـــدی قیمـــت بـــرق
براســـاس قانـــون ،آیـــا مجلـــس امســـال هـــم بـــه
دولـــت اجـــازه اصـــالح اقتصـــاد بـــرق و واقعـــی
ک ــردن قیم ــت ای ــن کاالی اس ــتراتژیک را نخواه ــد
داد؟
م ــردم طب ــق ش ــرایط کنون ــی توانای ــی افزای ــش قیم ــت
ب ــرق ی ــا دیگ ــر محص ــوالت وزارت نی ــرو را ندارن ــد ،در
حــال حاضــر مــردم در حوزههــای انتخابیــه بــا نشــان
دادن قبضه ــای خ ــود ب ــه م ــا اع ــام میکنن ــد ک ــه
نمیتواننــد هزینــه آن را بپردازنــد زیــرا برخــی رقمهــای
آن بســـیار باالســـت .مردمـــی کـــه بـــا یارانـــه زندگـــی
خـــود را میگذراننـــد و از پرداخـــت قبضهـــای آب
و ب ــرق نات ــوان هس ــتند.اگرچه دول ــت مج ــوز افزای ــش
قیم ــت حامله ــای ان ــرژی را ب ــا ی ــک ش ــیب مای ــم
در اختیــار دارد امــا بــه صــورت اصولــی ایــن قانــون را
ط ــی س ــالهای قب ــل اج ــرا نک ــرده اس ــت▪ .
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پرونده
بیم های
بودجه
کم امید 99

/گفتوگو با مهدی پازوکی/

استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی

برایافزایشپایهمالیاتی

اول؛
شفافسازی

۲0
پرونده

هفده ــم آذرم ــاه ب ــود ک ــه الیح ــه بودج ــه س ــال  1399ب ــه عن ــوان س ــند دخ ــل و خ ــرج س ــال آین ــده از س ــوی
رئیسجمه ــوری تقدی ــم مجل ــس ش ــد؛ رق ــم کل ای ــن الیح ــه ب ــا رش ــد  1۴درص ــدی نس ــبت ب ــه بودج ــه س ــال
 ،98ب ــه  1988ه ــزار میلی ــارد توم ــان رس ــیده اس ــت .همچنی ــن بودج ــه عموم ــی دول ــت در س ــال آین ــده بال ــغ ب ــر
 563هــزار میلیــارد تومــان اســت کــه نســبت بــه ســال جــاری  8.26درصــد افزایــش نشــان میدهــد .بــر اســاس
ج ــداول الیح ــه بودج ــه کل کش ــور در س ــال  ،98مناب ــع عموم ــی بودج ــه ای ــن س ــال  ۴8۴ه ــزار میلی ــارد توم ــان،
درآم ــد اختصاص ــی دس ــتگاههای دولت ــی  ۷9ه ــزار میلی ــارد توم ــان و بودج ــه ش ــرکتهای دولت ــی ،بانکه ــا و
مؤسس ــات غیرانتفاع ــی نی ــز  1.۴ه ــزار میلی ــارد توم ــان ب ــرآورد ش ــده اس ــت .دول ــت در الیح ــه بودج ــه س ــال آین ــده
کل کشــور پیشبینــی کــرده اســت درآمدهــای مالیاتــی خــود را نزدیــک بــه  2۷درصــد نســبت بــه قانــون بودجــه
ســال جــاری افزایــش دهــد .حــال در گفتگــو بــا «مهــدی پازوکــی» ،اســتاد اقتصــاد دانشــگاه عالمــه طباطبایــی
بــه بررســی ایــن موضــوع پرداختهایــم کــه آیــا شــرایط اقتصــادی موجــود ،تــوان کاهــش اتــکا بــه درآمدهــای نفتــی
و افزای ــش ات ــکا ب ــه درآمده ــای مالیات ــی را دارد؟
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ب ــا توج ــه ب ــه ارق ــام درآم ــدی بودج ــه  ،99دول ــت
بـــرای رســـیدن بـــه اهـــداف خـــود چـــه تدابیـــری
بای ــد اتخ ــاذ کن ــد؟
در ح ــال حاض ــر درآمده ــای دول ــت در ح ــوزه نف ــت
بهشـــدت کاهشیافتـــه و صـــادرات نفـــت بـــه زیـــر
 300ه ــزار بش ــکه در روز رس ــیده اس ــت .طب ــق ای ــن
درآمـــد بهاجبـــار بودجـــه بـــدون احتســـاب یـــا بـــا
حداق ــل تأثی ــر درآمده ــای نفت ــی بس ــته ش ــده اس ــت.
دولـــت در تـــاش اســـت تـــا درآمدهـــای مالیاتـــی
خ ــود را افزای ــش ده ــد و در مقاب ــل م ــردم بهخص ــوص
فعــاالن اقتصــادی میکوشــند ثابــت کننــد اســتعداد
پرداخ ــت مالی ــات آنه ــا ان ــدک اس ــت.
در ای ــران ،نف ــت و مالی ــات ،دو منب ــع اصل ــی درآم ــد
دول ــت (ب ــه معن ــای مجموع ــه حکوم ــت) را تش ــکیل
میده ــد ،ام ــا بررس ــیها نش ــان میدهن ــد در ش ــرایط
فعلــی نســبت مالیــات بــه تولیــد ناخالــص داخلــی،
بهعنــوان یــک شــاخص بینالمللــی ،در ایــران فقــط
 7.5درصــد اســت درحالیکــه ایــن نســبت در ترکیــه
ب ــه ح ــدود  ۲0درص ــد و در کش ــورهای اس ــکاندیناوی
ب ــه ح ــدود  50درص ــد میرس ــد .دلی ــل پایی ــن ب ــودن
ً
ای ــن نس ــبت در ای ــران نی ــز ف ــرار مالیات ــی اس ــت؛ فع ــا
فق ــط از ح ــدود  ۴0درص ــد اقتص ــاد ای ــران مالی ــات
گرفتـــه میشـــود .از  ۶0درصـــد باقـــی مانـــده نیـــز ۲0
درصــد معــاف از مالیــات هســتند و  ۴0درصــد دیگــر
ف ــرار مالیات ــی دارن ــد .بنابرای ــن اگ ــر سیاس ــتهایی
اتخـــاذ کنیـــم کـــه جلـــوی فـــرار مالیاتـــی را بگیـــرد،
ایـــن امـــکان مهیـــا میشـــود کـــه اداره امـــور جـــاری
کش ــور ب ــا وص ــول درآمده ــای مالیات ــی انج ــام ش ــود و
پـــول نفـــت ،فقـــط و فقـــط بـــه ســـرمایهگذاریهای
زیربنایـــی و بیننســـلی اختصـــاص یابـــد؛ در ایـــن
صــورت امنیــت و ثبــات اقتصــادی در کشــور حاکــم
شــده و اقتصــاد ایــران در مقابــل شــوکهای خارجــی
مق ــاوم میش ــود.
تکی ــه ب ــر درآمده ــای مالیات ــی در ش ــرایط تحری ــم و
کاهــش درآمدهــای نفتــی ،چــه نقشــی در بودجــه
س ــال آت ــی دارد؟
در شــرایط فعلــی کــه دولــت تحــت تحریــم بزرگتریــن
اقتصـــاد جهانـــی اســـت ،مالیـــات یکـــی از منابـــع
درآم ــدی مه ــم اس ــت .مالی ــات از  130ه ــزار میلی ــارد
توم ــان در س ــال  1398ب ــه  175ه ــزار میلی ــارد توم ــان
در ســـال  1399افزایـــش یافتـــه اســـت؛ ایـــن مبلـــغ
ً
ً
حتمــا قابــل وصــول اســت .در  8مــاه گذشــته تقریبــا
بـــاالی  95درصـــد مالیـــات محقـــق شـــده اســـت.
ب ــرآورد کارشناس ــان ای ــن اس ــت ک ــه ح ــدود  130ه ــزار
میلیـــارد تومـــان از ایـــن مبلـــغ تعییـــن شـــده بـــرای
مالیـــات محقـــق میشـــود .در ســـال آینـــده دولـــت
ب ــه خاط ــر تحری ــم نفت ــی  ۴9ه ــزار میلی ــارد توم ــان از
دارای ــی مال ــی خ ــود را ب ــه ف ــروش میگ ــذارد .ف ــروش

امـــوال غیرمنقـــول دولـــت باعـــث چابکـــی دولـــت
ً
میشــود .مثــا در تهــران اکثــر دســتگاههای اجرایــی
خانـــه ســـازمانی دارنـــد .نگهـــداری از ایـــن خانـــه
ســـازمانی بـــرای دولـــت هزینـــه دارد .دولـــت بایـــد
بتوان ــد ای ــن هزینهه ــا را ب ــه حداق ــل برس ــاند .البت ــه
ای ــن واگذاریه ــا نبای ــد ب ــه ج ــای اینک ــه ب ــه کوچ ــک
شـــدن دولـــت کمـــک کنـــد ،بخـــش خصوصـــی را
تضعی ــف کن ــد؛ متاس ــفانه بیش ــتر واگذاریه ــا ب ــه
بخ ــش خصوص ــی واقع ــی نیس ــت و در نهای ــت ب ــه
بخـــش خصولتـــی واگـــذار میشـــود.
بودج ــه هزین ــهای در الیح ــه س ــال آین ــده  3۶7ه ــزار
میلیـــارد تومـــان اســـت؛ ایـــن نســـبت بـــه مصـــوب
 1398رش ــدی ح ــدود  ۴درص ــد دارد و ای ــن درص ــد
از رشـــد بودجـــه منطقـــی اســـت .از طرفـــی حقـــوق
کارکنـــان و بازنشســـتهها  15درصـــد در ســـال 1399
افزای ــش یافت ــه و از بودج ــه هزین ــهای ح ــدود  100ه ــزار
میلیـــارد تومـــان حقـــوق بازنشســـتههای صنـــدوق
بازنشســتگی کشــوری و لشــکری و  ۲00هــزار میلیــارد
تومـــان حقـــوق ســـایر کارکنـــان دولـــت پرداخـــت
می شـــود.
ب ــا توج ــه ب ــه فض ــای کس ــب و کاری ک ــه ب ــر بخ ــش
خصوص ــی حا ک ــم اس ــت ،دول ــت ب ــرای اجرای ــی
ســـاختن افزایـــش پایـــه مالیاتـــی بایـــد چـــه
اقداماتـــی بـــرای ایـــن بخـــش انجـــام دهـــد؟
مــردم نســبت بــه افزایــش نــرخ مالیــات نــگاه مثبتــی
ندارنــد درحالــی کــه دولــت مجبــور بــه ایــن وضعیــت
اســـت .دولـــت ،بهمعنـــای مجموعـــه حکومـــت،
پی ــش از گس ــترش چت ــر مالیات ــی ،ابت ــدا بای ــد س ــعی
کنــد فضــای کســب و کار را بــرای بخــش خصوصــی
ســـالم تســـهیل کنـــد و امنیـــت اقتصـــادی بـــرای
ســرمایهگذاری را فراهــم آورد تــا بخــش خصوصــی بــه
فعالیــت اقتصــادی بپــردازد ،از ایــن محــل بــه تولیــد
برســد و کســب درآمــد کنــد و دولــت از آنهــا مالیــات
بگی ــرد ت ــا ثب ــات اقتص ــادی در اقتص ــاد ای ــران حاک ــم
شـــود .بـــه همیـــن دلیـــل اســـت کـــه مقـــام معظـــم
رهب ــری نی ــز فرمودن ــد بای ــد کاری کنی ــم ک ــه امنی ــت و
ثبــات اقتصــادی حاکــم شــود .مــن در شــرایط فعلــی
اقتصـــاد ایـــران بـــا افزایـــش نـــرخ مالیـــات مخالـــف
هس ــتم .افزای ــش ن ــرخ مالی ــات باع ــث تش ــدید رک ــود
در اقتصـــاد میشـــود .تنهـــا راهـــکار دولـــت ایـــن
اس ــت ک ــه بای ــد معافیته ــای مالیات ــی ب ــه س ــمت
صف ــر ب ــرود و بای ــد نظ ــام مالیات ــی س ــازماندهی ش ــود.
اس ــتفاده از آم ــار ،اطاع ــات و تکنول ــوژی اطاع ــات
ابزارهایــی اســت کــه دولــت میتوانــد بــا آنهــا جلــوی
ف ــرار مالیات ــی را بگی ــرد .ام ــا متاس ــفانه ف ــرار مالیات ــی
اقتص ــاد ای ــران بس ــیار باالس ــت.
ب ــرای از بی ــن ب ــردن معافیته ــا قان ــون نی ــاز اس ــت؛
البتـــه دولـــت بـــرای لغـــو معافیتهـــای مالیاتـــی

الیحـــهای را آمـــاده میکنـــد و امیدواریـــم در
ایـــن مجلـــس بررســـی و تصویـــب شـــود .یکـــی از
بحثهـــای اصـــاح ســـاختار بودجـــه ایـــن اســـت
ک ــه مالی ــات ب ــه منب ــع پای ــدار درآم ــد دول ــت تبدی ــل
ً
شـــود .مثـــا مالیـــات بـــر مجمـــوع درآمـــد خانـــوار
ً
حتم ــا میتوان ــد م ــا را ی ــک ق ــدم ب ــه عدال ــت مالیات ــی
نزدیــک کنــد امــا اینهــا زمانــی میتوانــد محقــق شــود
ک ــه کل اقتص ــاد ای ــران مالی ــات ده ــد ن ــه  ۴0درص ــد
اقتصـــاد کشـــور.
دولــت و مــردم چگونــه بایــد بــه نقطــه تعادلــی در
ح ــوزه مالی ــات برس ــند ک ــه مناف ــع ه ــر دوی آنه ــا
تامی ــن ش ــود؟
تنه ــا راه ممک ــن ،گس ــترش پای ــه مالیات ــی اس ــت ن ــه
می ــزان مالی ــات؛ از ط ــرف دیگ ــر دول ــت بای ــد س ــعی
کنــد بــا ایجــاد شــفافیت ایــن مشــکات را رفــع کنــد.
االن تنه ــا گروه ــی ک ــه مالی ــات میدهن ــد کارمن ــدان
بخــش دولتــی و بخــش خصوصــی هســتند .بخــش
غیـــر شـــفاف اقتصـــاد ایـــران ،آنهایـــی کـــه درآمـــد
نجوم ــی دارن ــد مالی ــات نمیدهن ــد و هن ــوز دول ــت
موف ــق نش ــده از ای ــن گروهه ــا مالی ــات بگی ــرد .دول ــت
بای ــد در ب ــاره ای ــن مس ــئله ب ــه ط ــور ش ــفاف ب ــا م ــردم
س ــخن بگوی ــد .ب ــه نظ ــر م ــن اگ ــر دول ــت س ــازماندهی
وص ــول مالی ــات را اص ــاح کن ــد و از دس ــتاوردهای
نظ ــام مالیات ــی جه ــان توس ــعه یافت ــه اس ــتفاده کن ــد،
ً
قطعــا درآمــد مالیاتــی بیشــتر خواهــد شــد .البتــه مــن
ب ــا افزای ــش ن ــرخ مالی ــات مخال ــف هس ــتم .افزای ــش
نــرخ مالیاتــی در شــرایط فعلــی باعــث شــدت یافتــن
رک ــود میش ــود.
م ــا اگ ــر بتوانی ــم از دس ــتاوردهای سیس ــتم مالیات ــی
کش ــورهای عض ــو اتحادی ــه اروپ ــا اس ــتفاده کنی ــم ب ــه
نظـــر میرســـد مشـــکات تمـــام میشـــود .بایـــد از
تکنولوژیه ــا ب ــرای رص ــد درآمده ــا اس ــتفاده کنی ــم.
بایـــد سیســـتم طراحـــی کنیـــم و در ایـــن سیســـتم
شـــفافیت معنـــادار باشـــد .ایـــن شفافســـازی
و انتشـــار عـــام مصـــارف مالیاتـــی ،بایـــد در حـــوزه
خدمـــات شـــهری هـــم در شـــهرداریها صـــورت
گیـــرد تـــا معلـــوم شـــود کـــه بودجـــه شـــهرداری یـــا
هم ــان ع ــوارض و مالیات ــی ک ــه از جی ــب ش ــهروندان
وارد بودج ــه ای ــن نه ــاد ش ــده ،کج ــا خ ــرج میش ــود.
نظـــام حکمرانـــی مالیاتـــی ،بـــدون پاســـخگویی و
شفافســـازی نمیتوانـــد شـــهروندان را مجبـــور
بـــه پرداخـــت مالیـــات کنـــد ،زیـــرا دیـــر یـــا زود
مالیاتدهنــدگان آنــان را بازخواســت خواهنــد کــرد.
مــؤدی مالیاتــی حــق دارد بدانــد چــرا مشــمول مالیات
شــده اســت .حــق دارد بــه اســناد و مــدارک متضمــن
تش ــخیص مالی ــات دسترس ــی داش ــته باش ــد .بای ــد
بتوانــد خــود یــا وکیــل مالیاتــی او در دادرســی مالیاتــی
حضـــور یابـــد و طالـــب رفتـــار منصفانـــه مأمـــوران

دولت،بهمعنایمجموعهحکومت،
پیش از گسترش چتر مالیاتی،
ابتدا باید سعی کند فضای کسب
و کار را برای بخش خصوصی سالم
تسهیل کند و امنیت اقتصادی برای
سرمایهگذاری را فراهم آورد تا بخش
خصوصیبهفعالیتاقتصادی
بپردازد ،از این محل به تولید برسد
و کسب درآمد کند و دولت از آنها
مالیاتبگیرد

مالیات ــی «بهعن ــوان خدم ــه دول ــت» باش ــد .از ط ــرف
دیگ ــر ش ــهروندان مالیاتپذی ــر بای ــد بدانن ــد مالی ــات
پرداختــی آنــان مصــروف چــه چیزهایــی و در کجاهــا
خ ــرج ش ــده اس ــت .امیدواری ــم ب ــا طراح ــی سیس ــتم
جامـــع مالیاتـــی و بازنگـــری در قانـــون مالیاتـــی بـــا
اس ــتفاده از اه ــرم ش ــفافیت اطاعات ــی ،تکنول ــوژی
اطاع ــات و تجربهه ــای قبل ــی ،س ــعی کنی ــم پای ــه
مالیات ــی را گس ــترش دهی ــم و جل ــوی ف ــرار مالیات ــی را
بگیری ــم ت ــا معافی ــت مالیات ــی ب ــه صف ــر برس ــد.
آیــا افزایــش درآمدهــای مالیاتــی کفــاف هزینههــای
دول ــت را میده ــد؛ ب ــه نظ ــر ش ــما آی ــا بهت ــر نیس ــت
ک ــه دول ــت ب ــه س ــمت کاه ــش هزینهه ــای خ ــود
و مالیاتســـتانی از بخشهایـــی کـــه از مالیـــات
معافان ــد ب ــرود؟
م ــن ه ــم ب ــا ای ــن مس ــئله مواف ــق هس ــتم؛ دول ــت بای ــد
کاهــش هزینههــای خــود را در دســتور کار قــرار دهــد.
از طرفـــی بایـــد بهـــرهوری بنگاههـــای اقتصـــادی
دول ــت باال ت ــر برود.یک ــی از راهکاره ــای ممک ــن ای ــن
اس ــت ک ــه دول ــت ب ــه ط ــور قاط ــع مصوب ــهای بگ ــذراد
تـــا پاداشـــی کـــه هیاتمدیـــره بنگاههـــای دولتـــی
میگیرن ــد ب ــا س ــودآوری و به ــرهوری بنگاهه ــا مرتب ــط
باش ــد .چ ــرا بای ــد ی ــک بن ــگاه ورشکس ــته ب ــه هی ــات
مدیــره خــود پاداشهــای کان بدهــد؟ اینهــا یکــی
از اص ــول اص ــاح س ــاختاری بودج ــه اس ــت.
دول ــت ب ــه دنب ــال ای ــن اس ــت ک ــه جل ــوی ش ــوکهای
نفت ــی را بگی ــرد و رق ــم ثابت ــی ب ــه درآم ــد نفت ــی بده ــد؛
یعن ــی درآم ــد دول ــت تح ــت تأثی ــر ش ــوک مثب ــت و
منف ــی قیم ــت نفت ــی ق ــرار نگی ــرد .ی ــا اینک ــه همی ــن
درآم ــد در ح ــوزه بودجهه ــای عمران ــی هزین ــه ش ــود.
اینهـــا راهـــکاری اصـــاح ســـاختار بودجـــه اســـت
ام ــا ب ــرای رس ــیدن ب ــه نقط ــه مطل ــوب راه طوالن ــی در
پی ــش داری ــم▪.
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بیم های
بودجه
کم امید 99

ً
قطعا سازوکار دولت باید بر مبنای
دریافت عادالنه مالیات باشد و برای
وصول این مهم باید انضباط مالی
خود را افزایش دهد .یکی از راههای
جبران کسری بودجه نیز همین افزایش
انضباط مالی دولت و کاهش هزینهها و
ساماندهیبحثقاچاقاست

ً
مطمئن ــا دول ــت هیچوق ــت ب ــا می ــل و اراده خ ــود ب ــه ای ــن سمتو س ــو
نمیآمــد و خــود را بــه ایــن زحمــت نمیانداخــت .بــه هــر حــال اکنــون
هــم کــه مجبــور بــه پذیــرش شــرایط هســتیم ،ظرفیتهایــی همچــون
مالی ــات داری ــم ک ــه میتوانی ــم آنه ــا را بالفع ــل کنی ــم و بهاینترتی ــب
بــدون اتــکا بــه نفــت ،بودجــه را تکمیــل کنیــم .امــا دســتیابی بــه ایــن
مهــم ،مشــروط بــر ایــن اســت کــه اجــازه ندهیــم همــه فشــار بــر کســانی
تحمیــل شــود کــه همیشــه مالیــات دادهانــد و ضمنــا تــا حــد ممکــن
معافیته ــای مالیات ــی را ب ــه حداق ــل برس ــانیم.

/گفتوگو با عباس آرگون /عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران

کاهش سهم نفت در بودجه؛

سخت اما سازنده
بازه ــم روزه ــای بررس ــی بودج ــه س ــال آت ــی رس ــیده ،ام ــا ب ــه نظ ــر میرس ــد در ش ــرایطی ک ــه
سراس ــر کش ــور دس ــتخوش ف ــراز و نش ــیبهای اقتص ــادی و اجتماع ــی اس ــت ،کمت ــر کس ــی
از بودجــه  99انتظــار تحــوالت شــگرف دارد .بــا توجــه بــه افزایــش هــر ســاله کســری بودجــه
و معض ــالت داخل ــی و بینالملل ــی اقتص ــادی امیده ــا ب ــه بودج ــه س ــال بع ــد ه ــم کمرن ــگ
اس ــت .ب ــا ای ــن وج ــود ش ــاید هن ــوز امی ــدی باش ــد ک ــه خطمش ــیهای اش ــتباه ت ــا ح ــدودی
دگرگ ــون ش ــده و ب ــا ی ــک فک ــر بک ــر بت ــوان م ــدل اقتص ــادی کش ــور را اص ــالح ک ــرد .عب ــاس
آرگ ــون ،عض ــو هی ــات نماین ــدگان ات ــاق بازرگان ــی ته ــران ک ــه در ای ــن ش ــماره از س ــتبران ب ــه
بررس ــی اجمال ــی نق ــاط ضع ــف و ق ــدرت بودج ــه س ــال  99میپ ــردازد ،رویاروی ــی ب ــا ش ــرایط
فعل ــی کش ــور و حرک ــت ب ــه س ــوی ع ــدم ات ــکا ب ــر نف ــت را س ــخت ام ــا ممک ــن میدان ــد .وی
معتق ــد اس ــت تطبی ــق ب ــا ای ــن ش ــرایط نیازمن ــد زم ــان اس ــت ام ــا ب ــدون ات ــکا ب ــه نف ــت ه ــم
میت ــوان اقتص ــادی پوی ــا داش ــت؛ همانط ــور ک ــه بیش ــتر کش ــورهای دنی ــا اکن ــون ب ــدون نف ــت
ب ــه حی ــات اقتص ــادی خ ــود ادام ــه دادهان ــد.

از دی ــدگاه ش ــما ب ــه ط ــور کل ــی مهمتری ــن نقط ــه تمای ــز بودج ــه 99
نس ــبت ب ــه گذش ــته چیس ــت؟
مهمتریـــن نقطـــه تمایـــز بودجـــه ســـال  99نســـبت بـــه ســـالهای
قبـــل کاهـــش وابســـتگی آن بـــه درآمدهـــای نفتـــی و افزایـــش ســـهم
درآمده ــای مالیات ــی اس ــت .از طرف ــی طب ــق ای ــن بودج ــه بخش ــی از
درآمده ــا نی ــز ق ــرار اس ــت از مح ــل ف ــروش داراییه ــای مال ــی متعل ــق
ً
ب ــه دول ــت تامی ــن ش ــود ک ــه مجموع ــا ب ــه  1۲۴ه ــزار میلی ــارد توم ــان
میرس ــد .درآم ــد مرب ــوط ب ــه مالی ــات ه ــم ک ــه در بودج ــه تعیی ــن ش ــده
ب ــه مجم ــوع  175ه ــزار میلی ــارد توم ــان میرس ــد .عم ــده تف ــاوت ای ــن
بودجــه افزایــش نقــش مالیــات در تامیــن درآمدهاســت .اگــر طبــق ایــن
بودجــه درآمــد ناشــی از مالیــات بتوانــد جایــگاه خــود را در درآمدهــای
دولــت بــاز کنــد و وابســتگی بــه درآمــد نفــت کاهــش پیــدا کنــد اتفــاق
بســـیار خوشـــایندی رخ داده اســـت؛ امـــا بـــه شـــرط آنکـــه در حـــوزه
وصــول مالیــات تمرکــز اصلــی بــر شناســایی پایههــای مالیاتــی بیشــتر
گذاش ــته ش ــود و ت ــا ح ــد ممک ــن فش ــار ب ــر بخشهای ــی ک ــه تابهح ــال
مالی ــات دادهان ــد کاه ــش پی ــدا کن ــد و فش ــار اصل ــی ب ــر بخشهای ــی
تحمی ــل ش ــود ک ــه از پرداخ ــت مالی ــات ف ــرار کردهان ــد.
آی ــا اقتص ــاد ای ــران در ح ــال حاض ــر مهی ــای زمینهه ــای الزم ب ــرای
کاه ــش ات ــکای بودج ــه ب ــه درآمده ــای نفت ــی اس ــت؟
در حـــال حاضـــر مـــا چـــارهای جـــز پذیـــرش شـــرایط بـــه وجودآمـــده
ندار ی ــم .اگ ــر مجب ــور نبودی ــم و ام ــکان ص ــادرات نف ــت وج ــود داش ــت
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آی ــا درآمده ــای پیشبینیش ــده در الیح ــه بودج ــه ب ــا توج ــه ب ــه
ش ــرایط تحری ــم و متوس ــط ف ــروش نف ــت در س ــال ج ــاری ،قاب ــل
دس ــتیابی خواه ــد ب ــود؟
بـــا توجـــه بـــه میـــزان نفتـــی کـــه االن میفروشـــیم دســـتیابی بـــه
درآمدهـــای پیشبینیشـــده تـــا حـــدی ســـخت اســـت امـــا بعیـــد و
غیرقابـــل دســـتیابی هـــم نیســـت.
در ص ــورت ع ــدم تحق ــق درآم ــد نفت ــی ،دول ــت چگون ــه میتوان ــد
کس ــری بودج ــه ناش ــی از ای ــن ام ــر را جب ــران کن ــد؟
ایـــن کار نیازمنـــد یـــک برنامهریـــزی بلندمـــدت اســـت .شـــما
نمیتوانی ــد ب ــه ط ــور نقط ــهای ب ــه ای ــن بح ــث ن ــگاه کنی ــد .راههای ــی
هســت امــا بایــد دیــد چــه نتایجــی بــا خــود بــه همــراه دارد .مثــا یکــی
از راههــای تامیــن کســری بودجــه برداشــت از بانــک مرکــزی اســت کــه
شــاید مشــکل را ظاهــرا حــل کنــد امــا بیشــک منتــج بــه افزایــش تــورم
میش ــود .بنابرای ــن تنه ــا ی ــک راه ب ــرای جب ــران کس ــری بودج ــه باق ــی
میمانـــد و آن هـــم همـــان گســـترش پایههـــای مالیاتـــی اســـت کـــه
پیشت ــر ب ــه آن اش ــاره ک ــردم.
از طرف ــی دول ــت میتوان ــد بخشه ــای بیش ــتری از داراییه ــای خ ــود
را بفروشــد یــا تــاش خــود را بــرای افزایــش صــادرات کشــور و ارزآوری
مضاع ــف کن ــد .در ح ــال حاض ــر بیش ــتر کش ــورهای دنی ــا براس ــاس
درآم ــد نفت ــی اداره نمیش ــوند؛ بلک ــه چرخ ــه اقتص ــاد اکث ــر آنه ــا ب ــر
روی مالی ــات اس ــتوار اس ــت .م ــا نی ــز بای ــد س ــعی کنی ــم ظ ــرف م ــدت
زم ــان مش ــخص خ ــود را ب ــه جای ــی برس ــانیم ک ــه بتوانی ــم اقتص ــاد را ب ــا
همی ــن مالی ــات بچرخانی ــم ام ــا ن ــه مالیات ــی ک ــه از ی ــک قش ــر خ ــاص

و بخشهـــای شـــفاف گرفتـــه میشـــود بلکـــه مالیاتـــی کـــه مطابـــق
عدال ــت و از هم ــه گرفت ــه میش ــود.
بـــا توجـــه بـــه افزایـــش در نظرگرفتـــه شـــده بـــرای درآمدهـــای
مالیاتـــی ،تاثیـــر ا یـــن امـــر را بـــر بخـــش تولیـــد ،بازرگانـــی و ســـایر
حوزهه ــای بخ ــش خصوص ــی چط ــور ارزیاب ــی میکنی ــد؟ آی ــا ای ــن
مســاله بــه افزایــش فشــار بــر تولیدکننــدگان و پیمانــکاران داخلــی
منج ــر نخواه ــد ش ــد؟
اگ ــر ق ــرار باش ــد ای ــن مالی ــات ب ــر بخشه ــای ش ــفاف فش ــار وارد کن ــد
ً
مطمئنــا کار آنهــا را بــا مشــکل مواجــه خواهــد کــرد .بخــش خصوصــی
در ح ــال حاض ــر ه ــم ب ــه س ــختی ب ــه کار خ ــود ادام ــه میده ــد؛ ب ــه
همی ــن خاط ــر دول ــت ب ــرای حف ــظ بق ــای فع ــاالن ای ــن بخ ــش بای ــد
تمهیداتـــی بیندیشـــد کـــه فشـــار مالیاتـــی آنهـــا بـــه حداقـــل برســـد؛
ضمن ــا دول ــت بای ــد کف ــه س ــنگین ای ــن فش ــار را ب ــه س ــمت کس ــانی
ســوق دهــد کــه از مالیــات معــاف هســتند یــا تاکنــون بــه هرنحــوی از
پرداخـــت آن فـــرار کردهانـــد.
آیـــا ســـاز و کار دولـــت برمبنـــای دریافـــت عادالنـــه مالیـــات از
بخشه ــای مختل ــف اس ــت؟ آی ــا ای ــن عدال ــت در م ــورد اقش ــاری
هـــم کـــه تـــا امـــروز از پرداخـــت مالیـــات فـــرار کردهانـــد اجـــرا
می شـــو د ؟
ً
قطعــا ســازوکار دولــت بایــد بــر مبنــای دریافــت عادالنــه مالیــات باشــد
و ب ــرای وص ــول ای ــن مه ــم بای ــد انضب ــاط مال ــی خ ــود را افزای ــش ده ــد.
یک ــی از راهه ــای جب ــران کس ــری بودج ــه نی ــز همی ــن افزای ــش انضب ــاط
مالــی دولــت و کاهــش هزینههــا و ســاماندهی بحــث قاچــاق اســت.
پیشنهاد شما برای بهبود الیحه بودجه چیست؟
ب ــا توج ــه ب ــه ش ــرایط فعل ــی نمیتوان ــم پیش ــنهاد خاص ــی مط ــرح کن ــم
ام ــا همانط ــور ک ــه گفت ــم س ــاماندهی بح ــث قاچ ــاق یک ــی از م ــواردی
اس ــت ک ــه فق ــدان آن ت ــا ام ــروز موج ــب تضیی ــع ح ــق دول ــت ش ــده
اس ــت .ب ــا س ــاماندهی قاچ ــاق در کش ــور طبع ــا درآمده ــای گمرک ــی
شـــامل مالیـــات ارزش افـــزوده نیـــز افزایـــش پیـــدا میکنـــد و ایـــن
میتوان ــد کم ــک قاب ــل توجه ــی ب ــه جب ــران کس ــری بودج ــه کن ــد▪.
121

پیششمارهچهارم زمستان 98

۲3
پرونده
بیم های
بودجه
کم امید 99

/گفتوگو با ابراهیم بهادرانی /مشاور عالی رئیس اتاق تهران

بدون نفت هم
میتوانیم ا گر...
از دی ــدگاه ش ــما ب ــه ط ــور کل ــی مهمتری ــن نقط ــه
تمای ــز بودج ــه  99نس ــبت ب ــه گذش ــته چیس ــت؟
مهمتری ــن تف ــاوت بودج ــه امس ــال ب ــه ط ــور مش ــخص
کاهـــش ناگهانـــی وابســـتگی آن بـــه درآمـــد نفتـــی
اســت .عــاوه بــر ایــن در ســال آتــی دولــت بــه نســبت
س ــالهای گذش ــته اوراق بیش ــتری منتش ــر خواه ــد
ک ــرد و بی ــش از گذش ــته مجب ــور اس ــت از صن ــدوق
توس ــعه مل ــی اس ــتفاده کن ــد.

۲۴
پرونده

آیــا اقتصــاد ایــران در حــال حاضــر مهیــای کاهــش
اتــکای بودجــه بــه درآمدهــای نفتــی هســت؟
آی ــا چ ــارهای ج ــز ای ــن دار ی ــم؟ ای ــن س ــوال را زمان ــی
بایـــد بپرســـید کـــه گزینـــهای جـــز کاهـــش اتـــکا بـــه
درآم ــد نف ــت داش ــته باش ــیم .کاه ــش ات ــکا ب ــه درآم ــد
نفتـــی انتخـــاب مـــا نیســـت؛ بلکـــه مـــا بـــه واســـطه
ش ــرایط تحریم ــی مجبوری ــم ای ــن درآم ــد را حداق ــل
ً
فع ــا فرام ــوش کنی ــم .تصمیمات ــی ک ــه ام ــروز گرفت ــه
میشـــود نـــه براســـاس توانایـــی و امـــکان مـــا بلکـــه
براس ــاس واقعی ــت گریزناپذی ــر تحری ــم اس ــت .پ ــس
حـــاال کـــه در چنیـــن شـــرایطی هســـتیم حکومـــت
بای ــد ب ــه نح ــوی حاکمی ــت خ ــود را از طری ــق افزای ــش
مالی ــات ی ــا ط ــرق دیگ ــر ب ــه کرس ــی بنش ــاند.
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بودجهبن ــدی ب ــرای س ــال  99مس ــلما ب ــا توج ــه ب ــه ش ــرایط فعل ــی س ــخت و دش ــوار اس ــت.
در ی ــک ن ــگاه کل ــی و ب ــا در نظ ــر گرفت ــن محدودیته ــای امس ــال در تامی ــن بودج ــه م ــی ت ــوان
گفــت دولــت ســعی کــرده بــار کســریهای خــود را تــا حــد امــکان روی شــانه مالیــات و فــروش
داراییه ــای خ ــود بگ ــذارد؛ ک ــه ای ــن خ ــود ی ــک نقط ــه ق ــوت اس ــت؛ چراک ــه ه ــم از ات ــکای
کش ــور ب ــر نف ــت میکاه ــد و ه ــم ب ــه کوچکس ــازی دول ــت و فعالس ــازی بخ ــش خصوص ــی
کم ــک میکن ــد .ابراهی ــم بهادران ــی ،مش ــاور عال ــی رئی ــس ات ــاق ته ــران در گفتگ ــو ب ــا س ــتبران،
ب ــا اش ــاره ب ــه جزئی ــات بودج ــه  ،99ف ــروش ش ــرکتها و داراییه ــای دول ــت و مب ــارزه ب ــا ف ــرار
مالیات ــی (باالخ ــص از طری ــق قاچ ــاق کاال) را یک ــی از امتی ــازات آن میخوان ــد.

آیـــا درآمدهـــای پیشبینیشـــده در الیحـــه
بودج ــه ب ــا توج ــه ب ــه ش ــرایط تحری ــم و متوس ــط
ف ــروش نف ــت در س ــال ج ــاری ،قاب ــل دس ــتیابی
خواهـــد بـــود؟ در صـــورت عـــدم تحقـــق درآمـــد
نفت ــی ،دول ــت چگون ــه میتوان ــد کس ــری بودج ــه
ناشـــی از ایـــن امـــر را جبـــران کنـــد؟
درآم ــد نف ــت در س ــال آت ــی ح ــدود ۴8ه ــزار میلی ــارد
توم ــان در قب ــال ف ــروش ح ــدود ی ــک میلی ــون بش ــکه
پیشبین ــی ش ــده اس ــت .ب ــه نظ ــر م ــن ای ــن درآم ــد
ت ــا ان ــدازهای قاب ــل تحق ــق اس ــت و خیل ــی ه ــم دور
از دس ــترس نیس ــت .درآم ــد پیشبینیش ــده نف ــت
در ســال گذشــته حــدود  150هــزار میلیــارد تومــان در
قبــال فــروش یــک و نیــم میلیــون بشــکه بــود .بــا توجــه
ب ــه کاهش ــی ک ــه امس ــال ب ــرای ف ــروش و درآم ــد نف ــت
در بودج ــه قائ ــل ش ــدهاند م ــن فک ــر میکن ــم ای ــن رق ــم
قاب ــل دس ــتیابی اس ــت.
ام ــا درص ــورت کس ــری بودج ــه ه ــم دول ــت راههای ــی
اندیش ــیده اس ــت ک ــه هر ی ــک ج ــای بح ــث دارن ــد.
یک ــی از راههای ــی ک ــه دول ــت ب ــرای کاه ــش کس ــری
بودجـــه بـــه آن متوســـل شـــده فـــروش اوراق اســـت.
شـــاید بتـــوان بـــا فـــروش بیشـــتر اوراق در ظاهـــر بـــه
تامی ــن بودج ــه کم ــک ک ــرد ام ــا ممک ــن اس ــت ای ــن

کار تعــادل پرداخــت و دریافــت را برهــم بزنــد و منجــر
ب ــه افزای ــش بده ــکاری دول ــت ش ــود .البت ــه برخ ــی
معتقدنــد امســال چــارهای جــز ایــن کار نداشــتیم امــا
ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه افزای ــش ف ــروش اوراق س ــادهترین
راهح ــل اس ــت بهت ــر اس ــت دول ــت هم ــه راهکاره ــا را
ب ــه ط ــور کام ــل بررس ــی کن ــد.
از نظـــر اقتصـــادی افزایـــش فـــروش اوراق زمانـــی
مب ــاح اس ــت ک ــه ب ــرای تس ــریع پیش ــرفت ی ــک پ ــروژه
اس ــتفاده ش ــود ت ــا س ــود پ ــروژه زودت ــر وص ــول ش ــود و
همچنی ــن مه ــم اس ــت ک ــه س ــود تس ــریع آن پ ــروژه از
س ــودی ک ــه باب ــت اوراق پرداخ ــت میش ــود ،بیش ــتر
باشــد .مــن کمتــر کشــوری ســراغ دارم کــه در آن بــرای
تامیـــن هزینههـــای جـــاری اوراق منتشـــر کننـــد و
بفروش ــند.
بــا اینهمــه بــا توجــه بــه اینکــه ســال گذشــته اوراقــی
ک ــه دول ــت درنظ ــر گرفت ــه ب ــود ب ــه ط ــور کام ــل ف ــروش
نرف ــت دول ــت امی ــدوار اس ــت بتوان ــد ب ــا راهکارهای ــی
اوراق خ ــود را بفروش ــد .ب ــه نظ ــر م ــن ب ــا وج ــود ای ــن
راهکارهــا دولــت بایــد تمــام ســعی خــود را بکنــد کــه
مجب ــور ب ــه ف ــروش اوراق نش ــود.
یک ــی از راهه ــای دیگ ــر مدنظ ــر دول ــت ب ــرای کاه ــش
کس ــری بودج ــه ف ــروش دارای ــی اس ــت ک ــه در رابط ــه

بـــا آن هـــم نگرانیهایـــی وجـــود دارد؛ مثـــا اینکـــه
دولــت بتوانــد در شــرایط رکــود فعلــی موفــق بــه فــروش
داراییه ــا ش ــود ،مش ــخص نیس ــت .طب ــق بودج ــه
 99دولـــت قـــرار اســـت معـــادل  ۴9هـــزار و پانصـــد
میلیـــارد تومـــان از داراییهـــای خـــود را بفروشـــد
(کل داراییهـــای دولـــت  700هـــزار میلیـــارد تومـــان
اســـت) .دولـــت امیـــدوار اســـت بتوانـــد کل ایـــن
مبل ــغ را از ف ــروش داراییه ــای خ ــود تامی ــن کن ــد و از
وزارت دارایــی هــم اختیــار فــروش آنهــا را درخواســت
ک ــرده اس ــت ام ــا بای ــد دی ــد در عم ــل چق ــدر از آن را
میتواننـــد بفروشـــند.
ایـــن اقـــدام در ذات خـــود خـــوب اســـت؛ چراکـــه
دولـــت هرچـــه کوچکتـــر شـــود و امـــا ک بیشـــتری
بفروش ــد ب ــرای اقتص ــاد کش ــور بهت ــر اس ــت .از طرف ــی
ق ــرار اس ــت مع ــادل ارزش  11ه ــزار و پانص ــد میلی ــارد
توم ــان از ش ــرکتهای دول ــت ه ــم ج ــزو داراییه ــای
دولـــت بـــه فـــروش برســـد کـــه آن هـــم بـــرای بخـــش
خصوص ــی خ ــوب اس ــت ام ــا در ش ــرایط رک ــود فعل ــی
اینه ــا هم ــه در ح ــد پیشبین ــی اس ــت و بای ــد دی ــد
چق ــدر از آنه ــا عمل ــی میش ــود.
بـــا توجـــه بـــه افزایـــش در نظرگرفتـــه شـــده بـــرای
درآمده ــای مالیات ــی ،تاثی ــر ای ــن ام ــر را ب ــر بخ ــش
تولیـــد ،بازرگانـــی و ســـایر حوزههـــای بخـــش
خصوصـــی چطـــور ارزیابـــی میکنیـــد؟ آیـــا ایـــن
مســـاله بـــه افزایـــش فشـــار بـــر تولیدکننـــدگان و
پیمانـــکاران داخلـــی منجـــر نخواهـــد شـــد؟
ب ــه نظ ــر م ــن درآم ــد مالیات ــی بودج ــه امس ــال کم ــی
اغراقش ــده اس ــت .درآم ــد مالیات ــی س ــال گذش ــته
 175هـــزار میلیـــارد تومـــان بـــوده و درآمـــد مالیاتـــی
کـــه امســـال پیشبینـــی شـــده اســـت  195هـــزار
میلی ــارد توم ــان اس ــت ۲0 .ه ــزار میلی ــارد توم ــان ای ــن
مبل ــغ مرب ــوط ب ــه درآم ــد گمرک ــی اس ــت .ب ــا توج ــه ب ــه
رک ــود اقتص ــادی فعل ــی کس ــب  175ه ــزار میلی ــارد
توم ــان کم ــی س ــخت ب ــه نظ ــر میآی ــد مگ ــر اینک ــه از
ف ــرار مالیات ــی ت ــا ح ــد زی ــادی جلوگی ــری کنن ــد و ی ــا
معافیته ــا را ت ــا جای ــی ک ــه ممک ــن اس ــت ح ــذف
کنن ــد .در غیراینص ــورت اگ ــر ق ــرار باش ــد ای ــن مبل ــغ
از درآمـــد مالیاتدهندگانـــی کـــه ســـال قبـــل هـــم
مالیـــات دادهانـــد تامیـــن شـــود نمیتـــوان بـــه آن
ً
چنـــدان خوشـــبین بـــود و مســـلما ایـــن فشـــار کمـــر
بخـــش خصوصـــی را خـــم میکنـــد.
متاس ــفانه ش ــرایط فعل ــی باع ــث ش ــده اس ــت هزین ــه
تولی ــد بی ــش از ح ــد ب ــاال ب ــرود و ب ــا افزای ــش مالی ــات
ه ــم ش ــرایط از ای ــن ه ــم س ــختتر میش ــود .دول ــت
بای ــد بس ــتری فراه ــم کن ــد ک ــه س ــود تولیدکنن ــدگان
بیشـــتر شـــود و بهتبـــع آن قـــدرت مالیاتدهـــی و
اشتغالزاییشـــان افزایـــش یابـــد .در حـــال حاضـــر
م ــا اقتص ــاد بیس ــت و پنج ــم دنی ــا هس ــتیم؛ ضم ــن
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کش ــور در رتب ــه  1۲5ق ــرار داری ــم و هرس ــال ه ــم 3-۴
رتب ــه پایینت ــر میروی ــم .مش ــخص اس ــت ک ــه کس ــی
تمایلــی بــه ســرمایهگذاری در چنیــن فضایــی نــدارد.

وقت ــی ه ــم ک ــه تولی ــد ک ــم ش ــود عرض ــه کاه ــش پی ــدا
میکنـــد و قیمتهـــا بـــاال مـــی رود .از طرفـــی آمـــار
بیـــکاری هـــم روز بـــه روز باالتـــر مـــیرود .بنابرایـــن
ب ــه ط ــور کل ــی افزای ــش مالی ــات خ ــوب اس ــت ام ــا
بای ــد ش ــرایط را فراه ــم ک ــرد ت ــا تولیدکنن ــدگان آنق ــدر
قدرتمن ــد باش ــند ک ــه پرداخ ــت مالی ــات نتوان ــد ب ــه
آنه ــا لطم ــه بزن ــد.
آیـــا ســـاز و کار دولـــت بـــرای دریافـــت عادالنـــه
مالی ــات از بخشه ــای مختل ــف ب ــه وی ــژه اقش ــاری
ک ــه ت ــا ام ــروز از پرداخ ــت مالی ــات ف ــرار کردهان ــد
مناســـب اســـت؟
ســـازمان مالیاتـــی مدعـــی اســـت ما۲0-30هـــزار
میلی ــارد توم ــان ف ــرار مالیات ــی داری ــم .اگ ــر س ــازمان
مالیاتـــی موفـــق شـــود ایـــن درآمـــد را بالفعـــل کنـــد
مســلما گام بزرگــی درجهــت تامیــن بودجــه برداشــته
شــده اســت .رقــم فــرار مالیاتــی کــه دولــت مدعــی آن
اس ــت رق ــم کوچک ــی نیس ــت.
کاالی قاچاق ــی ک ــه ه ــرروز وارد کش ــور میش ــود یک ــی
از راهه ــای ف ــرار مالیات ــی اس ــت .اگ ــر دول ــت بتوان ــد
جل ــوی ورود کاالی قاچ ــاق را بگی ــرد ،مبل ــغ زی ــادی
بـــه مجـــرای مالیاتـــی ســـرازیر میشـــود .کســـبهای
کـــه صندوقـــی ندارنـــد و هیـــچ مالیـــات و ســـودی
ب ــه دول ــت نمیدهن ــد نی ــز یک ــی از نمونهه ــای ف ــرار
مالیاتــی هســتند .بنابرایــن اگــر دولــت در ایــن زمینــه
واقع ــا ج ــدی عم ــل کن ــد میتوان ــد درآم ــد مالیات ــی
را متحـــول کنـــد .امـــا ایـــن خـــود نیازمنـــد جدیـــت
و سیاس ــتگذاری اس ــت ک ــه م ــن ب ــه ش ــخصه فک ــر
میکنــم دولــت امــروز اراده کافــی بــرای عملــی کــردن
ایـــن تئ ــوری را دارد .باالخ ــره پدیـــده قاچ ــاق و ف ــرار
مالیات ــی منحص ــر ب ــه م ــا نیس ــت و هم ــه کش ــورها ب ــا
آن درگی ــر هس ــتند .در هم ــه کش ــورها قاچ ــاق اتف ــاق
میافت ــد ام ــا بای ــد بپذیری ــم ک ــه در کمت ــر کش ــوری
ســـاالنه  1۴-15میلیـــارد دالر کاالی قاچـــاق وارد
می شـــود.
برخـــاف بســـیاری از صاحبنظـــران ،مـــن معتقـــدم
جلوگیـــری از فـــرار مالیاتـــی شـــامل قاچـــاق یـــا
فعالیته ــای کس ــبه آنقدره ــا ه ــم س ــخت نیس ــت.
االن چنــد ســال اســت کــه دولــت از کســبه خواســته
صندوقــی قــرار دهنــد و فــروش خــود را شفافســازی
کنن ــد .مگ ــر ای ــن پروس ــه ب ــه چن ــد س ــال وق ــت نی ــاز
دارد؟! مگ ــر همی ــن چن ــد وق ــت پی ــش نب ــود ک ــه آم ــار
قاچــاق کاال بــه  ۲5میلیــارد دالر رســیده بــود؟ ســتاد
مب ــارزه ب ــا قاچ ــاق کاال و دول ــت متح ــد ش ــدند و ب ــا
تـــاش جـــدی توانســـتند رقـــم آن را بـــه  1۴میلیـــارد
ً
دالر ام ــروز برس ــانند .مس ــلما میتوانن ــد همی ــن رق ــم
فعل ــی را ه ــم کاه ــش دهن ــد ک ــه ای ــن نیازمن ــد اراده و
جه ــد ج ــدی اس ــت .م ــن فک ــر میکن ــم هی ــچ کاری
غیرممکــن نیســت .مهــم ،داشــتن یــک اراده واقعــی
اس ــت.
پیشـــنهاد شـــما بـــرای بهبـــود الیحـــه بودجـــه
چیســـت ؟

بــه نظــر مــن یکــی از کارهــای مهمــی کــه بایــد انجــام
شـــود بررســـی بودجـــه شـــرکتهای دولتـــی اســـت.
بودجــه و هزینــه شــرکتهای دولتــی ســه برابــر بودجــه
خ ــود دول ــت اس ــت و بای ــد ت ــا جای ــی ک ــه م ــی توانن ــد
آن را کاه ــش دهن ــد .البت ــه ای ــن بودج ــه مس ــتقیم ب ــه
جیــب دولــت نمــیرود امــا رقــم ســوددهی شــرکت را
افزای ــش میده ــد و زمان ــی ک ــه س ــود ش ــرکت افزای ــش
پیـــدا کنـــد دولـــت یکدوازدهـــم آن را بـــرای خـــود
برم ــیدارد .متاس ــفانه بیش ــتر ش ــرکتهای دولت ــی ت ــا
ام ــروز آنط ــور ک ــه بای ــد و ش ــاید مدیری ــت نش ــدهاند و
هزینهه ــای آنه ــا آنق ــدر ب ــاال ب ــوده ک ــه بخ ــش زی ــادی
از س ــود درآم ــد را ش ــامل ش ــده اس ــت.
یک ــی دیگ ــر از کاره ــای مه ــم و اثربخ ــش ک ــه دول ــت
م ــی توان ــد ب ــه آن توج ــه بیش ــتری کن ــد بهب ــود فض ــای
کســـب و کار بـــرای بخـــش خصوصـــی اســـت.
هرچ ــه فض ــای کس ــب و کار بهت ــر ش ــود س ــود فع ــاالن
اقتص ــادی ه ــم بیش ــتر اس ــت و دول ــت نی ــز میتوان ــد

کاالی قاچاقی که هرروز وارد کشور
میشود یکی از راههای فرار مالیاتی
است .ا گر دولت بتواند جلوی ورود
کاالی قاچاق را بگیرد ،مبلغ زیادی
به مجرای مالیاتی سرازیر میشود.
کسبهای که صندوقی ندارند و
هیچ مالیات و سودی به دولت
نمیدهند نیز یکی از نمونههای فرار
مالیاتیهستند
مالی ــات بیش ــتری از آنه ــا بگی ــرد .ب ــرای ای ــن کار ه ــم
الزم نیس ــت دول ــت پول ــی خ ــرج کن ــد .فق ــط بای ــد
مق ــررات و بخش ــنامههای دس ــت و پ ــا گی ــر خ ــود را
کم ــی ه ــم ک ــه ش ــده کمت ــر کن ــد.
یک ــی از م ــوارد دیگ ــری ه ــم ک ــه خ ــوب اس ــت دول ــت
از آن خـــودداری کنـــد پرداخـــت ارز  ۴۲00تومانـــی
ب ــرای واردات دارو و کااله ــای اساس ــی اس ــت .ت ــورم
مـــواد غذایـــی و کاالهـــای اساســـی بیشـــتر از همـــه
کاالهاســـت و اگـــر یکـــی از واردکنندههـــای آنهـــا
قیمــت خــود را فقــط یــک دالر افزایــش دهــد بــا توجــه
بـــه دالر  13هـــزار تومانـــی حـــدود  8هـــزار تومـــان بـــه
دس ــت م ــی آورد و همی ــن زمین ــه سوءاس ــتفادههای
زیـــادی را فراهـــم میکنـــد.
از طرف ــی در رابط ــه ب ــا یارانهه ــا ه ــم ق ــرار ب ــود دول ــت
یارانههــای ســه دهــک بــاالی جامعــه را کــم کنــد کــه
نکــرد .خــود ایــن کار اگــر انجــام شــود مبلــغ زیــادی را
ب ــه جی ــب دول ــت س ــرازیر میکن ــد .بح ــث م ــا البت ــه
دربـــاره طبقـــه پاییـــن و متوســـط جامعـــه نیســـت؛
بلک ــه منظ ــور طبق ــه مرفه ــی اس ــت ک ــه هن ــوز یاران ــه
میگیرنـــد▪.

۲5
پرونده
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بیم های
بودجه
کم امید 99

یکـــی از راههـــای جایگزیـــن درآمـــد نفتـــی کمـــک
بـــه کســـب و کارهـــای جدیـــد و همـــوار کـــردن راه
درآمدزایـــی بـــرای بخـــش خصوصـــی اســـت.اگر
دول ــت از کس ــب و کاره ــای جدی ــد حمای ــت کن ــد
ً
و آنهـــا بتواننـــد بـــه درآمدزایـــی برســـند مطمئنـــا
میتواننــد مالیــات مرتبــط بــه خــود را هــم بــه راحتــی
بپردازنـــد و بـــه ایـــن ترتیـــب از طرفـــی کســـب و کار
جدی ــد ایج ــاد ش ــده و از ط ــرف دیگ ــر مناب ــع کس ــب
مالیـــات بیشـــتر شـــده اســـت .امـــا وقتـــی هنـــوز در
زمین ــه ش ــروع کس ــب و کار جدی ــد و ادام ــه فعالی ــت
آن بـــا مشـــکات متعـــدد روبـــرو هســـتیم ،چنـــدان
نمیتوانی ــم ب ــه کس ــب درآم ــد از ای ــن طری ــق چش ــم
داشـــته باشـــیم.

برنامــه بودجــه ســال  99بــا توجــه بــه شــرایط اقتصــادی و تحریمــات موجــود یکــی از
حس ــاسترین برنامههای ــی اس ــت ک ــه ب ــه مجل ــس م ــیرود .ویژگ ــی اصل ــی و نقط ــه
تمای ــز برنام ــه بودج ــه  99ب ــا س ــالهای قب ــل ،کاه ــش وابس ــتگی ب ــه درآم ــد نفت ــی
اســت .دولــت بایــد از طرفــی جایگزیــن مناســبی بــرای درآمدهــای نفتــی پیــدا کنــد
و از طرفــی هــم بایــد تدابیــری بیندیشــد کــه اقتصــاد کشــور را از رکــود فعلــی نجــات
ده ــد« .س ــیده فاطم ــه مقیم ــی» ،عض ــو هیئ ــت رییس ــه ات ــاق ته ــران در گفتگ ــو ب ــا
س ــتبران بودج ــه س ــال آت ــی را نیازمن ــد ی ــک بازنگ ــری کل ــی میدان ــد .ب ــه گفت ــه او در
صورت ــی ک ــه در تهی ــه برنام ــه بودج ــه س ــال آت ــی نظ ــرات بخ ــش خصوص ــی و ات ــاق
بازرگان ــی نی ــز لح ــاظ ش ــود ،حاص ــل کار ب ــه چی ــزی قاب ــل دفاعت ــر از آنچ ــه اکن ــون
هس ــت ،تبدی ــل خواه ــد ش ــد.
/گفتوگو با سیده فاطمه مقیمی /عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران

آیـــا درآمدهـــای پیشبینیشـــده در الیحـــه
بودج ــه ب ــا توج ــه ب ــه ش ــرایط تحری ــم و متوس ــط
ف ــروش نف ــت در س ــال ج ــاری ،قاب ــل دس ــتیابی
خواهـــد بـــود؟ در صـــورت عـــدم تحقـــق درآمـــد
نفت ــی ،دول ــت چگون ــه میتوان ــد کس ــری بودج ــه
ناشـــی از ایـــن امـــر را جبـــران کنـــد؟
متاســـفانه دولـــت در آمادهســـازی بودجـــه  99از
مشـــاوره و همفکـــری بخـــش خصوصـــی و اتـــاق

بازرگانـــی بـــه عنـــوان مشـــاور ســـه قـــوه ،اســـتفاده
نکــرده اســت .ای کاش دولــت قبــل از ارســال برنامــه
بودج ــه ب ــه مجل ــس نظ ــر بخ ــش خصوص ــی و ات ــاق
بازرگان ــی را ه ــم جوی ــا میش ــد .اگ ــر چنی ــن اتفاق ــی
ً
میافتـــاد مطمئنـــا امـــروز بـــا برنامـــه بودجـــه بهتـــر و
قابـــل دفاعتـــری روبـــرو بودیـــم.
ب ــه هرح ــال در ش ــرایط فعل ــی نبای ــد فرام ــوش کنی ــم
کـــه مهـــم ضرورتهـــا و اولویتهـــا هســـتند و
درصـــورت کســـری بودجـــه ،دولـــت هـــم بـــه ناچـــار
ملـــزم بـــه اولویتبنـــدی هزینههـــا میشـــود.
بــرای تامیــن کســری بودجــه بایــد درآمدزایــی و رونــق
کســـب و کارهـــا را بســـیار جـــدی گرفـــت .مالیـــات
نمیتوان ــد ب ــه تنهای ــی ب ــار مال ــی دول ــت را ب ــه دوش
بکشـــد .ایـــن روزهـــا بنگاههـــای اقتصـــادی هـــرروز
کوچکتــر و کوچکتــر میشــوند و ا گــر دولــت چــارهای
نیندیش ــد ای ــن تعطیلیه ــا ه ــرروز بیش ــتر میش ــود.
بــه عقیــده مــن برنامــه بودجــه ســال آتــی نیازمنــد یــک
بازنگ ــری کل ــی اس ــت .اگ ــر برنام ــه بودج ــه براس ــاس
نظــرات بخــش خصوصــی و مســئولین ذیربــط تهیــه
ً
ش ــود مطمئن ــا نتیج ــه کار چی ــزی خواه ــد ب ــود ک ــه
بهتـــر بتـــوان از آن دفـــاع کـــرد .فرامـــوش نکنیـــم کـــه
ای ــن برنام ــه ب ــرای ی ــک س ــال اقتص ــادی کش ــور تهی ــه

میش ــود و آین ــده کش ــور ب ــه آن بس ــتگی دارد.
پیشـــنهاد اتـــاق بـــرای بهبـــود الیحـــه بودجـــه
چیســـت ؟
مـــا پیشـــنهادات خـــود را بـــه صـــورت مکتـــوب بـــه
نهــاد ریاســت جمهــوری و مجلــس شــورای اســامی
ارائ ــه دادهای ــم و امیدواری ــم ک ــه حداکث ــر اس ــتفاده را
از چارچوبه ــا و نکات ــی ک ــه مط ــرح ش ــده اس ــت،
ببرن ــد .پیش ــنهاد مکتوب ــی ک ــه ارائ ــه ش ــده ،حاص ــل
تجمیـــع نظـــرات کل هیئـــت رئیســـه اتـــاق اســـت.
مـــن بـــاور دارم ایـــن پیشـــنهادات کامـــا درســـت و
کارآم ــد اس ــت و میتوان ــد مس ــبب تغیی ــرات خوب ــی
در برنام ــه بودج ــه س ــال آت ــی ش ــود▪.

متاسفانه دولت در آمادهسازی
بودجه  99از 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
بازرگانی را هم جویا میشد .ا گر
ً
چنیناتفاقیمیافتادمطمئناامروز
با برنامه بودجه بهتر و
قابل دفاعتری روبرو بودیم

مشاوره با بخش خصوصی

غایب در بودجه

۲۶
پرونده

مهمتریـــن نقطـــه تمایـــز بودجـــه  99بـــا گذشـــته
چیســـت؟
یکـــی از ســـرفصلهای مهمـــی کـــه امســـال بـــا آن
درگی ــر هس ــتیم ،کاه ــش درآمده ــای نفت ــی اس ــت.
ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه در س ــال آت ــی نمیت ــوان مانن ــد
ســابق روی درآمــد نفــت حســاب کــرد ،طبــق بودجــه
ارائــه شــده دولــت بیشــترین بــار درآمــدی کشــور روی
مالی ــات خواه ــد ب ــود .ام ــا چی ــزی ک ــه در ای ــن رابط ــه
نگرانکننـــده اســـت ،تـــوان پرداخـــت بنگاههـــای
تجـــاری در شـــرایط تحریمـــی و اقتصـــادی فعلـــی
اس ــت .بنابرای ــن ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه دول ــت ناگزی ــر از
افزایــش مالیــات و تامیــن کســری بودجــه خــود اســت
بایـــد همزمـــان راهـــی پیـــدا کنـــد کـــه بنگاههـــای
اقتص ــادی ت ــوان پرداخ ــت ای ــن مالی ــات را داش ــته
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باشـــند و بـــه طریقـــی از رکـــود اقتصـــادی نجـــات
یابن ــد .ام ــا اگ ــر دول ــت نتوان ــد ب ــه موق ــع ب ــه وضعی ــت
اقتص ــادی آش ــفته بنگاهه ــای تج ــاری کم ــک کن ــد
بح ــران ب ــدی را در پی ــش خواهی ــم داش ــت .مناب ــع
مال ــی بنگاهه ــای اقتص ــادی اکن ــون بس ــیار مح ــدود
اس ــت و اگ ــر تغیی ــری در وضعی ــت اقتص ــادی اتف ــاق
نیفت ــد ،افزای ــش مالی ــات فش ــار ز ی ــادی را ب ــه بخ ــش
خصوص ــی تحمی ــل خواه ــد ک ــرد.
آیــا اقتصــاد ایــران در حــال حاضــر مهیــای کاهــش
اتــکای بودجــه بــه درآمدهــای نفتــی هســت؟
بـــرای رویارویـــی بـــا شـــرایط فعلـــی دولـــت بایـــد
بســـیار باماحظهتـــر از قبـــل عمـــل کنـــد .بـــه نظـــر
م ــن هزینههای ــی ک ــه در ردیفه ــای بودج ــه تعیی ــن

ش ــده اس ــت بای ــد ت ــا حدام ــکان تعدی ــل ش ــود .ب ــه
نظ ــر میرس ــد دول ــت هن ــوز ه ــم میتوان ــد هزینهه ــای
برخـــی بخشهـــا را محدودتـــر کنـــد .اگـــر ایـــن
ً
ماحظ ــات جدیت ــر گرفت ــه ش ــود مطمئن ــا ب ــه م ــرور
زم ــان بهت ــر میتوانی ــم راه جایگزین ــی ب ــرای مواجه ــه
بـــا کاهـــش اتـــکای بودجـــه بـــه نفـــت پیـــدا کنیـــم.
البت ــه ای ــن مس ــاله نیازمن ــد زم ــان اس ــت و ی ــک ش ــبه
نمیتـــوان وابســـتگی اقتصـــادی کشـــور بـــه نفـــت را
بهط ــور کام ــل از بی ــن ب ــرد .اگ ــر دول ــت بتوان ــد آرام آرام
و بــه تدریــج بــا تدابیــری همچــون کاهــش هزینههــا و
 ...وابس ــتگی اقتص ــادی خ ــود را ب ــه نف ــت ک ــم کن ــد،
ً
مطمئن ــا در آین ــده ش ــاهد ش ــرایط بهت ــری خواهی ــم
ب ــود .ام ــا همانط ــور ک ــه گفت ــم ای ــن ام ــر ب ــه ص ــورت
تدریج ــی و ب ــه م ــرور زم ــان امکانپذی ــر اس ــت.

۲7
پرونده
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بیم های
بودجه
کم امید 99

الیح ــه بودج ــه س ــاالنه کش ــور یک ــی از مهمتری ــن
نق ــاط عط ــف ه ــر س ــاله فعالیته ــای اقتص ــادی و
صنعت ــی محس ــوب میش ــود.
نقط ــهای ک ــه فع ــاالن اقتص ــادی بای ــد ب ــا دق ــت
رخداده ــا ،تح ــوالت و پیامده ــای کل ــی آن را رص ــد
کــرده و در نهایــت میــزان اثربخشــی آن را بــر کســب و
کار خــود ارزیابــی کننــد .البتــه ایــن تاثیرگــذاری بــرای
صنایــع زیرســاختی نظیــر بــرق کــه دولــت کارفرمــای
اصل ــی آن محس ــوب میش ــود ،ابع ــاد گس ــترده ت ــری
ه ــم مییاب ــد و ل ــذا صاحب ــان ای ــن صنع ــت بای ــد
حساس ــیتی بی ــش از بس ــیاری از صنای ــع نس ــبت ب ــه
بودج ــه س ــاالنه کش ــور داش ــته باش ــند.
بودج ــه س ــال  ،1399ب ــی شـــک ب ــا تفاوته ــای
ملموس ــی نس ــبت ب ــه گذش ــته در نیم ــه دوم آذر م ــاه
ب ــه مجل ــس تقدی ــم ش ــد .ه ــر چن ــد ب ــه نظ ــر میرس ــد
تغیی ــر س ــاختار های کل ــی بودج ــه صنع ــت ب ــرق در
ای ــن الیح ــه ه ــم رخ ن ــداده و همچن ــان روی هم ــان

/سمیه کاظم زاده/
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دبیر تحریریه

ب ــا ت ــورم س ــاالنه میتوانس ــت سیاس ــت کارآم ــد و
اثربخشــی باشــد .امــا افزایــش هفــت درصــدی بهــای
ب ــرق در ش ــرایطی ک ــه کش ــور ب ــا ت ــورم  ۴0درص ــدی
مواج ــه اس ــت و فق ــط در ط ــول س ــال ج ــاری ب ــا دو
جه ــش تورم ــی ب ــزرگ مواج ــه ب ــوده ای ــم ،عم ــا ی ــک
اق ــدام نمادی ــن ،ش ــعارگونه و ب ــی اث ــر اس ــت.
صنع ــت ب ــرق ن ــه در چارچ ــوب وزارت نی ــرو بلک ــه در
نگاه ــی کان ک ــه ش ــامل مجموعهه ــای دولت ــی و
بخ ــش خصوص ــی اس ــت ،نیازمن ــد ن ــگاه و ی ــژهای در
بودجــه  99اســت .هرچنــد دولــت ـ یــا شــاید ســاختار
کل ــی حاکمی ــت ـ هن ــوز چنی ــن ن ــگاه اس ــتراتژیکی
ب ــه ب ــرق نداش ــته اس ــت ،ام ــا نبای ــد فرام ــوش ک ــرد ک ــه
کوچکتریــن خدشــهای در سیســتم برقرســانی کشــور،
هزینهه ــای هنگف ــت اقتص ــادی ،رفاه ــی و امنیت ــی
در پ ــی خواه ــد داش ــت.
بودج ــهای ک ــه ب ــا تغیی ــری ان ــدک و متناس ــب ب ــا
جابجای ــی ارق ــام بودج ــه س ــاالنه ب ــرای صنع ــت
ب ــرق پی ــش بین ــی ش ــده ،درس ــت مث ــل اس ــتخوان
الی زخ ــم ،فق ــط دامن ــه ای ــن آماس ــیدگی را گس ــترده
میکن ــد .نبای ــد ای ــن مس ــاله را فرام ــوش ک ــرد ک ــه
اگرچ ــه وزارت نی ــرو در ط ــول دو س ــال اخی ــر ب ــا
121

پاش ــنه قدیم ــی میچرخ ــد.
افزای ــش  7درص ــدی قیم ــت ب ــرق در مت ــن الیح ــه
بودج ــه  ،99اولی ــن نش ــانه از ادام ــه رون ــد رک ــود
صنع ــت ب ــرق در س ــال آین ــده اس ــت .اگرچ ــه س ــهم
ای ــن وزارتخان ــه از بودج ــه عموم ــی کش ــور قر ی ــب ب ــه
 1۲/5درص ــد رش ــد داش ــته ،ام ــا همچن ــان بخ ــش
آب بیشــترین ســهم ـ بخوانیــد  90درصــد ـ را از بودجــه
وزارت نی ــرو میب ــرد .س ــهم ب ــرق ه ــم ب ــا افزای ــش 1۲
درص ــدی ب ــه رقم ــی ب ــاالی  9500میلی ــارد توم ــان
رس ــیده ،ام ــا هن ــوز ه ــم تنه ــا  ۶درص ــد از کل بودج ــه
وزارت نی ــرو را ش ــامل میش ــود.
مهمتری ــن و اصلیتری ــن پی ــش بین ــی از س ــال 1399
ای ــن اس ــت ک ــه رک ــود ناش ــی از کمب ــود نقدینگ ــی ب ــه
دلی ــل محدودیته ــای ناش ــی از کس ــری بودج ــه در
وزارت نی ــرو اس ــتمرار خواه ــد یاف ــت .ای ــن مس ــاله در
کنــار تحریــم ،عــدم توانایــی وزارت نیــرو بــرای جــذب
س ــرمایه گ ــذاران خارج ــی ب ــه دلی ــل تحریمه ــا و ع ــدم

توفیــق بخــش خصوصــی بــرای جــذب فاینانســور های
خارج ــی ب ــه دلی ــل ب ــی ثباتیه ــای حا ک ــم ب ــر اقتص ــاد
کشــور ،فضــای کســب و کار صنعــت بــرق را همچنــان
ملته ــب و نامس ــاعد باق ــی میگ ــذارد.
فع ــاالن صنع ــت ب ــرق ب ــه احتم ــال ف ــراوان در س ــال
 99ه ــم ب ــا ش ــرایطی دش ــوار مواج ــه خواهن ــد ب ــود.
ایــن در حالــی اســت کــه وزارت نیــرو هنــوز هــم بــرای
بی ــش از  ۲30ق ــرارداد متوق ــف حوزهه ــای انتق ــال و
توز ی ــع چ ــاره اندیش ــی نک ــرده ،در صورت ــی ک ــه ح ــل
و فص ــل مس ــاله ای ــن قرارداده ــا ب ــه رقم ــی بال ــغ ب ــر
 1۴00میلیــارد تومــان ـ معــادل کل بودجــه ســاالنه ایــن
وزارتخان ــه ـ نی ــاز خواه ــد داش ــت ،مگ ــر اینک ــه ب ــرای
خاتم ــه ب ــدون هزین ــه قرارداده ــای فاق ــد اولو ی ــت
چ ــاره اندیش ــی کن ــد.
نکت ــه حائ ــز اهمی ــت دیگ ــر ای ــن اس ــت ک ــه افزای ــش
تدریج ــی و چن ــد درص ــدی قیم ــت ب ــرق در ص ــورت
ثاب ــت مان ــدن ت ــورم و البت ــه همخوان ــی ای ــن افزای ــش
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ات ــکا ب ــه ابزاره ــای مال ــی مختل ــف از جمل ــه اوراق
خزان ــه اس ــامی ،توانس ــت بخ ــش قاب ــل توجه ــی از
بدهیهای ــش را پرداخ ــت کن ــد ،ام ــا هن ــوز عق ــب
ماندگــی قابــل توجهــی نســبت بــه ســرمایه گذار هــای
پی ــش بین ــی ش ــده س ــاالنه اش دارد و در توس ــعه
زیرس ــاختهای صنع ــت ب ــرق توفی ــق چندان ــی
نداش ــته اس ــت.
الیح ــه بودج ــه س ــال  99نش ــان میده ــد ک ــه مناب ــع
س ــرمایهای صنع ــت ب ــرق ش ــامل وامه ــای خارج ــی،
تس ــهیات بانک ــی ،مناب ــع عموم ــی ،داراییه ــای
ج ــاری و س ــایر دریاف ــت ه ــا ،رقم ــی بال ــغ ب ــر  30ه ــزار
میلی ــارد توم ــان اس ــت ک ــه البت ــه تقریب ــا براب ــر ب ــا ای ــن
رقــم مصــارف ســرمایهای بــرای آن پیــش بینــی شــده
اس ــت.
نکت ــه حائ ــز اهمی ــت ای ــن اس ــت ک ــه مناب ــع
س ــرمایهای پی ــش بین ــی ش ــده ب ــرای وزارت نی ــرو
ت ــا چ ــه ح ــد قابلی ــت نقدش ــوندگی دارن ــد .مس ــاله
تس ــهیات بانک ــی و وامه ــای خارج ــی ب ــا توج ــه ب ــه
انباش ــت بدهیه ــای بانک ــی ای ــن وزارتخان ــه ش ــاید
قابــل بحــث باشــد .همچنیــن قر یــب بــه  ۲3درصــد
از ای ــن مناب ــع ب ــه س ــایر دریافته ــا اختص ــاص

داده ش ــده ک ــه ب ــاز ه ــم مش ــکوک الوص ــول ب ــه نظ ــر
میرس ــد .ای ــن در حال ــی اس ــت ک ــه هزینهه ــای
س ــرمایهای ای ــن وزارتخان ــه غیرقاب ــل اجتن ــاب ب ــوده و
همی ــن ام ــر میتوان ــد ب ــه ایج ــاد ی ــک کس ــری بودج ــه
ب ــزرگ منج ــر ش ــود.
صنع ــت ب ــرق روی لب ــه تی ــغ اس ــت .هم ــه
بخشه ــای ای ــن صنع ــت چ ــه در ح ــوزه س ــاخت و
پیمان ــکاری و چ ــه در زمین ــه بازرگان ــی و ص ــادرات
ب ــا مخاط ــرات ج ــدی و آس ــیبهای گس ــتردهای
مواجهن ــد .اس ــتمرار ای ــن ب ــی توجه ــی ه ــا ،ع ــدم
جدی ــت وزارت نی ــرو ب ــرای ط ــرح مش ــکات بخ ــش
خصوصــی در ردههــای بــاالی تصمیــم گیــری کشــور
و همچنی ــن تعل ــل ب ــرای ح ــل چالشه ــای ای ــن
صنع ــت ،میتوان ــد ب ــه ب ــروز بحران ــی در س ــطح مل ــی
منج ــر ش ــود.
زیرس ــاختهای صنع ــت ب ــرق ب ــدون حض ــور،
فعالیــت و اســتمرار حیــات ســازندگان ،پیمانــکاران،
مشــاوران و تامیــن کننــدگان بخــش خصوصــی ایــن
صنعــت امــکان پذیــر نخواهــد بــود؛ لــذا شــاید وقــت
آن رس ــیده ک ــه دول ــت و وزارت نی ــرو هش ــدار ها را
ج ــدی بگیرن ــد▪ .
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 /سعید مهذب ترابی  /عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران

پروندهای برای آیندهای بهتر
بررســـی موضوعـــات مرتبـــط بـــا شـــرکت هـــای
مهندس ــی مش ــاور پرون ــده ای اس ــت ک ــه مهمتری ــن
ویژگـــی آن دربرگیـــری همـــه ابعـــاد صنعـــت بـــرق
اســـت .بهعبارتـــی دیگـــر ایـــن پرونـــده بـــرای همـــه
صنعــت بــرق طراحــی شــده و آینــده ایــن صنعــت را
بهنوع ــی ترس ــیم میکن ــد .ب ــرای ورود ب ــه ای ــن پرون ــده
بهنظ ــرم رس ــید بهت ــر اس ــت آلبوم ــی از پیگیریه ــا و
درخواســـتهای ایـــن بخـــش را بهنمایـــش بگـــذارم
و قض ــاوت را ب ــه ببین ــده ای ــن آلب ــوم وا گ ــذار کن ــم .در
ای ــن آلب ــوم چه ــار نام ــه ارس ــال ش ــده در خص ــوص
موضوع ــات مبت ــا ب ــه ش ــرکت ه ــای مش ــاور ب ــدون
ذکـــر گیرنـــده و متولـــی عنـــوان شـــده و در هـــر
درخواســـت ،فقـــط بـــه موضـــوع و شـــرح آن اشـــاره
ش ــده اس ــت.
نکتـــه حائـــز اهمیـــت دیگـــری در خصـــوص ایـــن
پرونـــده ،ایـــن اســـت کـــه موضـــوع طـــرح شـــده بـــه
لحــاظ اهمیــت و ضرورتــی کــه بــرای آینــده صنعــت
ب ــرق دارد ،از پروندهه ــای حساس ــی اس ــت ک ــه بای ــد
توس ــط مس ــئوالن محت ــرم صنع ــت ب ــرق در اولوی ــت
تعیی ــن تکلی ــف و راهگش ــایی ق ــرار گی ــرد ،چ ــرا ک ــه
نمیتوان ــد مانن ــد پروندههای ــی از قبی ــل قرارداده ــای
متوقـــف؛ قراردادهـــای تیپ؛تعدیـــل ارز؛ جبـــران
تأخی ــر پرداخ ــت و  ،...همچن ــان و آنق ــدر ب ــاز بمان ــد
تــا یــا مدیــر مربوطــه عــوض شــود ویــا پرونــده متقاضــی
ب ــه بایگان ــی س ــپرده ش ــود.

30
نگاه ویژه

صفحه اول آلبوم:
موضوع :نقش رکودزدایی مشاورین
در شـــرایط فعلـــی کشـــور کـــه عواملـــی از قبیـــل
تحریمهـــا ،معـــادالت جدیـــد اقتصـــادی داخلـــی و
خارجــی ،نــرخ ارز ،سیاســتهای اجرایــی اصــل ۴۴
و  ،...پروژهه ــا و فعالیته ــای عمران ــی و درنتیج ــه
رشــد و توســعه کشــور را تحــت تأثیــر قــرار داده اســت.
مشـــاورین میتواننـــد در فرآینـــد رکودزدایـــی نقـــش
مؤث ــری ایف ــا نماین ــد .تجرب ــه س ــایر کش ــورهای موف ــق
درمعـــرض شـــرایط فـــوق نیـــز نشـــان میدهـــد کـــه
ش ــرکتهای مش ــاور میتوانن ــد س ــهم انکارناپذی ــری
در مطالعـــه و معرفـــی ســـازوکارهای برونرفـــت از
محدودیتهـــا و تهدیدهـــا و ایجـــاد فرصتهـــای
جدیـــد یـــا بـــه بیـــان بهتـــر فرآینـــد رکودزدایـــی ایفـــا
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کنن ــد .در ای ــن فرآین ــد تجربهش ــده ،ب ــاور و حمای ــت
از مش ــاورین توس ــط ذینفع ــان بهوی ــژه کارفرمای ــان
و حکمرانـــی ،بـــه نحـــوی کـــه مشـــاورین در نقـــش
تصمیمس ــاز ،تعری ــف ش ــوند ،بس ــیار مؤث ــر اس ــت.
ازآنجاک ــه بیش ــك ش ــرایط موج ــود همیش ــه پای ــدار
نیس ــت و در نهای ــت ایس ــتادگی و مقاوم ــت و صب ــر
پی ــروز م ــی ش ــود.
از ای ــن رو انس ــجام راهبرده ــای مهندس ــی مش ــاورین
در قالـــب یـــك نظـــام همفکـــری و مشـــارکت کـــه
حمای ــت و مس ــاعدت ذینفع ــان را نی ــز ب ــه دنب ــال
داشـــته باشـــد ،میتوانـــد در شـــرایط فعلـــی کشـــور
س ــهم پای ــهای و مان ــدگاری ب ــرای رکودزدای ــی داش ــته
باش ــد.
رویکردهـــای جدیـــدی کـــه در قالـــب فرآینـــد فـــوق
م ــورد توج ــه ق ــرار م ــی گی ــرد ،عبارتن ــد از:
 -1شرایط تحریم و معادالت جدید اقتصادی
 -۲مـــدل بهینـــه توســـعه صـــادرات خدمـــات
مهندســـی و نظـــارت
 -3پای ــش هزینهه ــای مرتب ــط ب ــا قیم ــت تمامش ــده
از قبیـــل مالیـــات ارزش افـــزوده ،بیمـــه ،قوانیـــن کار
و...
 -۴پایـــش هزینههـــای کاری و پرســـنلی و ترســـیم
مدلـــی بـــرای نظـــام قیمتگـــذاری پروژههـــا
 -5چگونگی ارتقای کیفی پروژهها
 -۶ایج ــاد ی ــك م ــدل جدی ــد و بوم ــی در مهندس ــی
ارزش و بهبـــود روشهـــا
 -7ایج ــاد نظ ــام تضمی ــن کیفی ــت کااله ــای قاب ــل
اســـتفاده در پروژههـــا
 -8ایج ــاد نظامه ــای مال ــی مش ــارکتی مش ــاورهای در
انج ــام پروژهه ــا
 -9نظـــام نگهداشـــت متخصصیـــن ،توســـعه
اشـــتغال و حمایـــت از ســـاخت داخـــل
 -10پای ــگاه دان ــش مش ــاوره مهندس ــی ب ــرای انتق ــال
دان ــش و جلوگی ــری از دوب ــارهکاری
 -11مدیریت اقتصادی داراییها
 -1۲روند سرمایهگذاری بخش خصوصی
 -13طرحهای افزایش کارآیی
مهمتری ــن خواس ــته فع ــاالن ای ــن ح ــوزه ای ــن اس ــت
ک ــه کم ــاکان ب ــا حمای ــت و مس ــاعدتها و ایج ــاد
مکانیزمهـــای کنترلـــی اجـــازه ندهیـــد بـــه دانـــش،

تجربــه ،تــوان ،ســاختار ،حیثیــت و جایــگاه و نیــروی
انســـانی بخـــش مهندســـی مشـــاور خدشـــهای وارد
شـــود .ســـرمایه ایـــن شـــرکتها ،دانـــش و نیـــروی
انس ــانی اس ــت و هزینهه ــای ای ــن ش ــرکتها بهط ــور
عمـــده هزینههـــای پرســـنلی و در مقایســـه بـــا
هزینههـــای پروژههـــا بهشـــدت ناچیـــز اســـت ،لـــذا
رفـــع دغدغـــه تأمیـــن هزینههـــای ایـــن شـــرکتها
بســـیار کلیـــدی و تعییـــن کننـــده اســـت.
از طرف ــی دیگ ــر ش ــرکتهای مهندس ــی مش ــاور خ ــود
را متعه ــد ب ــه توس ــعه کیفی ــت و اخ ــاق حرف ــهای،
رعایـــت اســـتانداردها و افزایـــش رضایتمنـــدی
میدانن ــد .ای ــن ش ــرکتها بای ــد بدانن ــد ک ــه ادام ــه
حیاتشـــان بـــه توســـعه ایـــن رویکـــرد و تفکـــر
می باشـــد.
در قـــرن  ،۲1منافـــع کارفرمـــا ،پیمانـــکار و مشـــاور
بهصـــورت حیرتانگیـــزی بـــه هـــم گـــره خـــورده
اســـت و توســـعه کشـــور ها و بخشهـــای مختلـــف
در گــروی رشــد متــوازن و متناســب ایــن ســه بخــش
تأثیرگـــذار اســـت .در ایـــن فرآینـــد ،همکاریهـــای
متقابـــل و برونســـپاری فعالیتهـــا و بهویـــژه
اســـتفاده منطقـــی و اقتصـــادی از پتانســـیلها و
توانمندیهـــای ســـایر ذینفعـــان ،باعـــث توســـعه
پایـــدار ســـاختاری و اطمینـــان از تحقـــق اهـــداف
کمـــی و کیفـــی فعالیتهـــا و پروژههـــا میشـــود.
صفحه دوم آلبوم:
موضوع :دادخواهی
موضـــوع ایـــن نامـــه (دادخواهـــی) یـــك التمـــاس
نیســـت ،بلکـــه بیـــان و یـــادآوری یـــك رســـالت و
مأموریـــت اســـت.
شــرکتهای مهندســی مشــاور ،ســهم انکارناپذیــری
در توســـعه کشـــور و بهویـــژه نقـــش بیبدیلـــی در
رکودزدایــی در شــرایط تحریــم دارنــد .ســرمایه اصلــی
ایـــن شـــرکتها ،نیـــروی انســـانی آنهـــا اســـت .بـــه
همیـــن دلیـــل بیشـــترین آســـیب از هرگونـــه تاطـــم
ناشـــی از تنشهـــا و تورمهـــای اقتصـــادی ،متوجـــه
آنه ــا خواه ــد ب ــود.
ایــن شــرکتها طــی ســالهای اخیــر ،تــورم و افزایــش
ً
هزین ــهای ت ــا  3براب ــری را تجرب ــه کردهان ــد ک ــه عم ــا

متناســب بــا آن درآمــدی کســب نکردهانــد .در حــال
حاض ــر ،ش ــرکتهای مهندس ــی مش ــاور بهاصط ــاح
از جی ــب خ ــرج میکنن ــد و چ ــون محتوی ــات جی ــب
ای ــن ش ــرکتها بس ــیار مح ــدود اس ــت ،ب ــا س ــرعت
بهس ــمت فروپاش ــی پی ــش میرون ــد و اولی ــن تبع ــات
ناش ــی از فروپاش ــی ،بی ــکار ش ــدن پتانس ــیل دانش ــی
آنهاســـت کـــه بـــرای توســـعه کشـــور زیـــان بهشـــمار
م ــیرود.
یک ــی از روشهای ــی ک ــه میتوان ــد ای ــن ش ــرکتها را
از تل ــه ف ــوق نج ــات ده ــد ،اص ــاح منطق ــی مناب ــع
درآم ــدی آنه ــا باتوجهب ــه افزای ــش هزینهه ــای ناش ــی
از تـــورم اســـت .بدیهـــی اســـت کـــه ســـایر روشهـــا
در حیطـــه مســـئولیت و رســـالت شـــرکتداری و
بنـــگاهداری آنهاســـت.
الزم بـــه توضیـــح اســـت کـــه هزینـــه شـــرکتهای
مشـــاور در مقابـــل هزینههـــای مرتبـــط بـــا اجـــرای
پروژههـــا ،بســـیار کـــم و محـــدود اســـت و روز بـــه
روز نی ــز مناب ــع درآم ــدی ای ــن ش ــرکتها ب ــه دالی ــل
مختل ــف محدودت ــر میش ــود .ای ــن در حال ــی اس ــت
کـــه هـــر روز نـــوع رفتـــار کارفرمایـــی و ضوابطـــی کـــه
حتـــی آن ســـازمان تعریـــف میکنـــد ،دایرههـــای
بســتهتری را بــرای کســب و کار و توســعه حیــات ایــن
شـــرکتها ایجـــاد میکنـــد.
ل ــذا خواهشمنداس ــت ب ــرای ش ــرکتهای مهندس ــی
پیـــش رو،
مشـــاور در شـــرایط جنـــگ اقتصـــادی
ِ
م ــدل رفت ــاری متناس ــب ب ــا آن پیشبین ــی ش ــود ت ــا
بتواننــد در ایــن جنــگ نابرابــر ،ایســتادگی کــرده و بــه
فروپاش ــی نرس ــند .ای ــن ش ــرکتها میتوانن ــد افس ــران
خــوب و تاثیرگــذاری بــرای تصمیمســازی در میــدان
جن ــگ اقتص ــادی باش ــند.
صفحه سوم آلبوم:
موض ــوع :درخواس ــت تدوی ــن دس ــتورالعملهای
تعییـــن حقالزحمـــه خدمـــات مهندســـی
رشـــتههای تولیـــد و انتقـــال نیـــروی بـــرق
شـــرکتهای مهندســـی مشـــاور بهعنـــوان بـــازوی
فن ــی کارفرمای ــان ب ــا ات ــکا ب ــه نی ــروی انس ــانی مج ــرب
و متخصـــص نقشـــی اساســـی در امکانســـنجی
و ارزیابـــی طرحهـــا و کنتـــرل و نظـــارت بـــر پروژههـــا
ایف ــا میکنن ــد .متأس ــفانه ط ــی س ــالیان اخی ــر ش ــاهد
تغییــر رونــد انتخــاب مشــاورین توســط کارفرمایــان از
مدلهــای مبتنیبــر کیفیــت بــه ســمت رویکردهــای
معطــوف بــه گزینــش براســاس قیمتهــای حداقلــی
هس ــتیم .ای ــن رون ــد ب ــا رقاب ــت ش ــدید ش ــرکتهای
همـــکار منجـــر بـــه ســـقوط قیمتهـــا بـــه ســـطحی
ش ــده ک ــه ب ــا حداق ــل ضری ــب باالس ــری و نفرم ــاه نی ــز
ام ــکان بهانج ــام رس ــاندن پ ــروژه در نقط ــه َسربه َس ــر
عملـــی نیســـت ضمـــن آنکـــه باتوجهبـــه اشـــتیاق
مشــاورین منطقــهای جدیدالتأســیس بــه اخــذ پــروژه
و کس ــب اعتب ــار از س ــویی و نی ــاز اضط ــراری برخ ــی
ش ــرکتها ب ــه اخ ــذ پ ــروژه ب ــرای ادام ــه بق ــا و تأمی ــن
نقدینگ ــی ج ــاری از س ــوی دیگ ــر اف ــق روش ــنی نی ــز
بــرای برونرفــت از ایــن شــرایط در حــال حاضــر قابــل

پیشبینـــی نیســـت.
نکتــه مســتتر و مهــم در ایــن میــان آن اســت کــه اخــذ
پروژههــای زیــانآور و بــدون توجیــه اقتصــادی ناشــی
از ای ــن رقاب ــت مهل ــك در جری ــان مناقص ــات ّ
کم ــی،
ضمـــن آنکـــه بـــا تحمیـــل ضـــرر بقـــای مشـــاورین
را بـــا مخاطـــره جـــدی روبـــهرو میســـازد ،بهدلیـــل
سیاس ــتهای انقباض ــی ش ــرکتها باع ــث خ ــروج
نخبـــگان و ســـرمایههای انســـانی مجـــرب کشـــور از
ً
حـــوزه فعالیتهـــای فنـــی گردیـــده و عمـــا امـــکان
ارائ ــه خدم ــات مهندس ــی باکیفی ــت را در پروژهه ــا
منتف ــی میکن ــد .در چنی ــن ش ــرایطی عدمحمای ــت
کان مدیریتــی و کمتوجهــی کارفرمایــان بــه مباحــث

شرکتهایمهندسیمشاور،
سهمانکارناپذیریدر توسعه
کشور و بهویژه نقش بیبدیلی در
رکودزدایی در شرایط تحریم دارند.
سرمایهاصلیاینشرکتها،
نیروی انسانی آنها است .به همین
دلیلبیشترینآسیباز هرگونه
تالطم ناشی از تنشها و تورمهای
اقتصادی ،متوجه آنها خواهد بود

کیف ــی در انتخ ــاب مش ــاورین بهطورقط ــع در آین ــده
هزینهه ــای گزاف ــی را در بع ــد مهندس ــی طرحه ــا در
ِپ ــی خواه ــد داش ــت و مس ــائل اجرائ ــی و معض ــات
الینحلـــی گریبانگیـــر پروژههـــا خواهـــد شـــد کـــه
جب ــران آث ــار آن بهس ــادگی میس ــر نخواه ــد ب ــود.
ازآنجاک ــه علیرغ ــم وج ــود دس ــتورالعملهای مفی ــد
تعیی ــن حقالزحم ــه خدم ــات مهندس ــی در برخ ــی
رشـــتهها تاکنـــون بـــرای حقالزحمـــه خدمـــات
مهندســـی در رشـــته تولیـــد و انتقـــال نیـــروی بـــرق
دس ــتورالعملی از س ــوی آن س ــازمان محت ــرم تدوی ــن
ً
نشـــده و عمـــا امـــکان بـــرآورد قیمـــت مناســـب
خدمـــات مهندســـی در ایـــن رشـــته و اســـتفاده
از ظرفیـــت دســـتورالعمل حـــذف قیمتهـــای
نامناســـب در مناقصـــات مربوطـــه وجـــود نـــدارد،
لـــذا از جنابعالـــی درخواســـت میگـــردد بهمنظـــور
حف ــظ و بق ــای بدن ــه مهندس ــی مش ــاورین صنع ــت
بـــرق موافقـــت و دســـتور فرماییـــد تـــا کارشناســـان
آن ســـازمان محتـــرم بـــا تدویـــن دســـتورالعملهای
تعیی ــن حقالزحم ــه خدم ــات مهندس ــی رش ــتههای
تولی ــد و انتق ــال نی ــروی ب ــرق گام ــی اساس ــی جه ــت
رفــع ایــن معضــل برداشــته و منشــاء خیــر و خدمتــی
مانـــدگار در ایـــن حـــوزه گردنـــد.
ً
ازآنجـــا کـــه مطمئنـــا جنابعالـــی اشـــراف کامـــل بـــه
شـــرایط موجـــود و معضـــات ایـــن حـــوزه داشـــته و
همـــواره پشـــتیبان تقویـــت تـــوان مهندســـی و فنـــی
ش ــرکتهای داخل ــی ب ــوده و هس ــتید ،ل ــذا مطل ــب

فـــوق بهعنـــوان درخواســـتی بـــرای تـــداوم بقـــای
شـــرافتمندانه شـــرکتهای مشـــاور صنعـــت بـــرق
کش ــور و ارائ ــه خدمـ ــات فن ــی کیفـ ــی ب ــه کارفرمای ــان
و پروژههـــای ایـــن مـــرز و بـــوم خدمـــت جنابعالـــی
ارســال میگــردد .درضمــن ایــن شرکـــت نیــز آمـــادگی
خـــود را در ایـــن زمینـــه بـــرای هرگونـــه همکــــاری بـــا
متخصصی ــن آن سازمـ ــان محت ــرم اع ــام مینمای ــد.
صفحه چهارم آلبوم:
موضـــوع :حقالزحمـــه خدمـــات مهندســـی و
نظـــارت عالیـــه
در ح ــال حاض ــر ش ــرکتهای مهندس ــی مش ــاور ب ــا
مش ــکات ش ــدید بازرگان ــی و مال ــی روب ــهرو ش ــدهاند
کـــه بتدریـــج امـــکان بـــروز بحرانهـــا و فروپاشـــی
س ــاختاری ب ــرای آنه ــا متص ــور اس ــت.
یک ــی از چالشه ــای ج ــدی ش ــرکتهای مهندس ــی
مشـــاور ،مبادلـــه قراردادهـــای خدمـــات مهندســـی
و طراحـــی و نظـــارت عالیـــه اســـت ،کـــه دارای
قیم ــت مقط ــوع و زم ــان مش ــخص اس ــت .ازآنجاک ــه
پروژههـــای فـــوق بهطـــور عمـــده در مـــدت زمـــان
مشخصش ــده در ق ــرارداد ب ــه دالی ــل مختل ــف اج ــرا
ً
نش ــده و دارای تآخی ــر هس ــتند و معم ــوال هیچی ــك
از عوام ــل ف ــوق مرتب ــط ب ــا حیط ــه وظای ــف ش ــرکت
مشــاور نیســت ،کارفرمایــان بعــد از پایــان دوره زمانــی
ق ــرارداد ،نس ــبت ب ــه اب ــاغ الحاقی ــه تمدی ــد م ــدت
قـــرارداد و بـــا قیـــد بـــدون تغییـــر در مبلـــغ آن اقـــدام
مینماین ــد ک ــه ای ــن موض ــوع بش ــدت ش ــرکتهای
مهندســـی مشـــاور را بدلیـــل افزایـــش قیمتهـــا و
بوی ــژه ن ــرخ ت ــورم در ط ــول پ ــروژه دچ ــار چال ــش مال ــی
می کنـــد.
لــذا خواهشمنداســت مقــرر فرماییــد بررســی و امــکان
تعدیــل ایــن قبیــل قراردادهــا ،حداقــل براســاس نــرخ
ت ــورم اعامش ــده توس ــط مب ــادی رس ــمی کش ــور م ــورد
نظــر قــرار گیــرد و مراتــب ابــاغ گردد.ضمنــا مقتضــی
در مـــورد ســـواالت مشـــروحه زیـــر تعییـــن تکلیـــف
نماییــد
 در ش ــرایط خصوص ــی مهن ــدس مش ــاور مل ــزم ب ــهرعایــت مقــررات و ضوابــط آن ســازمان شــده اســت.
آی ــا کارفرم ــا ک ــه ی ــك ش ــرکت دولت ــی اس ــت میتوان ــد
از ای ــن ال ــزام مب ــرا باش ــد؟
 چنانچ ــه کارفرم ــا نی ــز مل ــزم ب ــه رعای ــت مق ــررات وضوابــط آن ســازمان باشــد آیــا مجــاز اســت مــوادی از
ش ــرایط عموم ــی را ب ــه می ــل خ ــود تغیی ــر بده ــد؟
ً
لطفــا همیــن چهــار صفحــه آلبــوم را خــوب ببینیــد و
بخوانیــد و فقــط تأســف نخوریــد و ســر تــکان ندهیــد؛
شــما تفکــر و ایــده و قــدرت حــل ایــن مشــکات را بــا
شــرایط موجــود نیــز دار یــد.
م ــا ش ــرکتهای مهندس ــی مش ــاور در صنع ــت ب ــرق
را بـــاور کنیـــد و مشـــکات کوچـــک و قانونـــی مـــا
را ح ــل کنی ــد .م ــا همیش ــه در کن ــار ای ــن صنع ــت
بودهای ــم و اگ ــر ج ــان و حی ــات داش ــته باش ــیم آین ــده
خ ــوب و ُپرافتخ ــاری را ب ــرای ای ــن صنع ــت در کن ــار
ش ــما رق ــم خواهی ــم زد▪.
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31
نگاه ویژه

فراز و نشیب
شرکت های
مشاور

 /منصور سعیدی  /عضو علی البدل هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران

 /محسن عربانی  /رئیس کمیته مهندسین مشاور سندیکا

نقش فراموششده

مواجههنابرابر

مهندسین مشاور در صنعت برق

مشاورانباهزینههایصعودی

3۲
نگاه ویژه

یکــی از کمیتههــای فعــال در زیرمجموعــه ســندیکا،
کمیتــه مهندســین مشــاور اســت کــه حــدود هشــت
ســـال در مجموعـــه ســـندیکا بهمنظـــور تحقـــق
اهــداف خدمــات مهندســی بــرای اعضــای کمیتــه و
مشــاوران و نیــز همــکاری بــا ســایر کمیتههــا بمنظــور
اهـــداف صنعـــت بـــرق فعالیـــت میکنـــد و درگیـــر
مســائل و مشــکاتی اســت کــه اهــم آنهــا بشــرح ذیــل
اس ــت:
در تمام ــی ای ــن س ــالها دغدغ ــه اصل ــی مش ــاوران
داشـــتن پـــروژه و دریافـــت مطالبـــات براســـاس
مقـــررات و بخشـــنامههای ســـازمان مدیریـــت و
برنامهری ــزی ب ــوده اس ــت ک ــه ب ــا تعطیل ــی س ــازمان
مدیری ــت و برنامهر ی ــزی و ع ــدم ارائ ــه دس ــتورالعمل
و بخشـــنامههای مناســـب ،بـــرای پرداخـــت
حقالزحمـــه بـــا مشـــکل جـــدی مواجـــه بودهانـــد.
کارفرمایـــان بـــا روشهـــای مختلـــف از جملـــه
مناقص ــه ،اس ــتعام و حت ــی قب ــول مش ــاور بهص ــورت
ت ــرک تش ــریفات اق ــدام ب ــه انتخ ــاب مش ــاور کردن ــد
کـــه ایـــن کار از انضبـــاط کاری برخـــوردار نبـــوده و
هزینــه نفرـماهــی هــم بــا توافــق مشــاور و کارفرمــا مــورد
پذیــرش قــرار میگرفــت و گاهــا مشــاورانی بودنــد کــه
ب ــا  ۴0درص ــد پایینت ــر از نرخه ــای معم ــول ادام ــه کار
می دادنـــد.
ب ــا احی ــای مج ــدد س ــازمان مدیر ی ــت و برنامهری ــزی
و فعـــال بـــودن ســـندیکا خوشـــبختانه تعامـــل آغـــاز
و بخشـــنامههایی جهـــت پرداخـــت حقالزحمـــه
ص ــادر ش ــد ک ــه علیرغ ــم مش ــکات اس ــتفاده از آنه ــا
در صنعــت بــرق  ،لیکــن در مجمــوع بــرای عملیــات
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نظـــارت مناســـب بودنـــد از جملـــه بخشـــنامه
1۲905۶و شـــماره  1۲90۴5مـــورخ  18خـــرداد .98
مکاتب ــات و رف ــت و آمده ــای نماین ــدگان س ــندیکا
بــه توانیــر و ســازمان مدیریــت بیشــتر و تعامــل نســبتا
خوب ــی حاص ــل ش ــد .در م ــورد حقالزحمهه ــا مق ــرر
ش ــد ف ــرد مس ــئولی از ش ــرکت توانی ــر ک ــه اطاع ــات
کاف ــی و آ گاه ــی الزم را در ارتب ــاط ب ــا بخش ــنامهها و
دســـتورالعملها دارد بـــا ســـازمان مدیریـــت رایزنـــی
کن ــد.
کمیتـــه مهندســـین مشـــاور در نامههـــا و جلســـاتی
بـــا نماینـــده توانیـــر در ســـازمان مدیریـــت مســـائل
و مشـــکات را منعکـــس و بـــا ارائـــه اطاعـــات
مـــدون آنـــان را متقاعـــد کـــرد تـــا در ســـال 1399
بخشـــنامههای روشـــنتری جهـــت پرداخـــت
حقالزحم ــه مش ــاوران ارائ ــه کنن ــد .الزم بذک ــر اس ــت
نماین ــدگان مش ــاوران س ــندیکا و اعضی ــای کمیت ــه
بص ــورت ف ــردی ی ــا ب ــا معرف ــی س ــندیکا رایزنیهای ــی
ب ــا مس ــئوالن س ــازمان مدیری ــت داش ــتهاند .یک ــی از
مشـــکاتی کـــه مشـــاوران درگیـــر آن هســـتند ،ارائـــه
پیشــنهادات خدمــات مهندســی در بخــش طراحــی
و مهندســـی اســـت کـــه کمیتـــه دو پیشـــنهاد بـــه
ص ــورت زی ــر ارائ ــه ک ــرده اس ــت.
 -1درخواســت واگــذاری انجــام خدمــات مهندســی
و طراح ــی تفصیل ــی پروژهه ــا توس ــط مش ــاور ک ــه در
صـــورت تصویـــب کارفرمـــا بخـــش خریـــد و اجـــرا را
از طری ــق اس ــتعام و ی ــا مناقص ــه دنب ــال کنن ــد ب ــه
عبارت ــی بخ ــش  Eج ــدا و  PCج ــدا باش ــد.
 -۲کارفرمـــا پـــس از انتخـــاب مشـــاور جهـــت

طراح ــی و بازبین ــی ط ــرح پ ــروژه را بص ــورت  EPCب ــه
پیمان ــکاران م ــورد تائی ــد از طری ــق مناقص ــه واگ ــذار و
مشــاور بازبینــی طراحــی و نظــارت بــر ســاخت و اجــرا
را داش ــته باش ــد.
از آنجـــا کـــه بیشـــتر کارفرمایـــان از بنـــد  ۲جهـــت
پروژههـــا اســـتفاده میکننـــد ،پرداخـــت حـــق
الزحم ــه بخ ــش طراح ــی اولی ــه  ،بازبین ــی طراح ــی ت ــا
مرحل ــه نظ ــارت روش ــن نیس ــت  .ب ــه همی ــن منظ ــور
کمیت ــه مهندس ــین مش ــاور پیش ــنهاداتی ب ــه ش ــرکت
توانی ــر ارائ ــه و مذاکرات ــی ب ــا مس ــئوالن س ــازمان انج ــام
داده اســـت ولـــی تـــا لحظـــه نـــگارش ایـــن مطلـــب
مصوب ــهای حاص ــل نش ــده و مش ــاوران ب ــا رتبهه ــای
مختلــف پیشــنهادات گوناگــون ارائــه میدهنــد کــه
بعض ــا تصمیمگی ــری ب ــرای کارفرم ــا بس ــیار مش ــکل
اس ــت .ب ــه همی ــن منظ ــور اعض ــای هی ــات رئیس ــه
کمیت ــه در آخری ــن نشس ــت خ ــود متعه ــد ش ــدند در
م ــورد مبل ــغ ق ــرارداد خدم ــات مهندس ــی و بازبین ــی
طراحــی بــر حســب درخواســت کارفرمــا مکانیســم یــا
مبالغ ــی ب ــا ب ــازه الزم ارائ ــه کنن ــد ت ــا رقاب ــت س ــالمی
در وص ــول پروژهه ــا باش ــد ک ــه خوش ــبختانه نظرات ــی
واصــل شــده و پــس از ارزیابــی در کمیتــه بــه شــرکت
توانی ــر ارس ــال ش ــده ت ــا در اختی ــار برقه ــای منطق ــه
ای قــرار دهنــد و قراردادهــا و حقالزحمــه مشــاوران از
روال اصولــی پیــروی کنــد .امیــد اســت بــا همــکاری
صمیمان ــه توانی ــر ب ــا س ــندیکا و س ــازمان مدیری ــت و
برنامهری ــزی خاءه ــای موج ــود در واگ ــذاری کاره ــا
تکمی ــل و ب ــرای پرداخ ــت حقالزحم ــه ب ــه مش ــاوران
دس ــتورالعمل مدون ــی تهی ــه و اب ــاغ ش ــود▪.

ط ــی چن ــد س ــال اخی ــر متاس ــفانه نق ــش مهندس ــین
مشـــاور در صنعـــت بـــرق ایـــران کمرنگتـــر از قبـــل
شــده و مدیــران صنعــت بــرق بــه ایــن موضــوع توجــه
ندارن ــد ک ــه ع ــدم حض ــور مهندس ــین مش ــاور باع ــث
خســـارتهای جبرانناپذیـــری در پروژههـــا شـــده
اســـت .ایـــن کـــه مهندســـان مشـــاور چـــه نقـــش و
وظیف ــهای در چرخ ــه فعالی ــت صنع ــت ب ــرق دارن ــد
و حض ــور آنه ــا چ ــه مناف ــع ی ــا ضررهای ــی دارد ،ج ــای
بح ــث ف ــراوان دارد.
حضـــور مهندســـین مشـــاور طرحهـــا را گرانتـــر
میکنـــد یـــا ارزانتـــر؟ حضـــور مشـــاوران در مـــدت
زمــان اجــرای پروژههــا چــه تاثیــری دارد؟ آیــا کیفیــت
طرحه ــا ب ــا مش ــاوران افزای ــش پی ــدا میکن ــد؟ اینه ــا
ســـئواالتی اســـت کـــه در چنـــد ســـال اخیـــر ذهـــن
مس ــئوالن صنع ــت ب ــرق ای ــران را ب ــه خ ــود مش ــغول
ک ــرده اس ــت.
تمــام پروژههــای صنعــت بــرق ایــران دارای ســه رکــن
کارفرم ــا ،مش ــاور و پیمان ــکار اس ــت ،اگ ــر ه ــر ک ــدام
از ای ــن س ــه رک ــن وظای ــف خ ــود را ب ــه درس ــتی انج ــام
ندهنـــد یـــا وظایـــف دیگـــری را بـــه دوش بگیرنـــد،
آن پـــروژه هـــم از لحـــاظ کیفیـــت و هـــم از لحـــاظ
اقتصـــادی دچـــار ضـــرر میشـــود .در ایـــن میـــان
مهندســین مشــاور پررنگتریــن نقــش را ایفــا میکننــد
و در واقــع بــازوی فنــی و امیــن کارفرمایــان در پروژههــا
هس ــتند.
وظای ــف مهندس ــین مش ــاور در صنع ــت ب ــرق ای ــران
عب ــارت اس ــت از:

 -1مطالعات مقدماتی
 -۲شناسایی پیمانکاران واجد شرایط
 -3تهیه اسناد مناقصه و نقشههای ابتدایی
 -۴بررسی اسناد مناقصه و انتخاب پیمانکار
 -5طراحی یا مرور طراحی مدارك فنی
 -۶نظارت بر ساخت و تست تجهیزات
 -7نظارت بر نصب تجهیزات
 -8نظارت بر راهاندازی پروژه
ه ــر ک ــدام وظای ــف ب ــاال نی ــاز ب ــه ش ــرح و بس ــط دارد
ک ــه در ای ــن اینج ــا قص ــد پرداخت ــن ب ــه آن را نداری ــم،
آنچــه قصــد بیــان آن را داریــم نقــش نظارتــی مهنــدس
مشـــاور اســـت کـــه در هـــر قســـمت از وظایـــف بـــه
خوبـــی مشـــهود اســـت .در یـــك مقایســـه ،مشـــاور
مانن ــد ی ــك قاض ــی دادگاه اس ــت ک ــه ای ــن قاض ــی
نــه وابســته بــه دولــت اســت و نــه وابســته بــه کســانی
کــه بایــد آنهــا را قضــاوت کنــد ،در صنعــت بــرق ایــن
نق ــش مهندس ــین مش ــاور در ح ــال فراموش ــی اس ــت.
مهندســین مشــاور نبایــد نگــران آن باشــند کــه حتــی
اگ ــر نق ــش خ ــود را ب ــه خوب ــی ایف ــا کردن ــد ،ممک ــن
اســت در پروژههــای بعــدی کارفرمــا حضــور نداشــته
باشـــند ،مشـــاوران نبایـــد نگـــران تامیـــن معـــاش
کارکن ــان خ ــود باش ــند .در ش ــرکتهای مهندس ــین
مش ــاور بای ــد متخصصتری ــن مهندس ــین مش ــغول
بـــه کار باشـــند تـــا بتواننـــد بـــه درســـتی اشـــکاالت
طرحهـــا را تشـــخیص و رفـــع کننـــد .مهندســـین
مش ــاور الزم اس ــت بط ــور مس ــتمر در ح ــال گذران ــدن

آموزشهـــای مختلـــف و یادگیـــری باشـــند .نبایـــد
از مهندســـین مشـــاور انتظـــار ســـوددهی شـــرکت
وج ــود داش ــته باش ــد ،چ ــون در آن ص ــورت ش ــرکت
مجبــور اســت از حقــوق و مزایــای کارکنــان خــود کــم
کن ــد ک ــه ای ــن موض ــوع باع ــث کن ــار رفت ــن نیروه ــای
حرفــهای و متخصــص خواهــد شــد .ســرمایه اصلــی
شـــرکتهای مهندســـین مشـــاور نیـــروی انســـانی
آنهاســـت کـــه ایـــن نیـــروی انســـانی بایـــد دائـــم در
حــال آمــوزش و تجربــه باشــد ،هــر چقــدر مهندســین
مش ــاور باس ــوادتر باش ــند ،پروژهه ــا موفقت ــر خواهن ــد
ب ــود.
مهندســـین مشـــاوری کـــه دغدغـــه امـــرار معـــاش
داشـــته باشـــند یـــا بـــه فســـاد میرونـــد یـــا کیفیـــت
کارشــان کاهــش پیــدا میکنــد کــه در هــر دو صــورت
پروژههـــا متضـــرر میشـــوند .متاســـفانه در وزارت
نی ــرو و س ــازمان برنام ــه آنق ــدری ک ــه دغدغ ــه تعدی ــل
و جبــران بــرای ســازندگان و پیمانــکاران وجــود دارد،
بـــرای مهندســـین مشـــاور وجـــود نـــدارد بـــه عنـــوان
مث ــال افزای ــش قیم ــت بنزی ــن هزین ــه س ــنگینی را ب ــه
مهندســـین مشـــاور تحمیـــل کـــرد ( تمـــام نظـــارت
هــای خــط و بعضــا پســت و نیــروگاه نیــاز بــه ماشــین
دارد) و ی ــا افزای ــش اجارهه ــا در س ــال ج ــاری ،هزین ــه
زی ــادی را روی دوش تم ــام دفات ــر مهندس ــین مش ــاور
گذاشـــته اســـت .نکتـــه دیگـــر اســـنکه هیـــچ روش
واح ــدی ب ــرای قیمتگ ــذاری و امتی ــاز ده ــی وج ــود
نـــدارد .هـــر ســـاله شـــاهد ارزانتـــر شـــدن خدمـــات
مهندس ــی هس ــتیم و متاس ــفانه کارفرمای ــان از ای ــن
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فراز و نشیب
شرکت های
مشاور

بیتوجهی کارفرمایانبهاهمیت
و نقش مهندس مشاور و به طریق
اولیدستگاهنظارت کهمتأسفانه
این بیتوجهی به نقش مهندس
مشاور و ناظرین به نحوی از انحاء
بهعواملپیمانکارانمنتقلوهمین
امر فضا را جهت نادیده گرفتن شأن
دستگاهنظارتمهیامیسازد
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موض ــوع رضای ــت دارن ــد ل ــذا الزم اس ــت ی ــک روش
واح ــد جه ــت قیمتگ ــذاری خدم ــات مهندس ــین
مش ــاور اس ــتخراج و توس ــط س ــازمان برنام ــه ب ــه تم ــام
دســـتگاهها ابـــاغ شـــود.
آسیب شناسی نظارت مهندسین مشاور
ً
مســلما بــر هیــچ کــدام از اعضــای جامعــه مهندســی
پوشــیده نیســت کــه نظــارت مؤثــر و مبتنــی بــر قوانیــن
و قواعــد مهندســی و اســتانداردهای ایــن امــر ،نقــش
بســـیار مهـــم و انکارناپذیـــری در اجـــرا و احـــداث
ی ــك پ ــروژه صنعت ــی ایف ــا میکن ــد ام ــا متأس ــفانه بن ــا
ب ــه دالی ــل مختلف ــی ،اهمی ــت و نق ــش ای ــن بخ ــش
ب ــا گذش ــت ای ــام در کش ــور م ــا از مت ــن ب ــه حاش ــیه
ران ــده ش ــده و ش ــدیدا م ــورد بیمه ــری و بیتوجه ــی
واق ــع ش ــده اس ــت .ای ــن بیمه ــری ن ــه تنه ــا از ناحی ــه
کارفرمایـــان و پیمانـــکاران بلکـــه حتـــی از جانـــب
مدی ــران و مس ــئوالن ارش ــد ش ــرکتهای مهندس ــی
ً
مشـــاور کـــه عمـــا ارائـــه دهنـــده ایـــن خدمـــات
ً
هس ــتند نی ــز بط ــور کامــا محسوس ــی مش ــهود اس ــت.
الزم ب ــه توضی ــح نیس ــت ک ــه ام ــر نظ ــارت در عم ــل
عصـــاره و چکیـــده تمامـــی اهدافـــی اســـت کـــه
مهن ــدس مش ــاور در دفات ــر مرک ــزی خ ــود در راس ــتای
وظای ــف خ ــود ک ــه هم ــان صیان ــت از مناف ــع کارفرم ــا
(پـــروژه) اســـت ،دنبـــال میکنـــد .متأســـفانه در
س ــالهای اخی ــر ک ــم نیس ــتند پروژههای ــی ک ــه پ ــس
از اج ــرا ب ــه دالی ــل مختل ــف ب ــا اهداف ــی ک ــه در ابت ــدا
ب ــرای آن متص ــور ش ــده ب ــود ،دارای انحراف ــات و ی ــا
کاس ــتیهای ز ی ــادی هس ــتند .ای ــن م ــوارد را از منظ ــر
فنـــی میتـــوان در زمینههایـــی ماننـــد عـــدم تطابـــق
تجهی ــزات و ل ــوازم ب ــا طرحه ــای مص ــوب ،اج ــرای
نامناس ــب و فاق ــد کیفی ــت و غیرقاب ــل انطب ــاق ب ــا
دســـتورالعملها و اســـتانداردهای مرســـوم ،عـــدم
وجـــود مـــدارك ،مســـتندات ،نقشـــههای ،As Built
نتای ــج آزمایشه ــا و گزارشه ــا و در بخ ــش مدیریت ــی
نیـــز عـــدم کنتـــرل بـــر روی برنامـــه زمانبنـــدی و در
دســت نداشــتن گزارشــاتی متقــن کــه عقــب ماندگــی
و انحـــراف فعالیتهـــای اجرایـــی را بـــا اهـــداف
برنامهریـــزی مشـــخص کنـــد  ،مشـــاهده کـــرد.
م ــواردی ک ــه در ف ــوق بص ــورت بس ــیار کل ــی اش ــاره
ش ــد ،گاه و بی ــگاه نی ــز در جلس ــات هماهنگ ــی ب ــا
مدیــران و مســئوالن کارفرمــا در قالــب گلهگذاریهــا
و انتق ــادات ش ــنیده میش ــود ،نگارن ــده نی ــز معتق ــد
اســت کــه بســیاری از مدیــران و مســئوالن پروژههــای
شـــاغل در شـــرکتهای مهندســـی مشـــاور از ایـــن
پاش ــنه آش ــیل مطل ــع ب ــوده و چ ــه بس ــا ک ــه ب ــه دنب ــال
س ــاز و کارهای ــی جه ــت بهب ــود بخش ــیدن ب ــه ای ــن
وضعی ــت هس ــتند ،ام ــا دالیل ــی را ک ــه باع ــث ب ــروز
ای ــن معض ــل حرف ــهای ش ــده اس ــت ،میت ــوان بط ــور
خاص ــه ب ــه ش ــرح ذی ــل بی ــان ک ــرد:
ً
 -1بیتجربگــی ناظریــن کــه معمــوال از عــدم آشــنایی

آنــان بــا مســائل فنــی پــروژه و عــدم شــناخت و تســلط
آنهــا بــه مســئولیتهای حقوق ــی و شــرایط و ضوابــط
پیمــان و تعهــدات طرفیــن سرچشــمه میگیــرد.
 -۲ع ــدم انگی ــزه کاری ک ــه ب ــه عوام ــل مختلف ــی از
قبی ــل ع ــدم رضای ــت از حق ــوق و مزای ــای دریافت ــی
و ی ــا ع ــدم تأثیرپذی ــری مجری ــان (کارفرمای ــان) و ی ــا
مدی ــران باالدس ــت ناظ ــر از گزارشه ــای مکت ــوب ی ــا
ش ــفاهی آنه ــا ب ــاز میگ ــردد.
 -3عـــدم رعایـــت شـــأن حقوقـــی ناظـــر در محیـــط
ً
کارگاه ،بگون ــهای ک ــه معم ــوال پیمان ــکاران کمت ــر ب ــه
تعهـــدات قانونـــی و قـــراردادی خـــود در خصـــوص
تأمیـــن امکاناتـــی کـــه نیازمنـــد حضـــور دســـتگاه
نظـــارت اســـت ،میپردازنـــد .
 -۴بـــی توجهـــی کارفرمایـــان بـــه اهمیـــت و نقـــش
مهنــدس مشــاور و بــه طریــق اولــی دســتگاه نظــارت
ک ــه متأس ــفانه ای ــن بیتوجه ــی ب ــه نق ــش مهن ــدس
مشـــاور و ناظریـــن بـــه نحـــوی از انحـــاء بـــه عوامـــل
پیمانـــکاران منتقـــل و همیـــن امـــر فضـــا را جهـــت
نادیـــده گرفتـــن شـــأن دســـتگاه نظـــارت مهیـــا
می ســـازد.
 -5در س ــالهای اخی ــر کارفرمای ــان ب ــه دلی ــل تفاس ــیر
متفاوت ــی ک ــه از ضواب ــط قانون ــی انتخ ــاب مش ــاورین
شـــده اســـت ،آزادی کاملـــی از انتخـــاب مهنـــدس
مش ــاور ب ــا صاحی ــت نداش ــتند ،همی ــن ام ــر باع ــث
ش ــده ک ــه مهندس ــین مش ــاور ب ــه جه ــت حف ــظ بق ــاء
در ارائ ــه پیش ــنهادات مال ــی جه ــت ارائ ــه خدم ــات
رقاب ــت بس ــیار نامناس ــبی را ب ــا ه ــم آغ ــاز کنن ــد .ب ــه
ض ــرس قاط ــع میت ــوان اع ــام ک ــرد ک ــه در س ــالهای
ً
اخیـــر صرفـــا قیمـــت پیشـــنهادی نقـــش اصلـــی و
محــوری را در انتخــاب مهنــدس مشــاور بــازی کــرده
و کارفرمای ــان نی ــز ب ــدون آنک ــه ب ــه تطبی ــق هزینهه ــای
ارائــه یــك خدمــات تــام و تمــام بــا قیمــت پیشــنهادی
مهندس ــین مش ــاور بپردازن ــد (و ی ــا ب ــه بی ــان روش ــنتر
اهمیتـــی دهنـــد) مشـــاورین را انتخـــاب میکننـــد.
بدیهـــی اســـت کـــه براســـاس یـــك ضربالمثـــل
قدیمـــی بـــا ایـــن عنـــوان کـــه «هیـــچ ارزانـــی بـــدون
حکمـــت نیســـت» نمیتـــوان در خصـــوص ارائـــه
خدم ــات باکیفی ــت ک ــه هزین ــه آن مطاب ــق ش ــرح و
توضی ــح ش ــرایط عموم ــی پیم ــان ب ــا ی ــك حس ــاب
سرانگشـــتی حداقـــل دو برابـــر قیمـــت پیشـــنهادی
اس ــت ،تضمی ــن مناس ــبی را تعه ــد ک ــرد▪.

در طراح ــی و اج ــرای پروژهه ــای صنع ــت ب ــرق کش ــور
عوام ــل و ارکان زی ــادی نق ــش دارن ــد ،ک ــه ش ــرکتهای
مهندس ــی مش ــاور بخش ــی از ای ــن نق ــش را ب ــر عه ــده
دارنــد و بــدون حضــور و مشــاوره آنهــا اجــرای پروژههــا
امکانپذی ــر نخواه ــد ب ــود .ای ــن ش ــرکتها نی ــز همانن ــد
س ــایر حوزهه ــای صنع ــت ب ــرق ب ــا چالشهای ــی درگی ــر
هس ــتند ک ــه نوس ــانات ن ــرخ ارز و ش ــرایط اقتص ــادی
کشــور آنهــا را تشــدید کــرده اســت .بــه منظــور آشــنایی
بـــا مشـــکالت مهندســـان مشـــاور و تـــالش بـــرای
ح ــل آنه ــا ،ب ــا افس ــر عب ــاسزاده؛ مدیرعام ــل ش ــرکت
مهندس ــین مش ــاور مهس ــاب نی ــرو (مانیک ــو) گفتگ ــو
کردهای ــم ک ــه مش ــروح آن را در ادام ــه میخوانی ــد.

نق ــش ش ــرکتهای مهندس ــی مش ــاور در توس ــعه
صنع ــت ب ــرق چیس ــت؟
پروژهه ــای صنع ــت ب ــرق یک ــی از زی ــر س ــاختهای
مهـــم و اصلـــی در جهـــت توســـعه کشـــور اســـت و
مهندس ــین مش ــاور ن ــه تنه ــا در ش ــکلگیری ش ــالوده
اینگونـــه پروژههـــا نقـــش کلیـــدی و محـــوری دارنـــد
بلکــه در مراحــل بعــدی و در حیــن عملیــات اجرایــی
تـــا بـــه بهرهبـــرداری رســـیدن آنهـــا در کیفیـــت،
ســرعت و اقتصــاد پــروژه بســیار بســیار موثــر هســتند.
توســـعه پایـــدار در صنعـــت بـــرق بـــا دانـــش فنـــی و
مدیریت ــی مهندس ــان مش ــاور گ ــره خ ــورده اس ــت.
از دی ــدگاه ش ــما اصلیتری ــن چال ــش ش ــرکتهای
مهنــدس مشــاور چیســت؟
از دیـــر بـــاز چالـــش شـــرکتهای مهنـــدس
مش ــاور عدی ــده اس ــت چ ــرا ک ــه در وهل ــه اول بنی ــه
ش ــرکتهای مهن ــدس مش ــاور ب ــر دان ــش و تج ــارب
علمـــی و فنـــی موفـــق اســـتوار اســـت و دانـــش بـــا
ســرعت در دنیــا همــواره در حــال رشــد و بــروز شــدن
اســـت پـــس بزرگتریـــن چالـــش مهندســـان مشـــاور
در تمـــام دنیـــا ،رقابـــت علمـــی و جـــدب نخبـــگان
اس ــت ب ــا ای ــن نیروهاس ــت ک ــه حض ــور پرثم ــر خ ــود
را در مجامـــع علمـــی و حوزههـــای تصمیمســـازی و
تصمیمگی ــری نش ــان میده ــد .ع ــاوه ب ــر آن حف ــظ
نیرو ه ــای مج ــرب و کارآموزی ــده در کن ــار آزادس ــازی
ذه ــن ای ــن نخب ــگان از دغدغهه ــای روزم ــره زندگ ــی
و فعالیتهـــای اجتماعـــی و اغنـــای فنـــی و مالـــی
کارشناس ــان از دیگ ــر چالشه ــای مه ــم ش ــرکتهای
مهنـــدس مشـــاور اســـت .مدیریـــت همـــه اینهـــا
ت ــوام ب ــا جلوگی ــری از مهاج ــرت و ت ــرک کارشناس ــان
و نخب ــگان ،جلوگی ــری و مب ــارزه ب ــا فس ــاد و ارتق ــای
کیفی ــت ،کاه ــش زم ــان اج ــرای پروژهه ــا ،اقتص ــادی
ک ــردن و منتف ــع ک ــردن پروژهه ــا ب ــدون دان ــش و عل ــوم
روز مدیریتـــی امکانپذیـــر نیســـت .متاســـفانه درک
صحیح ــی از ابع ــاد مختل ــف مدیری ــت علم ــی در

 /گفت و
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مهندسانمشاور؛
گرفتار در دام بخشنامه جبرانی ارز
جه ــت نی ــل ب ــه اه ــداف اصل ــی و موفقی ــت پروژهه ــا
در عرصـــه فنـــی و مهندســـی کشـــور وجـــود نـــدارد.
ای ــن ام ــر بیش ــتر بدلی ــل ضع ــف تئوریک ــی عملیات ــی
در اج ــرای صحی ــح عل ــوم مدیر ی ــت پ ــروژه در کن ــار
خدم ــات مهندس ــین مش ــاور اس ــت.
در تالطم ــات ارزی و توق ــف قرارداده ــای صنع ــت
ب ــرق ش ــرکتهای مش ــاور ت ــا چ ــه می ــزان و چگون ــه
متض ــرر ش ــدند؟
ایــن مبحــث بســیار مهمــی اســت و از چنــد دیــدگاه
ایــن مســئله را میتــوان مــورد بحــث و حتــی نقــد قــرار
داد .اص ــوال مهن ــدس مش ــاور راهگشاس ــت و تض ــرر
بــرای مهندســی کــه در مقابــل انجــام خدمــات خــود
حقالزحمـــه دریافـــت میکنـــد ،بیمعنـــی اســـت.
ش ــرکتهای مهن ــدس مش ــاور در ک ــوران مش ــکات
و بحـــران بایـــد نجاتدهنـــده پروژههـــا از تعلیـــق،
توق ــف ،انح ــراف ،طوالن ــی ش ــدن زم ــان انج ــام پ ــروژه
و  ...شـــوند .متاســـفانه عـــدم دانـــش مدیریتـــی،
عـــدم آشـــنایی بـــرای مدیریـــت بحـــران و عـــدم
دانـــش نحـــوه گـــذر از بحـــران ،عـــدم داشـــتن اتـــاق
فکـــر در کنـــار ضعفهـــای تکنیکـــی مهندســـان
مشـــاور موجبـــات خســـارات زیـــاد بـــرای پروژههـــا،
کارفرمایـــان و پیمانـــکاران شـــده اســـت .نقـــش
تصمیمســـازی مهندســـان مشـــاور در مواقـــع بـــروز
مش ــکات مث ــل نوس ــانات ن ــرخ ارز و بیثبات ــی ب ــازار
تامی ــن تجهی ــزات و  ...بای ــد یش ــتر مش ــهود باش ــد.
متاســـفانه در تاطمـــات ارزی و بیثباتـــی نـــرخ ارز،
م ــا ش ــاهد س ــکوت اکث ــر ای ــن ش ــرکتها بودی ــم ،در
ای ــن ب ــازه ش ــرکتها ب ــه رس ــالت اصل ــی و اخاق ــی
خـــود در ایـــن زمینـــه عمـــل نکـــرده و نتوانســـتند
بحــران را مدیریــت بکننــد .در تهیــه دســتورالعملها
و بخش ــنامههای جبران ــی و کم ــک ب ــه دول ــت ه ــم
نقـــش بســـیار کـــم رنگـــی داشـــتند .پـــس از ابـــاغ
بخش ــنامههای جبران ــی ارزی ،متاس ــفانه در اج ــرای
صحی ــح آن ه ــم ناموف ــق ب ــوده و حت ــی برخیه ــا در

دام فس ــاد حاصل ــه از آن ه ــم افتادن ــد .البت ــه برخ ــی
کارفرمایــان هــم در ایــن اتفــاق ناخوشــایند بیتقصیــر
نبودن ــد.
ایجـــاد تعامـــل ســـازمان یافتـــه بیـــن کارفرمـــا،
پیمانـــکار و مشـــاور از چـــه طریقـــی امکانپذیـــر
اســـت بـــه نحـــوی کـــه بـــه پیشـــبرد پروژههـــای
توســـعهای صنعـــت بـــرق کمـــک کنـــد؟
«تعام ــل س ــازنده « کلم ــه مرک ــب بس ــیار زیب ــا ،ام ــا
پیچیـــدهای اســـت و بـــدون آ گاهـــی و دانـــش ،گام
برداش ــتن در راه ایج ــاد تعام ــل بی ــن کارفرم ــا ،مش ــاور
و پیمان ــکار بس ــیار خطرن ــاک و بس ــان حرک ــت روی
لب ــه تی ــغ اس ــت .ب ــرای پیش ــبرد پ ــروژه ای ــن س ــه رک ــن
اساس ــی بای ــد باه ــم تعام ــل داش ــته باش ــند ،ب ــدون
تعامــل قانونــی و در چاچــوب مشــخص ،هــر تعاملــی
منجـــر بـــه شکســـت اســـت ،چـــون بـــه انحـــراف از
مس ــیر اصل ــی و در خیل ــی از مواق ــع موجب ــات فس ــاد
را فراهـــم خواهـــد آورد .ایجـــاد تعامـــل ســـازنده و در
چارچـــوب مشـــخص خـــود بـــه تنهایـــی نیازمنـــد
دانــش بــاالی مدیریتــی اســت ،دانشــی کــه در خیلــی
از شـــرکتهای مهنـــدس مشـــاور کشـــور ،حتـــی در
شــرکتهای تــراز اول یــا وجــود نــدارد و یــا خیلــی بــاال
نیس ــت؛ و تاس ــفبارتر اینک ــه در س ــمت کارفرمای ــی
و پیمانــکاری هــم بــا فقــر ایــن دانــش مواجــه هســتیم.
مثــال بارزتــر ،عــدم موفقیــت کار تیمــی در بیــن خــود
شــرکتهای مشــاور اســت .امــا اگــر الگــوی مناســب
انتخـــاب و بـــر آن اســـاس گام برداشـــته شـــود ایـــن
تعامــل ســازنده موجبــات پیشــبرد پروژههــا و توســعه
پای ــدار صنع ــت و ش ــکوفایی آن را موج ــب خواه ــد
ش ــد .نق ــاط ق ــوت کش ــور های توس ــعه یافت ــه همی ــن
امــر اســت .متاســفانه بــه علــت عــدم ارتبــاط مســتمر
و موث ــر ب ــا س ــایر ش ــرکتهای مش ــاور موف ــق خارج ــی،
مراجـــع علمـــی ،کنفرانسهـــا ،اتاقهـــای فکـــر،
دانش ــگاهها و ...م ــا سالهاس ــت ب ــا ای ــن مباح ــث
غریب ــه و ناآش ــنا هس ــتیم▪.
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هشدار رهبری به دستگاههای اجرایی

یادداشت

3۶
نگاه ویژه

پایانی بر بهانههای وزارت نیرو
قراردادهـــای متوقـــف هنـــوز هـــم یکـــی از مهمتریـــن
گلوگاههــای صنعــت بــرق ایــران اســت .چالشــی کــه
علیرغــم پیگیریهــای گســترده ســندیکای صنعــت
ب ــرق ای ــران ،همچن ــان الینح ــل باق ــی مان ــده اس ــت.
قراردادهـــای باتکلیـــف صنعـــت بـــرق ،مســـاله
پردامن ــهای اس ــت ک ــه مهمتری ــن ریش ــهاش ،جه ــش
ناگهانــی قیمــت ارز در ســال  91و پــس از آن در ســال
 9۶اســت .آمــار وزارت نیــرو نشــان میدهــد کــه ایــن
صنع ــت بی ــش از  ۴00ق ــرارداد متوق ــف در حوزهه ــای
انتقــال و توزیــع دارنــد کــه از ایــن تعــداد قریــب بــه 33
ق ــرارداد از میانهه ــای دول ــت ده ــم ت ــا ام ــروز ک ــه عم ــر
دول ــت دوازده ــم ب ــه نیم ــه رس ــیده اس ــت ،همچن ــان
باتکلیـــف ماندهانـــد .ایـــن تعـــداد در طـــول ســـال
 9۶تـــا  97بـــه دلیـــل افزایـــش ناگهانـــی قیمتهـــا و
بیثبات ــی حاک ــم ب ــر فض ــای کس ــب و کار افزایش ــی
چشـــمگیر یافـــت .البتـــه در طـــول یـــک ســـال و
انــدی اخیــر هــم قریــب بــه  50قــرارداد دیگــر زمینگیــر
شـــدهاند تـــا وزارت نیـــرو بـــه یکـــی از رکـــودداران
قرارداده ــای باتکلی ــف ب ــدل ش ــود.
ارزش ایـــن قراردادهـــا رقمـــی بالـــغ بـــر  1۴00میلیـــارد
توم ــان اس ــت و فس ــخ آنه ــا میتوان ــد بی ــش از 170
شـــرکت درگیـــر را بـــه مـــرز ســـقوط و ورشکســـتگی
برس ــاند .قطع ــا تامی ــن ای ــن می ــزان نقدینگ ــی ب ــرای
وزارت نیروی ــی ک ــه مدتهاس ــت ب ــا مس ــاله کس ــری
بودج ــه و انباش ــت بدهیه ــای چن ــد ه ــزار میلی ــارد
تومانـــی دســـت و پنجـــه نـــرم میکنـــد ،تقریبـــا
ناممک ــن اس ــت و بخ ــش خصوص ــی صنع ــت ب ــرق
هــم بــه خوبــی بــه ایــن محدودیــت آ گاهــی دارد .امــا
مســـاله بزرگتـــر جایـــی ایجـــاد میشـــود کـــه وزارت
نی ــرو ،توانی ــر و ش ــرکتهای تابع ــهاش ،از انج ــام ه ــر
اقدام ــی ب ــرای تعیی ــن تکلی ــف ای ــن قرارداده ــا س ــر
ب ــاز میزنن ــد .دلی ــل آنه ــا محدودیته ــای ناش ــی
از نظارته ــای س ــازمان بازرس ــی و س ــایر نهاده ــای
مرتب ــط اس ــت .س ــادهترین راه ــکار ب ــرای آنه ــا هی ــچ
کاری نکـــردن اســـت.
درســت بــه همیــن دلیــل بــا اطمینــان میتــوان گفــت
ک ــه ای ــن وزارتخان ــه ن ــه تنه ــا از عه ــده تامی ــن مال ــی
قراردادهـــای متوقـــف صنعـــت بـــرق برنمیآیـــد،
بلکــه ارادهای هــم بــرای حــل ایــن مســاله نــدارد و بــه
نظ ــر میرس ــد مدتهاس ــت ای ــن موض ــوع را علیرغ ــم
پیگیریه ــای مس ــتمر بخ ــش خصوص ــی از اولوی ــت
خ ــارج ک ــرده اس ــت.
ایـــن در حالـــی اســـت کـــه بـــه دلیـــل شـــرایط ویـــژه
اقتصـــادی کشـــور و جنـــگ اقتصـــادی کـــه ایـــران
ناخواســـته درگیـــر آن شـــده اســـت ،سیاســـتهای

حاکمیـــت بـــر حـــل و فصـــل مشـــکات بخـــش
خصوصـــی بـــه ویـــژه حـــوزه تولیـــد متمرکـــز شـــده و
تاکی ــد دارد .ش ــاهد ای ــن مدع ــا تاکی ــد مق ــام معظ ــم
رهب ــری ب ــر تمرک ــز دس ــتگاههای اجرای ــی ب ــرای ح ــل
چالشهـــای حـــوزه تولیـــد اســـت.
ایشـــان در آخریـــن نشســـت خـــود بـــا فعـــاالن
اقتص ــادی ک ــه در آخری ــن روز ه ــای آب ــان م ــاه برگ ــزار
شـــد ،بـــه صراحـــت بـــر لـــزوم تصمیمگیـــری قاطـــع
ســـازمانها و نهادهـــای مســـئول بـــه منظـــور رفـــع
موانــع پیــش روی تولیــد ملــی تاکیــد کــرده و فرمودنــد:
«اینکـــه میگوینـــد «بیخطرتریـــن کار ،تصمیـــم
نگرفتـــن اســـت» ،ایـــن جـــزو خطرناکتریـــن افـــکار
اس ــت؛ یک ــی از خطرناکتری ــن فکره ــا همی ــن فک ــر
اســت کــه آدم بگویــد «چــون مــن اگــر تصمیــم بگیــرم
ف ــان دس ــتگاه نظارت ــی ای ــن ج ــوری میگوی ــد ،ف ــان
مانعتـــراش ایـــن جـــوری میگویـــد ،پـــس راحتتـــر
ایـــن اســـت کـــه تصمیـــم نگیـــرم»؛ ایـــن بســـیار
خطرنـــاک اســـت».
ایشـــان همچنیـــن در بخـــش دیگـــری از ســـخنان
خ ــود خط ــاب ب ــه مس ــئولین دس ــتگاههای اجرای ــی
تاکی ــد کردن ــد« :بای ــد تصمی ــم بگیری ــد ،بای ــد اق ــدام
کنی ــد ،بای ــد ب ــا س ــختیها بس ــازید؛ موان ــع را بایس ــتی
برط ــرف کنی ــد؛ بن ــده ه ــم پش ــت ّ
قضی ــه ایس ــتادهام؛
ای ــن را ش ــما بدانی ــد ک ــه م ــن دف ــاع میکن ــم ،کم ــک
میکنـــم».
مقــام معظــم رهبــری ضمــن تاکیــد بــر لــزوم پیشــرفت
تولی ــد در کش ــور ،تولی ــد مل ــی را ع ــاج کار دانس ــته و
عن ــوان کردن ــد« :راهب ــرد اساس ــی م ــا مصونس ــازی
اقتصـــاد از تحریـــم اســـت؛ آســـیبناپذیرکردن و در
ّ
واق ــع مس ــلحکردن انق ــاب ب ــه س ــاح تولی ــد داخل ــی
و ارادهی داخل ــی و مانن ــد اینه ــا اس ــت».
علیرغـــم همـــه آنچـــه کـــه رهبـــری بـــر آن تاکیـــد
داشـــتهاند ،وزارت نیـــرو در طـــول بیـــش از هشـــت
س ــال اخی ــر ع ــدم تصمیمگی ــری ب ــرای قرارداده ــای
باالتکلیـــف صنعـــت بـــرق را ســـادهترین راهحـــل
ممک ــن دانس ــته و ب ــا وج ــود پیگیریه ــای مس ــتمر و
چندی ــن س ــاله س ــندیکا ب ــه عن ــوان نماین ــده بخ ــش
خصوص ــی صنع ــت ب ــرق ،ت ــاش ک ــرده ب ــه بهان ــه
پاس ــخگویی ب ــه نهادهای ــی مانن ــد س ــازمان بازرس ــی
از ارائـــه راهکار هـــای عملیاتـــی بـــرای حـــل ایـــن
چال ــش ش ــانه خال ــی کنن ــد.
نتیجــه کار فســخ یــک ســویه برخــی از ایــن قراردادهــا
بــوده در حالــی کــه پیمانــکار در توقــف ایــن قراردادهــا
عم ــا کوچکتری ــن س ــهمی نداش ــته و تنه ــا ب ــه دلی ــل
شــرایط بیثبــات حاکــم بــر اقتصــاد کشــور و افزایــش

چش ــمگیر قیم ــت ارز از ادام ــه کار بازمان ــده اس ــت.
ایـــن در حالـــی اســـت کـــه در همیـــن وزارتخانـــه،
معاون ــت آب و آبف ــا ،ط ــی دس ــتورالعملی ،تکلی ــف
تمام ــی ش ــرکتهای تابع ــهاش را ب ــرای قراردادهای ــی
از ایـــن دســـت روشـــن کـــرد و در مـــدت کوتاهـــی
بخ ــش بزرگ ــی از بح ــران قرارداده ــای متوق ــف ح ــوزه
آب و آبفــا را برطــرف کــرد .در معاونــت بــرق و انــرژی،
ام ــا هیچک ــس مس ــئولیت اب ــاغ ی ــک دس ــتورالعمل
شـــجاعانه را بـــرای مواجهـــه بـــا مســـالهای کـــه بـــه
تدریـــج ریشـــه بخـــش خصوصـــی ایـــن صنعـــت را
میخشـــکاند ،عهـــده دار نمیشـــود.
اگرچ ــه در ط ــول ای ــن س ــالها س ــندیکا ت ــاش ک ــرد
حتیاالمـــکان از فســـخ قراردادهـــا جلوگیـــری کـــرده
و بــرای تعییــن تکلیــف آنهــا زمــان بخــرد ،امــا نکتــه
واضــح ایــن اســت کــه حــل ایــن چالــش کــه ابعــادی
ملـــی دارد ،بیـــش از هـــر چیـــز بـــه جســـارت ،عـــزم و
تصمی ــم وزارت نی ــرو ،توانی ــر و ش ــرکتهای تابع ــه آن
وابس ــته اس ــت .در ای ــن بی ــن توانی ــر دائم ــا ب ــه دنب ــال
اخـــذ اختیاراتـــی بـــرای حـــل مســـاله از وزارت نیـــرو
اســـت .اختیاراتـــی کـــه تفویـــض بســـیاری از آنهـــا
در ح ــوزه وظای ــف حاکمیت ــی ای ــن وزارتخان ــه دی ــده
میشـــود ،امـــا متاســـفانه هنـــوز هـــم اراده یـــا شـــاید
شـــجاعت ایـــن تفویـــض اختیـــار در وزارت نیـــرو
وج ــود ن ــدارد و ی ــا ش ــاید مس ــاله قرارداده ــای متوق ــف
و ادامـــه حیـــات بخـــش خصوصـــی صنعـــت بـــرق
از نظ ــر مس ــئولین ای ــن وزارتخان ــه نس ــبت ب ــه س ــایر
مش ــکات از اهمی ــت کمت ــری برخ ــوردار اس ــت.
س ــوال ای ــن اس ــت ک ــه وقت ــی مق ــام رهب ــری ب ــا ای ــن
صراحــت از لــزوم تصمیمگیــری و مواجهــه بــا موانــع،
بـــه منظـــور حفـــظ و تقویـــت صنایـــع ملـــی ســـخن
میگوین ــد ،چ ــرا هن ــوز دس ــتگاههای اجرای ــی اق ــدام
ملموســـی در ایـــن راســـتا انجـــام ندادهانـــد و کار
را بـــه برگـــزاری جلســـات مشـــترک بـــدون خروجـــی
مشـــخص و عملیاتـــی محـــدود کردهانـــد؟
واقعیــت ایــن اســت کــه امــروز مســیر تصمیمگیــری،
هموارت ــر از ه ــر زم ــان دیگ ــری اس ــت و دس ــتگاههای
اجرای ــی ب ــرای ح ــل مش ــکاتی ک ــه ح ــل آنه ــا ت ــا
حـــدی خـــارج از اختیـــارات معمـــول آنهاســـت،
پشــتوانهای محکــم در ســطح حمایــت مقــام معظــم
رهب ــری دارن ــد .اگ ــر وزارت نی ــرو ای ــن ب ــار ه ــم ب ــرای
عبـــور از بحـــران قراردادهـــای متوقـــف تصمیمـــی
اتخـــاذ نکنـــد ،نـــه تنهـــا زمانـــی بـــرای جبـــران ایـــن
فرصتســـوزی نخواهـــد داشـــت ،بلکـــه عمـــا
مخالــف بــا آنچــه کــه رهبــر بــر آن تاکیــد دارنــد ،عمــل
ک ــرده اس ــت▪ .
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 /مهدی مسائلی/

عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران

معاملهبادولت

 -3همـــکاری در تدویـــن دســـتورالعمل جبرانـــی اثـــرات تغییـــر نـــرخ ارز کـــه موجـــب ابـــاغ
بخشــنامهای در تاریــخ  1397/7/18و ابــاغ اصاحیــه آن در  1397/1۲/15و همچنیــن تســریع
در تمدیــد و اصــاح آن در تاریــخ  1398/3/۲0بــه شــماره  98/135585توســط ســازمان برنامــه
و بودج ــه ش ــد.
 -۴همکاری اثربخش در اباغ شاخصهای قطعی سازمان برنامه و بودجه

س ــرآغاز اکثری ــت معام ــات بخ ــش خصوصی(حداق ــل در صنع ــت ب ــرق کش ــور و در ح ــوزه
انتق ــال و توزی ــع نی ــروی ب ــرق) ب ــا دول ــت از طری ــق مناقص ــه ش ــروع میش ــود و در ادام ــه ای ــن
معامل ــه از طری ــق ی ــک ق ــرارداد ش ــکل قانون ــی ب ــه خ ــود میگی ــرد.
آنچ ــه در تمام ــی بی ــش از ی ــک ده ــه اخی ــر موجودی ــت بخ ــش خصوص ــی ط ــرف معامل ــه ب ــا
دولــت را تهدیــد کــرده اســت ،نحــوه مواجهــه بخــش کارفرمایــی و متــون قراردادهــا بــا تاطمــات
اقتصــادی و رخدادهــای سیاســی بــوده اســت کــه عمدتــا بــا اثــرات اقتصــادی همــراه هســتند.
بهعب ــارت دقیقت ــر محی ــط کس ــب و کار(ج ــاده و بس ــتر حرک ــت فع ــال اقتص ــادی) ط ــی ای ــن
دهــه اخیــر بهگونــه ای نامطمئــن و ناهمــوار بــوده کــه زیروبنــد بنــگاه اقتصــادی را بــه ســرو صــدا
انداختــه و موتــور آنهــا را بــه روغــن ســوزی!
وظیفــه دولــت و حاکمیــت در قبــال عــوارض و مالیاتهــای گوناگونــی کــه از فعــاالن بخــش
خصوص ــی دریاف ــت میکن ــد ،چی ــزی نبای ــد ج ــز در اختی ــار ق ــراردادن ی ــک محی ــط ام ــن ب ــرای
انجــام فعالیــت اقتصــادی باشــد؛ امــا آنچــه یافــت مینشــود،آنم آرزوســت!...؟
تاطم ــات ارزی ،بیم ــه تامی ــن اجتماعـــی ،حقـــوق و دســـتمزد ،فقـــدان نقدینگـــی بخـــش
دولت ــی ،ارتباط ــات ب ــی ثب ــات بی ــن الملل ــی ،قوانی ــن متع ــدد و متغی ــر ارزی بان ــک مرک ــزی،
گران ــی تامی ــن س ــرمایه در گ ــردش از بانکه ــا ،قواع ــد پیچی ــده گمرک ــی ،تامی ــن م ــواد اولی ــه،
تحریمهــای رنگارنــگ ،جایگزینــی اوراق بهجــای پــول نقــد و همچنیــن وجــود انحصارهــای
داخل ــی هم ــه و هم ــه م ــوارد آش ــکاری هس ــتند ک ــه در مت ــون قرارداده ــای دولت ــی فک ــری ب ــرای
آنهــا نشــده اســت .بــا ایــن حــال کارفرمایــان دولتــی همچنــان بــه امیــد دیــدار پیمانــکاران خــود
در آنط ــرف اقیان ــوس بیانته ــای ریس ــک ب ــه انتظ ــار نشس ــتهاند.
در صنعــت بــرق کشــور علیرغــم وجــود وزارتخانــه و شــرکت مــادر تخصصــی توانیــر و در نهایــت
دس ــتگاههای اجرای ــی دولت ــی ط ــرف ق ــرارداد ب ــا بخ ــش خصوص ــی ،س ــاختار ب ــه گون ــه ای
طراحــی شــده کــه در تاطمــات اقتصــادی تقریبــا طرفیــن قــرارداد تنهــا مــی ماننــد و هــر چــه بــه
س ــمت راس ه ــرم ای ــن س ــاختار نزدی ــک و نزدی ــک ت ــر میش ــوی ،اثربخش ــی ب ــرای ح ــل مس ــاله
قرارداده ــا کمرن ــگ و کمرنگت ــر میش ــود.
بهعبارتــی در قراردادهــای فیمابیــن دولــت و بخــش خصوصــی ،اقتصــاد قــرارداد و تــاب آوری
ً
مالــی بخــش خصوصــی( )Maximum Liabilityکا بــه ورطــه فراموشــی ســپرده شــده و ربــات
بــی احساســی بــه نــام جبــر قــراردادی حاکــم میشــود.
در صنع ــت ب ــرق بی ــش از  ۶س ــال اس ــت گلوگاههای ــی ک ــه عام ــل توق ــف قرارداده ــا از باب ــت
نوس ــانات اقتص ــادی هس ــتند ،شناس ــایی ش ــده و طرحه ــا و پیش ــنهادات بس ــیاری توس ــط
ســندیکای صنعــت بــرق بــرای جلوگیــری از تکــرار مــوارد در آینــده و همچنیــن رفــع مشــکات
جــاری بــه وزارت نیــرو و شــرکت مــادر تخصصــی توانیــر و همچنیــن کمیســیون انــرژی مجلــس
و اخیــرا نیــز طــی جلســاتی بــه نماینــده دادســتانی کل کشــور داده شــده اســت،که نتایــج ایــن
اقدام ــات ب ــه ش ــرح زی ــر اس ــت:
 -1تشــکیل کارگــروه بررســی اختافــات قــراردادی کــه نظامنامــه آن طــی نامــه شــماره 11/5899
شــرکت توانیــر در تاریــخ  1398/10/۲3بــرای حــوزه هــای انتقــال و توزیــع ابــاغ شــد.
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 -۲فهــارس بهــا محــور شــدن صنعــت بــرق بــرای ســطوح توزیــع ،فــوق توزیــع و انتقــال کــه ایــن
مهــم درصــورت حمایــت فعــاالن بخــش خصوصــی در ارائــه قیمتهــای واقعــی و آنالیــز شــده،
م ــی توان ــد اث ــرات ریس ــکهای نوس ــانات اقتص ــادی ب ــر قرارداده ــای ای ــن صنع ــت را بهمرات ــب
کاهــش دهــد.

 -5برگــزاری نشســتهای هدفمنــد بــا همــکاری اتــاق تهــران بــرای حــل معضــل محاســبه حــق
بیمــه قراردادهــا توســط ســازمان تامیــن اجتماعــی بــا ورود موثــر شــرکت توانیــر کــه در نهایــت منجــر
بــه صــدور دســتوراتی مبنــی بــر ایجــاد وحــدت رویــه بــرای صنعــت بــرق در آینــده ای نزدیــک شــده
اســت.
 -۶انج ــام پیگیریه ــای الزم ب ــه منظ ــور اب ــاغ م ــوارد اجرای ــی جه ــت کاه ــش تاثی ــرات ش ــرایط
بهوج ــود آم ــده اقتص ــادی ب ــر عملک ــرد مش ــاوران ،پیمان ــکاران و تامی ــن کنن ــدگان کاال از طری ــق
وزارت نی ــرو؛ ای ــن دس ــتورالعمل ه ــم در آین ــده ای نزدی ــک ب ــه ش ــرکتهای ب ــرق منطق ــهای اب ــاغ
خواه ــد ش ــد.
 -7اب ــاغ دس ــتورالعمل جب ــران افزای ــش غیرقاب ــل پیشبین ــي هزینهه ــاي باالس ــري ش ــرکتهاي
مهندســان مشــاور بــه شــماره  97/۶9۶3۲7مــورخ 1397/1۲/13
 -8پیگیــری تیپســازی قراردادهــا در حوزههــای توزیــع ،فــوق توزیــع و انتقــال کــه پــس از نهایــی
ش ــدن فهارسبه ــا ،کارگروهه ــای مربوط ــه در ش ــرکت توانی ــر تش ــکیل و م ــوارد پیگی ــری خواهن ــد
شــد.
 -9حض ــور موث ــر در کارگروهه ــای قان ــون حداکث ــر اس ــتفاده از ت ــوان تولی ــدی و خدمات ــی کش ــور و
حمایــت از کاالی داخلــی از طریــق مشــارکت در کمیتــه صنعــت شــورای هماهنگــی تشــکلها
 -10مشــارکت فعــال در اصــاح شــرایط عمومــی پیمان(نشــریه  )۴311و همچنیــن شــروع فعالیت
ب ــرای اص ــاح ش ــرایط عموم ــی پیم ــان  PCو  EPCب ــا تمرک ــز وی ــژه در اص ــاح م ــواد  70-7۴-۶8و
همچنیــن تــاش بــرای اضافــه شــدن نحــوه محاســبه خــواب ماشــینآالت در هنــگام تعلیــق یــا
توقــف قــرارداد
ب ــه ه ــر ح ــال رس ــیدن ب ــه نتای ــج  10گان ــه ف ــوق حاص ــل س ــالها ت ــاش دس ــته جمع ــی ب ــوده ،ام ــا
آنچ ــه مس ــلم اس ــت اج ــرای قوانی ــن در دس ــت مدی ــران و کارشناس ــان دس ــتگاه ه ــای اجرای ــی
اســـت ،در حالـــی کـــه بســـیاری از آنهـــا در قالـــب مـــوارد بـــه قولهـــای شـــفاهی بســـنده کـــرده
و هم ــکاران بخ ــش خصوص ــی ه ــم ب ــر اس ــاس همی ــن قوله ــای ش ــفاهی اقدامات ــی را انج ــام
میدهن ــد .در نهای ــت ام ــکان جب ــران پیامده ــای چنی ــن اقدامات ــی توس ــط دس ــتگاه کارفرمای ــی
عم ــا ناممک ــن خواه ــد ب ــود.
نکت ــهای ک ــه نبای ــد فرام ــوش ش ــود ای ــن اس ــت ک ــه «اث ــر کمرنگتری ــن جوهره ــا روی کاغ ــذ از
قویتریـــن حافظههـــای انســـانی،ماندگارتر اســـت»
ً
قب ــا ب ــر ای ــن ب ــاور بودی ــم ک ــه کار ک ــردن ب ــا دول ــت دی ــر و زود دارد ،ام ــا س ــوخت و س ــوز ن ــدارد .ام ــا
ب ــه نظ ــر میرس ــد ک ــه در ش ــرایط حاض ــر الزم اس ــت ک ــه ای ــن ب ــاور تغیی ــر کن ــد ،چ ــرا ک ــه نوس ــانات
اقتص ــادی در کش ــور آنق ــدر زی ــاد ش ــده ک ــه در م ــورد بخ ــش دوم ای ــن جمل ــه تردیده ــای ز ی ــادی
وج ــود دارد.
در پایــان ضمــن ســپاس از زحمــات هیــات مدیــره و دبیرخانــه ســندیکای صنعــت بــرق ایــران از
بابــت ســالها تــاش در بهبــود محیــط کســب و کار اعضــا بهویــژه در دوره هفتــم هیــات مدیــره
بای ــد ع ــرض کن ــم ک ــه الزم اس ــت ب ــرای پاس ــخ ب ــه ای ــن س ــوال ک ــه «آی ــا معامل ــه ب ــا دول ــت راه ــی
بــرای رســیدن اســت یــا یــک چــاه بــرای افتــادن؟» بیشــتر اندیشــه کنیــم و بــرای یافتــن یــک پاســخ
صحیــح بــرای آن ،بیشــتر متحــد و هماهنــگ شــویم تــا شــاید آینــده پیشبینیپذیرتــری در پیــش
روی مــا قابــل تصــور شــود.
بهامید آن روز▪....
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تحلیل روز

 /معاونت پژوهشی سندیکای صنعت برق ایران  /علیرضا اسدی ،مهناز علیآبادی ،زهرا ولی پور ،محمد ظفرمرادیان

مروری کوتاه بر
نقشه راه صادرات صنعت برق و انرژی

صنعــت بــرق ایــران بــا توجــه بــه تجاربــی کــه دررونــد
توســـعه زیرســـاخت هـــای کشـــور بـــه دســـت آورده
اســـت ،واجـــد توانمندیهایـــی اســـت کـــه امـــروزه
بهعنـــوان یکـــی از پیشـــتازان صـــادرات خدمـــات
فنـــی و مهندســـی در کشـــور مطـــرح میباشـــد .از
ســوی دیگــر ،بــا توجــه بــه تحــوالت توســعه اقتصــادی
کشــور در دهــه اخیــر ،نــرخ رشــد نیازهــای زیرســاختی
کندتـــر شـــده اســـت ،درنتیجـــه بـــازار شـــرکتهای
ســـازنده و پیمانـــکار در داخـــل کشـــور دچـــار رکـــود
شــده و ایــن شــرکتها ناگزیرنــد بــرای ادامــه حیــات
خ ــود وارد بازاره ــای بینالملل ــی ش ــوند و ب ــه رقاب ــت
بـــا شـــرکتهای خارجـــی بپردازنـــد .ایـــن مهـــم در
کنـــار ارزشافـــزوده بـــاالی ایـــن صنعـــت و دانـــش
بنیـــان بـــودن محصـــوالت آن ،اهمیـــت اقتصـــادی
توس ــعه ص ــادرات ای ــن بخ ــش را در ش ــرایط موج ــود
بیش ــتر نش ــان میده ــد .ای ــن در حال ــی اس ــت ک ــه
صادرکننـــدگان ایـــن بخـــش بـــا محدودیـــت هـــا و
چالشهـــای متعـــددی ازجملـــه ضعـــف نظـــام
بانکـــی بـــرای ارائـــه خدمـــات کارآمـــد بینالمللـــی،
ریس ــک ب ــاالی غیرتج ــاری ص ــادرات ب ــه کش ــورهای
مقص ــد بهوی ــژه در خاورمیان ــه (ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه
نـــوع تجـــارت صنعـــت بـــرق از مـــدل  B۲Gپیـــروی
میکن ــد) ،ضع ــف در بهکارگی ــری ابزاره ــای تأمی ــن
مالــی بــرای تعریــف و اجــرای پــروژه هــای زیرســاختی
بــرق در کشــورهای مقصــد ،عــدم هماهنگــی و وجــود
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رقابته ــای منف ــی بی ــن ش ــرکتهای صادرکنن ــده
ایران ــی در بازاره ــای مقص ــد ،ع ــدم اس ــتفاده بهین ــه
از ظرفیـــت هـــای بینالمللـــی و نظامهـــای مالـــی
و پولـــی جهانـــی بـــرای پشـــتیبانی از فعالیتهـــای
صادراتـــی و ضعـــف حکمرانـــی و سیاســـت هـــای
دولتـــی در تشـــویق و توســـعه صـــادرات ،روبـــهرو
هس ــتند ک ــه در ایج ــاد محدودی ــت ب ــرای ص ــادرات
ایـــن بخـــش مؤثـــر بـــوده انـــد .همچنیـــن انباشـــته
ش ــدن مطالب ــات ش ــرکت-های فع ــال خصوص ــی از
دولـــت ،ضعـــف سیســـتم قیمتگـــذاری و تعییـــن
تعرفــه هــای بــرق ،فقــدان کارایــی مناســب در بخــش
تعیی ــن مق ــررات و نظ ــارت ،ب ــه کس ــری مناب ــع مال ــی
در ای ــن صنع ــت کلی ــدی منج ــر ش ــده اس ــت.
بنابرایـــن توســـعه صـــادرات صنعـــت بـــرق
نیازمنـــد حمایتهـــای ویـــژه مالـــی و سیاســـی از
صادرکننـــدگان اســـت تـــا بتواننـــد ریســـکهای
غیرتجـــاری کـــه در کنتـــرل بنگاههـــا نمیباشـــد و
ً
عموم ــا از رواب ــط سیاس ــی و غیرتج ــاری کش ــورهای
مقصـــد بـــر شـــرکتهای صادر کننـــده تحمیـــل
میشـــود را تحمـــل کننـــد .بـــرای ایـــن کار الزم
اس ــت ابزاره ــا و مکانیزمه ــای تش ــویقی و حمایت ــی
شناس ــایی و تدو ی ــن ش ــود و توس ــط دول ــت ب ــه اج ــرا
درآیـــد .در قـــدم اول تدویـــن نقشـــه راه صـــادرات،
الزم اس ــت ک ــه وض ــع موج ــود ص ــادرات تجهی ــزات
و خدمـــات مهندســـی در صنعـــت بـــرق و انـــرژی

بررســـی شـــده و ســـناریوهای احتمالـــی از ظرفیـــت
بـــازار در آینـــده تدویـــن شـــود ،ســـپس بـــا در نظـــر
گرفت ــن سیاس ــتهای توس ــعه ص ــادرات در برخ ــی
کش ــورهای منتخ ــب و توج ــه ب ــه قوانی ــن و مق ــررات
حاکـــم بـــر صنعـــت ،چالشهـــا و مخاطـــرات
توس ــعه ص ــادرات شناس ــایی ش ــود .ب ــرای ح ــل ای ــن
مش ــکات ،مطالع ــه ای ب ــا حمای ــت ات ــاق بازرگان ــی،
صنایــع و معــادن تهــران و توســط معاونــت پژوهــش و
برنامــه ریــزی ســندیکای صنعــت بــرق از بهمــن مــاه
س ــال  1397ال ــی آذر  1398انج ــام ش ــد ک ــه ط ــی آن
نقش ــه راه توس ــعه ص ــادرات کاال و تجهی ــزات برق ــی
و خدم ــات فن ــی و مهندس ــی صنع ــت ب ــرق تدوی ــن
گردیـــد .در ادامـــه ایـــن بحـــث خاصـــه ای از ایـــن
ط ــرح پژوهش ــی در س ــه بخ ــش ارائ ــه ش ــده اس ــت.
در بخــش اول مطالعــه ای بــر وضــع موجــود صنعــت
ب ــرق ،وضعی ــت حکمران ــی ای ــران ،بررس ــی تج ــارب
کش ــورهای الگ ــو و بررس ــی بازاره ــای ه ــدف ص ــورت
گرفت ــه اس ــت.
در بخـــش دوم نظامهـــا و مکانیزمهـــای توســـعه
ص ــادرات کاال و خدم ــات مهندس ــی صنع ــت ب ــرق
در قالـــب راهکارهـــای مجـــزا بـــا اثربخشـــی بـــر ســـه
حـــوزه عرضـــه ،تقاضـــا و خدمـــات پشـــتیبان مـــورد
بررس ــی ق ــرار گرفت ــه اس ــت ک ــه در اینج ــا خاص ــه ای
از آن آورده شـــده اســـت.
درپای ــان براس ــاس مطالع ــات اولی ــه از وض ــع موج ــود
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۴1
تحلیل روز

نگاهی به سند
توسعه صادرات
صنعت برق

و ش ــناخت از بازاره ــای ه ــدف ،راهکاره ــای ارائ ــه
شـــده مـــورد ارزیابـــی قـــرار گرفتـــه و براســـاس آن
اثرگذارتریــن راهکارهــا در نقشــه راه توســعه صــادرات
درنظ ــر گرفت ــه ش ــده اس ــت.

نمودار  .1روند جهانی صادرات کاال و تجهیزات برقی
(مأخذ)ITC :
میلیارد دالر

 -1بررســـی هـــای پایـــه ،بررســـی ویژ گـــی هـــای
بازارهــای هــدف و بــرآورد ایــران از بازارهــای هــدف

نمودار  -2روند صادرات کاال و تجهیزات برقی در سالهای  1380تا 1397
میلیون دالر

مأخذ :محاسبات محقق از دادههای گمرک ایران

نمودار -3روند صادرات خدمات فنی و مهندسی صنعت برق از سال  1380تا 1397

 1-1بررسی وضع موجود
 1-1-1صادرات کاال و تجهیزات برقی در جهان
بـــا توجـــه بـــه طبقـــه بنـــدی اســـتاندارد بینالمللـــی
فعالیتهـــای اقتصـــادی (آیســـیک) و طبـــق
اطاعـــات ارائـــه شـــده در  ITCصـــادرات کاال
و تجهیـــزات صنعـــت بـــرق و الکترونیـــک طـــی
س ــالهای  ۲01۴ت ــا  ۲018دارای یکرون ــد صع ــودی
بـــوده و بهطـــور متوســـط ســـاالنه  ۴درصـــد رشـــد
داشـــته اســـت .بـــر اســـاس اطاعـــات ارائهشـــده در
نمـــودار  ،1میـــزان صـــادرات ایـــن صنعـــت از ۲۴09
میلیــارد دالر در ســال  ۲01۴بــه  ۲781میلیــارد دالر در
ســـال  ۲018رســـیده اســـت.
بیشـــترین میـــزان صـــادرات «کاال و تجهیـــزات
صنعــت بــرق و الکترونیــک» در ســال  ۲018بــه ارزش
 ۶۶۴میلیـــارد دالر و مربـــوط بـــه کشـــور چیـــن بـــوده
ک ــه مع ــادل  ۲۴درص ــد از کل ص ــادرات تجهی ــزات
بـــرق و الکترونیـــک جهـــان می-باشـــد .بعـــد از
چی ــن« ،هنگکن ــگ» و «جمه ــوری ک ــره» ب ــه ترتی ــب
 310و  185میلیـــارد دالر بیشـــترین میـــزان ســـهم
صــادرات تجهیــزات برقــی و الکترونیکــی را بــه خــود
اختصـــاص مـــی دهنـــد .بیشـــترین میـــزان واردات
«کاال و تجهی ــزات صنع ــت ب ــرق» نی ــز در س ــال ۲018
مربــوط بــه چیــن بــا  5۲۲میلیــارد دالر بــوده اســت کــه
معــادل  18درصــد از کل واردات تجهیــزات بــرق مــی
باش ــد .بع ــد از چی ــن« ،آمری ــکا» و «هنگکن ــگ» ب ــه
ترتی ــب  3۶7و  3۲8میلی ــارد دالر بیش ــترین می ــزان
ســـهم واردات تجهیـــزات بـــرق و الکترونیـــک را بـــه
خ ــود اختص ــاص م ــی دهن ــد.

مأخذ :آمار وزارت نیرو
میلیون دالر

۴۲
تحلیل روز

همه رشته ها
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 2-1-1صـــادرات کاال و تجهیـــزات صنعـــت بـــرق
ای ــران
ص ــادرات کاال و تجهی ــزات صنع ــت ب ــرق در ای ــران
طـــی ســـالهای  1380تـــا  1397بهطورکلـــی دارای
یکرون ــد صع ــودی ب ــوده و بهط ــور متوس ــط س ــاالنه
 9درصـــد رشـــد داشـــته اســـت .نمـــودار  ۲رونـــد
صــادرات کاال و تجهیــزات برقــی را از ســال  1380تــا
س ــال  1397نش ــان میده ــد .ب ــر اس ــاس اطاع ــات
ارائهشـــده در ایـــن نمـــودار ،میـــزان صـــادرات ایـــن
صنعــت از حــدود  31میلیــون دالر در ســال  1380بــه
ً
 199میلی ــون دالر در س ــال  1397رس ــیده ک ــه تقریب ــا
 ۶براب ــر ش ــده اس ــت.
بـــا بررســـی میـــزان صـــادرات «کاال و تجهیـــزات
صنعـــت بـــرق و الکترونیـــک» در ســـال 1397

براســاس نوع کاال« ،ســیم و کابل» با  1۴۲میلیون دالر
ص ــادرات و  7۲درص ــد از کل ،بیش ــترین س ــهم را در
صــادرات تجهیــزات بــرق دارد .بعــد از ســیم و کابــل،
«ان ــواع موتوره ــا ،ژنراتوره ــا و مولده ــای ب ــرق» و «ان ــواع
ترانســـفورماتورهای برقـــی ،مبدلهـــای اســـتاتیک و
القاکنندههــا» بــه ترتیــب بــا  11.۴و  11.3میلیــون دالر
بیش ــترین می ــزان ص ــادرات را ب ــه خ ــود اختص ــاص
میدهن ــد .همچنی ــن آم ــار مرب ــوط ب ــه ص ــادرات کاال
و خدمـــات صنعـــت بـــرق و الکترونیـــک براســـاس
کشــور مقصــد ،بیانگــر آن اســت کــه بیشــترین میــزان
صـــادرات ایـــن اقـــام در ســـال  1397بـــه کشـــور
«افغانســـتان» بـــا  119میلیـــون دالر بـــوده اســـت کـــه
مع ــادل  ۶0درص ــد از کل ص ــادرات تجهی ــزات ب ــرق
م ــی باش ــد .بع ــد از افغانس ــتان« ،ع ــراق» و «ترکی ــه»
ب ــه ترتی ــب ب ــا  ۶۲و  3میلی ــون دالر بیش ــترین می ــزان
ســهم را در صــادرات تجهیــزات برقــی ایــران بــه خــود
اختص ــاص م ــی دهن ــد.

نمودار  -4نظام حکمرانی صادرات صنعت برق

 3-1-1صادرات خدمات فنی و مهندسی
نمـــودار  3میـــزان صـــادرات «خدمـــات فنـــی و
مهندس ــی صنع ــت ب ــرق » را ط ــی س ــالهای 1380
تـــا  1397نشـــان میدهـــد .همانطـــور کـــه در ایـــن
نم ــودار دی ــده میش ــود ،بیش ــترین می ــزان ص ــادرات
خدم ــات فن ــی و مهندس ــی صنع ــت ب ــرق در س ــال
 139۴بـــه میـــزان  ۲۴38میلیـــون دالر بـــوده اســـت.
بهطورکلـــی صـــادرات خدمـــات فنـــی و مهندســـی
ت ــا س ــال  139۴دارای رون ــد صع ــودی ب ــوده و از س ــال
 139۴کاهشیافتـــه اســـت و بـــه عـــدد  111میلیـــون
دالر در ســـال  1397رســـیده اســـت .دلیـــل اصلـــی
ای ــن کاه ــش ،تحریمه ــای بینالملل ــی علی ــه ای ــران
ب ــوده اس ــت.
 -2-1وضعیت حکمرانی صنعت برق ایران
ســاختار حکمرانــی یــا ســاختار نهــادی ،دربرگیرنــده
مجموعـــه قواعـــد و نقشهـــای حاکمیتـــی اســـت
ک ــه منج ــر ب ــه رفت ــار بنگاهه ــا و اف ــراد در ی ــک ح ــوزه
عمومـــی میشـــود؛ بنابرایـــن ســـاختار حکمرانـــی
حـــوزه صـــادرات بـــه مجموعـــهای از کارکردهـــای
حاکمی ــت اش ــاره دارد ک ــه از طری ــق آنه ــا ،محی ــط
تجـــارت برونمـــرزی و بهطـــور ویـــژه صـــادرات
صـــورت میپذیـــرد .درواقـــع حاکمیـــت از طریـــق
تغیی ــر ای ــن کارکرده ــا ،میتوان ــد محی ــط ص ــادرات را
تغیی ــر ده ــد .ای ــن کارکرده ــا در ای ــن مطالع ــه ب ــه س ــه
گـــروه اصلـــی طبقهبندیشـــدهاند« :تنظیمگـــری و
مقـــررات گـــذاری»« ،توســـعه زیرســـاخت» و «ارائـــه
خدمـــات عمومـــی» .ســـازمانهای متعـــددی در
حکمرانـــی صـــادرات بخـــش بـــرق ایفـــای نقـــش
میکننـــد .همانطـــور کـــه در نمـــودار  ۴دیـــده
میشــود ،ایــن ســازمانها در  17محــور در ســه حــوزه
اصل ــی ف ــوق ایف ــای نق ــش میکنن ــد .برخ ــی از ای ــن

ســازمانها در ســطح کان ماننــد وزارت شهرســازی
و بان ــک مرک ــزی فعالی ــت میکنن ــد و برخ ــی مانن ــد
وزارت نیـــرو و وزارت نفـــت بهصـــورت بخشـــی و
در حـــوزه انـــرژی مســـئولیت دارنـــد .در ایـــن طـــرح
پژوهش ــی ،نق ــش هری ــک از ای ــن  17مح ــور و نح ــوه
تأثیرگـــذاری بـــر صـــادرات کاال و خدمـــات برقـــی و
نقـــش توســـعهای و یـــا بازدارندگـــی آن هـــا تحلیـــل
ش ــده اس ــت.
 3-1بررســـی تجـــارب کشـــورهای منتخـــب
صا د ر کننـــد ه
همانطـــور کـــه گفتـــه شـــد در پـــروژه نقشـــه راه
صـــادرات بـــا هـــدف شناســـایی تجـــارب ســـایر
کش ــورها در صنع ــت ب ــرق ،س ــه کش ــور کرهجنوب ــی،
هنــد و ترکیــه از کشــورهای درحالتوســعه و صنعتــی
صادرکننـــده تجهیـــزات برقـــی انتخابشـــده و
وضعیـــت اقتصـــادی ،شـــاخص هـــای ســـهولت
کســـب وکار ( ،)DBرقابـــت پذیـــری ،رقابتپذیـــری
صنعت ــی ( )CIP Indexو س ــطح فن ــاوری هری ــک از
ای ــن کش ــورها موردبررس ــی ق ــرار گرفت ــه اس ــت .در گام
دوم ،اطاعاتــی در خصــوص ســاختار صنعــت بــرق
ه ــر ی ــک از ای ــن کش ــورها گ ــردآوری ش ــده ک ــه بیانگ ــر
می ــزان تولی ــد ،مص ــرف ،ان ــرژی ه ــای پای ــه مصرف ــی،
ص ــادرات و واردات صنع ــت ب ــرق آن کش ــورها م ــی
باشــد .در ادامــه ،ســاختار حکمرانــی و قانونگــذاری

صنع ــت ب ــرق ای ــن کش ــورها تش ــریح ش ــد و س ــپس
سیاس ــت ه ــا و راهبرده ــای توس ــعه ص ــادرات ک ــه
در صنع ــت ب ــرق ه ــر ی ــک از کش ــورها م ــورد اس ــتفاده
قرارگرفت ــه اس ــت ،ب ــه عن ــوان الگ ــو بررس ــی گردی ــد.
 1-3-1صنعت برق هند
هنـــد ازجملـــه اقتصادهـــای نوظهـــور اســـت کـــه
در بخشهـــای مختلـــف صنعتـــی نـــرخ رشـــد
قابلتوجه ــی داش ــته و در صنع ــت ب ــرق نی ــز توانس ــته
اســـت ،ســـهمی از بـــازار صـــادرات ایـــن صنعـــت
را ب ــه دس ــت بی ــاورد .هن ــد پ ــس از آمری ــکا و چی ــن،
ســـومین تولیدکننـــده بـــرق جهـــان اســـت .ایـــن
کش ــور بهعن ــوان یک ــی از بزرگتری ــن تولیدکنن ــدگان
ان ــرژی ب ــرق در س ــال  ،۲017ح ــدود  ۶درص ــد از کل
ب ــرق جه ــان را تولی ــد ک ــرده اس ــت .براس ــاس گ ــزارش
آژانـــس بینالمللـــی انـــرژی در ســـال  ،۲017هنـــد
ســـومین مصرفکننـــده بـــزرگ بـــرق در دنیـــا بـــوده
اس ــت درصورتیک ــه ب ــه عل ــت ب ــاال ب ــودن جمعی ــت
و عــدم دسترســی بخــش زیــادی از افــراد بیخانمــان
ب ــه ب ــرق ،مص ــرف س ــرانه آن پایی ــن اس ــت .اضاف ــه
ظرفیـــت هدفگـــذاری شـــده در برنامـــه دوازدهـــم
توســـعه هنـــد (ســـالهای  ۲01۲الـــی  )۲017معـــادل
 88.5گی ــگاوات و در برنام ــه  13توس ــعه ( ۲017ال ــی
 )۲0۲۲معـــادل  93گیـــگاوات بـــوده اســـت .میـــزان
صـــادرات کاال و تجهیـــزات برقـــی و الکترونیکـــی
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۴3
تحلیل روز

نگاهی به سند
توسعه صادرات
صنعت برق

جدول  -1برنامه توسعه صادرات صنعت برق هند 2022 - 2012

۴۴
تحلیل روز

جدول  -1برنامه توسعه صادرات صنعت برق کره جنوبی 2022 - 2012

راهکارها

اقدامات

بهبود بهره وری بنادر

افزایش اتصاالت راهآهن به بنادر ،افزایش امکانات کانتینری و توسعه جادههای منتهی به بنادر

افزایش صادرات به بازارهای نوظهور

هدفگ ــذاری بازاره ــای آفریق ــا ،آمری ــکای التی ــن ،قرقیزس ــتان و تاجیکس ــتان و س ــایر کش ــورهای آس ــیای میان ــه
جه ــت توس ــعه ص ــادرات

طرح استرداد تعرفه

مقابله با باال بودن هزینه مبادله در صادرات

ایجاد کارگروه بررسی هزینههای معامله و ارائه راهکارهای اصاحی

سیاستهای ارائه تسهیات

استفاده از یارانههای نرخ بهره به صنایع صادراتی

شرکت در نمایشگاهها و توسعه آموزش

شرکت در نمایشگاههای تخصصی و فعالیتهای تبلیغاتی-برنامههای آموزشی

تأمین مالی پروژههای صادراتی

تخصیص سهم عمده منابع مالی به صنایع صادراتی

بیمههای صادرات

تأسیس صندوق بیمه صادرات  EIFبرای حمایت از صادرکنندگان

بهبود وضعیت اعتباری خریداران

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

مناطق آزاد تجاری ()FTZs

ایجاد دولت منطقهای و زیرساختهای مناسب حملونقل

رفع موانع فنی صادرات

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

تثبیت نرخ ارز

تثبیت نرخ ارز در ابتدای دوره توسعه و پسازآن آزادسازی نرخ ارز

ایجاد سازمانهای حمایتی صادرات

سازمان تجارت بینالمللی کره ( )KITAو شرکت ترویج تجارت کره ()KOTRA

افزایش قراردادهای تجاری هند

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

کشـــور هنـــد از  9میلیـــارد دالر در ســـال  ۲01۴بـــه 11
میلیـــارد دالر در ســـال  ۲018رســـیده کـــه بهطـــور
متوســـط ســـاالنه  7درصـــد رشـــد داشـــته اســـت.
بیش ــترین می ــزان ص ــادرات هن ــد در س ــال  ۲018ب ــه
کش ــور «امری ــکا» ب ــا  1۶۶3میلی ــون دالر ب ــوده اس ــت
ک ــه مع ــادل  1۴درص ــد از کل ص ــادرات تجهی ــزات
ب ــرق م ــی باش ــد .بع ــد از آمری ــکا« ،ام ــارات متح ــده
عر بــی» و «آلمــان» بــه ترتیــب  13۴3و  578میلیــون
دالر بیشــترین میــزان ســهم را در صــادرات تجهیــزات
برقــی هنــد بــه خــود اختصــاص میدهنــد .بیشــترین
میــزان واردات تجهیــزات هنــد از کشــور چیــن انجــام
میشــود (ســهم  ۴5درصــد از کل واردات تجهیــزات
برقـــی) .آلمـــان ،ژاپـــن ،آمریـــکا ،کرهجنوبـــی و
ایتالی ــا ازجمل ــه س ــایر کش ــورهای صادرکنن ــده ای ــن
تجهیـــزات بـــه هنـــد میباشـــند.
ب ــرای دس ــتیابی ب ــه رش ــد بلندم ــدت صنع ــت ب ــرق
و مقابل ــه ب ــا موان ــع تولی ــد ،برنام ــه  10س ــالهای ب ــرای
ســالهای  ۲01۲الــی  ۲0۲۲تدو یــن شــد تــا هنــد را بــه
یــک تولیدکننــده جهانــی تجهیــزات برقــی بــا درآمــد
 100میلی ــارد دالری تبدی ــل کن ــد .ل ــذا  5گ ــروه کاری
ب ــا مش ــارکت ذینفع ــان و بهوی ــژه بخ ــش خصوص ــی
تعیی ــن ش ــدند ت ــا راهکاره ــای دس ــتیابی ب ــه اه ــداف
تعیینشـــده را شناســـایی و تدویـــن کننـــد .ایـــن
کارگروههـــا بـــا  5هـــدف اصلـــی ایجـــاد شـــدند کـــه
بـــه ترتیـــب ارتقـــا تکنولـــوژی بـــرای دســـتیابی بـــه
احتیاجـــات آتـــی ،بهینهســـازی رقابتپذیـــری
صنعـــت ،تبدیـــل تقاضـــای بالقـــوه بـــه تقاضـــای
بالفع ــل ،توس ــعه مهارته ــا و ص ــادرات تجهی ــزات
برقــی از اهــداف اصلــی ایــن کارگروههــا بــوده اســت.
موضوعـــات کلیـــدی موردبحـــث در کارگـــروه
«صــادرات تجهیــزات برقــی» بــه هشــت گــروه اصلــی
ش ــامل ابت ــکار و ن ــوآوری در صنع ــت ،ب ــرآورد هزین ــه
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تراکن ــش در ص ــادرات ،شناس ــایی بازاره ــای ه ــدف
و افزای ــش ص ــادرات جه ــت ایج ــاد ب ــازار ،شناس ــایی
محدودیتهـــای مبادلـــه ،ارتقـــا ســـرمایه موجـــود و
افزایــش اعتبــار خریــد بلندمــدت ،حمایــت دولتــی،
شناســـایی موانـــع تکنیکـــی صـــادرات و بررســـی و
افزای ــش انگی ــزه ص ــادرات تقس ــیم ش ــده ک ــه منج ــر
بــه ارائــه «برنامــه مأموریــت صنعــت تجهیــزات برقــی
هنـــد  »۲0۲0-۲01۲گردیـــد.
صنع ــت تجهی ــزات الکتریک ــی هن ــد بس ــیار متن ــوع
اس ــت و ب ــه س ــه بخ ــش تقس ــیم میش ــود :تجهی ــزات
تولیــد و تجهیــزات انتقــال و توزیــع و ســایر تجهیــزات
الکتریکـــی .بخـــش تجهیـــزات تولیـــد ،بـــه علـــت
جذابیـــت بـــرای ســـرمایهگذاران خارجـــی توانســـته
اســـت بیـــش از ســـایر بخشهـــا ســـرمایهگذاری
خارج ــی را ب ــه خ ــود ج ــذب نمای ــد .از س ــوی دیگ ــر
تقاض ــای واردات بویل ــر باالس ــت ک ــه بخ ــش عم ــده
ایـــن واردات از چیـــن و کرهجنوبـــی بـــوده اســـت.
س ــهم بزرگ ــی از ان ــرژی ب ــرق تولی ــدی از نیروگاهه ــای
حرارتـــی قدمـــت بیـــش از بیستســـاله دارنـــد کـــه
مســـتلزم بازســـازی و نوســـازی هســـتند لـــذا ایـــن
ام ــر خ ــود یک ــی از م ــوارد فزاین ــده در تقاض ــای ح ــوزه
تجهی ــزات تولی ــد اس ــت .در ح ــوزه انتق ــال و توزی ــع،
تجهیـــزات زیـــادی از ترانســـفورماتورها تـــا کابـــل در
ح ــال تولی ــد و ص ــادرات اس ــت.
در گـــزارش «برنامـــه مأموریـــت صنعـــت تجهیـــزات
برق ــی هن ــد  »۲0۲0-۲01۲ک ــه توس ــط وزارت صنای ــع
ســنگین و بــزرگ دولــت هنــد تدویــن و منتشــر شــده
اس ــت ،چالشه ــا و راهکاره ــای افزای ــش ص ــادرات
تجهی ــزات برق ــی هن ــد در ش ــش مح ــور ش ــامل «ب ــاال
بـــودن هزینـــه مبادلـــه در صـــادرات»« ،زیرســـاخت
بنـــادر»« ،صـــادرات بـــه بازارهـــای نوظهـــور»،
«بازنگـــری قراردادهـــای تجـــاری»« ،تأمیـــن مالـــی

و اعطـــای اعتبـــارات» و «موانـــع فنـــی صـــادرات»
طبقهبندیشـــدهاند .در جـــدول  1راهکارهـــای
افزایـــش صـــادرات تجهیـــزات برقـــی آورده شـــده
اســـت.
 2-3-1صنعت برق کرهجنوبی
کرهجنوبـــی کشـــوری توســـعهیافته بـــا درآمـــد بـــاال
و رش ــد اقتص ــادی ای ــدهآل اس ــت .ای ــن ام ــر منج ــر
بـــه پیوســـتن کرهجنوبـــی بـــه ســـازمان همـــکاری و
توســعه اقتصــادی و همچنیــن گــروه  ۲0شــده اســت.
کرهجنوبــی یکــی از ســازندگان و صادرکننــدگان مهــم
تجهیـــزات برقـــی و الکترونیکـــی در جهـــان اســـت.
در صنع ــت ب ــرق ک ــره ۶ ،ش ــرکت تولی ــدی مس ــتقل
ب ــرق و سیس ــتمهای انرژیه ــای محل ــی تولی ــد ب ــرق
فعالیـــت میکننـــد و  KEPCOبهعنـــوان شـــرکت
اصل ــی انتق ــال و توزی ــع ب ــرق ،از ای ــن ش ــرکتها ب ــرق
را خری ــداری میکن ــد و از طری ــق ش ــبکههای انتق ــال
و توزی ــع ب ــه دس ــت مص ــرف کنن ــدگان میرس ــاند.
در حــال حاضــر صنعــت بــرق و تجهیــزات برقــی کــره
ب ــا مبل ــغ  1۶3میلی ــارد دالر باالتری ــن س ــهم را در کل
ص ــادرات ای ــن کش ــور دارد و  ۲8درص ــد از ص ــادرات
را ب ــه خ ــود تخصی ــص داده اس ــت .بیش ــترین می ــزان
صـــادرات «کاال و تجهیـــزات برقـــی» کـــره در ســـال
 ۲018بـــه کشـــور «چیـــن» بـــا  ۶۶10۶میلیـــون دالر
ب ــوده اس ــت ک ــه مع ــادل  3۶درص ــد از کل ص ــادرات
تجهیــزات بــرق کشــور کــره مــی باشــد .بعــد از چیــن،
«هنگکنـــگ» و «ویتنـــام» بـــه ترتیـــب  3۴339و
 ۲۴58۴میلیـــون دالر بیشـــترین میـــزان ســـهم را در
صــادرات تجهیــزات برقــی کــره بــه خــود اختصــاص
مــی دهنــد .واردات بــرق و تجهیــزات برقــی بــا ســهم
 17درصـــدی از کل واردات کـــره ،بـــه ارزش 89/9
میلیــارد دالر ،بهعنــوان دومیــن بخــش بــزرگ وارداتــی

راهکارها

اقدامات

استفاده از مشوقهای مالیاتی

معافیت و تخفیف های مالیاتی به فعالیتهای  R&Dو جذب سرمایه گذاری خارجی
بازپرداخت تعرفه مواد اولیه وارداتی در تولید محصوالت صادراتی

کش ــور (پ ــس از م ــواد معدن ــی و نف ــت) مط ــرح اس ــت.
دولـــت کـــره اهـــداف مشـــخصی را در
سیاســـتگذاری بخـــش صنایـــع داشـــته کـــه
صنعـــت بـــرق را نیـــز در برگرفتـــه اســـت ،ازجملـــه
ایـــن سیاســـت هـــا میتـــوان بـــه بهبـــود ســـاختار
صنع ــت ،افزای ــش اس ــتفاده از توانمن ــدی داخل ــی،
اســـتراتژیهای جـــذب ســـرمایهگذاری خارجـــی
 ،FDIتـــاش جهـــت بهبـــود فنـــاوری و تـــداوم در
س ــوق دادن بخ ــش خصوص ــی ب ــه فعالی ــت اش ــاره
نمـــود .عـــاوه بـــر سیاســـتگذاریهای کلـــی کـــره
در خصـــوص توســـعه صنایـــع ،کشـــور کرهجنوبـــی
سیاســـتگذاریهایی نیـــز در ابعـــاد کان
اقتصـــادی جهـــت تشـــویق صـــادرات و کاهـــش
واردات و وابســـتگی کشـــور اعمـــال نمـــوده اســـت
کـــه بخـــش بـــرق و تجهیـــزات برقـــی نیـــز بهعنـــوان
یکـــی از اصلیتریـــن بخشهـــای اقتصـــاد تابـــع
ایـــن سیاســـتها بـــوده اســـت .اولیـــن قدمهـــای
تنظی ــم ای ــن مق ــررات در س ــال  19۶۲برداش ــته ش ــد
و تاکنـــون نیـــز بـــا اعمـــال تغییـــرات بـــه اقتضـــای
وضعی ــت اقتص ــادی و جهان ــی ب ــا ه ــدف یکس ــان
(توســعه صــادرات) ادامــه یافتــه اســت .راهبردهــای
اصل ــی توس ــعه ص ــادرات ک ــره جنوب ــی در ج ــدول ۲
ارائ ــه ش ــده اس ــت .ای ــن راهبرده ــا بهص ــورت پوی ــا و
متناس ــب ب ــا وضعی ــت ص ــادرات در ط ــول زم ــان ب ــه
توســعه صــادرات کــره کمــک شــایانی نمــوده اســت.
صنعــت بــرق کــره نیــز بهطــور مجــزا اهدافــی را مدنظــر
قــرار داده کــه از آن جملــه میتــوان کاهــش وابســتگی
بـــه واردات انـــرژی هـــای پایـــه (زغالســـنگ ،گاز
طبیع ــی ،نف ــت) ن ــام ب ــرد ،ب ــرای نی ــل ب ــه ای ــن ه ــدف
ت ــا س ــال  ،۲017توس ــعه ان ــرژی هس ــتهای مدنظ ــر ق ــرار
گرفـــت ،پـــسازآن تاکنـــون رویکـــرد هـــا بـــه ســـمت
توســعه انــرژی هــای تجدیــد پذیــر و گاز تغییریافته که
ای ــن ام ــر ب ــا ه ــدف کم ــک ب ــه افزای ــش رواب ــط داخل ــی
و بینالمللـــی در مـــورد امنیـــت انـــرژی هســـتهای و

افزایــش کیفیــت هــوا بــوده اســت .از دیگــر اقدامــات
جه ــت توس ــعه ان ــرژی ه ــای تجدی ــد پذی ــر اتص ــال
شـــبکههای انتقـــال بـــه نیروگاههـــای خورشـــیدی
و ب ــادی ب ــوده اس ــت .همچنی ــن افزای ــش به ــره وری
انـــرژی از دیگـــر اهـــداف صنعـــت بـــرق کـــره بـــوده
اس ــت ک ــه راهکارهای ــی ازجمل ــه ممی ــزی اجب ــاری
ان ــرژی ه ــر  5س ــال یکب ــار ب ــرای مصرفکنن ــدگان
ب ــزرگ ،اعط ــا یارانهه ــا ب ــه صنای ــع جه ــت پوش ــش
هزینههــای مربــوط بــه تغییــرات ســاختاری کاهنــده
مصـــرف ،پیادهســـازی طرحهـــای روشـــنایی
 ،LEDافزایـــش اســـتفاده از انرژیهـــای تجدیـــد
پذیـــر در ســـاختمانهای عمومـــی ،اســـتانداردهای
بهـــرهوری انـــرژی و برنامههـــای برچســـبزنی بـــرای
لوازمخانگـــی و  ...بـــرای آن در نظـــر گرفتـــه شـــده
اس ــت.
 3-3-1صنعت برق ترکیه
کشـــور ترکیـــه در یـــک منطقـــه اســـتراتژیک و در
تقاط ــع بی ــن کش ــورهای نفتخی ــز اتح ــاد جماهی ــر
ش ــوروی س ــابق در اط ــراف دری ــای خ ــزر و کش ــورهای
نفتخیـــز حـــوزه خلیجفـــارس بـــا مراکـــز تقاضـــای
اروپـــا بهعنـــوان دومیـــن بـــازار بـــزرگ گاز طبیعـــی
جهــان واقــع شــده .ترکیــه بــا ذخایــر انــرژی اندکــی کــه
در اختیــار دارد و بــا توجــه بــه توســعه اقتصــادی رو بــه
ً
رش ــد آن تقریب ــا تم ــام تقاض ــای داخل ــی نف ــت و گاز
خ ــود را از طری ــق واردات تأمی ــن میکن ــد و بهعن ــوان
یــک مصرفکننــده در حــال رشــد نیــز مطــرح اســت.
بیشـــتر بـــرق ترکیـــه از طریـــق منابـــع ســـوختهای
فس ــیلی تولی ــد میش ــود ،هرچن ــد ک ــه دول ــت ای ــن
کشـــور در نظـــر دارد در آینـــده حداقـــل بخشـــی از
انـــرژی الکتریکـــی مـــورد نیـــاز کشـــور را از طریـــق
نیروگاههـــای هســـتهای تأمیـــن کنـــد .مهمتریـــن
منبـــع انـــرژی متعـــارف ترکیـــه کـــه در نیروگاههـــای
حرارت ــی م ــورد اس ــتفاده ق ــرار میگی ــرد ،زغالس ــنگ

اســـت .درحالیکـــه ایـــن امـــر اســـتقال انـــرژی را
افزای ــش میده ــد ،می ــزان انتش ــار دیاکس ــیدکربن را
بهشـــدت افزایـــش خواهـــد داد.
در س ــاختار نه ــادی فعل ــی ب ــرق ترکی ــه «اداره تنظی ــم
بــازار انــرژی»« ،شــرکت تولیــد بــرق»« ،شــرکت انتقــال
نی ــروی ترکی ــه»« ،ش ــرکت بازرگان ــی و ق ــرارداد ترکی ــه»
و «شـــرکتهای توزیـــع» ایفـــای نقـــش میکننـــد.
سیس ــتم انتق ــال ب ــرق مل ــی ترکی ــه در اواس ــط س ــال
 ۲010بـــه شـــبکه اروپایـــی سیســـتم انتقـــال نیـــرو
( ) ENTSO-Eمتصـــل شـــد.
میـــزان صـــادرات کاال و تجهیـــزات برقـــی و
الکترونیکـــی (کـــد  )85در کشـــور ترکیـــه از 9.۶
میلیـــارد دالر در ســـال  ۲01۴بـــه  8.7میلیـــارد دالر
در س ــال  ۲018رس ــیده ک ــه ب ــا ن ــرخ متوس ــط س ــاالنه
 3درص ــد کاه ــش داش ــته اس ــت .بیش ــترین می ــزان
صـــادرات تجهیـــزات بـــرق ترکیـــه در ســـال ۲018
ب ــه کش ــور «انگلس ــتان» ب ــا  1.۲0۶میلی ــون دالر ب ــوده
اس ــت .بع ــد از انگلس ــتان« ،آلم ــان» و «فرانس ــه» ب ــه
ترتیـــب  8۴3و  ۶90میلیـــون دالر بیشـــترین میـــزان
ســـهم را در صـــادرات تجهیـــزات برقـــی ترکیـــه بـــه
خ ــود اختص ــاص م ــی دهن ــد .می ــزان واردات کاال و
تجهیــزات صنعــت بــرق بــه کشــور ترکیــه از 17.9۴8
میلی ــون دالر در س ــال  ۲01۴ب ــه  1۶.5۶9میلی ــون دالر
در ســال  ۲018رســیده کــه بــا نــرخ متوســط ســاالنه ۲
درصــد کاهــش مواجــه بــوده اســت .بیشــترین میــزان
واردات ترکیـــه در ســـال  ۲018از کشـــور «چیـــن» بـــا
 5.589میلی ــون دالر ک ــه مع ــادل  3۴درص ــد از کل
واردات تجهی ــزات ب ــرق م ــی باش ــد .بع ــد از چی ــن،
«آلمــان» و «ویتنــام» بــه ترتیــب  1.513و  1.0۴1میلیون
دالر بیشـــترین میـــزان واردات تجهیـــزات صنعـــت
ب ــرق ب ــه ترکی ــه را ب ــه خ ــود اختص ــاص میدهن ــد.
سیاســـت ترکیـــه در زمینـــه تأمیـــن انـــرژی ،یـــک
سیاســـتگذاری زمانبندیشـــده بـــا هـــدف رشـــد
هدفمنـــد اقتصـــادی و توســـعه پایـــدار ایـــن کشـــور
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۴5
تحلیل روز

نگاهی به سند
توسعه صادرات
صنعت برق

اســت .سیاســت ملــی انــرژی و معــدن ترکیــه مطابــق
بـــا ســـه ماحظـــه اصلـــی توســـط وزارت انـــرژی و
مناب ــع طبیع ــی تدوینش ــده اس ــت :ایج ــاد امنی ــت
در بخ ــش عرض ــه ،تولی ــد از مح ــل مناب ــع داخل ــی،
بـــازار انـــرژی قابـــل پیشبینـــی جهـــت جـــذب
ســـرمایهگذاران خارجـــی و تدویـــن برنامههـــای
راهبـــردی وزارت انـــرژی ترکیـــه بـــرای دســـتیابی
بـــه یـــک توســـعه پایـــدار در حـــوزه انـــرژی (برنامـــه
اســـتراتژیک ترکیـــه در ســـالهای )۲019-۲015
ایـــن طـــرح بـــا توجـــه بـــه پیشـــرفتهای موجـــود در
زمین ــه ان ــرژی و مناب ــع طبیع ــی در جه ــان ،بهعن ــوان
یـــک نقشـــه راه اســـتراتژیک و بـــا هـــدف ایجـــاد
س ــاختاری ب ــا ویژگیه ــای «مش ــارکتی»« ،نوآوران ــه»،
«چندمنظـــوره»« ،اعتبارســـنجی شـــده براســـاس
معیـــار معتبـــر و دقیـــق»« ،اهـــداف قابلدســـترس
هرچنـــد دشـــوار»« ،ایجـــاد همـــکاری و تعـــادل
بیـــن انـــرژی و منابـــع طبیعـــی»« ،اولویـــت دادن بـــه
مس ــائل زیس ــتمحیطی»« ،عملک ــردی مطاب ــق ب ــا
تغییــرات فعلــی و آتــی جهانــی و هماهنــگ بــا ســایر
سیاســـتهای کان و اســـتراتژیهای کشـــور»،
طراحیشـــده اســـت.
 4-1بررس ــی وضعی ــت بازاره ــای ه ــدف ص ــادرات
صنع ــت ب ــرق ای ــران
 1-4-1بررسی صنعت برق در کشورهای هدف

تحلیل روز
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عراق
ع ــراق مهمتری ــن ب ــازار صادرات ــی صنع ــت ب ــرق ای ــران
در س ــالهای اخی ــر ب ــوده اس ــت .وزارت ب ــرق ع ــراق
نقــش اصلــی در سیاســتگذاری ،تولیــد بــرق ،ارائــه
خدمـــات ،تنظیمکننـــده و اجراکننـــده بـــر عهـــده
دارد .ازآنجا ک ــه در ح ــال حاض ــر اساس ــنامه قانون ــی
وزارت بـــرق مبهـــم اســـت ،تشـــخیص اختیـــارات
ارکان دشـــوار میباشـــد .کشـــور عـــراق دارای ۶
ش ــرکت تولی ــد ب ــرق (ش ــمال ،صاحالدی ــن ،وس ــط،
وس ــط ف ــرات ،ناصری ــه و بص ــره) 5 ،ش ــرکت انتق ــال
ب ــرق (ش ــامل ش ــمال ،وس ــط ،وس ــط ف ــرات ،ب ــاالی
ف ــرات و جن ــوب) و  7ش ــرکت توزی ــع ب ــرق (ش ــامل
رصاف ــه ،ک ــرخ ،ص ــدر ،ش ــمال ،وس ــط ،وس ــط ف ــرات
و جنـــوب) میباشـــد .توزیـــع بـــرق در عـــراق بهطـــور
گس ــترده توس ــط دول ــت ایالت ــی ص ــورت میگی ــرد و
تنهــا  5الــی  7درصــد ایــن امــر بــه بخــش خصوصــی
واگذارش ــده اس ــت .دول ــت در نظ ــر دارد ش ــبکه ب ــرق
مل ــی را توس ــعه ده ــد و پیشبین ــی میگ ــردد در ای ــن
توســـعه ،بخـــش خصوصـــی بهتدریـــج مشـــارکت
بیشـــتری نمـــوده و ســـهم مشـــارکتهای عمومـــی-
خصوصـــی افزایـــش یابـــد .براســـاس پیشبینـــی
صـــورت گرفتـــه توســـط وزارت بـــرق عـــراق ،انتظـــار
م ــیرود رش ــد تقاض ــای ب ــرق ع ــراق ت ــا س ــال  ۲030ب ــه
بی ــش از  50گی ــگاوات برس ــد.
میـــزان واردات کاال و تجهیـــزات صنعـــت بـــرق و
الکترونی ــک ب ــه کش ــور ع ــراق در س ــال  ۲01۴مع ــادل
 ۲.58۴میلی ــون دالر ب ــوده اس ــت .بیش ــترین می ــزان

پا کستان
پاکســـتان یکـــی از کشـــورهای پرجمعیـــت منطقـــه
بـــوده کـــه بـــه دلیـــل مـــراودات تجـــاری بـــا ایـــران در
بخ ــش ب ــرق ،از اهمی ــت زی ــادی برخ ــوردار اس ــت.
بخ ــش ب ــرق پاکس ــتان تح ــت مالکی ــت دو بخ ــش
عمومـــی بـــوده اســـت :اداره توســـعه آب و بـــرق
( )WAPDAو ش ــرکت تأمی ــن ب ــرق کراچ ــی (KESC
 .) KESCمســـئول تولیـــد ،انتقـــال و توزیـــع بـــرق در
شــهر کراچــی و مناطــق اطــراف آن اســتWAPDA ،
ب ــر س ــایر ام ــور ب ــرق کش ــور نظ ــارت دارد.
می ــزان واردات کاال و تجهی ــزات ب ــرق و الکترونیک ــی
(کــد  )85پاکســتان از  3.3۴۶میلیــون دالر در ســال
 ۲01۴ب ــه  ۴.۲95میلی ــون دالر در س ــال  ۲018رس ــیده
ک ــه ب ــا ن ــرخ متوس ــط س ــاالنه  ۶درص ــد رش ــد مواج ــه
ب ــوده اس ــت .بیش ــترین می ــزان واردات پاکس ــتان در
ســال  ۲018از کشــور «چیــن» بــا  3.087میلیــون دالر
کــه معــادل  7۲درصــد از کل واردات تجهیــزات بــرق
م ــی باش ــد .بع ــد از چی ــن« ،ام ــارات» و «ویتن ــام» ب ــه
ترتیـــب  135و  1۲3میلیـــون دالر بیشـــترین میـــزان
واردات تجهی ــزات صنع ــت ب ــرق ب ــه پاکس ــتان را ب ــه
خ ــود اختص ــاص میدهن ــد.
سوریه
بخـــش انـــرژی ،بخـــش مهمـــی از فعالیتهـــای
اقتصـــادی داخلـــی ســـوریه اســـت .مهمتریـــن
نهادهـــای تأثیرگـــذار در بخـــش انـــرژی ســـوریه،

نمودار -5سهم صادرات انرژی برق ایران به کشورهای همجوار
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وزارت نفـــت و منابـــع معدنـــی ،وزارت بـــرق و
کمیس ــیون ان ــرژی هس ــتهای س ــوریه اس ــت .وزارت
نفـــت و منابـــع طبیعـــی ،بـــرق محـــدودی را از گاز
بهدســـتآمده در فراینـــد اســـتخراج نفـــت ،تولیـــد
میکنـــد کـــه ایـــن بـــرق تولیـــدی در بهرهبـــرداری از
تأسیس ــات تولی ــد نف ــت و ش ــرکتهای وابس ــته ب ــه
وزارت نف ــت اس ــتفاده میش ــود .وزارت آب س ــوریه
مســـئول مدیریـــت منابـــع آب و نیروگاههـــای آبـــی
اس ــت .ای ــن نیروگاهه ــا  5درص ــد از کل ب ــرق س ــوریه
را تولی ــد میکنن ــد ،درحالیک ــه س ــهم وزارت نف ــت 3
درص ــد از کل تولی ــد ب ــرق ب ــا اس ــتفاده از توربینه ــای
گاز اســـت .وزارت بـــرق مســـئول ســـرمایهگذاری،
تعرفهه ــا ،برنامهری ــزی و فرم ــول سیاس ــتگذاری در
بخ ــش ب ــرق اس ــت.
می ــزان واردات کاال و تجهی ــزات برق ــی س ــوریه از 509
میلی ــون دالر در س ــال  ۲00۶ب ــه  879میلی ــون دالر در
س ــال  ۲010رس ــیده ک ــه ب ــا ن ــرخ متوس ــط س ــاالنه 15
درص ــد رش ــد مواج ــه ب ــوده اس ــت .بیش ــترین می ــزان

واردات ســـوریه در ســـال  ۲010از کشـــور «چیـــن» بـــا
 197میلیـــون دالر کـــه معـــادل  ۲۲درصـــد از کل
واردات تجهی ــزات ب ــرق م ــی باش ــد .بع ــد از چی ــن،
«ای ــران» و «آلم ــان» ب ــه ترتی ــب  111و  103میلی ــون دالر
بیشــترین میــزان واردات تجهیــزات صنعــت بــرق بــه
س ــوریه را ب ــه خ ــود اختص ــاص میدهن ــد.
 2-4-1مب ــادالت تج ــاری صنع ــت ب ــرق ای ــران ب ــا 4
کش ــور ه ــدف منتخ ــب
صادرات انرژی برق ایران
نم ــودار  5س ــهم ص ــادرات ان ــرژی ب ــرق ای ــران را ب ــه 3
کشــور هــدف افغانســتان ،عــراق و پاکســتان نســبت
ب ــه س ــایر کش ــورهای همج ــوار را از س ــال  138۲ال ــی
 1397نش ــان میده ــد .ب ــر اس ــاس ای ــن اطاع ــات
در ســـال  1397حـــدود  79درصـــد از کل انـــرژی
ب ــرق صادرات ــی ای ــران ،ب ــه کش ــور ع ــراق صادرش ــده.
بیشـــترین صـــادرات بـــرق ایـــران بـــه عـــراق ،در
ســـال  1391بـــوده کـــه بیـــش از  8تراواتســـاعت

صادرات کاال و تجهیزات برقی ایران
ج ــدول  3می ــزان ص ــادرات تجهی ــزات برق ــی ای ــران
بــه افغانســتان ،عــراق ،پاکســتان و ســوریه را در ســال
 139۶نشــان میدهــد .بــر اســاس ایــن آمــار مشــاهده
میشـــود کـــه ســـهم افغانســـتان از کل صـــادرات
تجهی ــزات برق ــی ای ــران براب ــر ب ــا  ۶3درص ــد میباش ــد
و عمــده صــادرات تجهیــزات برقــی ایــران را تشــکیل
میدهـــد .همچنیـــن میـــزان صـــادرات تجهیـــزات
برقـــی ایـــران بـــه عـــراق در ســـال  139۶برابـــر بـــا ۶9
میلی ــون دالر ب ــوده ک ــه ح ــدود  30درص ــد ص ــادرات
تجهیـــزات برقـــی ایـــران را تشـــکیل داده اســـت .در
حــال حاضــر ســهم بــازار پاکســتان از صــادرات کاال و
تجهیــزات برقــی ایــران بســیار ناچیــز بــوده و در حــدود
 0.005درص ــد میباش ــد .همچنی ــن ص ــادرات کاال و
تجهی ــزات برق ــی ای ــران ب ــه س ــوریه ح ــدود  3میلی ــون
دالر بــوده و بیانگــر آن اســت کــه ســهم بــازار ســوریه از
صــادرات کاال و تجهیــزات برقــی ایــران حــدود 1/39
درص ــد میباش ــد.
صادرات خدمات فنی و مهندسی برق ایران
وزارت نیـــرو طـــی ســـالهای  139۲الـــی 1397
آمـــار صـــادرات خدمـــات فنـــی و مهندســـی بـــرق
را گـــردآوری نمـــوده اســـت (بـــه اســـتثنا اطاعـــات
مرب ــوط ب ــه س ــال  )139۶ک ــه خاص ــه آن در ج ــدول
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میلیون کیلووات ساعت

۴۶

افغانستان
صنعـــت بـــرق افغانســـتان بـــه دلیـــل ســـالهای
متم ــادی جن ــگ ،دچ ــار صدم ــات زی ــادی ش ــده و
هماکن ــون یک ــی از کش ــورهای ب ــا دسترس ــی پایی ــن
ب ــه ب ــرق میباش ــد .ب ــر اس ــاس آم ــار ارائهش ــده توس ــط
بانــک جهانــی در حــال حاضــر  85درصــد جمعیــت
افغانســـتان بـــه بـــرق دسترســـی دارنـــد؛ بنابرایـــن
توســعه افغانســتان نیازمنــد رشــد صنعــت بــرق ایــن
کشـــور میباشـــد .دیـــدگاه اســـتراتژیک افغانســـتان
جهـــت رشـــد بخشهـــای اقتصـــادی و اجتماعـــی
مس ــتلزم رش ــد صنع ــت ب ــرق اس ــت.
می ــزان واردات کاال و تجهی ــزات ب ــرق و الکترونیک ــی
ب ــه کش ــور افغانس ــتان از  ۴03میلی ــون دالر در س ــال
 ۲01۲بـــه  ۲30میلیـــون دالر در ســـال  ۲01۶رســـیده
کـــه بـــا نـــرخ متوســـط ســـاالنه  13درصـــد کاهـــش
مواج ــه ب ــوده اس ــت .بیش ــترین واردات افغانس ــتان
در س ــال  ۲01۶از کش ــور «چی ــن» ب ــا  1۲۶میلی ــون دالر
بـــوده اســـت کـــه معـــادل  55درصـــد از کل واردات
تجهی ــزات ب ــرق م ــی باش ــد .افغانس ــتان بیش ــترین
میـــزان واردات تجهیـــزات صنعـــت بـــرق را پـــس
از کشـــور چیـــن ،از «پاکســـتان» و «هندوســـتان» بـــه
ترتیـــب بـــا  ۲0و  19میلیـــون دالر داشـــته اســـت.
براســـاس اطاعـــات ارائهشـــده از ســـوی شـــرکت
ملـــی بـــرق افغانســـتان برشـــنا  ،ایـــن کشـــور حـــدود
 1000مـــگاوات بـــرق خـــود را از ایـــران ،ترکمنســـتان،

ازبکســـتان و تاجیکســـتان وارد مـــی کنـــد.
(درحالیکـــه ذخایـــر انـــرژی در افغانســـتان وســـیع و
ً
اکث ــرا دس ــتنخورده باقیمان ــده اس ــت .افغانس ــتان
دارای معـــادن زغالســـنگ اورانیـــوم ،نفـــت ،گاز و
رودخانههـــا میباشـــد).

واردات عـــراق در ســـال  ۲01۴از کشـــور «آمریـــکا» بـــا
 7۲9میلیــون دالر بــوده کــه معــادل  ۲8درصــد از کل
واردات تجهی ــزات ب ــرق م ــی باش ــد .بع ــد از آمری ــکا،
«چی ــن» و «ک ــره» ب ــه ترتی ــب ب ــا  ۶88و  ۴۲0میلی ــون
دالر بیشـــترین میـــزان واردات تجهیـــزات صنعـــت
ب ــرق ب ــه ع ــراق را ب ــه خ ــود اختص ــاص میدهن ــد.

جدول  - 3صادرات کاال و تجهیزات برقی ایران در سال 1396

ب ــوده اس ــت .ص ــادرات ان ــرژی ب ــرق ب ــه پاکس ــتان و
افغانســـتان از ابتـــدا رونـــد صعـــودی داشـــته اســـت
و تابهحـــال ایـــن الگـــو ادامـــه پیداکـــرده اســـت.
علیرغـــم ایـــن رونـــد صعـــودی و بـــا توجـــه بـــه آمـــار
صـــادرات بـــرق ،میـــزان صـــادرات بـــرق ایـــران بـــه
پاکس ــتان در مقایس ــه ب ــا کش ــورهای همج ــوار در رده
آخ ــر ق ــرار دارد.

پاکستان

139۲

1393

139۴

1395

کل صادرات خدمات
فنی و مهندسی برق

۶75.95

9۶.85

۲177.۴5

۲5۴.91۲

1397

139۶
اطاعات
موجود نیست

111.8

افغانستان

0

0

0

۴۲.۴7

-

۲5.۶8

سهم افغانستان از کل

0

0

0

%1۶.7

-

%۲3

عراق

95.73

۲9.8۴

۲133.۴0

1۴.07

-

۴0.8

سهم عراق از کل

%1۴.۲

%30.8

%98

%5.5

-

%3۶.5

سوریه

580.۲1

5۶.8

38.۶5

11.53

-

15.3۲

سهم سوریه از کل

%85.8

%58.۶

%1.8

%۴.5

-

%13.7

کل

۴7
تحلیل روز

نگاهی به سند
توسعه صادرات
صنعت برق
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ش ــماره  ۴آورده ش ــده اس ــت .ب ــر اس ــاس اطاع ــات
موج ــود ،کش ــور افغانس ــتان در س ــالهای اخی ــر ب ــه
یکــی از کشــورهای مقصــد صــادرات خدمــات فنــی
و مهندس ــی تبدیلش ــده اس ــت ،همچنی ــن باوج ــود
کاه ــش مق ــدار مطل ــق ص ــادرات ای ــن خدم ــات ب ــه
کشــور افغانســتان ،ســهم افغانســتان از کل صــادرات
خدمـــات فنـــی و مهندســـی بـــرق ایـــران طـــی دو
مقطـــع  1395و  1397افزایـــش داشـــته اســـت.
بـــر اســـاس اطاعـــات موجـــود ،کشـــور عـــراق در
ســـالهای گذشـــته یکـــی از اصلیتریـــن بازارهـــای
ه ــدف ص ــادرات خدم ــات فن ــی و مهندس ــی ب ــوده
اســـت .افزایـــش ناگهانـــی صـــادرات ســـال  9۴و
اختـــاف آن بـــا ســـایر ســـالهای موردبررســـی ،بـــه
دلی ــل ی ــک پ ــروژه نیروگاه ــی ب ــه مبل ــغ دو میلی ــارد
دالر در بص ــره ب ــوده اس ــت ،لیک ــن حت ــی در ص ــورت
ح ــذف ای ــن پ ــروژه از اطاع ــات ،ب ــاز ه ــم ص ــادرات
خدم ــات فن ــی و مهندس ــی ب ــرق ب ــه ع ــراق ،نس ــبت
ب ــه س ــایر کش ــورهای مقص ــد س ــهم باالت ــری داش ــته
و ای ــن بیانگ ــر اهمی ــت ای ــن کش ــور بهعن ــوان ه ــدف
صادراتـــی ایـــران اســـت .در ســـالهای اخیـــر
صـــادرات خدمـــات فنـــی و مهندســـی بـــرق بـــه
کش ــور پاکس ــتان بس ــیار مح ــدود ب ــوده و طب ــق آم ــار
ارس ــالی وزارت نی ــرو ،تنه ــا خدم ــات مهندس ــی ب ــرق
صادرشـــده بـــه پاکســـتان در ســـال  1395و مربـــوط
ب ــه انتق ــال نی ــرو از س ــد تاری ــا ب ــا ارزش ــی ح ــدود 1/۲
میلیـــون دالر بـــوده اســـت.
بــر اســاس اطاعــات موجــود ،کشــور ســوریه در ســال
 139۲بزرگتری ــن مقص ــد صادرات ــی ای ــران در ح ــوزه
خدم ــات فن ــی و مهندس ــی ب ــرق ب ــوده اس ــت ،ام ــا
پـــسازآن ایـــن صـــادرات تنـــزل یافتـــه و یـــا افزایـــش
ناچیـــزی را تجربـــه نمـــوده اســـت .بدیهـــی اســـت
عمــده دلیــل افــت صــادرات بــه ایــن کشــور ،مســائل
و مشــکات سیاســی و درگیریهــای داخلــی ســوریه
ب ــوده اس ــت.

۴8
تحلیل روز

 -2طراحـــی نظامهـــا و مکانیزمهـــای توســـعه
صــادرات کاال و خدمــات مهندســی صنعــت بــرق
ه ــدف از ف ــاز دوم ای ــن مطالع ــه ،تدوی ــن مدله ــا و
راهکارهایـــی بـــوده اســـت کـــه بهواســـطه آن بتـــوان
تقاضـــای کاال و خدمـــات شـــرکتهای ایرانـــی را
در بازارهـــای هـــدف افزایـــش داد و از ســـوی دیگـــر
بـــا اســـتفاده از مکانیزمهـــای تشـــویقی و تقویتـــی،
ش ــرکتهای صادرکنن ــده (س ــمت عرض ــه) را ب ــرای
حضــور در زنجیــره تأمیــن جهانــی توانمندتر ســاخت.
بـــرای نیـــل بـــه ایـــن دو هـــدف (ارتقـــای تقاضـــا و
افزای ــش ق ــدرت عرض ــه) ،راهکارهای ــی ب ــرای ارتق ــای
خدم ــات پش ــتیبان و افزای ــش کیفی ــت و دسترس ــی
بـــه ایـــن خدمـــات مـــورد بررســـی قرارگرفتـــه اســـت.
ب ــرای ای ــن منظ ــور ب ــا توج ــه ب ــه نتای ــج گ ــزارش ف ــاز
اول ،ب ــا مصاحب ــه ب ــا فع ــاالن صنع ــت ب ــرق و بررس ــی
قوانی ــن و مق ــررات موج ــود ،مدله ــا و راهکارهای ــی
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جه ــت توس ــعه ص ــادرات کاال و خدم ــات صنع ــت
ب ــرق و ان ــرژی تدوی ــن گردی ــد.
گـــزارش ایـــن فصـــل در ســـه بخـــش تنظیمشـــده
اســـت .در بخـــش اول ،نظامهـــا و مکانیـــزم هایـــی
جه ــت افزای ــش س ــهم ب ــازار کاال و تجهی ــزات برق ــی و
نیــز خدمــات فنــی و مهندســی بــرق و انــرژی تدویــن
شــده اســت کــه منجــر بــه ارتقــای تقاضــای ایــن کاال
و خدم ــات خواه ــد ش ــد.
در بخـــش دوم ،مدلهـــا و راهکارهایـــی طراحـــی و
تدوی ــن ش ــده ک ــه منج ــر ب ــه افزای ــش رقابتپذی ــری
شـــرکتهای ایرانـــی بـــرای حضـــور در بازارهـــای
بینالمللـــی شـــده و بـــا افزایـــش قـــدرت عرضـــه
تولیدکننـــدگان ،ســـهم آنهـــا را از زنجیـــره تأمیـــن
جهانـــی افزایـــش مـــی دهـــد.
در بخــش ســوم صنایــع خدمــات پشــتیبان ازجملــه
بانـــک و خدمـــات و ابزارهـــای مالـــی قابلاســـتفاده
جهـــت توســـعه صـــادرات صنعـــت بـــرق و انـــرژی
معرفیشـــده اســـت .ایـــن بخـــش شـــامل دو بنـــد
تدویـــن راهکارهـــای اســـتفاده از شـــبکه بانکـــی
پشـــتیبان صـــادرات بـــرای ارائـــه خدمـــات کارآمـــد
پول ــی و بانک ــی و نی ــز تدوی ــن راهکاره ــای اس ــتفاده از
تأمیــن مالــی بــرای پروژههــای صــادرات تجهیــزات و
خدم ــات مهندس ــی ب ــرق و ان ــرژی اس ــت.
 1-2تدویـــن مکانیـــزم افزایـــش ســـهم بـــازار
محصـــوالت و خدمـــات شـــرکتهای ایرانـــی
(ارتقـــای تقاضـــا)
هـــدف از ایـــن بخـــش ،ارتقـــای تقاضـــای کاال و
تجهیـــزات برقـــی و خدمـــات فنـــی و مهندســـی
صنایـــع بـــرق و انـــرژی بـــوده اســـت کـــه مطالعـــه در
ایـــن خصـــوص بـــه ســـه موضـــوع «تدویـــن نظـــام
پویـــای شناســـایی و انتشـــار اطاعـــات بازارهـــای
نمودار  -6تفاوت دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی تجاری

بینالملل ــی»« ،تدوی ــن م ــدل دیپلماس ــی اقتص ــادی
ب ــرای اس ــتفاده از تعام ــات بینالملل ــی در جه ــت
تس ــهیل ورود محص ــوالت و خدم ــات ش ــرکتهای
ایرانـــی بـــه بـــازار کشـــورهای طـــرف همـــکاری» و
«طراحـــی ســـازوکارهای پوشـــش ریســـکهای
سیاســـی و غیرتجـــاری خریـــداران محصـــوالت
ایرانـــی» تقســـیمبندی شـــده اســـت.
پیشنیـــاز دســـتیابی بـــه ارتقـــای تقاضـــای کاال و
خدمـــات صنعـــت بـــرق ،شناســـایی و اطـــاع از
وضعیـــت تقاضـــا در بازارهـــای هـــدف صادراتـــی
میباشـــد .بـــرای ایـــن منظـــور نظـــام شناســـایی و
انتش ــار اطاع ــات بازاره ــای ه ــدف طراح ــی گردی ــد
ک ــه بهوس ــیله آن ،فرصته ــای صادرات ــی در اختی ــار
فعـــاالن صنایـــع مذکـــور قـــرار داده میشـــود .بـــرای
ارتقـــای تقاضـــای کاال و تجهیـــزات برقـــی ایرانـــی و
نی ــز خدم ــات فن ــی و مهندس ــی ،ابت ــدا اس ــتقرار ی ــک
نظ ــام اطاع ــات بازاره ــا پیش ــنهاد ش ــد ک ــه ط ــی آن
صادرکننـــدگان بتواننـــد بـــه اطاعـــات بازارهـــای
بینالمللـــی دسترســـی داشـــته باشـــند و ســـطح
تقاضـــای موجـــود بـــرای کاال و خدمـــات خـــود را
تخمی ــن بزنن ــد .تش ــکیل «بان ــک اطاع ــات تج ــاری
و قوانیـــن و مقـــررات کشـــورهای مقصـــد صـــادرات
ب ــرق و واح ــد حقوق ــی بررس ــی قرارداده ــا» ،بهعن ــوان
راهـــکار تدویـــن نظـــام پویـــای شناســـایی و انتشـــار
اطاعـــات بازارهـــای بینالمللـــی و اطاعرســـانی
در خص ــوص تقاض ــای بالفع ــل و موج ــود صنع ــت
بـــرق در ایـــن مطالعـــه بهطـــور کامـــل تشـــریح شـــده
اســـت .ســـپس بـــا توجـــه بـــه اینکـــه یکـــی دیگـــر از
چالشهـــای صادرکننـــدگان صنعـــت بـــرق (در
دو بخـــش کاال و تجهیـــزات برقـــی و نیـــز صـــادرات
خدمــات فنــی و مهندســی بــرق و انــرژی) ،از دســت
دادن فرصتهـــای صادراتـــی ،ناشـــی از عـــدم
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راهکارهای تقویتکننده شرکتهای صادرکننده واجد شرایط
ایجاد بانک اطاعات داخلی
اعتبارسنجی خریداران خارجی
صدور ضمانتنامه اعتباری (بانکی-تولیدی)
بیمههای کوتاهمدت صادرات
اعتبار خریدار
بیمهنامه سرمایهگذاری و صدور خدمات فنی و مهندسی
صدور ضمانتنامه بانکی معتبر
استفاده مجدد از خدمات بانکی توسط شرکتهای باسابقه منفی بانکی محدود
اولویتدهی در ترخیص کاال در گمرک
مذاکره و ایجاد زیرساخت الزم برای توسعه قراردادهای سوئیچ
استفاده بهینه از فرصتهای ایجادی در مناطق آزاد تجاری اقتصادی
راهکارهای ارتقای ظرفیت شرکتهای عرضهکننده داخلی جهت ورود به بازارهای جهانی
آموزش
پوشش ریسکهای اولیه در بدو ورود به بازارهای جهانی
پرداخت تسهیات جهت شرکت در نمایشگاههای بینالمللی
حضور شرکتهای خدمات صادرات در نمایشگاهها به نیابت از شرکت صادرکننده
دسترسی رایگان به اطاعات بازار هدف و قوانین و مقررات جاری کشور

اطـــاع بهموقـــع از تقاضـــای موجـــود در بازارهـــای
کشـــورهای مقصـــد اســـت ،در ادامـــه ایجـــاد واحـــد
تس ــهیلگری فرصته ــای صادرات ــی صنع ــت ب ــرق
بهعن ــوان راه ــکار شناس ــایی تقاض ــای بالق ــوه و ب ــه
فعلیـــت رســـاندن آن بررســـی شـــده اســـت .از ایـــن
منظــر ،ایجــاد یــک واحــد «تســهیلگری فرصتهــای
صادراتـــی» ضـــروری اســـت؛ ایـــن تشـــکیات
میتوانـــد بهصـــورت درونســـازمانی (یـــک اداره در
ســازمان) در نهادهایــی ماننــد اتــاق بازرگانــی صنایــع
و معــادن و کشــاورزی ایــران ،یــا میــز صــادرات ایــران
(رایزنـــان بازرگانـــی) در ســـفارتخانههای ایـــران
در کش ــورهای ه ــدف ،نمایندگ ــی س ــازمان توس ــعه
تجـــارت در کشـــورهای هـــدف و یـــا بهصـــورت
برونســـپاری بـــه شـــرکتهای مدیریـــت صـــادرات
( ) EMCایجـــاد شـــود.
در گام دوم بــرای پشــتیبانی از صنعــت بــرق و انــرژی
در بازاره ــای بینالملل ــی ،بهوی ــژه بخ ــش خصوص ــی
فعـــال در ایـــن صنعـــت ،اســـتفاده از تعامـــات و
همکاریهـــای اقتصـــادی و سیاســـی ،فیمابیـــن
ای ــران و کش ــورهای ه ــدف صادرات ــی و تدوی ــن م ــدل
دیپلماســـی اقتصـــادی و تجـــاری بـــرای اســـتفاده
از تعامـــات بینالمللـــی در جهـــت تســـهیل ورود
محصــوالت و خدمــات شــرکتهای ایرانــی بــه بــازار
کشـــورهای طـــرف همـــکاری ضـــرورت مـــی یابـــد.
ام ــروزه در کن ــار دیپلماس ــی اقتص ــادی از عبارات ــی
مانن ــد دیپلماس ــی مال ــی ،تج ــاری و بازرگان ــی نی ــز
اســـتفاده میشـــود .در خصـــوص دیپلماســـی

اقتص ــادی و وج ــه تمای ــز آن ب ــا دیپلماس ــی تج ــاری
میتـــوان اینگونـــه گفـــت کـــه در دیپلماســـی
اقتص ــادی رویک ــرد سیاس ــی و تأمی ــن مناف ــع دول ــت
و دس ــتیابی ب ــه اه ــداف سیاس ــی دولته ــا نهفت ــه
اســـت .بهعبارتدیگـــر بهرهگیـــری از منابـــع مالـــی
و اقتصـــادی کشـــور در پیشـــبرد اهـــداف سیاســـی،
در قال ــب دیپلماس ــی اقتص ــادی ش ــکل میگی ــرد.
لیکـــن در دیپلماســـی تجـــاری ،رویکـــرد اصلـــی
ب ــه تس ــهیل م ــراودات بنگاهه ــای داخل ــی ب ــا س ــایر
کشورهاســـت؛ بنابرایـــن ایـــن دو مفهـــوم باوجـــود
اشـــتراکات ،ازنظـــر مفهـــوم و کارکـــرد و ابزارهـــای
مورداســـتفاده بـــا یکدیگـــر متفاوتانـــد .تفـــاوت
دیپلماتهـــای تجـــاری و اقتصـــادی در نمـــودار ۶
نمایـــش دادهشـــده اســـت.
لـــذا راهکارهایـــی بـــرای توســـعه همکاریهـــای
اقتصـــادی سیاســـی و چگونگـــی اســـتفاده از
دیپلماس ــی تج ــاری بررس ــی و تش ــریح ش ــده اس ــت
تـــا از طریـــق ایجـــاد بســـتر اعتمـــاد و فضـــای امـــن
مبادالت ــی ت ــا ح ــد ام ــکان ریس ــکهای غیرتج ــاری
شناســایی و بــه حداقــل برســد .ازجملــه راهکارهــای
ارائــه شــده میتــوان بــه تفکیــک دیپلماســی تجــاری
از دیپلماســـی اقتصـــادی در ایـــران ،اســـتفاده از
کارگـــزاران غیردولتـــی و دیپلماتهـــای تجـــاری
خصوص ــی ،گس ــترش تب ــادالت الکتریک ــی و اق ــدام
مشـــترک بـــرای افزایـــش تعامـــات تجـــاری اشـــاره
نم ــود.
در معامـــات بینالمللـــی ،هـــر دو طـــرف

صادرکنن ــده و واردکنن ــده ب ــا ریس ــکها (خطرات ــی)
مواجـــه هســـتند .وجـــود ایـــن ریســـکها چنانچـــه
غیرقابلپیشبینـــی باشـــند و یـــا بیـــش از تـــوان
ریســـک پذیـــری شـــرکتهای خریـــدار و شـــرکای
تجـــاری در کشـــورهای مقصـــد باشـــند ،بهعنـــوان
عامـــل بازدارنـــده ،مانـــع از انعقـــاد قراردادهـــا و
ایجـــاد تعامـــات فیمابیـــن میشـــود و یـــا مســـیر
ش ــکلگیری و ب ــه س ــرانجام رس ــیدن ای ــن معام ــات
را بـــرای طرفیـــن ناهمـــوار میســـازد .هـــر واردکننـــده
کاال و خدم ــات بهطورکل ــی ،ب ــا دو دس ــته متف ــاوت
از ریســـکها مواجـــه اســـت .ریســـکهای تجـــاری
و ریســـکهای غیرتجـــاری یـــا کشـــوری (شـــامل
ریســـکهای اقتصـــادی ،سیاســـی و اجتماعـــی).
هرچـــه کشـــور صادرکننـــده از ثبـــات سیاســـی
و اقتصـــادی کمتـــری برخـــوردار باشـــد ،فضـــای
نامطمئنت ــری پی ــش روی واردکنن ــده خواه ــد ب ــود و
ل ــذا تمای ــل واردکنن ــده ب ــرای خری ــد کاال و خدم ــات
از آن کشــور تقلیــل خواهــد یافــت .از طــرف دیگــر هــر
دو سیســتم سیاســی و اقتصــادی کشــور درهمتنیــده
و تعام ــل گس ــتردهای بی ــن آنه ــا حاک ــم اس ــت .ل ــذا
ثبـــات و وجـــود امنیـــت در یکـــی منجـــر بـــه ثبـــات
دیگــری خواهــد شــد و بــه همــان نســبت بیثباتــی در
هرک ــدام ب ــه دیگ ــری س ــرایت خواه ــد ک ــرد .چنانچ ــه
کش ــور ب ــه بیثبات ــی و ناامن ــی اقتص ــادی و سیاس ــی
دچ ــار ش ــود ،ریس ــک واردکنن ــدگان ،صادرکنن ــدگان
و ســـرمایهگذارانی کـــه از ســـایر کشـــورها بـــا آنهـــا
بـــه معاملـــه میپردازنـــد ،افزایـــش خواهـــد یافـــت.
ل ــذا در بخ ــش س ــوم مکانی ــزم ه ــای ارتق ــای تقاض ــا،
ســـازوکارهای پوشـــش ریســـکهای سیاســـی و
غیرتج ــاری خر ی ــداران محص ــوالت ایران ــی بررس ــی
و راهکارهایـــی بـــرای آن ارائـــه شـــده کـــه میتوانـــد
عاملـــی تأثیرگـــذار بـــر افزایـــش تقاضـــای خریـــداران
کاال و خدمـــات برقـــی ایـــران باشـــد .ازجملـــه ایـــن
راهکاره ــا افزای ــش تضامی ــن حاکمیت ــی  ،گس ــترش
خدمـــات بیمـــهای و اســـتفاده از ســـازمانهای
میانجـــی در کشـــور مقصـــد بـــوده اســـت.
 2-2تدوی ــن راهکاره ــای افزای ــش رقابتپذی ــری
شـــرکتهای ایرانـــی بـــرای حضـــور در بازارهـــای
بینالمللـــی (افزایـــش قـــدرت عرضـــه)
ع ــاوه ب ــر ارتق ــای تقاض ــا ،ارائ ــه راهکارهای ــی ب ــرای
افزای ــش س ــهم ب ــازار ش ــرکتهای ایران ــی م ــورد نی ــاز
اســـت کـــه قـــدرت عرضـــه و تـــوان رقابتپذیـــری
بنگاهه ــا را در مقاب ــل س ــایر رقب ــا ارتق ــا بخش ــد .ب ــه
ای ــن منظ ــور ،راهکاره ــای تقویتکنن ــده و مش ــوقی
مـــورد نیـــاز اســـت کـــه قـــدرت عرضـــه بنگاههـــای
ایران ــی را فزون ــی بخش ــد؛ ام ــا توج ــه ب ــه ای ــن ام ــر ک ــه
اســـتفاده از ایـــن مشـــوقها بایـــد در اختیـــار چـــه
گروهـــی از شـــرکتها ،بـــا چـــه مشـــخصات فنـــی و
مدیریت ــی ق ــرار بگی ــرد بس ــیار حائ ــز اهمی ــت اس ــت.
لـــذا بـــرای تخصیـــص بهینـــه مزایـــا و مشـــوقهای
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نگاهی به سند
توسعه صادرات
صنعت برق
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همکاریهای بین بنگاههای ایرانی جهت تقویت عرضه
همکاریهای مالی

همکاریهای فناورانه

کنسرسیوم صادراتی

انتقال و اشتراک سهام شرکتی
تشکیل شرکت پروژه
انجام تحقیق و توسعه مشترک
اعطای امتیاز بهرهبرداری از فناوری
کنسرسیوم فروش
کنسرسیوم صادراتی

همکاریهای بین بنگاههای ایرانی و خارجی جهت حضور در زنجیره تأمین جهانی
سرمایهگذاری مشترک بینالمللی
تأسیس کارخانه یا شرکت در کشور مقصد تحت مجوز شرکت ایرانی
مشارکت پروژهای

50
تحلیل روز

هـــدف ایـــن
صادراتـــی ضـــروری اســـت گـــروه
ِ
سیاســـتگذاریها مشخصشـــده و تـــاش شـــود
ت ــا متناس ــب باصاحی ــت ش ــرکتها و ب ــا ش ــناخت
نظاممنـــد آنهـــا ،مشـــوقها تخصیـــص یابـــد تـــا
بازدهـــی منابـــع بـــرای حداکثـــر نمـــودن صـــادرات
بخــش بــرق بهینــه شــود .بــرای ایجــاد نظــام ارزیابــی
و رتبهبن ــدی ش ــرکتهای صادرات ــی ،ابت ــدا ارکان آن
تش ــکیل میش ــود ،س ــپس مطاب ــق فراین ــد ارزیاب ــی و
براســاس معیارهــای ارزیابــی ،شــرکتهای متقاضــی
رتبهبنـــدی میشـــوند .در گـــزارش تفصیلـــی «ارکان
نظ ــام رتبهبن ــدی»« ،فراین ــد ارزیاب ــی» و «معیاره ــای
ارزیاب ــی» تش ــریح ش ــده اس ــت .برخ ــی از معیار ه ــای
کلیـــدی و اساســـی کـــه در هـــر مـــدل ارزیابـــی بایـــد
لحـــاظ شـــوند ،ارائهشـــده اســـت .ایـــن معیارهـــا در
س ــه دس ــته «س ــوابق کاری»« ،ت ــوان مال ــی» و «ت ــوان
مدیریتـــی و فنـــی» قـــرار میگیرنـــد.
از دیگـــر پیـــش نیازهـــای ارائـــه راهکارهـــای توســـعه
صادرات ــی ،تعیی ــن مناب ــع مال ــی جه ــت پیادهس ــازی
مکانیـــزم توســـعه صـــادرات اســـت؛ بنابرایـــن در
هنـــگام هدفگـــذاری و تعییـــن ابزارهـــای تقویـــت
ص ــادرات ،الزم اس ــت ک ــه هزینهه ــای اج ــرای ای ــن
راهکاره ــا ،منب ــع مال ــی آنه ــا و ریس ــکهای هری ــک
مشـــخص شـــود؛ بهنحویکـــه بـــدون وابســـتگی
بـــه منابـــع یارانـــهای و کمکهـــای بیرونـــی بتـــوان
منابـــع موردنیـــاز را خلـــق و مصـــرف نمـــود .یکـــی از
راهکارهـــای خوداتـــکا صنعـــت بـــرق بـــرای تأمیـــن
مالـــی سیاســـتهای صادراتـــی در ایـــن صنعـــت
تشـــکیل یـــک صنـــدوق اختصاصـــی صـــادرات
ب ــرق و ان ــرژی از مح ــل نش ــت جری ــان مال ــی حاص ــل
از صـــادرات انـــرژی بـــرق اســـت .ایـــن «صنـــدوق
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پشـــتیبانی از صـــادرات صنعـــت بـــرق و انـــرژی»
در صـــورت تشـــکیل توســـط وزارت نیـــرو ،میتوانـــد
درصـــدی از خالـــص درآمدهـــای حاصـــل از
ص ــادرات ان ــرژی ب ــرق را متمرک ــز نم ــوده و س ــپس از
منابــع حاصــل بــا رویکــرد ســرمایهگذاری خطرپذیــر،
جهـــت ســـرمایهگذاری و پشـــتیبانی از پروژههـــای
ص ــادرات خدم ــات فن ــی و مهندس ــی ح ــوزه ب ــرق و
ان ــرژی اس ــتفاده نمای ــد ،همچنی ــن از مح ــل عوای ــد
حاصـــل از ســـرمایهگذاریهای انجامشـــده ،بـــرای
امـــور ترویجـــی و حمایتـــی اقـــدام گـــردد.
پـــس از تشـــریح دو پیشنیـــاز فـــوق ،راهکارهـــای
توس ــعه ص ــادرات ب ــا دو مح ــور کل ــی تش ــریح گردی ــد:
 .1تدویـــن راهکارهـــای تقویتکننـــده شـــرکتهای
صادرکننــده فعلــی بــرای حضــور بیشــتر در بازارهــای
بینالمللـــی
 .۲تدویــن راهکارهــای ارتقــای ظرفیــت شــرکتهای
واجــد شــرایط جهــت ورود بــه بازارهــای جهانــی
در جــدول  5خاصــهای از ایــن راهکارهــا آورده شــده
اســت.
همچنیـــن اســـتفاده از تواناییهـــای شـــرکتهای
ایران ــی بهص ــورت جمع ــی و تش ــکیل همکاریه ــای
فـــی مابیـــن یکـــی دیگـــر از روشهـــای افزایـــش
تـــوان رقابتـــی صادرکننـــدگان ایرانـــی اســـت .در
ادامـــه مدلهـــای همـــکاری تجـــاری اصلـــی بیـــن
بنـــگاه هـــای ایرانـــی ذکـــر شـــد و موانـــع اجرایـــی
شـــدن همکاریهـــا و نیـــز دالیـــل عـــدم موفقیـــت
کنسرس ــیومها تش ــریح ش ــد .همچنی ــن ش ــیوههای
همـــکاری تجـــاری بیـــن بنگاههـــای ایرانـــی و
خارج ــی بررس ــی گردی ــد .در ج ــدول  ۶خاص ــه ای
از مدلهـــای همـــکاری بیـــن بنگاههـــای فعـــال در

صنعـــت بـــرق و انـــرژی عنـــوان شـــده اســـت.
ازجملـــه راهکارهـــای گســـترش و تقویـــت
همکاریه ــای بی ــن بنگاهه ــای فع ــال در صنع ــت
بـــرق ،مـــی تـــوان بـــه بهبـــود عملکـــرد ســـازمانهای
میانج ــی و ایج ــاد و توس ــعه ش ــرکتهای مدیری ــت
خدمـــات صـــادرات اشـــاره نمـــود.
در پایـــان بخـــش مربـــوط بـــه تدویـــن راهکارهـــا و
مکانیـــزم هـــای افزایـــش عرضـــه کاال و خدمـــات
صنعـــت بـــرق در بازارهـــای جهانـــی ،بـــه بررســـی
ریس ــک ه ــای سیاس ــی و تج ــاری دررون ــد ص ــادرات
پرداخت ــه ش ــده اس ــت ،چرا ک ــه ب ــروز عوامل ــی مانن ــد
تحریمهـــای سیاســـی و قطـــع روابـــط تجـــاری بیـــن
کشـــورها کـــه بهواســـطه اراده سیاســـی خـــارج از
بنگاههـــای اقتصـــادی رخ میدهـــد ،ایـــن رونـــد را
مختـــل نمـــوده و صادرکننـــده را در تنگنـــای مالـــی
و اعتبـــاری قـــرار میدهـــد و ممکـــن اســـت منجـــر
ب ــه ناتوان ــی وی در ایف ــای بهموق ــع س ــایر تعه ــدات،
از دســـت دادن فرصـــت هـــای ســـرمایه گـــذاری و
صادراتـــی در ســـایر پروژههـــا و باالخـــره تضعیـــف
اعتبـــار و نـــام تجـــاری شـــود.
در راس ــتای تأمی ــن امنی ــت مال ــی صادرکنن ــدگان و
درنتیج ــه توس ــعه مؤث ــر ص ــادرات غیرنفت ــی کش ــور،
صن ــدوق ضمان ــت ص ــادرات ای ــران بهعن ــوان یک ــی
از زیرمجموعههـــای وابســـته بـــه وزارت صنعـــت،
معـــدن و تجـــارت باشـــخصیت مالـــی و حقوقـــی
مســتقل ،وظایــف و اختیاراتــی از جملــه صــدور انــواع
بیم ــه نام ــه جه ــت پوش ــش ریس ــک ه ــای سیاس ــی و
تج ــاری ص ــادرات را برعهدهگرفت ــه اس ــت .ب ــا توج ــه
بـــه اطاعـــات موجـــود در گزارشهـــای ســـاالنه و
نیـــز اطاعـــات دریافتـــی از صنـــدوق ضمانـــت
صــادرات ،عملکــرد صنــدوق در خصــوص پوشــش
ریس ــک صادرکنن ــدگان ،از حی ــث تع ــداد مح ــدود
مـــی باشـــد ،هرچنـــد کـــه مجمـــوع مبالـــغ پوشـــش
ِ
دادهشــده ،حداکثــر ظرفیــت مالــی صنــدوق را نشــان
م ــی ده ــد ک ــه ای ــن ام ــر بیانگ ــر تخصی ــص انتف ــاع
حاصـــل از فعالیـــت صنـــدوق بـــه صنایـــع خـــاص
(علیالخص ــوص پتروش ــیمی) و قرارداده ــای ب ــزرگ
دولت ــی اس ــت .درحالیک ــه نی ــاز اس ــت ک ــه بخش ــی
از فعالیتهـــای صنـــدوق ،در قالـــب حمایـــت از
بخ ــش خصوص ــی در س ــایر صنای ــع متمرک ــز ش ــود.
بــرای ایــن منظــور ابتــدا الزم اســت کــه تــا حــد امــکان
تعه ــدات س ــنوات گذش ــته تعیی ــن تکلی ــف ش ــده
و باه ــدف ت ــداوم فعالیته ــای صن ــدوق ،بودج ــه
جبرانـــی بـــرای خســـارات پرداختـــی اختصـــاص
داده ش ــود .پ ــس از ش ــفافیت اطاع ــات از عملک ــرد
صنـــدوق ،نحـــوه توزیـــع ایـــن خدمـــات ،بررســـی
و اعـــام مـــی شـــود ،بهنحویکـــه جایـــگاه بخـــش
خصوصـــی در بهرهمنـــدی از آنهـــا مشخصشـــده
و از تجم ــع ارائ ــه خدم ــات ب ــه بخ ــش خ ــاص و ی ــا
صنعـــت خـــاص و تمرکـــز فرصتهـــای حمایتـــی
صن ــدوق در ی ــک ح ــوزه ممانع ــت ب ــه عم ــل آی ــد.

ب ــا توج ــه ب ــه محدودی ــت س ــقف پذی ــرش ریس ــک
صنـــدوق (تـــا ده برابـــر ســـرمایه) ظرفیـــت پذیـــرش
قراردادهــای جدیــد توســط صنــدوق و ارائــه خدمــات
بیمـــه ای و ضمانتنامـــهای محدودشـــده اســـت؛
ل ــذا افزای ــش س ــرمایه صن ــدوق ام ــری اجتنابناپذی ــر
اس ــت.
عــاوه بــر بحــث ســرمایهای ،گســترش فعالیتهــای
صنـــدوق و ارائـــه خدمـــات بـــه بخـــش خصوصـــی
و صنایـــع کوچـــک و متوســـط ،مســـتلزم ســـازمان و
س ــازوکار گس ــترده ت ــری اس ــت ک ــه در ش ــرایط فعل ــی
و لـــزوم اســـتفاده از فرصـــت هـــا در اســـرع وقـــت در
ش ــرایط تحری ــم ،امکانپذی ــر نیس ــت .ل ــذا گس ــترش
اســـتفاده از ظرفیـــت صنـــدوق هـــای پولـــی و
اعتب ــاری ،کارگ ــزاری ه ــا ،بیم ــه گ ــذاران خصوص ــی
و  ...مـــی توانـــد در تســـریع و تســـهیل فرآینـــد ارائـــه
خدمـــات پوشـــش ریســـک بـــه صادرکننـــدگان،
مفی ــد واق ــع ش ــود .در ح ــوزه ب ــرق و ان ــرژی ،اس ــتفاده
از منابـــع مالـــی صنـــدوق پشـــتیبانی از صـــادرات
کاال و خدمـــات صنعـــت بـــرق ،جهـــت پوشـــش
بخش ــی از ریس ــک تحمیلش ــده و ایج ــاد انگی ــزه و
توجیهپذی ــری ورود ای ــن نهاده ــا ب ــه ب ــازار مال ــی ح ــوزه
ب ــرق ض ــروری اس ــت.
از ســـوی دیگـــر بـــا توجـــه بـــه محدودیـــت مالـــی
صنـــدوق ضمانـــت صـــادرات ،تنظیـــم ســـازوکار
حمایتـــی بـــرای شـــرکتهای بیمـــه خصوصـــی
بایـــد مدنظـــر قـــرار گیـــرد؛ چراکـــه ورود بیمـــه گـــران
خصوص ــی ب ــه فض ــای بیم ــه صادرات ــی ،ب ــه دلی ــل
بـــاال بـــودن ریســـک تجـــاری و سیاســـی ایـــران و
ً
کش ــورهای مقص ــد (ک ــه عمدت ــا کش ــورهایی باثب ــات
پایی ــن اقتص ــادی و سیاس ــی هس ــتند مانن ــد ع ــراق
و افغانس ــتان و س ــوریه) تاکن ــون جذابی ــت چندان ــی
نداشــته اســت ،لیکــن چنانچــه درصــدی از ریســک
بیم ــه گ ــران خصوص ــی از مح ــل مناب ــع تخصیص ــی
حمایـــت از صنعـــت بـــرق پوشـــش داده شـــود و
اعتبارســنجی خریــداران توســط صنــدوق ضمانــت
ص ــادرات ص ــورت گرفت ــه و در اختی ــار ش ــرکتهای
بیم ــه ق ــرار داده ش ــود ،تمای ــل بیم ــه گ ــر ب ــرای عق ــد
ق ــرارداد بیش ــتر خواه ــد ش ــد .تعیی ــن درص ــد پوش ــش
ریســـک از محـــل منابـــع مذکـــور ،مســـتلزم ایجـــاد
کارگـــروه و محاســـبه ریســـک اســـت.
-3-2تدویـــن راهکارهـــای افزایـــش کیفیـــت
و دسترســـی بـــه صنایـــع و خدمـــات پشـــتیبان
(ارتقــای خدمــات پشــتیبان صــادرات تجهیــزات و
خدمـــات بـــرق)
در صــادرات کاال و خدمــات صنعــت بــرق و انــرژی،
نی ــاز ب ــه صنای ــع و خدم ــات پش ــتیبانی اس ــت ک ــه
ع ــاوه ب ــر تأمی ــن مناب ــع مال ــی پروژهه ــا ب ــه تس ــهیل
فراینـــد صـــادرات و تســـریع آن کمـــک کننـــد .ایـــن
خدم ــات پش ــتیبان ب ــه دو گ ــروه اصل ــی و پرکاربردت ــر
شـــامل خدمـــات شـــبکه بانکـــی و خدمـــات

قابلارائ ــه در بازاره ــای مال ــی جه ــت تأمی ــن مال ــی
تقســـیمبندی شـــده اســـت.
الـــف) اســـتفاده از شـــبکه بانکـــی بـــرای ارائـــه
خدمــات کارآمــد پولــی و بانکــی بــه صادرکننــدگان
بانــک مرکــزی بهعنــوان یکنهــاد پولــی ،بــه اقتضــای
شـــرایط اقتصـــادی حاکـــم ،سیاســـتهای پولـــی،
اعتبـــاری و نظارتـــی کشـــور را تعییـــن مـــی نمایـــد.
ب ــا اس ــتناد ب ــه آماره ــای ارائ ــه ش ــده توس ــط بان ــک
مرک ــزی ،عملک ــرد نظ ــام بانک ــی در ارائ ــه خدم ــات
بانکــی بینالمللــی و تأمیــن مالــی صادراتــی مطابــق
نی ــاز موج ــود نمیباش ــد و ض ــروری اس ــت ک ــه عل ــل
آن از ســـوی بانـــک مرکـــزی بهعنـــوان نهـــاد متولـــی
نظــام بانکــی موردبررســی قــرار گیــرد .در یــک بررســی
اجمالـــی علـــل زیـــر را میتـــوان بهعنـــوان عوامـــل
تأثیرگ ــذار مط ــرح نم ــود:
 تغییـــرات اقتصـــادی و سیاســـی کـــه باعـــثپیشبینیناپذیـــری متغیرهـــای ایجـــاد ریســـک
مانن ــد ن ــرخ ت ــورم و ن ــرخ ارز میگ ــردد ک ــه درنتیج ــه
ســـرمایهگذاران و بانکهـــا جهـــت ورود بـــه
پروژهه ــای دیرب ــازده صادرات ــی را کاه ــش میده ــد.
 عـــدم اطمینـــان از نقدپذیـــری وثایـــقعلیالخصـــوص ســـفته و امـــا ک ترهینـــی و
نبـــود تنـــوع در ابزارهـــای تضمیـــن تســـهیات،
بهعنوانمثـــال شـــرکتهای بیمـــه تســـهیات و
ضمانـــت.
صندوقهـــای
 ت ــورم و انتظ ــارات تورم ــی منج ــر ب ــه افزای ــش ن ــرخبه ــره اس ــمی میش ــود  ،ای ــن خ ــود باع ــث ب ــاال رفت ــن
هزینههــای عملیاتــی بانــک و بهــای تمامشــده پــول
در سیس ــتم بانک ــی میش ــود .ل ــذا تخصی ــص پ ــول
ً
گرانقیم ــت ،صرف ــا در بخ ــش ه ــای اقتص ــادی ب ــا
ســودآوری بــاال کــه درنتیجــه بهــرهوری و کارایــی بــاال
دارنـــد ،توجیهپذیـــر میشـــود.
 بـــه علـــت تحریمهـــای موجـــود ،امـــکانارائـــه خدمـــات بانکـــی بینالمللـــی بهطـــرف
قرارداده ــای خارج ــی وج ــود ن ــدارد .ازجمل ــه ص ــدور
ضمانتنامـــه بـــه نفـــع شـــرکتهای خارجـــی ،در
حـــال حاضـــر میســـر نیســـت .همچنیـــن گشـــایش
اعتب ــار اس ــنادی علیالخص ــوص اعتب ــار اس ــنادی
صادرات ــی ب ــه دلی ــل ع ــدم ارتب ــاط بانکه ــای ایران ــی
بـــا جامعـــه جهانـــی ارتباطـــات مالـــی بینبانکـــی
 ،امکانپذیـــر نبـــوده و بانکهـــا بـــرای ارائـــه
خدمـــات بـــه صادرکننـــدگان ملـــزم بـــه اســـتفاده از
خدمـــات بانکهـــای واســـط هســـتند کـــه وجـــود
ایـــن واســـطهها ،نـــرخ کارمـــزد خدمـــات را بـــرای
صادرکننـــده افزایـــش میدهـــد.
بــرای بهبــود ارائــه خدمــات بانکــی بــه صادرکننــدگان
صنعـــت بـــرق و انـــرژی ،راهکارهایـــی شناســـایی
ش ــده اس ــت ک ــه ازجمل ــه آن ه ــا میت ــوان ب ــه نظ ــارت
بــر نحــوه توزیــع تســهیات ،اعطــای امتیــاز و اعمــال
سیاس ــتهای تش ــویقی ب ــه بان ــک ه ــا ،تأمی ــن م ــازاد
هزینههـــای بانکـــی ناشـــی از تحریمهـــا ،انعقـــاد

قرارداده ــای مناس ــب بانک ــی و دریاف ــت خدم ــات
از بانکهـــای خارجـــی و پذیـــرش و مقبولیـــت
سیس ــتم بانک ــی ای ــران در خ ــارج از کش ــور ،انتخ ــاب
بان ــک عام ــل ان ــرژی و ارائ ــه خدم ــات اختصاص ــی
بانکـــداری شـــرکتی بـــه صنعـــت بـــرق و انـــرژی،
خریـــد دیـــن ارزی و پرداخـــت تســـهیات در قبـــال
مطالب ــات ش ــرکت اش ــاره نم ــود.
ب) تدوی ــن راهکاره ــای اس ــتفاده از تأمی ــن مال ــی
ب ــرای پروژهه ــای ص ــادرات تجهی ــزات و خدم ــات
مهندس ــی ب ــرق و ان ــرژی
پروژههـــای احـــداث تأسیســـات زیرســـاختی برقـــی
ماننـــد ســـاخت نیروگاههـــا ،خطـــوط و پســـتهای
انتقـــال و توزیـــع ســـرمایهگذاریهای بزرگمقیـــاس
محســوب میشــوند کــه در اکثــر مواقــع تأمیــن منابــع
مالـــی آن از منابـــع داخلـــی شـــرکتهای صنعـــت
وج ــود ن ــدارد و نیازمن ــد اس ــتفاده از بازاره ــای مال ــی
و ســـرمایه میباشـــند .جـــذب ایـــن منابـــع از بـــازار
س ــرمایه و مدیری ــت ریس ــکهای آن ب ــرای اس ــتفاده
در پروژههـــا ،توســـط نهادهـــای مالـــی واســـطهای
مانن ــد بانکه ــای تج ــاری و بانکه ــای س ــرمایهای
(شـــرکتهای تأمیـــن ســـرمایه) انجـــام میشـــود.
در حـــال حاضـــر بانکهـــای تجـــاری کشـــور ،بـــه
ش ــکل مح ــدودی در تأمی ــن مال ــی صنع ــت ب ــرق و
پروژههـــای احـــداث مشـــارکت دارنـــد .بـــه همیـــن
خاطـــر اســـتفاده از ظرفیـــت شـــرکتهای تأمیـــن
س ــرمایه ب ــرای ج ــذب مناب ــع مال ــی از ب ــازار س ــرمایه
میتوانــد نقــش مؤثــری در تأمیــن مالــی صنعــت بــرق
ایف ــا کن ــد.
بــا توجــه بــه نیــاز صنعــت بــرق و انــرژی و ابعــاد مالــی
آن ،تأســیس یــک شــرکت تأمیــن ســرمایه تخصصــی
در حــوزه بــرق و انــرژی راهــکاری اســت کــه میتوانــد
ب ــا تس ــهیلگری نهاده ــای صنف ــی مانن ــد س ــندیکای
صنع ــت ب ــرق ای ــران محق ــق ش ــود .برخ ــی ابزاره ــای
مال ــی و روشه ــای تأمی ــن مال ــی ک ــه در پروژهه ــای
صادراتـــی کاال و تجهیـــزات و خدمـــات فنـــی و
مهندســـی صنعـــت بـــرق و انـــرژی قابلاســـتفاده
خواهنـــد بـــود شـــامل اســـتفاده از ســـرمایهگذاری
خطرپذیـــر ،اجـــاره بهشـــرط تملیـــک داراییهـــای
ســـرمایهای و انتشـــار اوراق مشـــارکت و صکـــوک
ارزی عن ــوان ش ــده اس ــت .ای ــن خدم ــات میتوانن ــد
توســط شــرکت تأمیــن ســرمایه بهصــورت تخصصــی
در صنع ــت ب ــرق ارائ ــه ش ــوند.
 -3تدوی ــن نقش ــه راه توس ــعه ص ــادرات صنع ــت
ب ــرق
هـــدف از گـــزارش فصـــل ســـوم ،تدویـــن نقشـــه راه
توســـعه صـــادرات بخـــش بـــرق و انـــرژی بـــر پایـــه
مطالع ــات ص ــورت گرفت ــه در فص ــول قب ــل اس ــت.
بــرای ایــن منظــور ،ابتــدا پانلــی بــا حضــور نمایندگانــی
از بخ ــش «صنع ــت»« ،دول ــت» و «دانش ــگاه» برگ ــزار
گردیــد و بــر اســاس نظــرات ارائــه شــده در ایــن پانــل از
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بخش

موضوع

مطلوبیت

تحققپذیری

1

برنامهها و اقدامات در حوزه ارتقای تقاضا

۴.۴

3.3

۲

برنامهها و اقدامات باهدف افزایش قدرت عرضه

۴.۲

3.۴

3

راهکارهای ارتقای خدمات پشتیبان صادرات تجهیزات و خدمات برق (مالی و بانکی)

۴.۴

۲.7

طریــق پرسشــنامه ،میــزان مطلوبیــت و تحققپذیــری
هری ــک از راهکاره ــای ارائ ــه ش ــده در ف ــاز دوم ،م ــورد
ارزیابــی قــرار گرفــت .پــس از ایــن مرحلــه ،بــر اســاس
مــدل مدیریــت نتیجــه محــور ( ،)RBMراهکارهایــی
ک ــه از باالتری ــن مطلوبی ــت و تحققپذی ــری برخ ــوردار
بودن ــد ،جه ــت ترس ــیم نقش ــه راه توس ــعه ص ــادرات
م ــورد اس ــتفاده ق ــرار گرفتن ــد ،س ــپس بودج ــه م ــورد
نیـــاز و زمانبنـــدی هـــر یـــک از راهکارهـــا جهـــت
تس ــهیل اجرای ــی ش ــدن آن ه ــا تعیی ــن گردی ــد.
در پایـــان چشـــمانداز توســـعه صـــادرات کاال و
خدم ــات صنع ــت ب ــرق ب ــا توج ــه ب ــه س ــناریوهای
مختلـــف در ســـالهای آتـــی (دوره زمانـــی اجـــرای
نقشـــه راه) تدویـــن شـــد.

5۲
تحلیل روز

 1-3ارزیابی راهبردهای توسعه صادرات
پــس از بحــث و بررســی نظــرات اعضــای پانــل ،بــرای
ارزیاب ــی کم ــی نقط ــه نظ ــرات ارائهش ــده ،پرسش ــنامه
بررســـی «مطلوبیـــت» و «تحققپذیـــری» هـــر یـــک
از راهکاره ــا تحلی ــل ش ــد و ب ــا اس ــتفاده از نظ ــرات
خب ــرگان ماتری ــس ارزیاب ــی مطلوبیت/تحققپذی ــری
سیاســـتها و راهبردهـــای ارائهشـــده تدویـــن
گردیـــد .در جـــدول  7میانگیـــن نمـــرات ارزیابـــی
مجموع ــه راهکاره ــای ارائهش ــده در بخ ــش «ارتق ــای
تقاضـــا»« ،افزایـــش قـــدرت عرضـــه» و «ارتقـــای
خدمــات پشــتیبان صــادرات تجهیــزات و خدمــات
بـــرق» بـــر اســـاس دو معیـــار «میـــزان مطلوبیـــت» و
«تحققپذی ــری» ارائهش ــده اس ــت( .حداکث ــر امتی ــاز
بـــرای هـــر سیاســـت 5 ،میباشـــد).
بـــا توجـــه بـــه پاســـخهای ارائهشـــده در خصـــوص
برنامهه ــا و اقدام ــات ،مطلوبی ــت راهکاره ــا بس ــیار
بـــاال بـــوده لیکـــن میانگیـــن امتیـــاز تحققپذیـــری
راهکارهــای از امتیــاز کمتــری برخــوردار بــوده اســت.
همچنیـــن تحققپذیـــری راهکارهـــای ارتقـــای
خدمـــات پشـــتیبان در دو حـــوزه خدمـــات بانکـــی
و بـــازار ســـرمایه ،امتیـــاز پایینتـــری نســـبت بـــه دو
گـــروه راهـــکار دیگـــر داشـــته کـــه نشـــان از آن دارد
ک ــه ای ــن اف ــراد دش ــواریها و موان ــع اجرای ــی ش ــدن
ایـــن راهکارهـــا را بیـــش از دو گـــروه راهـــکار قبلـــی
دانســـته اند.
در ادامـــه نتایـــج بهدســـتآمده از هریـــک از
ماتریسهـــا در ســـه بخـــش «ارتقـــای تقاضـــا»،
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«افزایـــش قـــدرت عرضـــه» و «ارتقـــای خدمـــات
پشـــتیبان صـــادرات تجهیـــزات و خدمـــات بـــرق»
ترس ــیم و تحلی ــل گردی ــد .ب ــر اس ــاس روششناس ــی
اولویتگـــذاری بـــر اســـاس ماتریسهـــای
تصمیمگیـــری دومعیـــاره (دوبعـــدی) ،تمـــام
گزینههـــای مطابـــق از هـــر دو منظـــر ،رتبهبنـــدی
شـــدند.
پسازآنکـــه ایـــن راهکارهـــا تحلیـــل شـــدند،
مطلوبتریـــن و تحققپذیرتریـــن آنهـــا براســـاس
اولویتگــــــ ــذاری ماتریــــــ ــسهای تصمـــــــــ ــیمگیری
انتخــاب شــدند .ازآنجاکــه برخــی از ایــن راهکارهــای
منتخـــب ،مســـتلزم ایجـــاد و یـــا احیـــای نهادهـــای
پش ــتیبانی بودن ــد ک ــه ب ــر ه ــر دو نظ ــام افزای ــش عرض ــه
و ارتقــای تقاضــا اثرگــذار باشــندُ ،بعــد چهارمــی بــرای
ترســیم نقشــه راه درنظــر گرفتــه شــد کــه تحــت عنــوان
«نهادس ــازی» از آن ی ــاد ش ــده اس ــت.
 2-3نقشه راه توسعه صادرات
ب ــرای ترس ــیم نقش ــه راه توس ــعه ص ــادرات صنع ــت
بــرق ،بــا اســتفاده از نتایــج ارزیابیهــای راهکارهــای
مرحلـــه قبـــل و بـــا بهکارگیـــری مـــدل ،RBM
راهکاره ــای ارائهش ــده ،بهص ــورت سلس ــله زنجی ــره
اهـــداف تدویـــن شـــدند و نتیجـــه آن در نقشـــه
نم ــودار  7ترس ــیم گردی ــد .ای ــن نقش ــه دارای دو بع ــد
اصلـــی و ســـه الیـــه از اهـــداف و برنامـــه در چهـــار
حـــوزه میباشـــد .محـــور عمـــودی نشـــاندهنده،
بـــازه زمانـــی برنامـــه پنجســـاله اســـت کـــه از ســـال
 1399ت ــا س ــال  1۴0۴را در برمیگی ــرد ،مح ــور افق ــی،
نشـــاندهنده بازیگـــران و نهادهایـــی اســـت کـــه در
اج ــرای برنام ــه راهب ــردی توس ــعه ص ــادرات ،ایف ــای
نقـــش میکننـــد .ایـــن نهادهـــا شـــامل ســـه گـــروه
«ســندیکای صنعــت بــرق» بــا حمایــت و پشــتیبانی
اتـــاق بازرگانـــی تهـــران و شـــرکت مادرتخصصـــی
ســـاتکاب« ،نهادهـــای سیاســـتگذار و متولـــی»
و «صاحبـــان کســـبوکار ،خریـــداران خارجـــی،
صنای ــع پش ــتیبان» میباش ــد ک ــه ش ــامل  ۲3مج ــری
مجــزا از جملــه صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران،
دولــت (وزارتخانههــا) ،بانــک مرکــزی ج.ا.ا ،ســازمان
توس ــعه تج ــارت و  ...میباش ــند .همانط ــور ک ــه در
نقش ــه راه توس ــعه ص ــادرات دی ــده میش ــود ،ه ــر ی ــک
از راهبردهــا در یــک زنجیــره ســه الیــهای «خروجــی یــا

برون ــداد کوتاهم ــدت» و «دس ــتاوردهای میانم ــدت»
و «دس ــتاوردهای بلندم ــدت» طبقهبندیش ــدهاند.
ایـــن راهبردهـــا در چهـــار گـــروه شـــامل افزایـــش
رقابتپذیـــری عرضـــه ،ارتقـــا تقاضـــا ،نهادســـازی
عرضـــه و تقاضـــا و ارتقـــای خدمـــات پشـــتیبان
طبقهبندیش ــدهاند .اث ــر نهای ــی ای ــن برنام ــه تحق ــق
چش ــمانداز ص ــادرات بخ ــش ب ــرق میباش ــد ک ــه در
بخـــش بعـــدی ارائـــه میشـــود.
در مرحلـــه اول ،اســـناد سیاســـتی و طرحهـــای
توس ــعهای تدوی ــن میش ــود .ای ــن مرحل ــه ت ــا پای ــان
ســـال  1۴00بـــه انجـــام مـــی رســـد .ایـــن مرحلـــه بـــا
مســـئولیت ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران بـــه
عن ــوان مج ــری پی ــش ب ــرده میش ــود هرچن ــد ک ــه ب ــا
توج ــه ب ــه محدودی ــت مناب ــع ای ــن تش ــکل ،اج ــرای
آنه ــا بهتنهای ــی توس ــط س ــندیکای صنع ــت ب ــرق
ممکـــن نبـــوده و انتظـــار مـــیرود در ایـــن مرحلـــه
اتـــاق بازرگانـــی ،صنایـــع ،معـــادن و کشـــاورزی بـــه
عنـــوان نهـــاد اصلـــی بخـــش خصوصـــی و شـــرکت
مادرتخصصــی ســاتکاب بــه عنــوان پشــتیان صنایــع
صنعـــت بـــرق ،حمایتهـــای الزم را بـــرای اجـــرای
ای ــن فعالیته ــای ای ــن مرحل ــه ب ــه عم ــل آوردن ــد.
در مرحلـــه دوم کـــه بـــازه زمانـــی  1۴01تـــا  1۴0۲را در
برمیگیـــرد ،طرحهـــا و اســـناد سیاســـتی مرحلـــه
اول ،بـــا اجـــرای پروژههـــای حمایتگـــری (رایزنـــی
و متقاعدســـازی ذینفعـــان و سیاســـتگذاران)
بـــه تصویـــب نهادهـــای تصمیـــم گیرنـــده میرســـد
و نهادهـــای مـــورد نیـــاز تأســـیس میشـــود .ایـــن
تغیی ــرات توس ــط نهاده ــای حاکمیت ــی و مؤسس ــات
ذینفـــع ،در بخـــش بـــرق بـــه اجـــرا درمیآیـــد.
در مرحلـــه آخـــر (ســـالهای  1۴03الـــی ،)1۴0۴
صـــادرات و تجـــارت برونمـــرزی بـــه علـــت بهبـــود
عملک ــرد صاحب ــان کس ــبوکار ،خر ی ــداران خارج ــی
و بخشهـــای پشـــتیبان ازجملـــه بانکهـــا،
شـــرکتهای بیمـــه و  ...بیشـــتر میشـــود و انتظـــار
مـــیرود صـــادرات کاال و خدمـــات صنعـــت بـــرق
تحـــت تأثیـــر «ارتقـــای تقاضـــا»« ،رقابتپذیـــری
عرض ــه» و «بهب ــود صنای ــع پش ــتیبان» توس ــعه یاب ــد.
راهبرده ــای توس ــعه ص ــادرات در ج ــدول  8تش ــریح
شـــده اســـت.
در ایــن بخــش از تدویــن نقشــه راه توســعه صــادرات،
پ ــس از آن ک ــه هری ــک از  1۲برنام ــه ف ــوق ب ــه تفکی ــک
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جدول  -8راهبردهای توسعه صادرات کاال و تجهیزات برقی و خدمات فنی و مهندسی برق و انرژی

اثر نهایی

برنامههای راهبردی توسعه صادرات بخش برق و انرژی

نهادسازی توسعه عرضه و تقاضا

 -1نظام ارزیابی و رتبهبندی
 -۲توسعه سامانه اطاعات بازارهای هدف و فرصتهای صادراتی و مقررات حاکم
 -3توسعه شرکت مدیریت خدمات صادرات ( )EMCتخصصی صنعت برق
 -۴صندوق پشتیبانی از صادرات بخش برق و انرژی

ارتقای تقاضا

 -5توسعه دیپلماسی تجاری
 -۶پوشش ریسکهای غیرتجاری خریداران

افزایش قدرت رقابتپذیری عرضه

 -7توسعه و اختصاصی سازی خدمات صندوق ضمانت صادرات در بخش برق و انرژی
 -8گسترش همکاری بین بنگاهها (درونمرزی و برونمرزی)

ارتقای خدمات پشتیبان
(مالی و بانکی)

 -9بهبود خدمات نظام بانکی و مقررات حاکم
 -10توسعه خدمات بانکداری شرکتی حوزه انرژی (بانک عامل حوزه انرژی)
 -11توسعه شرکت تأمین سرمایه تخصصی حوزه انرژی
 -1۲توسعه تأمین مالی پروژههای برونمرزی از طریق اوراق مشارکت اسامی و ابزارهای بازار سرمایه

53
تحلیل روز

نگاهی به سند
توسعه صادرات
صنعت برق
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نمودار  -8پیشبینی صادرات صنعت برق بر مبنای سناریوهای رشد و رکود تا سال 1404
منبع :محاسبات محقق
میلیون دالر

سناریو رشد  ۲5درصدی

سناریو رشد  5درصدی

سناریو رشد منفی  5درصدی

سناریو رشد  15درصدی

سناریو رشد  10درصدی

مقاالت

نمودار  -9سناریوهای پیشبینی میزان صادرات صنعت برق تا سال 1404
منبع :محاسبات محقق
سناریو رشد  ۲5درصدی

سناریو رشد  15درصدی

سناریو رشد  5درصدی

تشـــریح شـــدند ،اقدامـــات الزم در کوتاهمـــدت
جهـــت حصـــول نتایـــج موردنظـــر ،بهطـــور کامـــل
و دقیـــق تشـــریح شـــدند .ســـپس بـــا درنظـــر گرفتـــن
نتای ــج حاص ــل در کوتاهم ــدت و خروج ــی ه ــای آن،
اه ــداف و اقدام ــات میانم ــدت و بلندم ــدت بی ــان
و زمانبن ــدی م ــورد نی ــاز ه ــر ی ــک از ای ــن راهبرده ــا
تش ــریح گردی ــد.
جمعبنـــدی برنامـــه اجرایـــی و کوتاهمـــدت نقشـــه
راه ،بیانگ ــر آن اس ــت ک ــه ح ــدود  1۲م ــاه زم ــان ب ــرای
اجـــرای مـــوازی برنامـــه هـــای ایـــن مرحلـــه پـــس از
تصویـــب ایـــن نقشـــه و تأمیـــن منابـــع ،مـــورد نیـــاز
می باشـــد.

5۴
تحلیل روز

 3-3چشـــمانداز توســـعه صـــادرات کاال و
خدمـــات صنعـــت بـــرق
همانط ــور ک ــه در بررس ــی رون ــد ص ــادرات در ف ــاز اول
گ ــزارش نی ــز بی ــان گردی ــد ،ص ــادرات کاال و خدم ــات
صنع ــت ب ــرق ابت ــدا صع ــودی ب ــوده و از  1.1میلی ــارد
دالر در س ــال  1387ب ــه ح ــدود  3.1میلی ــارد دالر در

ســـال  139۴افزایشیافتـــه اســـت .از ســـال 139۴
بـــا بـــروز تحریمهـــا ،رونـــد صـــادرات ایـــن بخـــش
دچـــار افـــت شـــدیدی شـــده و بهویـــژه صـــادرات
خدمـــات مهندســـی بـــرق بهشـــدت کاهشیافتـــه
اســـت؛ بنابرایـــن اگـــر رونـــد فعلـــی ادامـــه یابـــد بـــا
رشـــد منفـــی  5درصـــدی ،میـــزان صـــادرات ایـــن
بخ ــش ب ــه ح ــدود  ۴50میلی ــون دالر کاه ــش خواه ــد
یافـــت .در ایـــن نمـــودار ،ســـناریوهای مختلفـــی
پیشبینیشـــده اســـت کـــه نشـــان میدهـــد اگـــر
تغییـــرات موردنظـــر در کوتاهمـــدت رخ دهـــد ،رونـــد
تغیی ــرات چگون ــه خواه ــد ب ــود .انتظ ــار م ــیرود ک ــه
بـــا اصاحـــات محیـــط صـــادرات بخـــش بـــرق،
ص ــادرات ای ــن بخ ــش در ظ ــرف  5س ــال ب ــه بی ــش
از  3میلی ــارد دالر س ــال  139۴بازگ ــردد .ب ــرای ارائ ــه
ســناریوهای پیشبینــی از روش برونیابــی مبتنــی بــر
سناریوســازی اســتفاده شــده اســت  .در ایــن مــدل،
ب ــا توج ــه ب ــه الگ ــوی داده ه ــا ،درگذش ــته و انتخ ــاب
پارامت ــر «ن ــرخ رش ــد» ک ــه بیانگ ــر تف ــاوت س ــناریوها در
آین ــده میباش ــد ،پیشبین ــی از وضع ــت آین ــده ب ــه

دســـت میآیـــد( .نمـــودار )8
در ایــن تحلیــل چشــمانداز صــادرات بخــش بــرق بــر
اس ــاس ن ــرخ رش ــد در س ــه س ــناریو ،رون ــد پای ــه (ن ــرخ
رشـــد  5درصـــدی) ،ســـناریو رشـــد  15درصـــدی و
ســناریو رشــد  ۲5درصــدی نیــز تشــریح شــده اســت.
بــر اســاس ایــن ســناریوها ،میــزان صــادرات در ســال
 ،1۴0۴بــا نــرخ رشــد  5درصــد ،برابــر  0.9میلیــارد دالر
و در س ــال  ،1۴08براب ــر  1.1خواه ــد ب ــود .در س ــناریو
رش ــد  15درص ــدی ،می ــزان ص ــادرات صنع ــت ب ــرق
در ســال  1۴0۴برابــر  1.7میلیــارد دالر و در ســال 1۴08
ح ــدود  3میلی ــارد دالر خواه ــد ب ــود (در س ــال 1۴08
بـــه عـــدد ســـال  139۴میرســـد) .در ســـناریو رشـــد
 ۲5درصـــدی ،میـــزان صـــادرات در ســـال  1۴0۴بـــه
 3.1میلیـــارد دالر (مشـــابه ســـال  )139۴و در ســـال
 1۴08ب ــه  7.۶میلی ــارد دالر خواه ــد رس ــید .ب ــا توج ــه
بـــه قابلیتهـــای زنجیـــره ســـازندگان ،پیمانـــکار و
مشــاوران ایــن صنعــت ،انتظــار مــیرود بــا تصویــب و
اج ــرای ای ــن نقش ــه ،ص ــادرات صنع ــت ب ــرق ب ــه 7.۶
میلی ــارد دالر در س ــال  1۴08دس ــت یاب ــد▪.
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/محمد کردکریمی/
شرکت اهرام فن آوری قدرت و سندیکای صنعت برق ایران

بررسی مشکالتبهرهبرداریاز

سیستمهایاتوماسیونپست
واژه های کلیدی :سیستم های اتوماسیون پست ،بهرهبرداری ،پروتکل ارتباطیIEC61850 ،

چکیده:
رشـــد روزافـــزون تکنولـــوژی نیومریـــک ،ارتباطـــات ( )Communicationو اطاعـــات ( )ITدر کشـــورهای صنعتـــی
باع ــث ش ــد ک ــه سیس ــتمهای پای ــش و کنت ــرل پس ــتهای ب ــرق از ش ــکل س ــنتی ب ــه سیس ــتمهای پای ــش و کنت ــرل
کامپیوت ــری تغیی ــر یاب ــد .در  15س ــال اخی ــر ب ــه تدری ــج سیس ــتمهای اتوماس ــیون پس ــت ب ــا اس ــتفاده از پروتکله ــای
ارتباطــی مختلــف توســط شــرکتهای بــرق منطقــهای در اقصــی نقــاط ایــران نیــز مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت.
بــا توجــه بــه افزایــش اســتفاده از ایــن سیســتمها ،بهرهبــرداران دچــار مشــکات مختلفــی در بهرهبــرداری صحیــح از
ای ــن سیس ــتمها ش ــدهاند .در ای ــن مقال ــه چالشه ــا و تجربی ــات ناموف ــق اس ــتفاده از ای ــن سیس ــتمها بررس ــی ش ــده و
نیازمندیه ــای فن ــی در توس ــعه ،نگه ــداری ،رف ــع عی ــب و ب ــه روز رس ــانی آنه ــا مط ــرح خواه ــد ش ــد.
مقدمه:
معرفـــی روشهـــای عـــددی (نیومریـــک) در بیـــش از دو دهـــه قبـــل ،سیســـتمهای حفاظـــت و کنتـــرل پســـتها
را بـــا تحولـــی اساســـی همـــراه کـــرد .پـــس از آن بـــا ورود فنآوریهـــای ارتباطـــات و اطاعـــات ( )ITبـــه صنعـــت
بـــرق ،سیســـتمهای اتوماســـیون پســـت شـــکل گرفـــت .دســـتاورد ایـــن پیشـــرفتهای تکنولوژیـــک را میتـــوان
انعطافپذی ــری بیش ــتر در سیس ــتمهای حفاظ ــت و کنت ــرل ،قابلی ــت اطمین ــان باالت ــر ش ــبکه ،تعمی ــرات ب ــه موق ــع
و پیش ــگیرانه ،بهرهمن ــدی از امکان ــات محاس ــباتی بیش ــتر ،اج ــرای پروژهه ــا در فض ــای کمت ــر و کاه ــش هزینهه ــای
اجرای ــی و زمان ــی پروژهه ــا دانس ــت .ب ــا توج ــه ب ــه اس ــتفاده روز اف ــزون از ای ــن سیس ــتمهای اتوماس ــیون پس ــت در
س ــطح برقه ــای منطق ــهای ،بهرهب ــرداران ای ــن سیس ــتمها دچ ــار مش ــکات مختلف ــی ش ــدهاند .در ادام ــه ابت ــدا ای ــن
مش ــکات و تجربی ــات ناموف ــق بی ــان میگ ــردد و س ــپس نیازمندیه ــای مختل ــف ب ــرای تعمی ــر و نگه ــداری ،رف ــع
عی ــب و ب ــه روز رس ــانی ای ــن سیس ــتمها مط ــرح میگ ــردد.

5۶
مقاالت

چالشها و تجربیات ناموفق سیستمهای اتوماسیون پست
این تجربیات ناموفق در چهار بخش قابل بررسی هستند:
 .1انتظ ــار نامناس ــب :بعض ــی از تجربی ــات ناموف ــق ب ــه واس ــطه انتظ ــار نامناس ــب از ای ــن سیس ــتمها ش ــکل گرفت ــه
اســت .بــه عنــوان مثــال انتظــار کاهــش هزینــه در مقایســه یــک پســت اتوماســیون بــا یــک پســت کانونشــنال بــدون
توج ــه ب ــه نیازمندیه ــای خواس ــته ش ــده در مرحل ــه طراح ــی و اج ــرا ،انتظ ــار صحیح ــی نیس ــت .ع ــدم اطمین ــان ب ــه
ای ــن سیس ــتمها و درخواس ــت امکانات ــی نظی ــر میمی ــک کانونش ــنال در ای ــن پس ــتها در عم ــل موج ــب پیچیدهت ــر
ش ــدن منط ــق کنت ــرل ای ــن پس ــتها و افزای ــش هزین ــه اج ــرا و عیبیاب ــی ش ــده اس ــت .ب ــه ع ــاوه جداس ــازی بی ــش از
ح ــد فانکش ــنها و رلهه ــای دربرگیرن ــده ای ــن فانکش ــنها موج ــب هزین ــه مضاع ــف و س ــختتر ش ــدن رف ــع عی ــب
ای ــن سیس ــتمها میگ ــردد در حال ــی ک ــه نس ــل جدی ــد رلهه ــای دیجیت ــال دارای قابلیته ــای فن ــی بس ــیار زی ــادی
هســتند کــه درصــد کمــی از قابلیتشــان مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت .بــه عنــوان مثــال دیگــر ،ایــن خواســته کــه
اکثــر اجــزای سیســتم دارای افزونگــی ( )Redundancyباشــند بــدون اینکــه محاســبات  Availabilityانجــام شــده و
نق ــاط ضع ــف آن سیس ــتم شناس ــایی ش ــده باش ــد موج ــب افزای ــش هزین ــه و ایج ــاد مش ــکات ثانوی ــه بس ــیار زی ــادی
میگ ــردد ک ــه سیس ــتمهای ب ــدون افزونگ ــی ( )Singleچنی ــن مش ــکاتی ندارن ــد.
 .۲اجـــرای نامناســـب :طراحـــی و اجـــرای سیســـتمهای اتوماســـیون بـــه دلیـــل پیچیدگیهـــای اســـتفاده از
پروتکله ــای ارتباط ــی مختل ــف نی ــاز ب ــه دان ــش ب ــاال و بهرهگی ــری از پش ــتیبانی فن ــی س ــازنده اصل ــی و تجرب ــه کاف ــی
در طراح ــی ای ــن سیس ــتمها دارد .در نظ ــر گرفت ــن هزین ــه اج ــرای ای ــن سیس ــتمها ب ــه عن ــوان تنه ــا معی ــار انتخ ــاب
پیمان ــکار یکپارچهس ــاز ب ــدون در نظ ــر گرفت ــن توانای ــی فن ــی آن ش ــرکت باع ــث ایج ــاد مش ــکات در زم ــان اس ــتفاده
از ای ــن سیس ــتمها و تحمی ــل هزینهه ــای مج ــدد ب ــرای بازطراح ــی و رف ــع عی ــب ای ــن سیس ــتمها میگ ــردد .ب ــه ع ــاوه
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تحویلگی ــری سیس ــتم اتوماس ــیون ب ــه ش ــکل ناق ــص و هم ــراه ب ــا مش ــکات اساس ــی موج ــب ایج ــاد نارضایت ــی در
زم ــان بهرهب ــرداری ش ــده اس ــت.
 .3مش ــکات بع ــد از بهرهب ــرداری :عم ــده مش ــکات در ای ــن بخ ــش ب ــه کمب ــود دان ــش اس ــتفاده از ای ــن سیس ــتمها
در دو بع ــد اپرات ــوری و مهندس ــی ای ــن سیس ــتمها برمیگ ــردد .ع ــاوه ب ــر ای ــن معل ــوم نب ــودن متول ــی رف ــع عی ــب ای ــن
سیســتمها مشــکات را دو چنــدان کــرده اســت .مشــابه بخــش قبــل کــم بــودن دســتمزد رفــع عیــب ایــن سیســتمها
باعــث شــده اســت کــه مســئولیت رفــع عیــب ایــن سیســتمها بــه جــای شــرکتهای یکپارچهســاز بــه افــراد ســپرده
ش ــود ک ــه موج ــب نارضایت ــی در بهرهب ــرداری گردی ــده اس ــت.
اگ ــر انتظاراتم ــان از سیس ــتمهای اتوماس ــیون پس ــت منطق ــی و متناس ــب باش ــد و در مرحل ــه اج ــرا ه ــم ب ــه ش ــکل
درســت اجــرا شــود در نهایــت میتــوان بــه مزیــت مــورد انتظــار از سیســتم اتوماســیون یعنــی کاهــش هزینــه ،تســهیل
در بهرهبــرداری و انتقــال اطاعــات بــه مراکــز مختلــف و پایــش و کنتــرل راحتتــر دســت یافــت .بــه عــاوه بایــد بــه
ی ــاد داش ــته باش ــیم ک ــه مس ــیر حرک ــت ف ــنآوری سیس ــتم اتوماس ــیون پس ــت ب ــه س ــمت پس ــتهای دیجیت ــال اس ــت
یعن ــی در آین ــده نزدی ــک کلی ــه اطاع ــات از س ــطح تجهی ــزات (ش ــامل ان ــواع کلیده ــا ،ترانسه ــای جر ی ــان و ولت ــاژ و
 )...ب ــا اس ــتفاده از پروتکله ــای ارتباط ــی ب ــه رلهه ــای کنترل ــی و حفاظت ــی منتق ــل خواه ــد ش ــد و اگ ــر از ه ــم اکن ــون
خــود را آمــاده بهرهبــرداری از چنیــن پســتهایی نکنیــم در آینــده مشــکاتی بــه مراتــب بزرگتــر خواهیــم داشــت .لــذا
بهتــر اســت هــدف مــا بــه جــای بازگشــت بــه عقــب بــه ســمت پســتهای کانونشــنال ،رفــع مشــکات بهرهبــرداری
از سیس ــتمهای اتوماس ــیون موج ــود باش ــد.
مشکالت بهرهبرداری و توسعه سیستمهای اتوماسیون پست
مشکاتی که در دوره بهرهبرداری ایجاد می شود در موارد زیر قابل بررسی است:
 -1مشــکات مربــوط بــه کامپیوترهــا :تعــدد ســرورهای موجــود در پســتها بــا سیســتم عاملهــای قدیمــی (وینــدوز
 ۲000و یـــا  )NTیکـــی از مشـــکات اصلـــی در پســـتهای اتوماســـیون اســـت .ایـــن کامپیوترهـــا امـــکان ارتقـــای
ســـختافزاری ندارنـــد و در صـــورت خرابـــی بخشـــی از ســـختافزار آن ،دچـــار مشـــکل اساســـی میگردنـــد .بـــه
عــاوه تعریــف مشــخصی از کامپیوتــر صنعتــی وجــود نــدارد .مشــخص نیســت کــدام بخــش ایــن کامپیوترهــا بایــد
صنعت ــی باش ــد .ی ــا چ ــه کس ــی تعیی ــن میکن ــد ک ــه کامپیوت ــر پیش ــنهادی صنعت ــی اس ــت ی ــا خی ــر .همچنی ــن اکث ــر
طراحیه ــا و بررس ــی طراحیه ــا در م ــورد ش ــبکههای کامپیوت ــری م ــورد نی ــاز در ای ــن پس ــتها توس ــط مهندس ــین
ب ــرق انج ــام میش ــود ک ــه اکث ــرا دان ــش پایین ــی نس ــبت ب ــه کامپیوت ــر و ش ــبکههای کامپیوت ــری و تجهی ــزات م ــورد
نی ــاز دارن ــد .ع ــدم وج ــود متخصص ــان  ITدر ش ــرکتهای یکپارچهس ــاز ،مش ــاورین و در نهای ــت بهرهب ــرداران باع ــث
س ــخت ش ــدن اس ــتفاده از ای ــن سیس ــتمها ش ــده اس ــت.
 -۲مشــکات در پســتهای موجــود :در ایــن پســتها تنوعــی از پروتکلهــا و ســختافزارهای ارتباطــی وجــود دارد
ک ــه بیش ــتر ای ــن پروتکله ــا ،پروتکله ــای قدیم ــی هس ــتند ک ــه دان ــش آنه ــا در ن ــزد پیمان ــکاران و بهرهب ــرداران بس ــیار
مح ــدود اس ــت .ب ــه ع ــاوه تامی ــن س ــختافزارهای متناس ــب ب ــا ای ــن پروتکله ــا ب ــه دلی ــل اینک ــه از رده تولی ــد انب ــوه
خ ــارج ش ــدهاند کار آس ــانی نیس ــت .ای ــن پروتکله ــای قدیم ــی منحص ــر ب ــه ی ــک س ــازنده خ ــاص هس ــتند و باع ــث
میش ــوند ک ــه تجهی ــزات م ــورد نی ــاز پس ــت منحص ــر ب ــه ی ــک س ــازنده و توس ــعههای بع ــدی دچ ــار مش ــکل ش ــود .در
اینجــا ضــرورت در نظــر گرفتــن لــوازم یدکــی مــورد نیــاز پررنــگ میشــود .همچنیــن بهتــر اســت کــه توســعههای ایــن
پس ــتها حتیاالم ــکان ب ــا پروت ــکل جدی ــد  IEC۶1850انج ــام گ ــردد و از توس ــعه ب ــا پروتکله ــای قدیم ــی اجتن ــاب
شـــود .و در انتهـــا ،فایلهـــا و مســـتندات مـــورد نیـــاز بهرهبـــرداری و رفـــع عیـــب در اغلـــب پســـتهای موجـــود در
اختیــار نیســت.
 -3ع ــدم وج ــود مش ــخصات فن ــی جام ــع ب ــرای طراح ــی سیس ــتمهای اتوماس ــیون ک ــه م ــورد قب ــول تم ــام کارفرمای ــان
و مش ــاوران باش ــد :در ای ــن زمین ــه س ــندیکای صنع ــت ب ــرق در ح ــال تهی ــه ای ــن مش ــخصات فن ــی اس ــت ت ــا از ن ــگاه
س ــلیقهای در طراح ــی و تحویلگی ــری ای ــن سیس ــتمها جلوگی ــری کن ــد.
 -۴مط ــرح ک ــردن جزییتری ــن ن ــکات در مش ــخصات فن ــی :ای ــن موض ــوع باع ــث س ــلب ابت ــکار در طراح ــی ای ــن
سیس ــتمها و همچنی ــن مخ ــدوش ش ــدن ح ــوزه مس ــئولیت پیمان ــکار م ــی ش ــود .بهت ــر اس ــت خواس ــتهها از سیس ــتم
اتوماس ــیون ب ــه ص ــورت کل ــی باش ــد و تعیی ــن تجهی ــزات م ــورد نی ــاز ب ــرای رس ــیدن ب ــه ای ــن خواس ــتهها ب ــه پیمان ــکار
س ــپرده ش ــود.
 -5اســتفاده از قیمــت پیشــنهادی سیســتم اتوماســیون بــه عنــوان تنهــا معیــار پذیــرش آن سیســتم :لحــاظ نکــردن
امتیــاز فنــی سیســتم اتوماســیون پیشــنهادی موجــب شــده اســت برندهــای بــی کیفیــت بــه پســتها راه پیــدا کننــد
ک ــه موج ــب مش ــکات عدی ــده بهرهب ــرداری ش ــده اس ــت.
 -۶ع ــدم توج ــه ب ــه هزین ــه نگه ــداری از سیس ــتم اتوماس ــیون :سیس ــتمهای اتوماس ــیون ب ــر پای ــه اس ــتفاده از کامپیوت ــر
بن ــا ش ــدهاند و کامپیوتره ــا نی ــاز ب ــه نگه ــداری مس ــتمر دارن ــد.
 -7اهمی ــت ن ــدادن ب ــه پش ــتوانه فن ــی ش ــرکتهای یکپارچهس ــاز :میبایس ــت ش ــرکتهای یکپارچهس ــاز مش ــابه
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دیگ ــر ش ــرکتهای پیمان ــکاری رتبهبن ــدی ش ــوند و بس ــته ب ــه ان ــدازه پ ــروژه ش ــرکتهای یکپارچهس ــاز دارای رتب ــه
باالت ــر مس ــئولیت کار را ب ــه عه ــده گیرن ــد.
 -8ع ــدم وج ــود لیس ــتی از ش ــرکتهای یکپارچهس ــاز تایی ــد ش ــده :پی ــرو بن ــد  7میبایس ــت تمام ــی ش ــرکتهای
یکپارچهس ــاز م ــورد بررس ــی ق ــرار گرفت ــه و رتبهبن ــدی ش ــوند.
 -9دخی ــل نک ــردن بهرهب ــردار در مراح ــل طراح ــی سیس ــتم :بهرهب ــرداران اغل ــب ت ــا مرحل ــه راهان ــدازی دخالت ــی در
طراحــی سیســتم ندارنــد و اولیــن اظهــار نظــر آنهــا در روزهــای راهانــدازی اســت .ایــن موضــوع باعــث طوالنــی شــدن
راهانــدازی ،افزایــش هزینــه و ایجــاد مشــکات جدیــد پــس از اعمــال کامنتهــای جدیــد بهرهبــردار میشــود .بهتــر
اســت بهرهبــرداران در مراحــل طراحــی و یــا نهایتــا در مرحلــه  FATنظــرات خــود را ارائــه کننــد و در روز  FATطراحــی
سیســتم اتوماســیون نهایــی و بســته شــود.

اخبـار

نیازمندیهای فنی در نگهداری و رفع عیب از سیستمهای اتوماسیون پست
 -1تحویلگی ــری فایله ــا و مس ــتندات م ــورد نی ــاز :نی ــاز اس ــت فای ــل  ،SCDی ــک نس ــخه پش ــتیبان از دیتابی ــس
نرمافـــزار Drive Image ،از کلیـــه کامپیوترهـــا ،لیســـت نرمافزارهـــا و ســـختافزارهای اســـتفاده شـــده ،نســـخه
نصب ــی کلی ــه نرمافزاره ــا ،س ــیگنال لیس ــت نهای ــی و تایی ــد ش ــدهی پس ــت ،م ــدرک نهای ــی ،System Overview
کلی ــه کابله ــای ارتباط ــی تجهی ــزات ،فای ــل پیکرهبن ــدی سیس ــتم اتوماس ــیون ،فای ــل پیکرهبن ــدی رلهه ــا ،فای ــل
پیکرهبنـــدی دســـتگاههای اندازهگیـــری ،فایـــل پیکرهبنـــدی تجهیـــزات ارتباطـــی ،فایـــل الیســـنس و دانـــگل
نرمافزاره ــا ،دفترچ ــه راهنم ــای مهندس ــی سیس ــتم اتوماس ــیون و دفترچ ــه راهنم ــای اپرات ــوری سیس ــتم اتوماس ــیون
قب ــل از برق ــداری پس ــت از پیمان ــکار اخ ــذ و س ــپس اج ــازه برق ــداری پس ــت داده ش ــود.
 -۲مشخصات فنی جامع برای طراحی سیستم اتوماسیون که مورد قبول تمام کارفرمایان و مشاوران باشد.
 -3مخ ــدوش نک ــردن ح ــوزه مس ــئولیت پیمان ــکار :بهت ــر اس ــت ک ــه صرف ــا نیازمندیه ــای کل ــی ای ــن سیس ــتمها از
پیمان ــکار مطالب ــه ش ــود و تعیی ــن تی ــپ تجهی ــزات و طراح ــی الزم ب ــه عه ــده پیمان ــکار گذاش ــته ش ــود.
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به روز رسانی و افزایش بهره وری سیستمهای اتوماسیون پست
م ــواردی ک ــه موج ــب افزای ــش به ــره وری و س ــهولت در ب ــه روزرس ــانی سیس ــتمهای اتوماس ــیون پس ــت میگردن ــد ب ــه
شــرح زیــر اســت:
 -1آم ــوزش اپراتوره ــا :ه ــر اپرات ــور قب ــل از اع ــزام ب ــه پس ــت بای ــد دوره آم ــوزش اپرات ــوری ببین ــد .اپراتوره ــا بای ــد در
بازهه ــای زمان ــی مش ــخص ش ــش ماه ــه ت ــا ی ــک س ــاله م ــورد ارزیاب ــی و تس ــت مج ــدد ق ــرار گیرن ــد.
 -۲آم ــوزش مهندس ــان :ب ــه عل ــت رش ــد س ــریع تکنول ــوژی ،سیس ــتمهای اتوماس ــیون پس ــت ب ــه ش ــکل پیوس ــته در
ح ــال رش ــد ،ارتق ــا و تغیی ــر هس ــتند .ل ــذا مهندس ــین بهرهب ــردار بای ــد در دورهه ــای زمان ــی مش ــخص تح ــت آم ــوزش
مج ــدد و ارزیاب ــی ق ــرار بگیرن ــد.
 -3آزمایـــش تـــوان فنـــی اپراتورهـــا و مهندســـان :در زمینـــه بهرهبـــرداری و رفـــع عیـــب از پســـت بایـــد اپراتورهـــا و
مهندس ــان بهرهب ــرداری ب ــه ش ــکل عمل ــی م ــورد ارزیاب ــی ق ــرار گیرن ــد .ای ــن کار میتوان ــد در آزمایش ــگاههای ب ــرق
منطقـــهای یـــا در شـــرکتهای یکپارچهســـاز انجـــام شـــود.
 -۴اســـتفاده از تـــوان پیمانـــکاران داخلـــی جهـــت تعمیـــر و نگهـــداری سیســـتم اتوماســـیون :بســـیاری از امـــور
نگه ــداری و بهرهب ــرداری ممک ــن اس ــت ه ــر چن ــد س ــال ی ــک ب ــار اتف ــاق بیافتن ــد در نتیج ــه در زم ــان مش ــخص
مهن ــدس بهرهب ــردار علیرغ ــم آم ــوزش اولی ــه ق ــادر ب ــه رف ــع عی ــب نیس ــت .ب ــه ع ــاوه ب ــه عل ــت اینک ــه در پس ــتهای
م ــورد بهرهب ــرداری برقه ــای منطق ــهای تنوع ــی از سیس ــتمهای اتوماس ــیون از س ــازندگان مختل ــف وج ــود دارد ل ــذا
تس ــلط ب ــر هم ــه ای ــن سیس ــتمها توس ــط مهندس ــین بهرهب ــرداری کار س ــادهای نیس ــت .روش بهت ــر ،س ــپردن تعمی ــر
و نگه ــداری ای ــن سیس ــتمها ب ــه ش ــرکتهای یکپارچهس ــاز در قال ــب قرارداده ــای طوالن ــی م ــدت اس ــت .ای ــن
قراردادهــا میتواننــد از ابتــدا و در مرحلــه ســاخت پســت بــا ایــن شــرکتها منعقــد شــود (در ایــن صــورت کیفیــت
سیس ــتم تحویل ــی باالت ــر خواه ــد رف ــت) ی ــا اینک ــه بع ــد از تحوی ــل دائ ــم پس ــت ب ــا ای ــن ش ــرکتها منعق ــد ش ــود.
 -5یکپارچ ــه ک ــردن پروتکله ــای ارتباط ــی م ــورد اس ــتفاده در پس ــتها :ب ــرای توس ــعه پس ــتهای قدیم ــی بهت ــر
اســـت کـــه از پروتـــکل ارتباطـــی جدیـــد  IEC۶1850اســـتفاده و از توســـعه روی پروتکلهـــای ارتباطـــی قدیمـــی
اجتنــاب شــود .ایــن کار ممکــن اســت موجــب افزایــش اولیــه هزینــه شــود ولــی در عمــل هزینــه نگهــداری را کاهــش
داده و همچنیـــن توســـعههای بعـــدی را راحتتـــر میســـازد.
 -۶ارتق ــای س ــختافزارها و نرمافزاره ــای قدیم ــی :بعض ــی از سیس ــتمهای اتوماس ــیون قدیم ــی در تع ــداد مع ــدودی
پس ــت اج ــرا ش ــدهاند .دان ــش ای ــن سیس ــتمها در اختی ــار ی ــک ی ــا دو ف ــرد مش ــخص اس ــت و عم ــا نگه ــداری ای ــن
سیس ــتمها ب ــه دلی ــل در دس ــترس نب ــودن ای ــن اف ــراد و ی ــا هزینهه ــای ب ــاالی رف ــع عی ــب ب ــا مش ــکل اساس ــی مواج ــه
ش ــده اس ــت .بهت ــر اس ــت ای ــن سیس ــتمها ب ــه کل ب ــا سیس ــتمهای ب ــه روز تعوی ــض ش ــوند.
در خاتمــه امیدواریــم بــا توجــه بــه شــرایط حاکــم بــر فضــای تجــاری سیاســی کشــور شــرایطی فراهــم شــود کــه ضمــن
لح ــاظ ش ــدن حداقله ــای مطل ــوب و حف ــظ کیفی ــت ،از بازگش ــت ب ــه عق ــب جلوگی ــری ش ــود و زمین ــه گس ــترش
سیســتمهای اتوماســیون پســت بــه گونــهای مهیــا شــود کــه در صــورت فراهــم شــدن شــرایط پایدارتــر تجــاری بتــوان
سیس ــتمهای موج ــود را ارتق ــا بخش ــید و هم ــگام ب ــا تکنول ــوژی روز حرک ــت ک ــرد .بدیه ــی اس ــت راه ب ــرون رف ــت از
چال ــش پی ــش رو مس ــتلزم هم ــکاری و درک متقاب ــل ه ــر س ــه گ ــروه کارفرم ــا ،مش ــاور و پیمان ــکار اس ــت▪.
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اخبار
هیات مدیره
اعالم آمادگی کمیسیون انرژی اتاق
تهران برای پیگیری منافع صنفی
صنعت برق

۶0

پنج ــاه و نهمی ــن جلس ــه دوره هفت ــم هی ــات مدی ــره
ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران ،بیســـت و یکـــم
مه ــر س ــال ج ــاری در مح ــل س ــندیکا برگ ــزار ش ــد.
در ابتــدای جلســه گزارشــی از اهــم اقدامــات انجــام
شـــده در طـــول دو هفتـــه اخیـــر و پیگیریهـــای
صــورت گرفتــه در خصــوص مصوبــات جلســه قبــل
هیاتمدی ــره توس ــط دبی ــر س ــندیکا ارائ ــه ش ــد.
در ایــن گــزارش بــه جلســه بــا مدیرعامــل و معاونیــن
توانیـــر در خصـــوص قراردادهـــای منطقـــهای و
پیگیـــری اصـــاح نمونـــه قـــرارداد مناقصـــات
معیـــن و منطقـــهای توزیـــع ،جلســـه بـــا معـــاون
برنامهریـــزی توانیـــر در خصـــوص اولویتبنـــدی
قرارداده ــا ،بهروزرس ــانی گ ــزارش آخری ــن وضعی ــت
قرارداده ــای متوق ــف ،پیگی ــری مش ــکات بانک ــی
و ضمانتنامـــهای شـــرکتهای عضـــو و ارائـــه
مـــدل پیشـــنهادی ســـندیکا بـــرای رفـــع مشـــکات
اعضــا ،حضــور نماینــدگان ســندیکا در جلســه گــروه
سیاس ــت خارج ــی مجم ــع تش ــخیص مصلح ــت
نظ ــام ،نظرس ــنجی از اعض ــا در خص ــوص ارزیاب ــی
وضعیـــت شـــرکتها در نیمـــه اول ســـال  98و
برگ ــزاری پن ــل تخصص ــی تدوی ــن نقش ــه راه و برنام ــه
راهب ــردی توس ــعه ص ــادرات اش ــاره ش ــد .همچنی ــن
حضــور نماینــدگان ســندیکا در کمیســیون صنعــت
و مع ــدن ات ــاق ته ــران و ارائ ــه گ ــزارش چالشه ــای
واحده ــای تولی ــدی صنع ــت ب ــرق ب ــه کمیس ــیون،
برگـــزاری جلســـات کارگـــروه ســـاتکاب و پیگیـــری
مش ــکات بانک ــی و ضمانتنام ــهای ش ــرکتهای
عضـــو از ســـفارت ایـــران در افغانســـتان بخـــش
دیگ ــری از گ ــزارش دبی ــر س ــندیکا ب ــود.
در ادامـــه گزارشـــی از اقدامـــات انجـــام شـــده در
خصـــوص اصـــاح نمونـــه قراردادهـــای منطقـــهای
و معیـــن شـــرکتهای توزیـــع ارائـــه و مقـــرر شـــد بـــا
برگـــزاری جلســـه بـــا مدیـــران شـــرکت توانیـــر نقطـــه
نظ ــرات س ــندیکا بررس ــی و اص ــاح ای ــن مناقص ــات
در دســـتور کار قـــرار گیـــرد.

ارائ ــه گزارش ــی از رون ــد پیگی ــری موض ــوع ارزیاب ــی و
تش ــخیص صاحی ــت س ــازندگان توس ــط ریاس ــت
کمیتـــه محـــور بعـــدی جلســـه بـــود کـــه مقـــرر شـــد
اطاعرســـانیهای الزم در زمینـــه ارزیابـــی و
تشـــخیص صاحیـــت انجـــام و همچنیـــن
تخصیـــص منابـــع انســـانی بـــرای انجـــام امـــور
س ــتادی مرتب ــط ،ب ــا هماهنگ ــی دبیرخان ــه س ــندیکا
صـــورت پذیـــرد .همچنیـــن بـــا توجـــه بـــه اینکـــه
ممکـــن اســـت اتاقهـــای اســـتانها نســـبت بـــه
ارزیاب ــی و تش ــخیص صاحی ــت ش ــرکتها اق ــدام
کنن ــد ،مق ــرر ش ــد ب ــرای ایج ــاد هماهنگ ــی هرچ ــه
بیشـــتر بـــا شـــعب اســـتانی در زمینـــه ارزیابیهـــا،
اطاعرســـانیهای الزم بـــه شـــعب در خصـــوص
اقدامـــات و اطاعـــات مربـــوط بـــه ارزیابـــی و
تشـــخیص صاحیـــت شـــرکتها صـــورت گیـــرد.
در ادامــه گزارشــی از پیگیریهــای انجــام شــده بــرای
ایج ــاد ارتب ــاط موث ــر بی ــن س ــندیکا و س ــتاد تس ــهیل و
رف ــع موان ــع تولی ــد ارائ ــه و مق ــرر ش ــد س ــندیکا از ای ــن
س ــتاد درخواس ــت کن ــد ک ــه ع ــاوه ب ــر موضوع ــات
ســـازندگان ،چالشهـــای مربـــوط بـــه پیمانـــکاران
را نی ــز در دس ــتور کار خ ــود ق ــرار ده ــد .همچنی ــن ب ــا
توج ــه ب ــه اینک ــه س ــندیکا ارتب ــاط س ــازمان یافت ــهای
ب ــا وزارت صم ــت دارد ،پیش ــنهاد ش ــد ک ــه در م ــورد
ایـــن ظرفیـــت ،اطاعرســـانیهای الزم بـــه اعضـــا
انجــام شــود تــا در صــورت نیــاز بتواننــد از ارتباطــات
و تعام ــات س ــندیکا اس ــتفاده کنن ــد.
بررســی پیشــنهادیه کمیتــه اتوماســیون در خصــوص
تدویـــن مشـــخصات فنـــی و روش اجرایـــی جامـــع
سیســـتمهای اتوماســـیون پســـتهای فشـــار قـــوی
دس ــتور کار بع ــدی جلس ــه ب ــود ک ــه مق ــرر ش ــد نقط ــه
نظـــرات کمیتههـــای ســـازندگان ،پستســـازان
و مشـــاوران در خصـــوص ایـــن موضـــوع اخـــذ و بـــه
هیأتمدی ــره ارائ ــه ش ــود .همچنی ــن ب ــر ل ــزوم ارتب ــاط
مســـتقیم ســـندیکا و توانیـــر بـــرای انعقـــاد قـــرارداد
تاکی ــد ش ــد.
در ادامـــه خاصـــهای از اقدامـــات کارگـــروه بیمـــه
س ــندیکا و هماهنگیه ــای ص ــورت گرفت ــه ب ــا دفت ــر
بیم ــه ات ــاق بازرگان ــی ته ــران توس ــط ریی ــس کمیت ــه
حقوقــی قراردادهــا ارائــه و مقــرر شــد بــه اعضــا اعــام
شــود کــه مشــکات خــود را بــرای پیگیــری از طریــق

کارگ ــروه مذک ــور ب ــه س ــندیکا اع ــام کنن ــد.
ارائـــه گزارشـــی از قراردادهـــای متوقـــف اعضـــا و
شناســـایی بیـــش از  300قـــرارداد متوقـــف محـــور
بعـــدی جلســـه بـــود کـــه مقـــرر شـــد ســـندیکا در
نشس ــت مش ــترک ب ــا توانی ــر و دادس ــتانی کل کش ــور،
راهکارهـــای خـــود را بـــرای حـــل مشـــکل ایـــن
قراردادهـــا پیشـــنهاد و پیگیـــری کنـــد .در ادامـــه
پیش ــنهاد ش ــد در صورتیک ــه پیگیریه ــای کنون ــی
بـــه نتیجـــه نرســـد ،ســـندیکا از طریـــق شـــکایت
قضایـــی و طـــرح دعـــوی ،موضـــوع قراردادهـــای
متوقــف و عــدم تعییــن تکلیــف آنهــا پیگیــری شــود.
در بخ ــش بع ــدی جلس ــه ،هی ــات مدی ــره س ــندیکا
میزبـــان دکتـــر پدیـــدار ،رییـــس کمیســـیون انـــرژی
اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی تهــران
بـــود .در ایـــن بخـــش گزارشـــی از بحـــران صنعـــت
بـــرق در بخـــش قراردادهـــا و لـــزوم رســـیدگی ســـریع
و وس ــیع ب ــه آن ،اث ــر مخ ــرب اوراق خزان ــه از ناحی ــه
نــرخ تنزیــل بــه صنعــت بــرق و لــزوم ایجــاد یــک اراده
داخلـــی صنعـــت بـــرق از ناحیـــه وزارتخانـــه بـــرای
حـــل مشـــکات آن از ســـوی نماینـــدگان ســـندیکا
ارائ ــه ش ــد.
در ادام ــه س ــایر موضوع ــات قاب ــل پیگی ــری از طری ــق
کمیســـیون انـــرژی از جملـــه چالشهـــای فعـــاالن
صنعـــت بـــرق و بهبـــود فضـــای کســـب و کار ایـــن
صنعـــت از طریـــق ظرفیتهـــای قانونـــی اتـــاق
عن ــوان و ب ــر ل ــزوم بهرهگی ــری از ظرفیته ــای ات ــاق
ب ــرای پیگی ــری مناف ــع صنف ــی صنع ــت ب ــرق تاکی ــد
شــد .همچنیــن گزارشــی در خصــوص پیشــنهادات
ســـندیکا بـــرای توســـعه کســـب و کارهـــای حـــوزه
ان ــرژی ب ــا راهب ــری کمیس ــیون ان ــرژی ات ــاق بازرگان ــی
توس ــط مع ــاون پژوه ــش و برنامهری ــزی ارائ ــه ش ــد.
رییـــس کمیســـیون انـــرژی اتـــاق تهـــران ضمـــن
تقدیـــر از فعالیتهـــای ســـندیکا و اینکـــه تـــاش
شـــده محورهـــای مدنظـــر ســـندیکا و مطالبـــات
شـــرکتهای فعـــال صنعـــت بـــرق در جلســـات
مختلـــف اتـــاق از جملـــه جلســـات کمیســـیون و
روس ــای کمیس ــیونهای ات ــاق ط ــرح ش ــود ،تاکی ــد
کــرد کــه نبــود درک مشــترک بیــن بخــش خصوصــی و
حاکمیــت مهمتریــن مانــع بــر حــل مشــکات پیــش
روی فع ــاالن اقتص ــادی اس ــت ک ــه ت ــاش میکنی ــم

زمین ــه ب ــرای ایج ــاد ای ــن درک مش ــترک فراه ــم ش ــود.
بـــا توجـــه بـــه مســـائل مطـــرح شـــده از ســـوی دکتـــر
پدیـــدار ،مقـــرر شـــد هماهنگیهـــای الزم بـــرای
حضــور نماینــده ســندیکا در یکــی از جلســات اتــاق
فکـــر رییسجمهـــور از ســـوی اتـــاق تهـــران صـــورت
پذیــرد و پیشــنهادات ســندیکا در خصــوص بودجــه
 99و اصــاح نظــام اقتصــادی بــرق توســط ســندیکا
تهیــه و بــه کمیســیون انــرژی اتــاق ارائــه شــود .رئیــس
کمیس ــیون ان ــرژی ات ــاق نی ــز ب ــرای تامی ــن بودج ــه از
ســوی اتــاق اعــام آمادگــی کــرد و مقــرر شــد موضــوع
اقتص ــاد صنع ــت ب ــرق در کمیس ــیون ان ــرژی ات ــاق
ط ــرح و ب ــرای تحق ــق آن برنامهری ــزی ش ــود.
دکتــر پدیــدار همچنیــن در خصــوص نظــام حقوقــی
و قراردادهـــا اعـــام آمادگـــی کـــرد تـــا در صـــورت
تعییـــن اولویتهـــای اصلـــی از ســـوی ســـندیکا
ب ــه منظ ــور ح ــل مش ــکل ق ــراردادی ای ــن صنع ــت،
از ظرفیتهـــای اتـــاق بـــرای مشـــارکت در حـــل
ایـــن چالـــش و همچنیـــن طـــرح در اتـــاق فکـــر
رییسجمهـــور بهرهگیـــری شـــود .در پایـــان جلســـه
ریاســت کمیســیون انــرژی اتــاق تهــران بــه اقدامــات
و برنامههـــای اتـــاق در زمینـــه اســـتارت آپهـــا و
اینکـــه در اتـــاق تهـــران امتیـــازات ویـــژهای بـــرای
ای ــن ح ــوزه در نظ ــر گرفت ــه ش ــده اس ــت اش ــاره ک ــرد و
مق ــرر ش ــد ای ــن موض ــوع ب ــه ش ــرکتهای فع ــال در
صنعـــت بـــرق اطاعرســـانی شـــود.

دستور کار کارگروه مشترک سندیکا،
توانیر و دادستانی تعیین شد
شـــصتمین جلســـه دوره هفتـــم هیـــات مدیـــره
ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران ،دوازدهـــم آبـــان
ســـال جـــاری در محـــل ســـندیکا برگـــزار شـــد .در
ابتـــدای جلســـه گزارشـــی از اقدامـــات صـــورت
گرفتـــه اخیـــر ،توســـط دبیـــر ســـندیکا ارائـــه شـــد.
جلســـه بررســـی چالشهـــای قـــراردادی صنعـــت
بـــرق بـــا حضـــور نماینـــدگان وزارت نیـــرو ،توانیـــر و
دادســـتانی ،پیگیریهـــای صورتگرفتـــه و جلســـه
ب ــا توانی ــر ب ــه منظ ــور بررس ــی پیش ــنهادات اصاح ــی
ســندیکا و اصــاح نمونــه قــرارداد مناقصــات معیــن

ش ــرکتهای توزی ــع ،ارائ ــه گ ــزارش مدله ــای نوی ــن
تامی ــن مال ــی و س ــرمایهگذاری در صنع ــت ب ــرق ب ــه
توانیــر و همچنیــن صبحانــه کاری بــا وزیــر صنعــت
معـــدن و تجـــارت و انعـــکاس چالشهـــای اعضـــا
ب ــه وزی ــر و ق ــول مس ــاعد مع ــاون وزی ــر ب ــرای پیگی ــری
موضــوع قراردادهــای متوقــف صنعــت بــرق بخشــی
از گ ــزارش دبی ــر س ــندیکا ب ــود.
در ادامـــه گزارشـــی از جلســـه مشـــترک نماینـــدگان
ســـندیکا بـــا مدیـــران توانیـــر و نماینـــدگان ســـازمان
بازرس ــی و دادس ــتانی ارائ ــه و ب ــه تاکی ــد نماین ــدگان
ش ــرکت توانی ــر ب ــر ل ــزوم پیگی ــری موض ــوع قرارداده ــا
از مســـیر کارگـــروه ضوابـــط دعـــاوی اشـــاره شـــد.
در همیـــن راســـتا مقـــرر شـــد پیگیریهـــای الزم
بـــه منظـــور تســـریع در تشـــکیل کارگـــروه مشـــترک
بیـــن وزارت نیـــرو ،توانیـــر ،ســـندیکا ،دادســـتانی
کل کشـــور و ســـازمان بازرســـی صـــورت پذیـــرد و
از ظرفیتهـــای کارگـــروه ضوابـــط دعـــاوی نیـــز
اس ــتفاده ش ــود .همچنی ــن مق ــرر ش ــد ب ــرای کارگ ــروه
مشــترک بــا دادســتانی یــک دســتورکار مشــخص بــه
منظ ــور پیگی ــری س ــازمانیافته و هدفمن ــد موض ــوع
قراردادهـــای متوقـــف تدویـــن شـــود.
تعیی ــن زم ــان تنف ــس ت ــا زم ــان اخ ــذ مجوزه ــای الزم
بـــه منظـــور خاتمـــه قراردادهـــا ،تشـــکیل کارگـــروه
فس ــخ ب ــا حض ــور نماین ــده س ــندیکا ،دس ــتهبندی
قراردادهـــا ،ابـــاغ بخشـــنامههای جامـــع و اصـــاح
ش ــرایط تعدی ــل از س ــوی س ــازمان برنام ــه ب ــه عن ــوان
موضوعـــات اصلـــی جهـــت پیگیـــری در ایـــن
کارگـــروه تعییـــن شـــد .همچنیـــن پیشـــنهاد شـــد
پیگیریهـــای مقتضـــی از وزارت نیـــرو بـــرای اخـــذ
مجوزه ــای الزم از ش ــورای امنی ــت مل ــی ب ــه منظ ــور
ســـاماندهی قراردادهـــای متوقـــف و توافقـــات
ص ــورت گرفت ــه ب ــا مع ــاون پش ــتیبانی توانی ــر نی ــز در
دســـتور کار کارگـــروه قـــرار گیـــرد.
ب ــه ع ــاوه ق ــرار ب ــر ای ــن گذاش ــته ش ــد ک ــه موض ــوع
قرارداده ــای متوق ــف همزم ــان از مجل ــس و وزارت
صم ــت نی ــز پیگی ــری ش ــود و درصورتیک ــه پیگی ــری
موضـــوع قراردادهـــای متوقـــف از مســـیر کارگـــروه
مشـــترک بـــا نتیجـــه مشـــخصی همـــراه نباشـــد،
موض ــوع ب ــه مقام ــات ارش ــد کش ــور منعک ــس ش ــود.
بررســـی پیشـــنهاد شـــعبه اصفهـــان در خصـــوص
اعـــام آمادگـــی بـــرای راهبـــری موضـــوع تدویـــن

فهارسبه ــا مح ــور بع ــدی جلس ــه ب ــود ک ــه ب ــر اس ــاس
آن مق ــرر ش ــد م ــدل اجرای ــی پیش ــنهادی ش ــعبه ب ــه
هی ــأت مدی ــره س ــندیکا ارائ ــه ش ــود .همچنی ــن بن ــا
شـــد برنامهریزیهـــای الزم بـــرای برگـــزاری جلســـه
کارگ ــروه ش ــعب انج ــام ش ــود.
بـــا موافقـــت هیـــأت مدیـــره ســـندیکا مقـــرر شـــد
برنامهریزیهـــای الزم بـــرای برگـــزاری مجمـــع
عمومـــی کمیتـــه پیمانـــکاران ســـندیکا صـــورت
گرفتـــه و بررســـیهای انجـــام شـــده در خصـــوص
س ــاختار کمیتهه ــا نی ــز ب ــه هیاتمدی ــره ارائ ــه ش ــود.
در ادامـــه پیشـــنهاد انجمـــن بـــرق خوزســـتان در
خصـــوص اعـــام آمادگـــی بـــرای ایفـــای نقـــش بـــه
عنـــوان دفتـــر نمایندگـــی ســـندیکا در خوزســـتان
بررســی و مقــرر شــد جلســه مشــترکی بیــن نماینــدگان
هیاتمدیـــره دو تشـــکل برگـــزار شـــود.
در پایـــان جلســـه قـــرار بـــر ایـــن گذاشـــته شـــد کـــه
موضـــوع قراردادهـــای تیـــپ بـــه عنـــوان مصـــداق
رقابـــت غیرمنصفانـــه دولتـــی و خصوصـــی بـــه
اتـــاق بازرگانـــی منعکـــس شـــود و در جلســـه آتـــی
هی ــأت مدی ــره ب ــا مع ــاون ب ــرق و ان ــرژی وزارت نی ــرو
تمرکـــز موضوعـــات بـــر روی قراردادهـــای متوقـــف و
قراردادهـــای تیـــپ باشـــد.

اخبار
هیات مدیره

موضع جدی سندیکا در حل مشکالت
مناقصات خرید کاال و تجهیزات
شــصت و یکمیــن جلســه دوره هفتــم هیــات مدیــره
ســندیکای صنعــت بــرق ایــران ،نوزدهــم آبــان ســال
جــاری در محــل ســندیکا برگــزار شــد.
در ابتــدای جلســه موضوعــات مطــرح شــده از ســوی
برخـــی اعضـــا در خصـــوص عـــدم ابـــاغ قـــرارداد
ب ــه برن ــدگان مناقص ــات م ــورد بررس ــی ق ــرار گرف ــت
و بـــه ایـــن موضـــوع اشـــاره شـــد کـــه اخیـــرا برخـــی
مناقصــات علیرغــم مشــخص شــدن برنــده آنهــا ،بــا
توق ــف مواج ــه ش ــده اس ــت و برخ ــی ش ــرکتها بع ــد
از برن ــده نش ــدن در مناقص ــه از روشه ــای مختل ــف
بــرای ابطــال مناقصــه اســتفاده میکننــد بــه طوریکــه
مناقصــه در چارچوبــی غیرقانونــی باطــل و مجــدد بــا
شــرایط جدیــد برگــزار میشــود .در ادامــه بــا تاکیــد بــر
اینک ــه ای ــن روی ــه غیرقانون ــی منج ــر ب ــه ات ــاف هزین ــه
و وق ــت ش ــرکتها و همچنی ــن کش ــف قیم ــت ه ــا
مــی شــود و کارفرمایــان بایــد ملــزم بــه رعایــت قانــون
و ضواب ــط مناقص ــه باش ــد ،مق ــرر ش ــد س ــندیکا ای ــن
مس ــاله را ب ــه ص ــورت ج ــدی از کارفرمای ــان مربوط ــه و
وزارتخان ــه ه ــای مرتب ــط پیگی ــری کن ــد ت ــا از تبدی ــل
شـــدن ایـــن نـــوع اقدامـــات بـــه یـــک رویـــه معمـــول
جلوگیـــری شـــود .همچنیـــن مقـــرر شـــد از مدیـــران
ارشـــد مجموعـــهای کـــه بـــه نظـــر میرســـد در رونـــد
برگـــزاری ایـــن مناقصـــات ایجـــاد مشـــکل کـــرده
اســـت ،بـــرای حضـــور در جلســـه هیـــات مدیـــره و
ارائ ــه توضیح ــات الزم دع ــوت ب ــه عم ــل آی ــد.

اخبــار

۶1
اخبــار
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اخبار
هیات مدیره

در ادام ــه بررس ــیهای مرب ــوط ب ــه ع ــدم اب ــاغ ق ــرارداد
ب ــه برن ــدگان مناقص ــات مق ــرر ش ــد موض ــوع اص ــاح
قانـــون منـــع مداخلـــه در معامـــات دولتـــی مـــورد
بررس ــی ق ــرار گرفت ــه و اقدام ــات الزم ب ــرای پیگی ــری
موض ــوع ص ــورت پذی ــرد.
ارائ ــه گ ــزارش در خص ــوص موض ــوع قیمتگ ــذاری
فهارسبه ــا و رون ــد پیش ــرفت آن توس ــط نماین ــدگان
ســـندیکا در کارگروههـــای توانیـــر محـــور بعـــدی
جلس ــه ب ــود ک ــه پیش ــنهاد ش ــد موض ــوع فه ــارس به ــا
و قیمتهـــای آن در قالـــب یـــک کمیتـــه دائمـــی
در س ــندیکا پیگی ــری و ب ــه روز نگ ــه داش ــته ش ــود.

آغاز همکاری مشترک وزارت صمت و
سندیکا برای تدوین برنامههای
صنعت برق
جلســـه نماینـــدگان هیـــات مدیـــره ســـندیکای
صنع ــت ب ــرق ای ــران ب ــا مهن ــدس نی ــازی؛ جانش ــین
معاونـــت امـــور صنایـــع وزارت صمـــت و مهنـــدس
گ ــردان؛ مدی ــرکل دفت ــر ب ــرق و الکترونی ــک وزارتخان ــه
مذکــور ،یازدهــم آذر ســال جــاری در محــل ســندیکا

۶۲

در ای ــن راس ــتا مق ــرر ش ــد اقدام ــات الزم ب ــه منظ ــور
دریافـــت کـــد عامـــل از ســـازمان برنامـــه و بودجـــه
بـــه منظـــور امـــکان اعمـــال قیمتهـــای جدیـــد در
لیســـت و بـــه روزرســـانی آنهـــا از ســـوی ســـندیکا
صـــورت پذیـــرد.
در ادام ــه جلس ــه ،هی ــات مدی ــره س ــندیکا ضم ــن
تقدی ــر از عملک ــرد کارگ ــروه ه ــای فهرس ــت به ــا ،ب ــا
توجـــه بـــه اهمیـــت موضـــوع و لـــزوم پاســـخگویی
ســـندیکا در خصـــوص قیمتهـــای تعییـــن شـــده
در ای ــن فهرس ــت ،تاکی ــد کردن ــد ک ــه تبدی ــل ای ــن
قیمته ــا ب ــه ش ــاخص ب ــرای ش ــرکت ه ــای عض ــو
برگ ــزار ش ــد.
در ابتــدای جلســه مهنــدس گــردان هــدف از جلســه
را تدویـــن برنامههـــای بلندمـــدت و کوتاهمـــدت
صنعـــت بـــرق بـــا کمـــک ســـندیکا عنـــوان کـــرد و
گفــت :بــا توجــه بــه اینکــه ســندیکای صنعــت بــرق
ایـــران تشـــکل نمونـــه کشـــور بـــوده و ظرفیتهـــای
مناســـبی بـــه لحـــاظ اجمـــاع خبـــرگان و پژوهـــش
دارد ،وزارت صمـــت درصـــدد اســـتفاده از ایـــن
ظرفی ــت ب ــرای تدوی ــن برنامهه ــای صنع ــت اس ــت.
در ادامــه ،مهنــدس بخشــی بــه روابــط موثــر ســندیکا
و وزارت صمـــت اشـــاره و تاکیـــد کـــرد :رویکـــرد

ضرورت ــی حیات ــی دارد و ب ــه همی ــن دلی ــل س ــندیکا
بایــد بــه عنــوان کارگــزار ،مســئولیت اجرایــی ایــن امــر
را در قالــب همــکاری مشــخص بــا ســازمان برنامــه و
ب ــا تخصی ــص مناب ــع الزم عه ــدهدار ش ــود.
بـــا موافقـــت اعضـــای هیـــات مدیـــره مقـــرر شـــد
ســـندیکا اصـــاح شـــاخصهای اعـــام شـــده از
س ــوی س ــازمان برنام ــه جه ــت تعدی ــل قیمته ــا را
بط ــور ج ــدی پیگی ــری کن ــد .همچنی ــن مق ــرر ش ــد
پیش ــنهادات س ــندیکا در خص ــوص نهای ــی ک ــردن
فه ــارس به ــای س ــیم ،خ ــط و پس ــت ب ــه توانی ــر ارائ ــه
ش ــود.
بــا توجــه بــه تغییــر آییننامــه رتبهبنــدی پیمانــکاران
صنعــت بــرق و نظــر بــه اینکــه ســندیکا نظــرات خــود
را در ایــن خصــوص بــه ســازمان برنامــه اعــام کــرده،
مقـــرر شـــد پیشـــنهادات ســـندیکا پیگیـــری و در
صورتیک ــه نظ ــرات و پیش ــنهادات جدی ــدی در ای ــن
خص ــوص وج ــود دارد ،از طری ــق ش ــورای هماهنگ ــی
منعک ــس ش ــود.
در پایـــان جلســـه نیـــز گزارشـــی از حضـــور و
ایفـــای نقـــش ســـندیکا در نوزدهیمـــن نمایشـــگاه
بینالملل ــی صنع ــت ب ــرق و برپای ــی نشس ــتهای
جانب ــی توس ــط دبی ــر س ــندیکا ارائ ــه ش ــد و هی ــأت
مدی ــره از عملک ــرد منس ــجم و تاثیرگ ــذار س ــندیکا در
ایـــن دوره از نمایشـــگاه تقدیـــر کـــرد.
ســـندیکا در ســـالهای اخیـــر مبنـــی بـــر تحلیـــل
وضعیـــت صنعـــت و ارائـــه گزارشهـــای پژوهشـــی
ب ــرای ارتق ــاء جای ــگاه ای ــن صنع ــت ب ــوده اس ــت.
در ادامـــه جلســـه مهنـــدس نیـــازی ،جانشـــین
معاون ــت ام ــور صنای ــع وزارت صم ــت ب ــا اش ــاره ب ــه
ش ــرایط خ ــاص کش ــور و تحریمه ــای ادام ــهدار ،ب ــر
ضــرورت بررســی تمــام ســناریوهای اقتصــادی بــرای
آین ــده تاکی ــد ک ــرد و از سیاس ــت دول ــت در تدوی ــن
راهبردهـــای صنعـــت در افـــق دو ســـاله و  5ســـاله
خبـــر داد.
بـــه گفتـــه وی 3۴ ،زنجیـــره صنعتـــی در کشـــور
شناســـایی شـــده اســـت کـــه در حـــال رایزنـــی بـــا
تشـــکلهای مربوطـــه بـــرای تدویـــن برنامههـــای
راهبـــردی هســـتند .هـــدف ایـــن برنامههـــا حفـــظ
ش ــرایط موج ــود و جلوگی ــری از تن ــش بیش ــتر جه ــت
دســـتیابی بـــه مزیتهـــای کنونـــی صنعـــت و
یـــا جهـــش مثبـــت بـــرای صنایـــع بـــا مزیتهـــای
باالســـت .در رویکـــرد جدیـــد ،اجرایـــی شـــدن
راهبردهـــای تدویـــن شـــده بـــا مطالبهگـــری
تشـــکلهای بخـــش خصوصـــی بدســـت میآیـــد.
مهن ــدس نی ــازی ضم ــن اش ــاره ب ــه ظرفی ــت وزارت
صم ــت ،معاون ــت اقتص ــادی ریاس ــت جمه ــوری
و س ــتاد اقتص ــادی دول ــت و جلس ــه س ــران س ــه ق ــوه
بــرای از میــان برداشــتن موانــع تولیــد ،اظهــار داشــت:
پیشـــنهادات توافـــق شـــده بـــا ســـندیکا میتوانـــد
در قالـــب بســـتههای سیاســـتی رونـــق تولیـــد بـــه
نهادهـــای مذکـــور ارائـــه و در ســـطوح مختلـــف

پیگیــری شــود .بــر ایــن اســاس یــک چارچــوب اولیــه
در اختی ــار س ــندیکا ق ــرار داده میش ــود ت ــا براس ــاس
آن برنامهه ــای مرب ــوط ب ــه تولی ــد ،مدیری ــت واردات،
افزای ــش عم ــق س ــاخت داخ ــل و توس ــعه ص ــادرات
تهی ــه ش ــود.
اعضــای هیــات مدیــره بــه بیــان اقدامــات پژوهشــی
کـــه در ســـندیکا انجـــام شـــده ،پرداختـــه و عنـــوان
کردنـــد کـــه پـــروژه آینده¬نگـــری صنعـــت بـــرق
ای ــران ،س ــند راهب ــردی کس ــب و کار صنع ــت ب ــرق
ای ــران ،گ ــزارش برنام ــه راهب ــردی توس ــعه ص ــادرات
تجهیـــزات و خدمـــات مهندســـی صنعـــت بـــرق
ایـــران ،گـــزارش تحریمهـــای اقتصـــادی و تاثیـــر آن
بـــر صنعـــت بـــرق کشـــور و  ...از جملـــه کارهـــای
پژوهشـــی اســـت کـــه در ســـندیکا تدویـــن و بـــه
نهادهـــای مختلـــف ارائـــه شـــده اســـت.
بــا توجــه بــه ســابقه اقدامــات پژوهشــی انجــام شــده
در ســـندیکا و وجـــود اســـناد الزم ،تاکیـــد شـــد کـــه
تهیـــه و تدویـــن برنامههـــا و راهبردهـــای مـــورد نیـــاز
وزارت صمـــت ،نیـــاز بـــه زمـــان زیـــادی نـــدارد و
میت ــوان وارد ف ــاز اجرای ــی ش ــد .در ای ــن خص ــوص
مقـــرر شـــد اســـناد موجـــود توســـط وزارت صمـــت
بررس ــی و نتیج ــه جه ــت جم ــع بن ــدی نهای ــی ب ــه
ســـندیکا اطـــاع داده شـــود.
در پایـــان ،اعضـــای حاضـــر در جلســـه بـــه بیـــان
دغدغهه ــا و مش ــکات واحده ــای صنع ــت ب ــرق
کشــور پرداختنــد و مســئولین حاضــر در جلســه قــول
مســـاعد دادنـــد کـــه پیگیریهـــای الزم بـــرای حـــل
مس ــائل و مش ــکات ای ــن صنع ــت را انج ــام دهن ــد.
مق ــرر ش ــد مش ــکات مربوط ــه ب ــه مالی ــات و تعدی ــل
قراردادهــا طــی نشســتهای مســتقل بــا هماهنگــی
ســـندیکا و وزارت صمـــت پیگیـــری شـــود .بـــا
موافق ــت نماین ــدگان وزارت نی ــرو بن ــا ش ــد ،گ ــزارش
مش ــکات پروژهه ــای ش ــرکتهای عض ــو س ــندیکا
درخصــوص تامیــن اجتماعــی بــه دفتــر آقــای نیــازی
ارس ــال و از طری ــق وزات صم ــت پیگی ــری ش ــود.
بــا موافقــت اعضــا بنــا شــد آییــن نامههــای مرتبــط بــا
قانــون حداکثــر اســتفاده از تــوان تولیــدی و خدماتــی
کشــور بــه خصــوص در حــوزه عمــق ســاخت داخــل
کـــه خـــرداد ســـال جـــاری ابـــاغ شـــده اســـت ،بـــا
کمـــک و اســـتفاده از ظرفیتهـــای کارشناســـی
س ــندیکا تدوی ــن ش ــود .همچنی ــن پیش ــنهاد ش ــد
ی ــک کارگ ــروه نظارت ــی ب ــا حض ــور نماین ــده س ــندیکا
ب ــرای پای ــش حس ــن اج ــرای قان ــون مذک ــور تش ــکیل و
نســبت بــه جلوگیــری از واردات کاالی دارای مشــابه
داخل ــی اطمین ــان حاص ــل ش ــود.
در خصـــوص مطالبـــات شـــرکتهای بخـــش
خصوصـــی صنعـــت بـــرق ،بنـــا شـــد جلســـهای
س ــهجانبه فیمابی ــن وزارت نی ــرو ،س ــندیکا و وزارت
صم ــت تش ــکیل ش ــود .همچنی ــن مق ــرر ش ــد اگ ــر
شـــرکتها در تامیـــن و تخصیـــص ارز از بانـــک
مرک ــزی ب ــا مش ــکل مواج ــه ش ــدند ،از ظرفیته ــای
معاونـــت صنایـــع وزارت صمـــت اســـتفاده کـــرد.
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شــصت و دومیــن جلســه دوره هفتــم هیــات مدیــره
ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران ،ســـوم آذر ســـال
ج ــاری در مح ــل س ــندیکا برگ ــزار ش ــد .در ابت ــدای
جلســـه گزارشـــی از اهـــم اقدامـــات انجـــام شـــده
و پیگیریهـــای صـــورت گرفتـــه در خصـــوص
مصوب ــات جلس ــه قب ــل هی ــات مدی ــره توس ــط دبی ــر
ســـندیکا ارائـــه شـــد .در ایـــن گـــزارش بـــه برگـــزاری
جلســـه کارگـــروه مشـــترک بـــا وزارت نیـــرو ،توانیـــر و
دادســـتانی ،تهیـــه و ارائـــه پیشـــنهادات ســـندیکا
جهـــت طـــرح در جلســـات کارگـــروه ،انعـــکاس
چالشهـــای کلیـــدی صنعـــت بـــرق کشـــور بـــه
مق ــام معظ ــم رهب ــری ،اص ــاح نمون ــه ق ــرارداد خری ــد
کاال و تجهیـــزات بـــه صـــورت عمـــده از طریـــق
کارگزاریهـــای شـــرکتهای توزیـــع و نیـــز اســـتعام
مطالب ــات اعض ــا از ش ــرکتهای تابع ــه وزارت نی ــرو
اش ــاره ش ــد .همچنی ــن تایی ــد صاحی ــت س ــندیکا
در گرایـــش الکترونیـــک ،ارتباطـــات و فنـــاوری
اطاعـــات در مرکـــز رتبهبنـــدی اتـــاق ایـــران ،ارائـــه
نقطـــه نظـــرات ســـندیکا در خصـــوص فهرســـت
به ــای واح ــد پای ــه رش ــته توزی ــع نی ــروی الکتریک ــی،
تهی ــه گ ــزارش پایان ــی پ ــروژه پژوهش ــی تدوی ــن برنام ــه
راهب ــردی توس ــعه ص ــادرات تجهی ــزات و خدم ــات
مهندســـی بـــرق ،پیگیـــری و انعـــکاس مشـــکات
دکلس ــازان صنع ــت ب ــرق ب ــه مدیرعام ــل ش ــرکت
توانیـــر و تکمیـــل لیســـت کارشناســـان ســـندیکا در
ح ــوزه ارزیاب ــی س ــازندگان ی ــراقآالت توزی ــع و ارائ ــه
آن ب ــه ش ــرکت توانی ــر بخ ــش دیگ ــری از گ ــزارش دبی ــر
س ــندیکا ب ــود.
در ادام ــه جلس ــه ب ــا توج ــه ب ــه اجرای ــی ش ــدن ط ــرح
مدیریـــت مصـــرف ســـوخت بـــر ایـــن نکتـــه تاکیـــد
ش ــد ک ــه س ــندیکا بای ــد ط ــی تعام ــات مس ــتمر ب ــا
وزارت نیـــرو و ســـایر نهادهـــای تصمیمســـاز نظیـــر
مجلـــس شـــورای اســـامی ضمـــن جلوگیـــری از
پیادهس ــازی ای ــن روش ب ــرای واقع ــی ک ــردن قیم ــت

بـــرق ،خواســـتار صـــرف منابـــع حاصـــل از افزایـــش
قیم ــت ب ــرق ب ــرای ایج ــاد زیرس ــاختهای مرب ــوط
ب ــه مدیری ــت مص ــرف ش ــود.
در ادامـــه گزارشـــی از اقدامـــات در دســـت اجـــرا در
کارگروهه ــای مش ــترک در وزارت صم ــت ارائ ــه و ب ــا
توج ــه ب ــه اینک ــه موض ــوع تعرف ــه ب ــرای ش ــرکتهای
عضـــو از اهمیـــت ویـــژهای برخـــوردار اســـت،
پیش ــنهاد ش ــد ک ــه بررس ــی تعرفهه ــا در قال ــب ی ــک
کارگـــروه دائمـــی در دســـتور کار قـــرار گیـــرد.
ارائـــه گزارشـــی از تاییـــد صاحیـــت ســـندیکا در
گرایــش الکترونیــک ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات
در مرکــز رتبهبنــدی اتــاق ایــران محــور بعــدی جلســه
ب ــود ک ــه ضم ــن تقدی ــر از عملک ــرد س ــندیکا ،مق ــرر
شــد ایــن موضــوع بــه صــورت مناســب اطاعرســانی
ش ــده و اطاع ــات و اهمی ــت آن ب ــرای ش ــرکتهای
فع ــال در ای ــن ح ــوزه در اختی ــار اعض ــا ق ــرار گی ــرد.
در خصـــوص فعالیـــت کارمنـــدان موظـــف
شـــرکتهای توزیـــع در شـــرکتهای تعاونـــی بـــا
موضـــوع فعالیـــت تامیـــن تجهیـــزات مـــورد نیـــاز
شـــرکتهای توزیـــع ،مقـــرر شـــد مصادیـــق ایـــن
موض ــوع در اختی ــار س ــندیکا ق ــرار گی ــرد ت ــا موض ــوع
از مســـیر قانونـــی پیگیـــری شـــود.
تشـــریح محورهـــای نشســـت کارگـــروه توانیـــر،
دادســتانی و ســندیکا دســتور کار بعــدی جلســه بــود
ک ــه در ای ــن خص ــوص ارس ــال نام ــه توانی ــر ب ــه وزارت
نیـــرو بـــه منظـــور اخـــذ اختیـــارات الزم بـــرای حـــل
مس ــاله قرارداده ــای متوق ــف و همچنی ــن پیش ــنهاد
توانی ــر ب ــرای اب ــاغ نام ــهای مش ــابه نام ــه مع ــاون وزی ــر
نیــرو در امــور آب و آبفــا در خصــوص تعییــن تکلیــف
قراردادهـــای متوقـــف ،مـــورد بررســـی قـــرار گرفـــت.
مق ــرر ش ــد س ــندیکا پیش ــنهادات خ ــود را در م ــورد
دس ــتورالعمل معاون ــت آب وزرات نی ــرو ،ب ــه توانی ــر
اع ــام نمای ــد .همچنی ــن مق ــرر ش ــد اقدام ــات توانی ــر
در خصــوص تصمیمــات کارگــروه توانیــر ،ســندیکا و
دادســتانی بــه طــور جــدی و مســتمر پیگیــری شــود.
در بخـــش بعـــدی جلســـه گزارشـــی از بررســـیهای
انجــام شــده توســط معاونــت پژوهشــی در خصــوص
پیش ــنهادات س ــندیکا ب ــرای الیح ــه بودج ــه س ــال
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ســندیکا ارائــه و پیشــنهاد شــد نتایــج ایــن بررســی در
اختیــار اعضــای هیــات مدیــره قــرار گیــرد تــا نظــرات
خ ــود را در م ــورد پیش ــنهادات بودج ــهای س ــندیکا
اع ــام ک ــرده و نظ ــرات س ــندیکا نهای ــی ش ــود.
ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه یک ــی از پیش ــنهادات س ــندیکا
در خصـــوص ســـقف اســـتفاده از اســـناد خزانـــه
ب ــرای تامی ــن مال ــی پروژهه ــای وزارت نی ــرو اس ــت،
مقـــرر شـــد حداکثـــر اوراق خزانـــه بـــرای پروژههـــای
شـــرکتهای کوچـــک و متوســـط تـــا  33درصـــد
کاهـــش یافتـــه و ایـــن میـــزان بـــرای شـــرکتهای
بـــزرگ و خریدهـــای تجمیعـــی تـــا مـــرز  50درصـــد
تعیی ــن ش ــود .همچنی ــن بن ــا ش ــد موض ــوع ایج ــاد
زیرســـاخت بـــرای بهـــرهوری انـــرژی و اســـتفاده از
ظرفی ــت ب ــازار س ــرمایه ،ب ــه پیش ــنهادات س ــندیکا
افـــزوده شـــود.
در ادامه گزارشــی در خصوص اقدامات انجام شــده
ب ــرای هم ــکاری س ــندیکا ب ــا س ــازمان برنام ــه ب ــرای
تعیی ــن ش ــاخصهای فصل ــی و تهی ــه وندورلیس ــتی
بـــه منظـــور قیمتگیـــری از شـــرکتهایی کـــه در
ای ــن ام ــر مش ــارکت داش ــتهاند ،ارائ ــه ش ــد .در ای ــن
خص ــوص تاکی ــد ش ــد ک ــه ب ــه روزرس ــانی قیمته ــا
و شــاخصها نیازمنــد امــور ســتادی گســترده اســت
و مقـــرر شـــد ســـندیکا در قالـــب یـــک تفاهمنامـــه
هم ــکاری ال س ــازمان برنام ــه قیمته ــای اس ــتعام
ش ــده را پیگی ــری ک ــرده و وظیف ــه نظ ــارت و تایی ــد
نهای ــی ای ــن لیس ــت را عه ــدهدار ش ــود .همچنی ــن
مقـــرر شـــد اطاعرســـانیهای الزم در خصـــوص
جای ــگاه تعیی ــن ش ــده ب ــرای س ــندیکا ب ــرای تعیی ــن
ش ــاخصهای قیم ــت ب ــرای اعض ــا انج ــام ش ــود.

تفویض موضوعات مرتبط با ساخت
داخل صنعت برق به سندیکا
شــصت و ســومین جلســه دوره هفتــم هیــات مدیــره
س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران ،هفده ــم آذر س ــال
ج ــاری در مح ــل س ــندیکا برگ ــزار ش ــد .در ابت ــدای
جلس ــه گزارش ــی از اه ــم اقدام ــات انج ــام ش ــده در

۶۴

طــول دو هفتــه اخیــر و پیگیریهــای صــورت گرفتــه
در خص ــوص مصوب ــات جلس ــه قب ــل هی ــات مدی ــره
توس ــط دبی ــر س ــندیکا ارائ ــه ش ــد .در ای ــن گ ــزارش ب ــه
جلس ــه مش ــترک هی ــات مدی ــره ب ــا مدی ــران معاون ــت
صنای ــع و ب ــرق و الکترونی ــک وزارت صم ــت ،ارائ ــه
پیش ــنهادات س ــندیکا در خص ــوص الیح ــه بودج ــه
س ــال  ،1399پیگیریه ــای انج ــام ش ــده بهمنظ ــور
تعیی ــن تکلی ــف و اب ــاغ ضری ــب ارزب ــری تجهی ــزات
توزیـــع از شـــرکت توانیـــر ،برگـــزاری موفـــق کارگاه
آموزشــی آشــنایی بــا نحــوه اجــرای بخشــنامه جبــران
ن ــرخ ارز س ــازمان برنام ــه و نی ــز پیگیریه ــای انج ــام
شـــده بـــرای لغـــو مناقصـــات خـــارج از چارچـــوب
قـــرارداد تیـــپ اشـــاره شـــد .همچنیـــن ارســـال
پیشـــنهادات ســـندیکا بـــه توانیـــر در خصـــوص
اباغی ــه م ــورد نی ــاز جه ــت ح ــل مس ــاله قرارداده ــای
متوق ــف ،پیگی ــری مش ــکات پیمان ــکاران مرتب ــط
بـــا قراردادهـــای شـــرکتهای بـــرق منطقـــهای از
س ــوی ش ــرکت توانی ــر و برگ ــزاری جلس ــات بررس ــی
مش ــکات ق ــراردادی در توانی ــر ب ــا حض ــور نماین ــده
س ــندیکا ،جلس ــه ب ــا مع ــاون مدیرعام ــل و ریی ــس
بانک ــداری ش ــرکتی بان ــک اقتص ــاد نوی ــن ب ــه منظ ــور
تعریـــف خدمـــات ویـــژه بـــرای اعضـــا و نیـــز ارائـــه
نقش ــه راه توس ــعه ص ــادرات تجهی ــزات ب ــه دبی ــرکل و
روس ــای کمیس ــیونهای ان ــرژی ،مجل ــس و کس ــب
و کار اتـــاق تهـــران بخـــش دیگـــری از گـــزارش دبیـــر
س ــندیکا ب ــود.
در ادامـــه جلســـه موضـــوع تشـــکیل فدراســـیون
صنعــت احــداث و انــرژی و کانــون عالــی کارفرمایــی
تشـــکلهای حـــوزه انـــرژی بـــا حضـــور تشـــکلهای
ح ــوزه س ــاختمان ،تاسیس ــات ،راهس ــازی ،مش ــاور،
پیمانـــکاری نفـــت و انـــرژی بررســـی و بـــه منظـــور
ایج ــاد هماهنگ ــی س ــازمانیافتهتر ب ــا ای ــن حوزهه ــا
ب ــا عضوی ــت س ــندیکا در ای ــن دو تش ــکل موافق ــت
ش ــد.
در ادام ــه ب ــه موض ــوع دع ــوت از نماین ــده س ــندیکا
بـــرای عضویـــت در شـــورای راهبـــردی تشـــکلهای
ات ــاق ای ــران اش ــاره و ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه موضوع ــات
مرتب ــط ب ــا تش ــکلها از س ــوی هی ــات رییس ــه ات ــاق
کام ــا ب ــه ای ــن ش ــورا تفوی ــض اختی ــار ش ــده اس ــت،
مقــرر شــد ســندیکا بــا جدیــت و برنامهریــزی در ایــن

ش ــورا حض ــور یاب ــد.
ب ــا توج ــه ب ــه ارتب ــاط س ــازمانیافتهای ک ــه س ــندیکا
بـــا وزارت صمـــت برقـــرار کـــرده اســـت ،مقـــرر شـــد
ســـندیکا از وزارت صمـــت درخواســـت کنـــد کـــه
موضوعـــات مرتبـــط بـــا ســـاخت داخـــل صنعـــت
بـــرق و حمایـــت از ایـــن حـــوزه در وزارت صمـــت
کـــه از ســـوی بخشهـــا و هیأتهـــای مختلـــف
پیگیـــری میشـــوند ،بـــه ســـندیکا تفویـــض شـــود.
همچنی ــن اص ــاح قوانی ــن ،مطالب ــات ،قرارداده ــای
متوق ــف و اص ــاح سیاس ــتهای بان ــک مرک ــزی ب ــه
عنـــوان اصلیتریـــن مطالبـــات ســـندیکا از وزارت
صم ــت در دس ــتور کار کمیت ــه س ــاخت داخ ــل نی ــز
ق ــرار گی ــرد.
بررســـی تصمیـــم وزارت صمـــت در خصـــوص
بازنگ ــری در تعرفهه ــای گمرگ ــی س ــال  1399دس ــتور
بع ــدی جلس ــه ب ــود ک ــه مق ــرر ش ــد کارگ ــروه تعرف ــه ب ــا
مش ــارکت کمیتهه ــای س ــازندگان ،حقوق ــی و س ــایر
کمیتهه ــای مرتب ــط تش ــکیل و جلس ــات آن مطاب ــق
ب ــا مصوب ــه هی ــات مدی ــره برگ ــزار ش ــود .ب ــا موافق ــت
اعضـــا مقـــرر شـــد رویکـــرد ســـندیکا در خصـــوص
شفافســازی ،تغییــر تعرفههــای موجــود و یــا ایجــاد
تعرفههــای جدیــد مشــخص شــود و کارگــروه تعرفــه،
س ــاختارهای کنون ــی تعرفهگ ــذاری را بررس ــی ک ــرده و
نظ ــرات کارشناس ــی خ ــود را ارائ ــه ده ــد .همچنی ــن
مقــرر شــد ایــن کارگــروه در خصــوص تجهیزاتــی کــه
فاق ــد ک ــد تعرف ــهای هس ــتند ،نی ــز اع ــام نظ ــر کن ــد.
در ادامـــه گزارشـــی از آخریـــن آمـــار مطالبـــات
شـــرکتهای عضـــو از شـــرکتهای تابعـــه توانیـــر
ارائـــه و مقـــرر شـــد پیگیریهـــای الزم طبـــق توافـــق
بـــا توانیـــر پیگیـــری شـــود و اعضـــای هیأتمدیـــره
نیـــز بـــرای پیگیـــری مطالبـــات در ایـــن خصـــوص
همـــکاری نماینـــد.
در بخــش بعــدی قانــون جدیــد حمایــت از ســاخت
داخ ــل بررس ــی و مق ــرر ش ــد پیش ــنهادات س ــندیکا
در خص ــوص آییننامهه ــای اجرای ــی آن ب ــه وزارت
صم ــت و اتاقه ــای بازرگان ــی ای ــران و ته ــران ارائ ــه
ش ــود.
در ادامـــه گزارشـــی از جلســـه مشـــترک کمیتـــه
انرژیهـــای تجدیدپذیـــر ســـندیکا بـــا فعـــاالن ایـــن
حـــوزه در اســـتانهای اصفهـــان و مشـــهد از ســـوی
دبی ــر کمیت ــه و دبی ــر ش ــعبه اصفه ــان س ــندیکا ارائ ــه
و مقـــرر شـــد آییننامـــه عضویـــت در ســـندیکا بـــا
هـــدف تســـهیل عضویـــت شـــرکتهای حاضـــر در
اســـتانها در دســـتور کار دبیرخانـــه ســـندیکا قـــرار
گی ــرد.
در پایـــان جلســـه نســـخه جدیـــد ســـایت ســـندیکا
بـــرای اعضـــا نمایـــش داده شـــد .اعضـــای هیـــأت
مدیـــره ضمـــن تقدیـــر از اقدامـــات انجـــام شـــده و
کیفی ــت س ــایت ،پیش ــنهاداتی در خص ــوص بهب ــود
کیفیـــت ســـایت ارائـــه کردنـــد و مقـــرر شـــد اقـــدام
مقتضـــی صـــورت پذیـــرد.

پیگیری قراردادهای متوقف صنعت برق
از طریق دادستانی کل کشور
اخبار
هیات مدیره

شـــصت و چهارمیـــن جلســـه دوره هفتـــم هیـــات
مدیـــره ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران ،هشـــتم
دی ســـال جـــاری در محـــل ســـندیکا برگـــزار شـــد.
در ابتــدای جلســه گزارشــی از اهــم اقدامــات انجــام
ش ــده و پیگیریه ــای ص ــورت گرفت ــه در خص ــوص
مصوب ــات جلس ــه قب ــل هی ــات مدی ــره توس ــط دبی ــر
س ــندیکا ارائ ــه ش ــد.
در ایـــن گـــزارش بـــه تهیـــه و ارائـــه پیشـــنهادات
س ــندیکا ب ــرای اص ــاح الیح ــه بودج ــه س ــال 1399
در ح ــوزه صنع ــت ب ــرق ب ــه کمیس ــیونهای مجل ــس
و اتـــاق ،گـــزارش آخریـــن وضعیـــت مطالبـــات
اعض ــا از ش ــرکتهای تابع ــه وزارت نی ــرو ب ــه توانی ــر،
تشـــکیل کارگـــروه تعرفـــه و اســـتعام نظـــر از اعضـــا
در خصـــوص تعرفههـــای گمرکـــی ،آغـــاز ارزیابـــی
و تشـــخیص صاحیـــت یراقســـازان بـــا ارجـــاع
پروندهه ــا از س ــوی توانی ــر ب ــه س ــندیکا اش ــاره ش ــد.
پیگی ــری رف ــع چالشه ــای ح ــق بیم ــه قرارداده ــا از
مع ــاون وص ــول درآم ــد س ــازمان تامی ــن اجتماع ــی،
ارســال پیشــنهادات ســندیکا بــرای اصــاح بخشــی
از قوانی ــن و مق ــررات مالی ــات ب ــه ات ــاق ته ــران ،ارائ ــه
نق ــش راه توس ــعه ص ــادرات تجهی ــزات و خدم ــات
فن ــی و مهندس ــی ب ــرق در ات ــاق ته ــران و تقدی ــر ات ــاق
از عملکــرد ســندیکا در ایــن پــروژه و احیــای کمیتــه
تامی ــن مال ــی و همکاریه ــای مش ــترک ب ــا عن ــوان
کمیتـــه مالـــی بانکـــی بـــا مأموریتهـــای کاملتـــر
بخــش دیگــری از گــزارش دبیــر ســندیکا بــود .در ایــن
گ ــزارش همچنی ــن ب ــه ارائ ــه نهای ــی فهرس ــت به ــای
پس ــت ،انتق ــال ،توزی ــع و خط ــوط زمین ــی انتق ــال و
توزی ــع ب ــه س ــازمان برنام ــه اش ــاره ش ــد.
در ادامـــه جلســـه بـــا توجـــه بـــه تهیـــه گـــزارش
مربـــوط بـــه آخریـــن وضعیـــت مطالبـــات اعضـــا از
شــرکتهای تابعــه وزارت نیــرو ،مقــرر شــد دبیرخانــه

و هیاتمدیـــره موضـــوع را از طریـــق معـــاون
هماهنگـــی مالـــی و پشـــتیبانی و امـــور مجامـــع
شـــرکت توانیـــر پیگیـــری کننـــد.
موضـــوع پذیـــرش ضمانتنامههـــای صـــادر
شـــده از ســـوی صنـــدوق ضمانـــت صـــادرات در
افغانس ــتان ک ــه ب ــا پیگی ــری ه ــای متس ــمر س ــندیکا
و تش ــکلهای مرتب ــط ب ــه س ــرانجام رس ــیده اس ــت
مح ــور بع ــدی جلس ــه ب ــود و ب ــه ای ــن مس ــاله اش ــاره
ش ــد و مق ــرر ش ــد اط ــاع رس ــانی ه ــای الزم در ای ــن
خص ــوص ب ــه اعض ــا ص ــورت گی ــرد و ب ــرای ش ــرکت
هایــی کــه مشــکل آنهــا همچنــان حــل نشــده اســت
پیگیریهـــای الزم انجـــام شـــود.
در ادام ــه ب ــا اش ــاره و تاکی ــد ب ــر فع ــال ش ــدن کمیت ــه
مالـــی بانکـــی ســـندیکا مقـــرر شـــد گزارشـــی از
برنامههـــا و ماموریتهـــای ایـــن کمیتـــه در جلســـه
آت ــی هی ــات مدی ــره ارائ ــه ش ــود.
در بخـــش بعـــدی جلســـه گزارشـــی از درآمدهـــا و
هزینهه ــای س ــندیکا ط ــی  9ماه ــه س ــال ج ــاری و
شــرایط مالــی کنونــی ســندیکا توســط دبیــر ســندیکا
ارائـــه و بـــا موافقـــت اعضـــا مقـــرر شـــد پیشنویـــس
آییننامـــه عضویـــت کـــه توســـط واحـــد عضویـــت
تهیـــه شـــده و منشـــور اخاقـــی ســـندیکا کـــه بـــه
تصوی ــب کمیت ــه حقوق ــی قرارداده ــا رس ــیده اس ــت
در اختیـــار معاونـــت پژوهـــش و برنامهریـــزی قـــرار
گیـــرد و پـــس از جمعبنـــدی جهـــت تصمیمگیـــری

در اختی ــار هی ــات مدی ــره ق ــرار گی ــرد.
در ادامــه گزارشــی از همــکاری ســندیکا بــا کارگــزاری
خان ــه گس ــترش بیم ــه ب ــه منظ ــور توس ــعه خدم ــات
بیم ــهای ارائ ــه ش ــد .هی ــأت مدی ــره ضم ــن اس ــتقبال
از تجمیـــع موضوعـــات بیمـــهای بـــرای تقویـــت
تـــوان چانهزنـــی ســـندیکا بـــا شـــرکتهای بیمهگـــر
ب ــه منظ ــور ارائ ــه خدم ــات مطلوبت ــر ب ــرای اعض ــا
و همچنیـــن تامیـــن مالـــی بـــرای ســـندیکا ،مقـــرر
شـــد برنامهریزیهـــای الزم بـــه منظـــور جـــذب
مش ــارکت حداکث ــری اعض ــا ب ــرای تقوی ــت پکی ــج
بیمــهای ســندیکا صــورت گیــرد و همــکاری الزم بــا
کارگ ــزاری بیم ــه انج ــام ش ــود.
در بخـــش دوم جلســـه رئیـــس کمیتـــه حقوقـــی و
قراردادهـــای ســـندیکا و ســـایر اعضـــای هیـــأت
مدیـــره ضمـــن ارائـــه گزارشـــی از اقدامـــات انجـــام
شـــده بـــرای برطـــرف شـــدن مشـــکل قراردادهـــای
متوقـــف ،چالشهـــای موجـــود بـــرای رفـــع مشـــکل
ای ــن قرارداده ــا را م ــورد بررس ــی ق ــرار دادن ــد و مق ــرر
ش ــد پیگیریه ــای الزم در ای ــن خص ــوص از طری ــق
دادس ــتانی کل کش ــور ص ــورت پذی ــرد .همچنی ــن ب ــر
ل ــزوم نظ ــارت دادس ــتانی کل کش ــور و س ــازمانهای
وابســـته از جملـــه ســـازمان بازرســـی کل کشـــور بـــر
قرارداده ــای ج ــاری و آت ــی صنع ــت ب ــرق نی ــز تاکی ــد
ش ــد.

بازتعریف برنامههای سندیکا در حوزه
مالی و بانکی صنعت برق
شـــصت و پنجمیـــن جلســـه دوره هفتـــم هیـــات
مدیـــره ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران ،پانزدهـــم
دی س ــال ج ــاری در مح ــل س ــندیکا برگ ــزار ش ــد .در
ابت ــدای جلس ــه گزارش ــی از اقدام ــات انج ــام ش ــده
اخیـــر توســـط دبیـــر ســـندیکا ارائـــه شـــد .در ایـــن
گ ــزارش ب ــه انع ــکاس اه ــم چالشه ــای واحده ــای
تولی ــدی صنع ــت ب ــرق و راهکاره ــای پیش ــنهادی
ب ــه مش ــاور ارش ــد معاون ــت صنای ــع وزارت صم ــت،
پیگی ــری رعای ــت بخش ــنامهها در جه ــت حمای ــت
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اخبار
هیات مدیره

از شـــرکتهای دانشبنیـــان از معـــاون وزیـــر نیـــرو
در امـــور تحقیقـــات و منابـــع انســـانی و نیـــز تهیـــه
پیشنوی ــس دس ــتورالعمل نح ــوه جب ــران آث ــار ناش ــی
از افزایـــش قیمـــت ارز در پیمانهـــای ریالـــی فاقـــد
تعدیـــل شـــرکتهای توزیـــع توانیـــر اشـــاره شـــد.
همچنیـــن جمعبنـــدی نظـــرات دریافتـــی اعضـــا
و ارائـــه بـــه کارگـــروه تعرفـــه جهـــت تصمیمگیـــری،
بخ ــش دیگ ــری از گ ــزارش دبی ــر س ــندیکا ب ــود.
در ادامـــه جلســـه بـــا تاکیـــد بـــر اینکـــه موضـــوع
ســـازندگان از ســـوی وزارت صمـــت پیگیـــری
میش ــود و در ای ــن زمین ــه تعام ــات خوب ــی ایج ــاد
شــده اســت ،مقــرر شــد مســائل و موضوعــات حــوزه
پیمان ــکاران ه ــم از طری ــق وزارت صم ــت پیگی ــری
و دنبـــال شـــود.
همچنیـــن گزارشـــی از اقدامـــات انجـــام شـــده در
خصــوص تعرفههــای گمرکــی توســط دبیــر ســندیکا
ارائ ــه و مق ــرر ش ــد ن ــکات اصاح ــی و پیش ــنهادی
اعضـــا جهـــت تصمیمگیـــری نهایـــی در اختیـــار
کمیســـیونهای مربوطـــه در وزارت صمـــت قـــرار
گیـــرد .همچنیـــن پیشـــنهاد شـــد ســـندیکا یـــک
دوره زمانـــی بـــرای پیادهســـازی تعرفههـــای جدیـــد
پیش ــنهاد نمای ــد ت ــا قرارداده ــای ج ــاری اعض ــا ب ــه
دلی ــل افزای ــش تعرفهه ــا ب ــا مش ــکات جدی ــد مواج ــه
نش ــود.
در ادام ــه گزارش ــی از اقدام ــات انج ــام ش ــده ب ــرای
پیگیـــری وصـــول مطالبـــات اعضـــا ارائـــه شـــد و
پیشــنهاد شــرکت توانیــر بــرای حــل مســاله مطالبــات
معـــوق از محـــل ارز حاصـــل از صـــادرات بـــرق بـــه

ع ــراق م ــورد بح ــث و بررس ــی ق ــرار گرف ــت .مق ــرر ش ــد
جزئی ــات پیش ــنهاد ش ــرکت توانی ــر ،بررس ــی و پ ــس از
مشـــخص شـــدن گـــردش کار و همچنیـــن تعییـــن
نـــرخ تســـعیر حوالههـــای ارزی و مکانیـــزم توزیـــع
پ ــول بی ــن ش ــرکتهای طلب ــکار ،پ ــس از هماهنگ ــی
و کس ــب نظ ــر ش ــرکتهای ذینف ــع ،کل مطالب ــات
مرب ــوط ب ــه ش ــرکتها تجمی ــع ش ــده و ب ــا هماهنگ ــی
ش ــرکت توانی ــر اقدام ــات الزم ص ــورت پذی ــرد.
بــا توجــه بــه اینکــه بانــک مرکــزی ســقف  100میلیــون
تومـــان بـــرای تراکنشهـــای مالـــی در نظـــر گرفتـــه
و ایـــن بخشـــنامه محدودیتهـــای زیـــادی بـــرای
ش ــرکتهای عض ــو ایج ــاد ک ــرده اس ــت ،مق ــرر ش ــد
ســندیکا عــاوه بــر اینکــه ایــن موضــوع را بــه صــورت
مســـتقل در دســـتور کار قـــرار میدهـــد ،از طریـــق
اتـــاق بازرگانـــی ،مراجـــع و نهادهـــای مرتبـــط نیـــز
پیگی ــری کن ــد.
در ادام ــه جلس ــه گزارش ــی از اقدام ــات انج ــام ش ــده
بــرای تدویــن دســتورالعمل نحــوه جبــران آثــار ناشــی
از افزایـــش قیمـــت ارز در پیمانهـــای ریالـــی فاقـــد
تعدیـــل شـــرکتهای توزیـــع توانیـــر و پیشنویـــس
تهیـــه شـــده از ســـوی معاونـــت هماهنگـــی توزیـــع
توانی ــر ارائ ــه و مق ــرر ش ــد س ــندیکا ب ــرای دریاف ــت و
جمعبنـــدی نقطـــه نظـــرات کمیتههـــای مرتبـــط
اقــدام و جلســهای بــا نماینــدگان شــرکت توانیــر بــرای
اعمـــال اصاحـــات پیشـــنهادی ســـندیکا برگـــزار
کن ــد .ب ــا تصمی ــم اعض ــا بن ــا ش ــد هماهنگیه ــای
الزم ب ــا انجم ــن پیمان ــکاران توزی ــع ه ــم انج ــام ش ــود
ت ــا بخ ــش خصوص ــی ب ــا ی ــک نظ ــر واح ــد و جام ــع در

جلس ــه حض ــور یاب ــد.
در ادام ــه گزارش ــی از اقدام ــات انج ــام ش ــده ب ــرای
احیــا کمیتــه تامیــن مالــی و همکاریهــای مشــترک
و بــاز تعریــف اهــداف و برنامههــا و جامــع تــر شــدن و
تغییــر نــام کمیتــه بــه کمیتــه مالــی ـ بانکــی ســندیکا
توس ــط دبی ــر ای ــن کمیت ــه ارائ ــه ش ــد .در ای ــن گ ــزارش
تس ــهیل ش ــرایط و بهب ــود مق ــررات ،ارائ ــه خدم ــات
و ارائ ــه راهکاره ــای خاقان ــه ب ــه عن ــوان مهمتری ــن
اه ــداف و وظای ــف پیشبین ــی ش ــده کمیت ــه مال ــی
ـ بانک ــی س ــندیکا مط ــرح ش ــدند.
همچنیــن در ایــن خصــوص ضمــن موافقــت هیــات
مدیــره بــا عنــوان ،اهــداف ،وظایــف و عنــوان کمیتــه
مال ــی ـ بانک ــی س ــندیکا ،مق ــرر شناس ــایی ذینفع ــان
بـــه ویـــژه در حـــوزه قوانیـــن و نهادهـــای مرتبـــط نیـــز
در وظایـــف ســـاختاری کمیتـــه گنجانـــده شـــود و
موض ــوع تامی ــن س ــرمایه تنه ــا ب ــه ش ــرکتهای فع ــال
در ایــن حــوزه خاصــه نشــده و ســایر ظرفیتهــا نیــز
م ــد نظ ــر ق ــرار گی ــرد .بن ــا ش ــد ظرفیته ــای صنع ــت
ب ــرق ب ــه وی ــژه در ح ــوزه ص ــادرات و طرحه ــای نیم ــه
تمـــام ،در ماموریتهـــای کمیتـــه مالـــی ـ بانکـــی
پیگی ــری ش ــود.
در پایـــان بـــا توجـــه بـــه پیشـــنهاد مطـــرح شـــده در
خصـــوص تخصیـــص درآمدهـــای حاصـــل از
ص ــادرات ب ــرق ب ــه بخ ــش تولی ــد ب ــرق در بودج ــه 99
و تاثیــر مخــرب آن بــر بودجــه بخــش انتقــال و توزیــع،
مق ــرر ش ــد س ــندیکا ب ــرای ع ــدم تحق ــق ای ــن موض ــوع
را از طریـــق نماینـــدگان مجلـــس و ظرفیتهـــای
رســـانهای بـــا جدیـــت برنامهریـــزی و عمـــل کنـــد.

رئیــس کمیتــه ضمــن اشــاره بــه اینکــه صنعــت بــرق
پرچمـــدار صـــادرات خدمـــات فنـــی و مهندســـی
اســت ،تصریــح کــرد :علیرغــم ظرفیتهــای موجــود
در ح ــوزه ص ــادرات خدم ــات فن ــی و مهندس ــی در
صنعــت بــرق ،هنــوز فاصلــه معنــاداری بــا برنامههــا
و اه ــداف وج ــود دارد .م ــا در منطق ــهای هس ــتیم ک ــه
تقاض ــای  1000میلی ــارد دالری وج ــود دارد در حال ــی
ک ــه س ــهم م ــا از ای ــن ب ــازار بس ــیار ناچی ــز اس ــت.
مهنـــدس باقـــری افـــزود :تنهـــا در اورآســـیا ظرفیـــت
 ۴00میلیـــارد دالری در بـــازار وجـــود دارد .بیـــش از
 ۴0بخش ــنامه ب ــرای ن ــرخ ارز و بازگش ــت ارز حاص ــل
از ص ــادرات ص ــادر ش ــده ک ــه لطم ــه بس ــیاری ب ــه
صادرکنن ــدگان زده اس ــت .در بازاره ــای ه ــدف ب ــا
رقبایــی مواجــه هســتیم کــه بــا نــرخ بهــره تقریبــا صفــر
و حمای ــت کام ــل دولت ــی در بازاره ــا حض ــور دارن ــد.
در ادامـــه جلســـه دبیـــر کمیتـــه گزارشهایـــی از
عملک ــرد کمیت ــه در س ــال  97و ش ــش م ــاه نخس ــت
س ــال ج ــاری ،صورته ــای مال ــی و بودج ــه کمیت ــه
ارائـــه کـــرد کـــه مـــورد تائیـــد اعضـــای مجمـــع قـــرار
گرف ــت.
انتخـــاب اعضـــای علیالبـــدل هیـــات رئیســـه
کمیت ــه ،دس ــتور کار بع ــدی جلس ــه ب ــود ک ــه آقای ــان
مهندســـین فقیـــهزاده از شـــرکت مپنـــا ،ریاحـــی از

شـــرکت مشـــانیر ،درازی از شـــرکت الکترونیـــک
اف ــزار آزم ــا و خان ــم مهن ــدس زمان ــی از ش ــرکت تاب ــان
نیـــرو شـــیراز بـــرای حضـــور در انتخابـــات اعـــام
آمادگـــی کـــرده و بـــه معرفـــی خـــود پرداختنـــد .بـــا
مش ــخص ش ــدن نتای ــج رایگی ــری ،آق ــای مهن ــدس
ریاح ــی ب ــه عن ــوان عض ــو اصل ــی و آق ــای مهن ــدس
درازی و خان ــم مهن ــدس زمان ــی ب ــه عن ــوان اعض ــاء
علیالبــدل هیــات رئیســه کمیتــه انتخــاب شــدند.
در ادام ــه جلس ــه کمیت ــه توس ــعه ص ــادرات میزب ــان
مهنـــدس فرحناکیـــان ،مشـــاور وزیـــر نیـــرو در امـــور
بینالملـــل و رئیـــس مرکـــز توســـعه صـــادرات و
پش ــتیبانی صنای ــع آب و ب ــرق ب ــود ک ــه دبی ــر کمیت ــه
گزارش ــی از فعالیته ــای کمیت ــه توس ــعه ص ــادرات
ب ــه وی ارائ ــه ک ــرد و اعض ــای حاض ــر در جلس ــه ب ــه
معرف ــی ش ــرکت خ ــود پرداختن ــد.
مهن ــدس فرحناکی ــان ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه ای ــن ام ــر
باعـــث افتخـــار صنعـــت بـــرق اســـت کـــه نقـــش
اصل ــی را در ص ــادرات خدم ــات فن ــی و مهندس ــی
داش ــته باش ــد ،اظه ــار ک ــرد :ب ــرای توس ــعه ص ــادرات
غیرنفتـــی و بـــه خصـــوص در حـــوزه صـــادرات
خدمـــات فنـــی و مهندســـی و تجهیـــزات بـــرق،
دول ــت و بخ ــش خصوص ــی بای ــد تعام ــل بیش ــتری
باه ــم داش ــته باش ــند و دیپلماس ــی فعال ــی در ام ــور

اقتصـــادی کشـــور داشـــته باشـــیم.
وی تاکیـــد کـــرد کـــه وزارت نیـــرو مســـئولیت
 9کمیســـیون مشـــترک را بـــر عهـــده دارد و مـــا در
ایـــن کمیســـیونهای مشـــترک ،نظـــرات بخـــش
خصوص ــی را در مباح ــث مختل ــف اخ ــذ میکنی ــم.
بایــد بیــن مــا و کمیتــه توســعه صــادرات ســندیکا کــه
در امـــر صـــادرات فعالیـــت داریـــم ،همکاریهـــای
جـــدی شـــکل بگیـــرد.
رئی ــس مرک ــز توس ــعه ص ــادرات و پش ــتیبانی صنای ــع
آب و ب ــرق ب ــا بی ــان اینک ــه یک ــی از بهتری ــن راهه ــا
ب ــرای حض ــور در بازاره ــای ه ــدف روش کنسرس ــیوم
اســت ،ادامــه داد :ایــن جلســات بایــد مســتمر باشــد
ت ــا ب ــا هم ــکاری ه ــم در ح ــوزه دیپلماس ــی اقدامات ــی
انجـــام دهیـــم .پیشـــنهاد مـــا بـــه کمیتـــه توســـعه
صـــادرات ســـندیکا ایـــن اســـت کـــه در بازارهـــای
هـــدف نماینـــده مقیـــم داشـــته باشـــد .همچنیـــن
مق ــرر ش ــد جلس ــات مس ــتمر مابی ــن کمیت ــه توس ــعه
صـــادرات و مرکـــز توســـعه صـــادرات و پشـــتیبانی
صنای ــع وزارت نی ــرو برگ ــزار ش ــود و مهن ــدس صب ــور
مقـــدم از وزارت نیـــرو و مهنـــدس مرادیـــان دبیـــر
کمیتـــه توســـعه صـــادرات پیگیـــری برگـــزاری ایـــن
جلســـات را عهـــدهدار شـــوند.

اخبار
کمیته ها

کمیته تخصصی اتوماسیون و مخابرات

بررسی نظام رتبهبندی شرکتهای
یکپارچهساز سیستمهای اتوماسیون
صنعتی

اخبار
کمیتهها
کمیته توسعه صادرات

طرح چالشهای صادراتی اعضای
سندیکا با مشاور وزیر نیرو

۶۶

مجمـــع عمومـــی کمیتـــه توســـعه صـــادرات
س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران س ــیام مه ــر س ــال
جـــاری بـــا حضـــور اعضـــای کمیتـــه و در محـــل
ســندیکا برگــزار شــد ،در ایــن جلســه کمیتــه میزبــان
مهنـــدس فرحناکیـــان ،مشـــاور وزیـــر نیـــرو در امـــور

اخبــار

بینالملـــل و رئیـــس مرکـــز توســـعه صـــادرات و
پشـــتیبانی صنایـــع آب و بـــرق بـــود.
در ابتـــدای جلســـه مهنـــدس باقـــری ،رئیـــس
کمیت ــه توس ــعه ص ــادرات ب ــا اش ــاره ب ــه مش ــکات
ش ــرکتهای فع ــال صنع ــت ب ــرق گف ــت :متاس ــفانه
در شـــرایط موجـــود بســـیاری از شـــرکتها تحـــت
فشــار هســتند و تعــدادی از آنهــا نیــز بــه حالــت نیمــه
فعـــال درآمدهانـــد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه دولــت برنامــه مشــخصی برای
صـــادرات نـــدارد ،اظهـــار کـــرد :آمـــار نشـــاندهنده

افــت و کاهــش صــادرات در ســالهای اخیــر اســت
و ش ــرکتهای فع ــال در ای ــن ح ــوزه ب ــا پراکندگ ــی و
عـــدم انســـجام در تصمیمگیـــری مواجـــه هســـتند.
البتـــه در ایـــن زمینـــه تحریمهـــای تحمیـــل شـــده
علیـــه ایـــران نیـــز تاثیرگـــذار بـــوده و فعالیتهـــای
بانک ــی ش ــرکتها را ب ــا مش ــکل روب ــرو ک ــرده اس ــت.
بــه عنــوان مثــال تعطیلــی آریــن بانــک ،شــرکتهای
ایران ــی را ک ــه ضمانتنامههای ــی ب ــا رق ــم ح ــدودا 50
میلیـــون دالر در بـــازار افغانســـتان دارنـــد ،دچـــار
چال ــش ک ــرده اس ــت.

جلســـه مشـــترک کمیتـــه تخصصـــی اتوماســـیون و
مخابــرات ســندیکای صنعــت بــرق ایــران و کمیتــه
ارزیاب ــی و تش ــخیص صاحی ــت انجم ــن صنف ــی
ش ــرکتهای اتوماس ــیون صنعت ــی ،بیس ــت و یک ــم
آبــان ســال جــاری بــا موضــوع «همــکاری و همافزایــی
در ایج ــاد و تقوی ــت نظ ــام رتبهبن ــدی ش ــرکتهای
یکپارچهس ــاز سیس ــتمهای اتوماس ــیون صنعت ــی در
صنعــت بــرق کشــور» در محــل ســندیکا برگــزار شــد.
در ایــن جلســه بــر اهمیــت ایجــاد فضــای همــکاری
فیمابیـــن انجمنهـــا ،ســـندیکاها و تشـــکلهای
همس ــان و نی ــز اس ــتفاده از نق ــاط ق ــوت و تجربیـ ــات
یکدیگـ ــر اش ــاره ش ــد .همچنی ــن درب ــاره رتبهبن ــدی
شرکــــتهای عضـــو انجمـــن کـــه طــــی ســــالهای
گذش ــته ب ــا برونس ــپاری ب ــه ش ــرکت مش ــاور خ ــارج
از انجم ــن ص ــورت پذیرفت ــه ب ــود ،بح ــث و تب ــادل
نظ ــر ص ــورت گرف ــت.
در ادام ــه ب ــا توج ــه ب ــه حض ــور اعض ــای مش ــترک در
کمیت ــه اتوماس ــیون و مخاب ــرات س ــندیکا و انجم ــن،
پیش ــنهاد ش ــد تعام ــات نزدیکت ــری در خص ــوص

اعـــام دورههـــای آموزشـــی ،مســـائل و رویدادهـــای
مش ــترک انج ــام گی ــرد .در ای ــن خص ــوص مق ــرر ش ــد
تفاهمنام ــه هم ــکاری فیمابی ــن ک ــه ط ــی س ــالهای
گذش ــته ب ــه امض ــای طرفی ــن رس ــیده ب ــود ،مج ــددا
بازبین ــی و ویرای ــش ش ــود.
بــا توجــه بــه اعــام نظــر هیــأت مدیــره ســندیکا مبنــی
بـــر اخـــذ نقطـــه نظـــرات کمیتههـــای ســـازندگان،
پیمانـــکاران و مشـــاوران ســـندیکا در خصـــوص
جمعبنـــدی نهایـــی آییننامـــه یکپارچهســـازان

کمیتــه اتوماســیون و مخابــرات مقــرر شــد جلســهای
مشــترک بــا حضــور نماینــده تــام االختیــار هــر یــک از
کمیتهه ــای ف ــوق برگ ــزار ش ــود.
در پایـــان در خصـــوص فهرســـت بهـــای سیســـتم
حفاظـــت پســـتهای انتقـــال و فـــوق توزیـــع نیـــرو
فصـــول  19و  ۲1ارســـالی از ســـوی شـــرکت توانیـــر،
مقـــرر شـــد گروهـــی ســـه نفـــره از اعضـــای هیـــأت
رئیســه بــه بررســی ،جمعبنــدی و اعــام نظــر در ایــن
مـــورد بپردازنـــد.
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بررسی فهرست بهای حفاظت در
جلسه کمیته اتوماسیون سندیکا
اخبار
کمیته ها

جلســـه هیئـــت رئیســـه کمیتـــه تخصصـــی
اتوماس ــیون و مخاب ــرات س ــندیکای صنع ــت ب ــرق
ای ــران ،نوزده ــم آذر س ــال ج ــاری در مح ــل س ــندیکا
برگـــزار شـــد.
در ابت ــدای جلس ــه فص ــول  19و  ۲1فهرس ــت به ــای
حفاظـــت توســـط اعضـــای کمیتـــه بررســـی و
نقط ــه نظ ــرات ب ــه دبیرخان ــه س ــندیکا اع ــام ش ــد.
همچنیـــن مقـــرر شـــد فصـــل  ۲۶فهرســـت بهـــای
مخابـــرات نیـــز متعاقبـــا بررســـی و اعـــام شـــود.
بـــا توجـــه بـــه برگـــزاری چهاردهمیـــن کنفرانـــس
حفاظ ــت و اتوماس ــیون دانش ــگاه صنعت ــی امیرکبی ــر
مـــورخ  10و  11دی مـــاه  1398مقـــرر شـــد پیگیـــری

مج ــدد از اعض ــای کمیت ــه جه ــت حض ــور و اخ ــذ
غرف ــه در نمایش ــگاه جانب ــی کنفران ــس انج ــام و ب ــه
دبیرخانـــه کنفرانـــس اطاعرســـانی شـــود.
همچنیـــن پیـــرو برپایـــی کارگاههـــای آموزشـــی
جانبــی کنفرانــس مقــرر شــد کمیتــه نیــز کارگاههــای

آموزشـــی بـــا عنـــوان چگونگـــی انتخـــاب سیســـتم
بهین ــه اتوماس ــیون ب ــا نگ ــرش ب ــه تجربی ــات گذش ــته
در پس ــتهای فش ــار ق ــوی ب ــه م ــدت  3س ــاعت در
روز اول کنفرانـــس ارائـــه کنـــد.

کمیته تخصصی انرژیهای تجدیدپذیر

برگزاری اولین جلسه دوره پنجم
هیات رئیسه کمیته انرژیهای
تجدیدپذیر سندیکا
اولیـــن جلســـه هیـــات رئیســـه کمیتـــه تخصصـــی
انرژیه ــای تجدیدپذی ــر در دوره پنج ــم ،در ابت ــدای
آبـــان مـــاه ســـال جـــاری در محـــل ســـندیکا برگـــزار
شـــد .در ایـــن جلســـه از اقدامـــات صـــورت گرفتـــه
توس ــط هی ــات رئیس ــه دوره قب ــل تش ــکر و نس ــبت ب ــه
افزایــش فعالیتهــا و تعامــات کمیتــه در دوره جدیــد
اب ــراز امی ــدواری ش ــد.
موضوعاتـــی از قبیـــل توســـعه بـــازار داخلـــی و
خارجــی اعضــاء ،لــزوم مشــارکت در تصمیمســازی
و تصمیمگیریه ــای کان تجدیدپذی ــر ،مش ــارکت
در تدویــن آییننامــه ،قوانیــن اســتانداردهای مرتبــط
ب ــا فعالی ــت اعض ــا ،ت ــاش جه ــت ج ــذب س ــرمایه

یکپارچگی و انسجام تجدیدپذیرها
در بستر سندیکا
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نشســت مشــترک هیــات رئیســه کمیتــه انرژیهــای
تجدیدپذیـــر ســـندیکا بـــا نماینـــدگان شـــرکتهای
فع ــال در زمین ــه تجدیدپذی ــر اس ــتانهای اصفه ــان
و خراســان ،روز شــنبه شــانزدهم آذر ســال جــاری در
مح ــل س ــندیکا برگ ــزار ش ــد.
در ابتـــدای جلســـه مهنـــدس صالحـــی ،رئیـــس
کمیســـیون انـــرژی اتـــاق بازرگانـــی ایـــران و عضـــو
هیـــأت مدیـــره ســـندیکا تاریخچهـــای از نحـــوه

و تشـــویق و حمایـــت از ســـرمایهگذاری مشـــترک
اعضــا ،ســاماندهی و بهبــود مســتمر فعالیــت اعضــا
و تامی ــن تس ــهیات مال ــی جه ــت توس ــعه کس ــب و
کار اعض ــا م ــورد بح ــث و تبادلنظ ــر ق ــرار گرف ــت.
برگـــزاری دورههـــای آموزشـــی و انجـــام تحقیقـــات
علمـــی ،صنعتـــی و تجـــاری مـــورد نیـــاز اعضـــا و
برگـــزاری و مشـــارکت در همایشهـــا و رویدادهـــای
مرتبــط ،جــذب و افزایــش تعــداد اعضــای کمیتــه از

دیگــر محورهــای مــورد بحــث در جلســه مذکــور بــود.
بخ ــش بع ــدی جلس ــه ب ــه انتخ ــاب رئی ــس و نای ــب
رئیـــس کمیتـــه اختصـــاص داشـــت کـــه بـــا رای
حاضری ــن آق ــای دکت ــر کبی ــری از ش ــرکت مش ــانیر ب ــه
عن ــوان رئی ــس و آق ــای مهن ــدس موس ــوی از ش ــرکت
کیمی ــا آفرین ــان آری ــا ب ــه عن ــوان نای ــب رئی ــس کمیت ــه
انتخ ــاب ش ــدند.

شـــکلگیری کمیتـــه انرژیهـــای تجدیدپذیـــر در
ســـندیکا و اقدمـــات مهـــم صورتگرفتـــه در ادوار
مختلـــف هیـــات رئیســـه ایـــن کمیتـــه ارائـــه داد.
ایش ــان ضم ــن تاکی ــد ب ــر ل ــزوم توس ــعه کس ــب و کار
تجدیدپذیـــر در ایـــران ،صنعـــت تجدیدپذیـــر را
صنعت ــی ب ــا ظرفی ــت  70میلی ــارد دالر ارزیاب ــی ک ــرده
و بــر لــزوم همگرایــی و هماهنگــی بخــش خصوصــی
جهـــت از میـــان بـــر داشـــتن موانـــع تاکیـــد کـــرد.
در ادامـــه جلســـه دکتـــر کبیـــری رئیـــس کمیتـــه
انرژیهـــای تجدیدپذیـــر اهـــداف و برنامههـــای
دوره پنج ــم کمیت ــه مذک ــور ،ارتباط ــات ای ــن کمیت ــه
بـــا اعضـــا و ســـطح اختیـــارات و مســـئولیتهای

آن را تش ــریح ک ــرد .ط ــرح ابهام ــات و دغدغهه ــای
شـــرکتهای فعـــال در حـــوزه تجدیدپذیـــر توســـط
نماین ــدگان حاض ــر ،مح ــور بع ــدی جلس ــه ب ــود ک ــه
نماین ــدگان س ــندیکا نس ــبت ب ــه پاس ــخگویی و رف ــع
ابه ــام برآمدن ــد.
نماینـــدگان حاضـــر از شـــرکتهای تجدیدپذیـــر دو
اس ــتان خراس ــان و اصفه ــان تاکی ــد کردن ــد ک ــه در
حـــوزه تجدیدپذیـــر حـــدود  ۴0شـــرکت در اســـتان
خراســـان و  30شـــرکت در اســـتان اصفهـــان فعـــال
هســـتند .ایـــن شـــرکتها بـــا برگـــزاری انتخابـــات
غیررســمی گروهــی را از میــان خــود جهــت پیگیــری
مش ــکات انتخ ــاب کردهان ــد .ای ــن گ ــروه تصمی ــم

دارنـــد بـــه منظـــور همافزایـــی و تمرکـــز بیشـــتر بـــر
مشــکات تجدیدپذیرهــا ،در قالــب یــک تشــکل بــه
فعالی ــت بپردازن ــد.
طب ــق تاکی ــد نماین ــدگان ش ــرکتهای تجدیدپذی ــر
در جلســه ،بــا توجــه بــه فعالیــت کمیتــه انرژیهــای
تجدیدپذیـــر از ســـال  1389و عضویـــت حـــدود
 ۶0شـــرکت فعـــال در ایـــن حـــوزه ،عضویـــت
در ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران و کمیتـــه
تجدیدپذی ــر س ــندیکا م ــی توان ــد فرص ــت مناس ــبی
بــرای حفــظ یکپارچگــی شــرکتهای فعــال در ایــن
ح ــوزه باش ــد.
در ای ــن جلس ــه حاض ــران درب ــاره ق ــدرت چانهزن ــی
ســـندیکا در وارد کـــردن شـــرکتها بـــه وندورهـــای
شـــرکتهای توزیـــع ســـواالتی مطـــرح کردنـــد .در
پاس ــخ ب ــه ای ــن س ــوال عن ــوان ش ــد ک ــه در گذش ــته
همـــکاری مناســـبی توســـط دفتـــر بـــرق روســـتایی
توانیـــر بـــا کمیتـــه انرژیهـــای تجدیدپذیـــر شـــکل
گرفتــه و طــی آن تمامــی اعضــای کمیتــه تجدیدپذیــر
س ــندیکا توس ــط دفت ــر مذک ــور ب ــه ش ــرکتهای توزی ــع
ارس ــال ش ــده اس ــت .ع ــاوه ب ــر ای ــن هی ــات رئیس ــه
کمیت ــه در دوره جدی ــد قص ــد دارد ب ــا فع ــال ک ــردن
ظرفیتهـــای مربـــوط بـــه ارزیابـــی و رتبهبنـــدی
شـــرکتها ،بـــه توســـعه کســـب و کار اعضـــا و
ســـاماندهی پروژههـــای ملـــی کمـــک کنـــد.
محـــور بعـــدی جلســـه درخصـــوص آزادی عمـــل و
قـــدرت اعضـــای تجدیدپذیـــر ســـندیکای شـــعب
اصفهـــان و خراســـان بـــود کـــه در پاســـخ تاکیـــد
شـــد شـــرکتهای عضـــو ســـندیکا متناســـب بـــا
حـــوزه عملکـــرد بـــه صـــورت اتوماتیـــک در شـــعب
و کمیتههـــای مربوطـــه عضـــو میشـــوند .لـــذا بـــا
برگ ــزاری انتخاب ــات ش ــعب و ی ــا مرک ــز ،ش ــرکتهای
عضـــو میتواننـــد بـــر اســـاس آرای کســـب شـــده
در هیـــات مدیـــره شـــعب و یـــا مرکـــز ایفـــای نقـــش
کنن ــد .همچنی ــن تاکی ــد ش ــد ک ــه مکاتب ــات ش ــعب
ب ــا ش ــرکتهای اس ــتان ب ــا امض ــای رئی ــس و دبی ــر
شــعب امــکان پذیــر اســت و درخصــوص نامههــای

مل ــی ،تنه ــا رئی ــس هی ــات مدی ــره س ــندیکا و دبی ــر
ســـندیکا دارای حـــق امضـــا هســـتند .همچنیـــن
تاکیـــد شـــد در صـــورت عضویـــت شـــرکتها در
ســـندیکا ،شـــاخه اســـتانی کمیتـــه انرژیهـــای
تجدیدپذی ــر در اس ــتان تش ــکیل ش ــود ت ــا فعالیته ــا
بـــه صـــورت تخصصـــی و هماهنـــگ بـــا کمیتـــه
پیگیـــری شـــوند.
در پایـــان جلســـه شـــرایط عضویـــت در ســـندیکا
توســـط دبیـــر کمیتـــه اعـــام و تاکیـــد شـــد رونـــد
جـــذب شـــرکتهایی کـــه تمایـــل بـــه عضویـــت
در ســـندیکا دارنـــد حتیالمقـــدور بـــا ســـرعت و
مســـاعدت بیشـــتری پیگیـــری شـــود.

پیگیری ارسال پیشنهادات بودجهای
کمیته انرژیهای تجدیدپذیر به مجلس

جلس ــه کمیت ــه تخصص ــی انرژیه ــای تجدیدپذی ــر
ســندیکای صنعــت بــرق ایــران ،هجدهــم آذر ســال
جــاری در محــل ســندیکا برگــزار شــد.
در ابتـــدای جلســـه گزارشـــی از اقدمـــات
صورتگرفت ــه توس ــط کمیت ــه در دو ماه ــه گذش ــته
ارائــه شــد .تدویــن اهــداف و برنامههــای بلندمــدت
و کوتاهمـــدت کمیتـــه انرژیهـــای تجدیدپذیـــر
در دو ســـال آینـــده ،شـــرکت در جلســـات وزارت
نیـــرو و جلســـات کمیتـــه مـــاده  1۲اتـــاق بازرگانـــی
درخصـــوص الـــزام ادارات دولتـــی بـــه تامیـــن ۲0
درص ــد از ب ــرق از طری ــق انرژیه ــای تجدیدپذی ــر و
نیـــز نحـــوه مشـــارکت نیروگاههـــای تجدیدپذیـــر در
تامی ــن ب ــرق دس ــتگاههای اس ــتخراج رم ــز دیجیت ــال
(ماین ــر) ،ارس ــال پیش ــنهاد بودج ــه س ــال  99مربوط ــه
ب ــه انرژیه ــای تجدیدپذی ــر ب ــه س ــازمان مدیری ــت و
برنامهریــزی ،وزرات نیــرو ،اتــاق ایــران و اتــاق تهــران،
برگـــزاری جلســـه مشـــترک بـــا شـــرکتهای فعـــال
در اس ــتانهای خراس ــان و اصفه ــان ،تس ــهیلگری
در حمای ــت از تجهی ــزات س ــاخت داخ ــل در پ ــروژه
نیروگاههــای خورشــیدی ســازمان بســیج مهندســین
صنعت ــی از مهمتری ــن محوره ــای ای ــن گ ــزارش ب ــود.
در ادام ــه جلس ــه مق ــرر ش ــد اه ــداف و برنامهه ــای
پیش ــنهادی کمیت ــه در دوره جدی ــد هی ــات رئیس ــه
بــه تمامــی شــرکتهای عضــو ارســال و درخصــوص
مش ــارکت اعض ــا در ه ــر ک ــدام از آیتمه ــای تعیی ــن
ش ــده اس ــتعام ب ــه عم ــل آی ــد.
بـــا موافقـــت اعضـــا مقـــرر شـــد اباغیـــه جدیـــد
وزارت نیـــرو درخصـــوص نرخهـــای جدیـــد خریـــد
ً
تضمینـــی مجـــددا بـــه تمامـــی شـــرکتهای عضـــو
ارســـال و پیشـــنهادات و نقطـــه نظـــرات اصاحـــی
اعضـــا مـــورد اســـتعام قـــرار گیـــرد .همچنیـــن بنـــا
شـــد پیگیریهـــای الزم درخصـــوص ارســـال
پیشــنهادات ســندیکا درخصــوص بودجــه ســال 99
ب ــه کمیس ــیونهای ذیرب ــط مجل ــس ص ــورت پذی ــرد.

اخبار
کمیته ها
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اخبار
کمیته ها

کمیته حمایت از ساخت داخل سندیکا

کمیته تخصصی مهندسی بازرگانی

تالش برای ایجاد شفافیت در تعریف
ساخت داخل

اعضای هیات رئیسه کمیته مهندسی
بازرگانی انتخاب شدند

جلس ــه مش ــترک کمیتهه ــای حمای ــت از س ــاخت
داخـــل و ســـازندگان تجهیـــزات بـــرق ســـندیکای
صنعــت بــرق ایــران دهــم آذر ســال جــاری در محــل
ســـندیکا و بـــا حضـــور جمعـــی از اعضـــای ایـــن
کمیتههـــا برگـــزار شـــد.
در ابت ــدای جلس ــه عن ــوان ش ــد ک ــه براس ــاس قان ــون
«حداکثـــر اســـتفاده از تـــوان تولیـــدی و خدماتـــی
کشــور و حمایــت از کاالی ایرانــی» وزارت صنعــت،
مع ــدن و تج ــارت بای ــد نس ــبت ب ــه تش ــخیص عم ــق
ســـاخت داخـــل جهـــت بهرهمنـــدی شـــرکتهای
تولیـــدی از مزایـــای قانـــون فـــوق اقـــدام کنـــد.
همچنیـــن بـــه جلســـه نماینـــدگان ســـندیکا بـــا
مدی ــرکل صنای ــع ب ــرق و الکترونی ــک وزارت صم ــت
اشــاره شــد .ایــن وزارتخانــه از نقــش مؤثــر ســندیکا در
ارائــه دیدگاههــای بخــش خصوصــی جهــت کمــک
ب ــه تدوی ــن آییننامهه ــای اجرای ــی قان ــون حمای ــت
نم ــوده اس ــت.
در ادام ــه جلس ــه مهن ــدس عبه ــری ،مش ــاور عال ــی
ســـندیکا بـــه ارائـــه نـــکات قابـــل توجـــه جلســـه بـــا

کمیته مالی  -بانکی
نشست روشهای تأمین مالی مشارکت عمومی
 -خصوصی در صنعت برق

نشس ــت تخصص ــی «بررس ــی روشه ــای مش ــارکت
بخـــش عمومی-خصوصـــی بـــرای تأمیـــن مالـــی
پروژههـــای صنعـــت بـــرق» اول بهمـــن مـــاه 98
بـــه همـــت کمیتـــه مالـــی -بانکـــی ســـندیکای
صنع ــت ب ــرق ای ــران و ب ــا ارائ ــه دکت ــر اس ــدی مع ــاون
پژوهش ــی س ــندیکا ،خان ــم علیآب ــادی دبی ــر کمیت ــه
مذکـــور و دکتـــر خـــدادادی ،رئیـــس دفتـــر جـــذب
ســـرمایهگذاریهای خارجـــی توانیـــر در محـــل
س ــاختمان ش ــماره  3ات ــاق بازرگان ــی ته ــران برگ ــزار
ش ــد.
در بخشـــی از نشســـت ماموریتهـــای کمیتـــه
تامیـــن مالـــی و همکاریهـــای مشـــترک ،اهـــداف
و وظایـــف کمیتـــه ،اقدامـــات انجـــام شـــده در
چه ــار م ــاه گذش ــته و موضوع ــات در دس ــت اق ــدام
براس ــاس اولوی ــت تبیی ــن ش ــد ک ــه پ ــروژه مش ــارکت
عموم ــی خصوص ــی در صنع ــت ب ــرق ج ــزء اولوی ــت
اول کمیتـــه تعریـــف شـــده اســـت.
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مدی ــرکل صنای ــع ب ــرق و الکترونی ــک وزارت صم ــت
در خص ــوص تعری ــف س ــاخت داخ ــل پرداخ ــت و
س ــپس اعض ــا نقط ــه نظ ــرات و پیش ــنهادات خ ــود
را بی ــان کردن ــد .بن ــا ب ــر پیش ــنهادات ارائ ــه ش ــده ،در
تعیی ــن ش ــاخصها بای ــد م ــواردی چ ــون طراح ــی،
ت ــوان مهندس ــی و ن ــرم اف ــزاری م ــورد توج ــه ق ــرار گی ــرد
ً
و صرفـــا ارزبـــری تجهیـــزات مـــا ک عمـــل نباشـــد.
همچنیـــن بـــرای بوجـــود آمـــدن تصویـــر روشـــن از
وضعی ــت س ــاخت داخ ــل ،الزم اس ــت ت ــا درص ــد
عم ــق س ــاخت داخ ــل تجهی ــزات ب ــا رعای ــت اص ــل
محرمانگ ــی از کلی ــه ش ــرکتهای س ــازنده دریاف ــت

ش ــود .اعض ــا جلس ــه تاکی ــد کردن ــد ک ــه در تعیی ــن
معیارهـــای ســـاخت داخـــل بایســـتی بـــه ســـادگی
و اجرائ ــی ب ــودن دق ــت ک ــرد چ ــرا ک ــه پیچیدگ ــی و
زمانب ــر ب ــودن ای ــن ن ــوع قوانی ــن ،کارای ــی آن را از بی ــن
خواه ــد ب ــرد.
در پایــان جلســه مقــرر شــد نامــهای جهــت دریافــت
پیشـــنهادات شـــرکتهای ســـازنده در خصـــوص
تعری ــف س ــاخت داخ ــل و همچنی ــن می ــزان ارزب ــری
تجهی ــزات صنع ــت ب ــرق تهی ــه و ارس ــال ش ــود.

همچنی ــن از س ــه کارگ ــروه ب ــا عنوانه ــای کارگ ــروه
خدمـــات شـــبکه بانکـــی ،ضوابـــط ،مقـــررات
و آییننامههـــای بانـــک مرکـــزی و ســـایر ارکان
مرتب ــط ،کارگ ــروه تامی ــن س ــرمایه و ابزاره ــای مال ــی
و کارگ ــروه تعیی ــن بان ــک عام ــل ن ــام ب ــرده و از اعض ــا
درخواســت شــد در صــورت تمایــل بــه همــکاری در
کارگروههـــای مذکـــور عضـــو شـــوند.
در بخ ــش بع ــدی نشس ــت مدله ــای تامی ــن مال ــی

توس ــعه زیرس ــاختهای ب ــرق ش ــامل تامی ــن مال ــی
دولـــت میزبـــان ،تامیـــن مالـــی توســـعهدهنده،
تامی ــن مال ــی زیرس ــاختها ب ــر پای ــه مناب ــع و تامی ــن
مال ــی پ ــروژه مح ــور مط ــرح و ب ــرای حض ــار تش ــریح
شـــد .بخشـــی از جلســـه نیـــز بـــه بررســـی منابـــع
س ــرمایهگذاری صنع ــت ب ــرق ،آین ــده س ــرمایهگذاری
صنع ــت ب ــرق ای ــران و گفتمانه ــای اص ــاح نظ ــام
مال ــی صنع ــت ب ــرق اختص ــاص داش ــت.

مجمــع عمومــی و انتخابــات هیــأت رئیســه کمیتــه
تخصصــی مهندســی بازرگانــی ســندیکای صنعــت
بــرق ایــران ،یکــم بهمــن ســال جــاری بــا رای اکثریــت
نس ــبی و ب ــا حض ــور نماین ــدگان ش ــرکتهای عض ــو
در مح ــل س ــندیکا برگ ــزار ش ــد .در ابت ــدای جلس ــه،
رئی ــس کمیت ــه گزارش ــی از عملک ــرد هی ــأت رئیس ــه
ط ــی س ــال گذش ــته ارائ ــه ک ــرد.
انتخابـــات هیـــات رئیســـه دســـتور بعـــدی جلســـه
بـــود کـــه بـــا ریاســـت آقـــای مهنـــدس عرفانیـــان
خس ــروی و ب ــا حض ــور آق ــای محم ــدی دبی ــر کمیت ــه
حقوقــی ســندیکا بــه عنــوان ناظــر ،ادامــه پیــدا کــرد و
نامزده ــای انتخاب ــات ب ــه معرف ــی خ ــود پرداختن ــد و
فراین ــد رایگی ــری آغ ــاز ش ــد.

شرکت های عضو
شرکت گام ارا ک صادرکننده نمونه
استان مرکزی شد

اخبار
کمیته ها

پـــس از رای گیـــری و شـــمارش آرا ،آقایـــان دکتـــر
تنباکوچیـــان ،مهنـــدس صبـــح خیـــزی ،مهنـــدس
پیرحیاتـــی ،مهنـــدس ســـلطانی ،مهنـــدس قاســـم
پ ــور ،مهن ــدس یکت ــا قرابائ ــی ،خان ــم مهن ــدس وف ــا

بعنــوان اعضــای اصلــی و آقــای مهنــدس ســبزواری
و خانـــم مهنـــدس عرفانیـــان خســـروی بعنـــوان
اعضـــای علـــی البـــدل انتخـــاب شـــدند.

مس ــئولین م ــا بای ــد بدانن ــد تخصی ــص ای ــن اعتب ــار
منج ــر خواه ــد ش ــد ک ــه چندی ــن براب ــر ب ــرای کش ــور
درآمدزای ــی ایج ــاد ش ــود.
رهنم ــا ادام ــه داد :م ــا صادرکنن ــدگان در کش ــورهای
خارج ــی بس ــیار تنه ــا هس ــتیم .وزارت ام ــور خارج ــه
و س ــفرا ب ــه هی ــچ وج ــه کم ــک و حمایت ــی در ای ــن
راس ــتا نمیکنن ــد و تم ــام حمایته ــا صرف ــا در ح ــد
ش ــعار و تعارف ــات اس ــت.
مدیرعام ــل ش ــرکت گام اراک تصری ــح ک ــرد :بان ــک
مرک ــزی س ــامانه ارز نیمای ــی را ب ــرای ان ــواع ص ــادرات
یکـــی میدانـــد و ایـــن مهـــم مشـــکات زیـــادی را
بـــرای صادرکننـــدگان کان کشـــور ایجـــاد کـــرده
اســـت چراکـــه بازگشـــت ارز در ایـــن ســـامانه تنهـــا
 3مـــاه در نظـــر گرفتـــه شـــده اســـت در حالیکـــه در
بس ــیاری از م ــوارد بازگش ــت پ ــول صادرکنن ــده بی ــش

از ی ــک س ــال اس ــت و ای ــن مه ــم مغای ــر ب ــا حمای ــت
از صـــادرات اســـت.

تجلیل از شرکت گام ارا ک به عنوان
واحد تولیدی نمونه و کنترل کیفیت برتر
در استان مرکزی
در آیی ــن بزرگداش ــت روز جهان ــی اس ــتاندارد اس ــتان
مرکـــزی از شـــرکت گام اراک بـــه عنـــوان یکـــی از
واحدهـــای تولیـــدی نمونـــه و مدیـــران کنتـــرل
کیفیـــت برتـــر و برگزیـــده اســـتان تجلیـــل شـــد.

شــرکت گام اراک در بیســت و ســومین ســالروز ملــی
ص ــادرات ب ــه عن ــوان صادرکنن ــده نمون ــه خدم ــات
فنـــی و مهندســـی اســـتان مرکـــزی در ســـال 98
انتخ ــاب ش ــد.
رهنم ــا مدیرعام ــل ش ــرکت گام اراک و صادرکنن ــده
نمونـــه اســـتان مرکـــزی در ایـــن نشســـت گفـــت:
مش ــکات ص ــادرات در کش ــور م ــا در بخش ــهای ف ــرا
اس ــتانی اس ــت .بازاریاب ــی خارج ــی ام ــری طوالن ــی
اســت و نیــاز بــه بــازه زمانــی زیــادی دارد و از ریســک
باالیـــی برخـــوردار اســـت و ممکـــن اســـت بـــا یـــک
حرک ــت کوچ ــک هرآنچ ــه رش ــتهایم ،از بی ــن ب ــرود.
وی اف ــزود :م ــا مش ــوق صادرات ــی نداری ــم و اعتب ــاری
در ایــن خصــوص در کشــور وجــود نــدارد در حالیکــه
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پارس تابلو ،صادرکننده نمونه کشور
در سال 98

اخبار
شرکت های
عضو

مراس ــم بیس ــت و س ــومین س ــالروز مل ــی ص ــادرات،
بـــا شـــعار «رونـــق تولیـــد صادراتـــی ،شـــکوفایی
اقتص ــادی» ،روز دوش ــنبه  11آذر م ــاه  ،98ب ــا حض ــور
مع ــاون اول رئیسجمه ــور ،مع ــاون علم ــی و فن ــاوری
رئیسجمهــور و وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت ،در
ســالن اجــاس ســران برگــزار شــد و از صادرکننــدگان
نمون ــه و ممت ــاز کش ــور تجلی ــل ب ــه عم ــل آم ــد.
در ایـــن مراســـم ،لـــوح تقدیـــر و تندیـــس زریـــن
«صادرکنن ــده نمون ــۀ مل ــی» ب ــه ش ــرکت پ ــارس تابل ــو،
بهعنـــوان یکـــی از مهمتریـــن شـــرکتهای فعـــال در
زمینـــۀ خدمـــات فنـــی و مهندســـی اهـــدا شـــد.

کابل ابهر نخستین شرکت دانشبنیان
صنعت کابل در ایران
ش ــرکت کاب ــل ابه ــر ب ــه عن ــوان نخس ــتین ش ــرکت
دانشبنی ــان صنع ــت کاب ــل در ای ــران ،کابله ــای
فشـــار قـــوی  ۲30و  ۴00کیلـــو ولـــت تولیـــد کـــرده

اســـت .بهبـــود ایمنـــی و ضریـــب بـــاالی قابلیـــت
اعتمـــاد انتقـــال تـــوان ،کاهـــش خظـــرات بـــرق
گرفتگـــی و میدانهـــای الکتریکـــی ،آزادســـازی
فضـــای اشـــغال شـــده توســـط پایـــه دکلهـــای
ب ــزرگ و افزای ــش زیبای ــی بص ــری محی ــط ش ــهری از
برتریهـــای تکنولوژیکـــی ایـــن تولیـــدات اســـت.

شرکت تامین سیستمهای کنترل و
مخابرات ایران برنده نشان عقاب طالئی
شد
بزرگتریـــن اجـــاس مشـــترک ســـرآمدان تولیـــد
و صـــادرات ایـــران تحـــت عنـــوان «اجـــاس
اکســـپورتکس» بیســـت و ششـــم آبـــان ســـال جـــاری
ب ــا حض ــور نماین ــدگان تج ــاری و اتاقه ــای بازرگان ــی
کشـــورهای عمـــان ،هنـــد ،ترکیـــه ،عـــراق ،قطـــر،
س ــوریه ،افغانس ــتان ،روس ــیه ،جمه ــوری آذربایج ــان
و ازبکســـتان در مرکـــز همایشهـــای بینالمللـــی
ســـازمان صـــدا و ســـیما برگـــزار شـــد.
در ای ــن اج ــاس ع ــاوه ب ــر معرف ــی و نمای ــش کااله ــا و
خدمـــات قابـــل عرضـــه در ســـطح بازارهـــای هـــدف،
معرفـــی کاالهـــا و خدمـــات مـــورد نیـــاز در کشـــورهای
همســـایه ،معرفـــی و نمایـــش کاالهـــای زود مصـــرف
ب ــا کیفی ــت و مق ــرون ب ــه صرف ــه جه ــت ص ــادرات ،از
شــرکتها و واحدهــای نمونــه نیــز تقدیــر بــه عمــل آمــد.
شـــرکت تامیـــن سیســـتمهای کنتـــرل و مخابـــرات
ایـــران ( )ICSاز شـــرکتهای عضـــو ســـندیکای
صنعـــت بـــرق ایـــران نیـــز در بیـــن برگزیـــدگان ایـــن
اجـــاس قـــرار داشـــت و بـــا توجـــه بـــه دســـتاوردها و
عملک ــرد مطل ــوب خ ــود ،در ه ــر س ــه بخ ــش اج ــاس
مفتخ ــر ب ــه دریاف ــت نش ــان عق ــاب طائ ــی مدیری ــت
موفـــق در تجـــارت و ارائـــه سیســـتمهای هوشـــمند،
نشـــان ملـــی برتریـــن کیفیـــت طراحـــی و تولیـــد
سیس ــتمهای هوش ــمند و م ــدرن در صنع ــت حم ــل
و نقــل و اســتاندارد و جایــزه بینالمللــی MII – Best
 ۲019 Smart Systems Product Export Awardsدر
تولیـــد برتریـــن محصـــول منطبـــق بـــا شـــاخصهای
جهانـــی صـــادرات در سیســـتمهای هوشـــمند از
س ــوی اتحادی ــه اروپ ــا ش ــد.

اعطای تندیس حمایت از تولید ملی
به گروه صنعتی پارس ساختار

شرکت سیم و کابل یزد صادرکننده نمونه استان یزد شد
به مناسبت بزرگداشت روز ملی صادرات ،مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان یزد
با حضور مقامات کشوری و استانی ،برگزار شد .در این مراسم شرکت سیم و کابل یزد به
عنوان صادرکننده نمونه استان یزد در سال  98برگزیده شد.

اخبار
شرکت های
عضو

هفتمی ــن گردهمای ــی ب ــزرگ مس ــئولین دول ــت و مدی ــران بن ــگاه ه ــای
برتـــر اقتصـــاد ایـــران و دومیـــن جشـــنواره حمایـــت از تولیـــد ملـــی-
حاتـــم -بـــا حضـــور دکتـــر شـــریعتمداری وزیـــر محتـــرم تعـــاون ،کار و
رف ــاه اجتماع ــی ،دکت ــر نهاوندی ــان مع ــاون اقتص ــادی رئی ــس جمه ــور،
نماینـــدگان مجلـــس ،معاونیـــن وزارت صنعـــت ،معـــدن و تجـــارت
و وزارت امـــور خارجـــه ،مقامـــات ســـازمانهای دولتـــی و برخـــی
فعـــاالن اقتصـــادی ،سهشـــنبه  8بهمنمـــاه در مرکـــز همایشهـــای
بینالملل ــی ص ــدا و س ــیمای جمه ــوری اس ــامی ای ــران برگ ــزار و ط ــی
آن از برگزیـــدگان همایـــش تقدیـــر شـــد.
ش ــایان ذک ــر اس ــت تندی ــس ای ــن جش ــنواره ب ــا داوری کمیت ــه علم ــی
بـــرای راه انـــدازی و انجـــام فعالیتهـــای بنیادیـــن و ارزشـــمند در
جه ــت ارتق ــای کیف ــی و کم ــی تولی ــدات و خدم ــات کش ــور ب ــه گ ــروه
صنعت ــی پ ــارس س ــاختار ب ــه دلی ــل تولی ــد محص ــوالت «ه ــای ِت ــک» در
ش ــرکتهای زی ــر مجموع ــه ای ــن گ ــروه صنعت ــی تعل ــق گرف ــت.
اخت ــراع و تولی ــد دکله ــای بتن ــی ت ــک پای ــه انتق ــال نی ــرو در ولتاژه ــای
مختل ــف در ش ــرکت پ ــارس س ــاختار ،تولی ــد ورق ضخی ــم  3میل ــی
متــر بــرای اولیــن بــار در کشــور در شــرکت صنایــع فــوالد شــهریار تبریــز و
تولیــد مقاطــع فــوالدی بــا آلیاژهــای خــاص در شــرکت ذوب نــورد توانــا
رام از م ــوارد مه ــم و قاب ــل توج ــه تولی ــد مل ــی در ش ــرکتهای وابس ــته ب ــه
گ ــروه صنعت ــی پ ــارس س ــاختار اس ــت.

افتتاح دبستان آیندهسازان سرآواره در منطقه زلزله
زده سرپل ذهاب توسط شرکت قدس نیرو
شرکت قویساز نیرو واحد فناور در
استان اردبیل شد

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

7۲

بازدیــد کارگــروه ارزیــاب وزارت بــرق اقلیــم کردســتان
ع ــراق از ش ــرکت کاب ــل ابه ــر ،منج ــر ب ــه پذی ــرش و
ثب ــت ای ــن ش ــرکت در ون ــدور لیس ــت اقلی ــم ب ــرق
کردس ــتان ع ــراق ش ــد .پیش ــتر ش ــرکت کاب ــل ابه ــر
در وندورلیســـت وزارت بـــرق عـــراق و همچنیـــن

وندورلیس ــت وزارت نف ــت ع ــراق (بعن ــوان اولی ــن و
تنهــا شــرکت تولیــد کننــده ایرانــی) ثبــت شــده بــود.
ایـــن شـــرکت اکنـــون تامیـــن و اجـــرای پروژههـــای
بســیاری را در کشــور عــراق بــر عهــده داشــته اســت
ک ــه از جمل ــه میت ــوان ب ــه ص ــادرات  300کیلومت ــر
کاب ــل  13۲کیلوول ــت س ــطح مقط ــع  800میلیمت ــر
مرب ــع در س ــال  139۴اش ــاره ک ــرد.

شــرکت قویســاز نیــرو طــی اقدامــات و فعالیتهــای
مهندســـی و بـــا ثبـــت اختراعـــات متعـــدد در رونـــد
تحقیق ــات و توس ــعه زیربنای ــی قطع ــات توزی ــع ب ــرق و
یــراقآالت خودنگهــدار ،براســاس مجــوز وزارت علــوم
تحقیق ــات و فن ــاوری مفتخ ــر ب ــه کس ــب واح ــد فن ــاور
ش ــد.
ایـــن شـــرکت بـــا دریافـــت ایـــن مجـــوز میتوانـــد در
زمین ــه طراح ــی و س ــاخت تجهی ــزات انتق ــال و توزی ــع
ب ــرق فش ــار ق ــوی و ضعی ــف ب ــا عن ــوان واح ــد فن ــاور
پ ــارک عل ــم و فن ــاوری اس ــتان اردبی ــل فعالی ــت کن ــد.

دبســتان دو کاســه آینــده ســازان ســرآواره ،روز چهارشــنبه  11دی ،98
همزم ــان ب ــا س ــالروز والدت حض ــرت زین ــب کب ــری (س) و ب ــا حض ــور
مدیرعامــل شــرکت مهندســی قــدس نیــرو ،مســئولین محلــی و جمعــی
از اهالــی روســتای ســرآواره نجفــی افتتــاح شــد.
الزم بـــه توضیـــح اســـت بعـــداز زلزلـــه ویرانگـــر آبـــان مـــاه ســـال 9۶
کرمانشـــاه ،شـــرکت مهندســـی قـــدس نیـــرو در راســـتای مســـئولیت
اجتماع ــی خ ــود؛ س ــاخت مدرس ــه ف ــوق را جایگزی ــن چ ــاپ سررس ــید
ســاالنه کــرد و بــا مشــارکت ُموثــر همــکاران شــرکت ،امــروز ایــن تفکــر و
رویک ــرد اجتماع ــی ب ــا افتت ــاح مدرس ــه ف ــوق ب ــه ثم ــر نشس ــت.
در مراس ــم افتت ــاح ای ــن دبس ــتان ،دانشآم ــوزان از کاس کانکس ــی ب ــا
ش ــرایط بس ــیار نامناس ــب ب ــه مدرس ــه س ــاخته و تجهی ــز ش ــده توس ــط
ش ــرکت مهندس ــی ق ــدس نی ــرو ،منتق ــل ش ــدند و هدای ــای خری ــداری
ش ــده از مح ــل مش ــارکت هم ــکاران ش ــرکت از قبی ــل کی ــف ،پکی ــج
کام ــل ل ــوازم تحری ــر ،لب ــاس ورزش ــی و ...تقدیمش ــان گردی ــد.
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اخبار
شرکت های
عضو

انتخاب مدیرعامل شرکت مهندسی
شایان تکین به عنوان تولیدکننده برتر

اخبار
سندیکا +

ســـیزدهمین جشـــنواره تولیدکننـــدگان و مدیـــران
جـــوان و یازدهمیـــن دوره معرفـــی چهرههـــای مانـــدگار
صنع ــت ،مع ــدن و تج ــارت ای ــران ب ــا ش ــعار «جوان ــان
و گام دوم؛ امیـــدواری و پیشـــرفت در راســـتای
رونـــق تولیـــد» ۲5 ،آذرمـــاه ســـال جـــاری در ســـالن
همایشهـــای صـــدا و ســـیما برگـــزار شـــد .در ایـــن
جش ــنواره جن ــاب آق ــای مهن ــدس امی ــن ،مدی ــر عام ــل
ش ــرکت مهندس ــی ش ــایان تکی ــن از ش ــرکتهای عض ــو
ســندیکا بــه عنــوان تولیدکننــده برتــر در حــوزه صنعــت
ب ــرق کش ــور معرف ــی ش ــد و م ــورد تجلی ــل ق ــرار گرف ــت.
بدینوس ــیله س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران انتخ ــاب
جن ــاب آق ــای مهن ــدس امی ــن ،مدی ــر عام ــل ش ــرکت
مهندس ــی ش ــایان تکی ــن ب ــه عن ــوان تولیدکنن ــده برت ــر
در حـــوزه صنعـــت بـــرق را تبریـــک عـــرض نمـــوده و
ب ــرای ایش ــان و کارکن ــان آن مجموع ــه ،آرزوی موفقی ــت
روزافـــزون دارد.

شرکت یاسان صادرکننده نمونه استان
مرکزی شد
شـــرکت یاســـان در بیســـت و ســـومین ســـالروز ملـــی
صـــادرات بـــه عنـــوان صادرکننـــده نمونـــه اســـتان
مرکـــزی در ســـال  98انتخـــاب شـــد.

حمایت نهادهای سیاستگذار
از طرح سندیکا برای توسعه صادرات
صنعت برق

سندیکا+
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نتای ــج و دس ــتاوردهای ط ــرح مطالعات ــی «نقش ــه راه
و برنام ــه راهب ــردی توس ــعه ص ــادرات تجهی ــزات و
خدمــات مهندســی در صنعــت بــرق و انــرژی» کــه
ب ــه هم ــت س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران تهی ــه
شـــده اســـت ،صبـــح امـــروز در نشســـتی در اتـــاق
ته ــران ارائ ــه ش ــد.
در ایـــن جلســـه رئیـــس ،نایـــب رئیـــس و دبیـــر
ســندیکای صنعــت بــرق ،رئیــس کمیســیون انــرژی
اتـــاق تهـــران ،نایـــب رئیـــس کمیســـیون صنعـــت
و معـــدن اتـــاق تهـــران ،رئیـــس کمیســـیون بـــازار
پ ــول و س ــرمایه ات ــاق ته ــران ،مع ــاون بررس ــیهای
اقتصـــادی اتـــاق تهـــران ،مدیـــرکل دفتـــر توســـعه
صـــادرات وزارت نیـــرو ،مدیـــر صـــدور بیمههـــای
میـــان مـــدت و بلندمـــدت صنـــدوق ضمانـــت

صـــادرات ایـــران و نماینـــدگان چنـــد تشـــکل
دیگ ــر حض ــور داش ــتند و گ ــزارش س ــندیکا توس ــط
معاونـــت پژوهشـــی ســـندیکا ارائـــه شـــد.
دکتـــر اســـدی تحلیـــل وضـــع موجـــود صـــادرات
تجهیـــزات و خدمـــات مهندســـی در صنعـــت
بـــرق و انـــرژی ،طراحـــی ســـازوکارهای حمایـــت از
صادرکنن ــدگان تجهی ــزات و خدم ــات مهندس ــی
صنعـــت بـــرق و انـــرژی و بـــرآورد ســـناریوهای
احتمالـــی از ظرفیـــت بـــازار در آینـــده و تدویـــن
نقش ــه راه توس ــعه ص ــادرات صنع ــت ب ــرق و ان ــرژی
را اهــدف انجــام ایــن طــرح مطالعاتــی عنــوان کــرد.
در ادام ــه رون ــد جهان ــی ص ــادرات کاالو تجهی ــزات
بـــرق و الکترونیـــک در ســـال  ۲018بـــه تفکیـــک
کشـــورها و وضعیـــت بازارهـــای هـــدف صـــادرات
صنع ــت ب ــرق ای ــران از جمل ــه افغانس ــتان ،ع ــراق،
پاکســـتان و ســـوریه مطـــرح و تجـــارب هنـــد و
کـــره جنوبـــی بـــه عنـــوان کشـــورهای منتخـــب
صادرکننـــده توســـط خانـــم علیآبـــادی از
کارشناســـان پـــروژه ارائـــه شـــد.
ســـپس طراحـــی نظامهـــا و مکانیزمهـــای توســـعه
صـــادرات کاال و خدمـــات مهندســـی صنعـــت

ب ــرق توس ــط مع ــاون پژوهش ــی س ــندیکا ارائ ــه ش ــد.
در ایــن بخــش تمرکــز بــر ارتقــای تقاضــا بــود کــه خــود
ش ــامل س ــه بخ ــش راهکاره ــای کاه ــش و پوش ــش
ریســک خریــداران ،تقویــت نقــش کارگــزاران و نظــام
پویـــای شناســـایی و انتشـــار اطاعـــات بازارهـــای
بینالمللـــی اســـت.
دکتـــر اســـدی راهکارهـــای تقویتکننـــده
ش ــرکتهای صادرات ــی واج ــد ش ــرایط ،راهکاره ــای
ارتق ــای ظرفی ــت ش ــرکتهای واج ــد ش ــرایط فاق ــد
ســابقه صادراتــی ،همــکاری بیــن بنگاههــای ایرانــی
جهــت حضــور در بازارهــای بینالمللــی ،همــکاری
بی ــن بنگاهه ــای ایران ــی و خارج ــی جه ــت حض ــور
در زنجیـــره تامیـــن جهانـــی و تدویـــن ســـازوکارهای
پوش ــش ریس ــکهای سیاس ــی و تج ــاری خری ــداران
را بـــه عنـــوان راهکارهـــای افزایـــش رقابتپذیـــری
شـــرکتهای صادراتـــی (افزایـــش قـــدرت عرضـــه)
مط ــرح ک ــرد.
در ادامــه حاضــران در جلســه نظــرات و پیشــنهادات
خـــود را دربـــاره طـــرح مطالعاتـــی ســـندیکا مطـــرح
کردنـــد .فریـــال مســـتوفی ،رئیـــس کمیســـیون بـــازار
پـــول و ســـرمایه اتـــاق تهـــران ضمـــن تقدیـــر از کار
ارزشـــمند پژوهشـــی ســـندیکا دربـــاره صـــادرات در
حـــوزه صنعـــت بـــرق ،اظهـــار کـــرد :ایـــن گـــزارش
نـــکات مثبـــت زیـــادی داشـــت و میتوانـــد بـــا
تخصص ــی گرای ــی در هم ــه صنای ــع م ــورد اس ــتفاده
قـــرار بگیـــرد .البتـــه در ارائـــه تمامـــی راهکارهـــا بـــه
ســازمانها بایــد بــه ایــن نکتــه نیــز توجــه داشــت کــه
ایـــن راهکارهـــا چگونـــه بایـــد اجرایـــی شـــوند.
در ادامـــه دکتـــر پدیـــدار ،رئیـــس کمیســـیون انـــرژی
اتــاق تهــران نیــز از اقــدام و طــرح مطالعاتــی ســندیکا
تشــکر کــرد و گفــت :ســندیکای صنعــت بــرق ایــران
یک ــی از ق ــوی تری ــن تش ــکل ه ــای کش ــور و مس ــلط
بـــه دانـــش روز اســـت .کار انجـــام شـــده در حـــوزه
صـــادرات صنعـــت بـــرق نیـــز پژوهشـــی حرفـــهای
و ارزشـــمند اســـت .در ایـــن طـــرح مطالعاتـــی
ش ــاخصها و ن ــکات کلی ــدی مط ــرح ش ــده ک ــه ب ــا
اجـــرای آنهـــا میتـــوان از تکـــرار عارضههایـــی کـــه
در صنعـــت و اقتصـــاد کشـــور روی داده اســـت،
جلوگیـــری کـــرد.

وی ب ــا اش ــاره ب ــه ض ــرورت ش ــکل گی ــری موسس ــات
داخلــی و خارجــی بــرای کمــک بــه حــوزه صــادرات
اظهــار کــرد :مــا در اتــاق بازرگانــی تهــران و کمیســیون
انـــرژی ایـــن آمادگـــی را داریـــم تـــا بـــه ســـندیکا در
بازتعری ــف م ــوارد مط ــرح ش ــده در ای ــن ط ــرح کم ــک
کنی ــم ت ــا بتوانی ــم ب ــرای مش ــکات موج ــود راه ــکاری
ارائ ــه دهی ــم.
در ادامـــه جلســـه مهنـــدس کاهـــی نیـــز از طـــرح
پژوهشــی ســندیکا تشــکر و تصریــح کــرد :متاســفانه
س ــاختار اقتص ــادی کش ــور ب ــه گون ــهای اس ــت ک ــه
فقـــط خـــام فروشـــی را تشـــویق میکنـــد و ضعـــف
رقابتپذی ــری در اقتص ــاد ای ــران ،بیش ــترین ضرب ــه
را ب ــه صنای ــع س ــاخت مح ــور میزن ــد ک ــه ب ــرای ای ــن
مس ــئله بای ــد فک ــری ج ــدی ک ــرد.
همچنی ــن مهن ــدس صب ــور مدی ــرکل مرک ــز توس ــعه
ص ــادرات وزارت نی ــرو اق ــدام س ــندیکا را ارزش ــمند
دانس ــت و تصری ــح ک ــرد :بهت ــر اس ــت در ای ــن ط ــرح
مباح ــث مرب ــوط ب ــه قیم ــت رقابت ــی نی ــز قی ــد ش ــود و
وزارت نیــرو نیــز آمادگــی دارد تــا آمــار دقیــق صــادرات
را در اختی ــار س ــندیکا ق ــرار ده ــد ت ــا در تکمی ــل ای ــن
ط ــرح موث ــر واق ــع ش ــود.
در ادامـــه مهنـــدس باقـــری ،نایـــب رئیـــس هیـــات
مدیـــره ســـندیکا بـــه ضـــرورت تغییـــر پارادایمهـــای
ص ــادرات غیرنفت ــی اش ــاره ک ــرد و گف ــت :م ــا بای ــد
از خ ــام فروش ــی گ ــذر ک ــرده و ب ــه س ــمت ص ــادرات
صنایع ــی حرک ــت کنی ــم ک ــه ارزش اف ــزوده باالی ــی
داشـــته و بتواننـــد خلـــق ثـــروت کنند.متاســـفانه
عــدم تمرکــز و تعــدد جایــگاه تصمیمگیــری در حــوزه
صـــادرات از بحرانهـــای موجـــود اســـت .در دنیـــا
صــادرات شــاخص توســعه و عرصــه رقابــت دولــت
ب ــا دولتهاس ــت .علیرغ ــم اینک ــه ص ــادرات در دنی ــا
رون ــد صع ــودی دارد ،در ای ــران رون ــد نزول ــی داش ــته
اس ــت.
در پایـــان یوســـفینژاد؛ مدیـــر صـــدور بیمههـــای
میانمـــدت و بلندمـــدت صنـــدوق ضمانـــت
صـــادرات ایـــران نیـــز از اقدامـــات ســـندیکا
سپاســگزاری کــرده و بــرای برگــزاری جلســه و کمــک
بــه ســندیکا در تکمیــل ایــن نقشــه راه اعــام آمادگــی
ک ــرد.

اصالح نمونه قرارداد خرید کاال و
تجهیزات توزیع
ب ــر اس ــاس پیگیریه ــای صورتپذیرفت ــه از س ــوی
س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران بخ ــش عم ــدهای از
اصاح ــات پیش ــنهادی ای ــن تش ــکل در خص ــوص
نح ــوه برگ ــزاری مناقص ــات خری ــد کاال و تجهی ــزات
مـــورد تاییـــد شـــرکت توانیـــر واقـــع شـــده و از طـــرف
معاون ــت هماهنگ ــی توزی ــع ش ــرکت توانی ــر جه ــت
اعم ــال در مناقص ــات آت ــی ای ــن ح ــوزه اب ــاغ ش ــد.
الزم بــه ذکــر اســت کــه شــرکت توانیــر نمونــه قــراردادی
را بــرای برگــزاری مناقصــات خریــد کاال و تجهیــزات
ب ــه ص ــورت عم ــده از طری ــق کارگ ــزاری ش ــرکتهای
توزی ــع نی ــروی ب ــرق ب ــه ش ــرکتهای توزی ــع مس ــتقر در
مناطــق پنجگانــه ابــاغ کــرده اســت .ســندیکا پــس
از اطــاع از ایــن موضــوع ،طــی مکاتبــات و برگــزاری
جلســـات بـــا مدیـــران و معاونـــان توانیـــر ،اعتـــراض
خـــود را نســـبت بـــه عـــدم هماهنگـــی بـــا ســـندیکا
بـــرای تهیـــه ایـــن تیـــپ قـــرارداد اعـــام کـــرد و در
نهای ــت ب ــا توج ــه ب ــه پیگیریه ــای صورتگرفت ــه،
برگ ــزاری ای ــن مناقص ــات ت ــا زم ــان بررس ــی و ارائ ــه
پیش ــنهادات س ــندیکا متوق ــف ش ــد.
پـــس از بررســـی موضـــوع توســـط کمیتههـــای
تخصصـــی و ســـپس جمعبنـــدی نقطـــه نظـــرات
اعضــا در کمیتــه حقوقــی و قراردادهــا ،پیشــنهادات
اصاح ــی س ــندیکا درخص ــوص نمون ــه قرارداده ــای
خریـــد کاال بـــه شـــرکت توانیـــر ارســـال شـــد و بـــرای
اجرایـــی شـــدن ایـــن پیشـــنهادات جلســـاتی بـــا
مدیـــران و معاونیـــن شـــرکت توانیـــر برگـــزار شـــد.
بـــر اســـاس پیگیریهـــای صورتپذیرفتـــه بخـــش
عم ــدهای از اصاح ــات پیش ــنهادی س ــندیکا م ــورد
تایی ــد ش ــرکت توانی ــر واق ــع ش ــد و از ط ــرف معاون ــت
هماهنگـــی توزیـــع شـــرکت توانیـــر بـــه شـــرکتهای
معیـــن بهرهبـــرداری مناطـــق عملیاتـــی پنجگانـــه و
شـــرکتهای معیـــن خدمـــات مشـــترکین مناطـــق
عملیاتـــی پنجگانـــه بـــا موضـــوع اصاحیـــه نمونـــه
ق ــرارداد خری ــد کاال و تجهی ــزات بهص ــورت عم ــده
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اب ــاغ ش ــده اس ــت.
ای ــن اصاح ــات ک ــه ب ــه منظ ــور منصفان ــه ک ــردن مت ــن
قرارداده ــا اعم ــال ش ــده در نام ــهای از س ــوی غامرض ــا
رخشــانی مهــر اعــام و اعمــال آنهــا در قراردادهــای آتــی
ح ــوزه توزی ــع الزام ــی ش ــده اس ــت.

رویدادها

کارگاه آموزشی آشنایی با نحوه اجرای
بخشنامه جبران نرخ ارز
کارگاه آموزشـــی آشـــنایی بـــا نحـــوه اجـــرای بخشـــنامه
جبــران نــرخ ارز کــه بیســتم خــرداد ســال جــاری توســط
س ــازمان برنام ــه و بودج ــه اب ــاغ ش ــده ب ــود ،یازده ــم آذر
م ــاه  98ب ــه هم ــت س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران در
مح ــل خان ــه تش ــکلهای ات ــاق ته ــران برگ ــزار ش ــد .در
ایـــن جلســـه عـــاوه بـــر شـــرکتهای عضـــو ســـندیکا،
نمایندگان ــی از پیمان ــکاران ،مش ــاوران ،فع ــاالن بخ ــش
س ــاختمان ،مکانی ــک ،نف ــت و آب حض ــور داش ــتند.
در ایـــن جلســـه ضمـــن معرفـــی و آمـــوزش اســـتفاده از
بخشـــنامه جبـــران نـــرخ ارز ،در رابطـــه بـــا اصاحـــات
م ــورد نی ــاز ای ــن بخش ــنامه ب ــرای س ــال  99و همچنی ــن
توجــه ویــژه بــه بخــش خصوصــی در رابطــه بــا اطاعــات
ارســـالی بـــه ســـازمان برنامـــه ،کـــه در تولیـــد و ارائـــه
شـــاخصهای قطعـــی تعدیـــل موثـــر هســـتند ،تاکیـــد
ش ــد.
تشـــریح منحنیهـــای گوناگـــون تغییـــرات
شـــاخصهای مختلـــف فهرســـت بهـــای تاسیســـات
صنع ــت ب ــرق ،بخ ــش دیگ ــر ای ــن کارگاه آموزش ــی ب ــود
و مقـــرر شـــد کـــه شـــرکتهایی کـــه دارای مشـــکاتی
بـــا دســـتگاههای اجرایـــی مبنـــی بـــر اجـــرای صحیـــح
بخش ــنامه جبران ــی ارز هس ــتند ،مرات ــب را ب ــه دبیرخان ــه
ســـندیکا منعکـــس کننـــد.
اس ــتقبال فع ــاالن صنع ــت ب ــرق و س ــایر صنای ــع از ای ــن
کارگاه آموزشـــی نشـــان داد کـــه برنامهریـــزی و آمـــوزش
در ارتق ــای اعض ــای س ــندیکا و بخ ــش خصوص ــی موث ــر
بـــوده و الزم اســـت ضمـــن اســـتمرار ایـــن جلســـات،
آیتمهــای اجرایــی نیــز از طریــق نهادهــای باالدســتی تــا
حص ــول نتیج ــه پیگی ــری موک ــد ش ــود.
شـــایان ذکـــر اســـت کـــه ایـــن جلســـه بـــرای فعـــاالن
صنعـــت بـــرق در رســـته توزیـــع بـــه دلیـــل عـــدم ابـــاغ
بخشـــنامه جبـــران نـــرخ ارز شـــرکتهای توزیـــع و
ضریــب  Kاز طــرف شــرکت توانیــر ،هیچگونــه پاســخی
نداشـــت.

7۶
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رویدادها

مجوز مرکز ملی رتبه بندی برای گسترش
حیطه ارزیابیهای سندیکا
رتبهبنـــدی شـــرکتها در گرایـــش الکترونیـــک،
ارتباطـــات و فنـــاوری اطاعـــات بـــه ســـندیکا
ســـپرده شـــد.
مرک ــز مل ــی رتب ــه بن ــدی ات ــاق بازرگان ــی ،صنای ــع،
معـــادن و کشـــاورزی ایـــران ســـندیکای صنعـــت
ب ــرق را حائ ــز صاحیته ــای الزم ب ــرای رتبهبن ــدی
شـــرکتهای عضـــو اتاقهـــای بازرگانـــی کـــه در
حــوزه الکترونیــک ،ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات
فعالیـــت میکننـــد ،دانســـت.
ب ــه ای ــن ترتی ــب س ــندیکا ک ــه پیش ــتر مج ــوز ارزیاب ــی

ش ــرکتهای ح ــوزه صنای ــع فل ــزی را دریاف ــت ک ــرده
بـــود ،از ایـــن پـــس میتوانـــد حیطـــه ارزیابیهـــای
خــود را گســترش دهــد .مرکــز ملــی رتبهبنــدی اتــاق
ای ــران ب ــا توج ــه ب ــه مس ــتندات ارائ ــه ش ــده از س ــوی
ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران و همچنیـــن بـــا
اتــکا بــه رای کارگــروه احــزار صاحیــت ،ایــن مجــوز
را ب ــه س ــندیکا اعط ــا ک ــرده اس ــت.
الزم بـــه ذکـــر اســـت کـــه اخـــذ کارت بازرگانـــی و
عضوی ــت در اتاقه ــای بازرگان ــی کل کش ــور از ای ــن
پ ــس من ــوط ب ــه ارزیاب ــی و اخ ــذ تاییدیهه ــای الزم از
مراجــع رتبــه بنــدی اســت کــه تحــت نظــر مرکــز ملــی
رتبــه بنــدی اتــاق ایــران فعالیــت میکننــد .در بیــن
موسس ــات تایی ــد ش ــده از س ــوی ای ــن مرک ــز ،تنه ــا
نــام ســه تشــکل از جملــه ســندیکای صنعــت بــرق
ای ــران ب ــه چش ــم میخ ــورد.

تشریح توانمندیها و ظرفیتهای
شرکتهای عضو سندیکا در تامین
نیازهای برق سوریه
نشســت نماینــدگان تشــکلها و شــرکتهای فعــال
در عرصــه صنعــت بــرق کشــور بــا آقــای الیــاس تومــا؛
مع ــاون وزی ــر ب ــرق س ــوریه صب ــح روز پنجش ــنبه۲8 ،
آذر مــاه در محــل وزارت نیــرو برگــزار شــد.
در ابت ــدای ای ــن نشس ــت ،دکت ــر فرحناکی ــان مش ــاور
وزی ــر نی ــرو در ام ــور بینالمل ــل تاکی ــد ک ــرد ک ــه ای ــن
جلس ــه در پ ــی س ــفر اخی ــر محمدزهی ــر خربوطل ــی؛
وزی ــر ب ــرق س ــوریه و تش ــکیل کمیت ــهای ب ــرای تامی ــن
نیازهـــای صنعـــت بـــرق ســـوریه و توانمندســـازی
صنع ــت ب ــرق ای ــن کش ــور تش ــکیل ش ــده اس ــت.
وی ادامـــه داد :کمیتـــه مذکـــور بناســـت هـــر دو
مـــا یکبـــار برگـــزار شـــود تـــا رونـــد همکاریهـــای
شـــرکتهای فعـــال صنعـــت بـــرق ایـــران و ســـوریه
جهـــت ارائـــه توانمندیهـــا و برنامهریـــزی بـــرای
چشـــماندازهای بلندمـــدت در ســـوریه مســـتمرا

ادامـــه داشـــته باشـــد.
در ادامـــه مهنـــدس باقـــری ،نایـــب رییـــس هیـــات
مدیــره و رئیــس کمیتــه توســعه صــادرات ســندیکای
صنعـــت بـــرق ایـــران ضمـــن معرفـــی ســـندیکا و
ارائـــه توانمندیهـــا و ظرفیتهـــای شـــرکت عضـــو
س ــندیکا تاکی ــد ک ــرد ک ــه تم ــام نیازمنده ــای کش ــور
س ــوریه در ح ــوزه ب ــرق از طری ــق اعض ــای س ــندیکا و
ب ــا حمای ــت وزارت نی ــرو قاب ــل تامی ــن اس ــت.
وی افـــزود :ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران 5۴0
شـــرکت عضـــو دارد کـــه شـــامل پیمانـــکاران،
مشـــاوران ،ســـازندگان و تامینکننـــدگان کاال
هســتند .ســندیکا در طــول  ۲0ســال فعالیــت خــود،
اقدامـــات زیـــادی در صنعـــت بـــرق کشـــور انجـــام
داده و بال ــغ ب ــر  ۲0تفاهمنام ــه بینالملل ــی ب ــا وزارت
ب ــرق کش ــورها و نهاده ــای مختل ــف داش ــته اس ــت.
رئیـــس کمیتـــه توســـعه صـــادرات ســـندیکا بـــا
اش ــاره ب ــه ظرفی ــت اعض ــای س ــندیکا در هم ــکاری
بـــا کشـــورهای منطقـــه ،تاکیـــد کـــرد :شـــرکتهای
عض ــو س ــندیکا ب ــا توانمن ــدی ک ــه دارن ــد در تمام ــی
کشـــورهای همســـایه و منطقـــه حضـــور داشـــته و
مشـــغول بـــه فعالیـــت هســـتند.
در ایـــن جلســـه ،نماینـــدگان انجمـــن کارفرمایـــی
شـــرکت توزیـــع نیـــروی بـــرق ایـــران ،انجمـــن
تولیدکننـــدگان تابلوهـــای بـــرق ایـــران و انجمـــن
انرژیهـــای تجدیدپذیـــر و همچنیـــن نماینـــدگان
ش ــرکتهای ای ــران ترانس ــفو ،الکترونی ــک افزارآزم ــا،
پـــارس تابلـــو ،کوشـــش بـــرق اصفهـــان ،مشـــانیر،
پ ــارس س ــاختار ،گام اراک ،یاس ــان ،صانی ــر ،س ــیم و
کاب ــل ابه ــر ،س ــیم و کاب ــل ی ــزد ،ق ــم آلی ــاژ ،آل ــوم ت ــک،
پ ــارس مق ــره ،تاب ــان نی ــرو حض ــور داش ــتند و ب ــه بی ــان
حـــوزه فعالیـــت و ظرفیتهـــای خـــود پرداختـــه و
ســـواالت هیـــات ســـوری را پاســـخ دادنـــد.
در ادامـــه جلســـه دکتـــر فرحناکیـــان تصریـــح کـــرد:

فعالی ــت و هم ــکاری ش ــرکتهای ایران ــی ب ــا س ــوریه
در چارچــوب کمیتــه بــرق خواهــد بــود و ســندیکای
صنعـــت بـــرق نمایندگـــی شـــرکتها را بـــر عهـــده
خواه ــد گرف ــت.
مشـــاور وزیـــر نیـــرو در امـــور بینالملـــل ادامـــه داد:
برگــزاری ایــن جلســات نشــان میدهــد کــه صنعــت
ب ــرق ای ــران ه ــم در بخ ــش دولت ــی و ه ــم در بخ ــش
خصوص ــی آمادگ ــی کام ــل دارد ت ــا در زمین ــه تامی ــن
نیازه ــا و ب ــه خص ــوص توانمندس ــازی صنع ــت ب ــرق
س ــوریه نق ــش داش ــته باش ــد و هم ــکاری کن ــد.
وی اف ــزود :م ــا بع ــد از دریاف ــت نیازه ــای صنع ــت
بـــرق ســـوریه ،هیئتهـــای منتخبـــی را بـــرای
بازدی ــد از س ــوریه اع ــزام و بع ــد از بررس ــیهای الزم،
پیشـــنهادات خـــود را بـــه مقامـــات ســـوری ارســـال
می کنیـــم .
در پای ــان جلس ــه نی ــز الی ــاس توم ــا ،مع ــاون وزی ــر ب ــرق
ســوریه بــا بیــان اینکــه از حضــور شــرکتهای ایرانــی
در همـــه حوزههـــا در ســـوریه اســـتقبال میکننـــد،
اعـــام کـــرد کـــه امیـــدوار اســـت ســـوریه بتوانـــد از
توانمنـــدی شـــرکتهای ایرانـــی در بازســـازی و
بومیســـازی تکنولـــوژی صنعـــت بـــرق اســـتفاده
کن ــد.
شــایان ذکــر اســت؛ تامیــن تجهیــزات برقــی از جملــه
ترانســـفورماتورها و کنتورهـــای هوشـــمند ،ایجـــاد
شـــرکت مشـــترک در ســـوریه جهـــت راهانـــدازی
خط ــوط تولی ــد تجهی ــزات برق ــی موردنی ــاز آن کش ــور،
بازس ــازی ش ــبکههای ب ــرق و خط ــوط انتق ــال نی ــرو
و هم ــکاری در خص ــوص انرژیه ــای تجدیدپذی ــر
از نیازمندیه ــای کش ــور س ــوریه هس ــتند ک ــه ط ــی
جلس ــات مختل ــف مط ــرح ش ــدند.
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رویدادها

حضور پررنگ سندیکاییها
در شانزدهمین نمایشگاه بینالمللی
انرژی کیش
ش ــانزدهمین نمایش ــگاه بینالملل ــی ان ــرژی کی ــش
روزهــای  30دی تــا  3بهمــن ســال  98بــا مشــارکت
بیـــش از  1۴0شـــرکت داخلـــی و بینالمللـــی از
کشــورهای چیــن ،ایتالیــا ،ژاپــن ،انگلیــس ،هلنــد،
امـــارات متحـــده عربـــی ،روســـیه و کرهجنوبـــی،
انجمنه ــا و تش ــکلهای صنف ــی صنای ــع نف ــت،
گاز ،پاالیـــش ،پتروشـــیمی ،بـــرق و انـــرژی و بـــا

حمایــت وزارت نفــت و نیــرو ،ســازمان منطقــه آزاد
کیـــش ،شـــرکتهای ملـــی نفـــت ،گاز ،پاالیـــش و
پخ ــش فرآوردهه ــای نفت ــی ،صنای ــع پتروش ــیمی،
انجمـــن ســـازندگان تجهیـــزات صنعـــت نفـــت،
انجمـــن ســـازندگان تجهیـــزات صنعتـــی ایـــران،
ســـندیکای صنعـــت بـــرق و اتـــاق بازرگانـــی،
صنای ــع ،مع ــادن و کش ــاورزی ته ــران برگ ــزار ش ــد.
در ایـــن نمایشـــگاه  1۶شـــرکت از شـــرکتهای
عضــو ســندیکا از قبیــل ســیم وکابــل مشــهد ،وبکــو،
باس ــط پ ــژوه ،صنای ــع الکتریک ــی پ ــارس حف ــاظ،
تولیـــد ملزومـــات بـــرق ،پـــارس تابلـــو ،تجهیـــزات
سیســتم زمیــن ،الوان تابلــو ،مازیــار صنعــت بابــل،
هام ــون نای ــزه ،لی ــان وی ــژن الب ــرز ،فن ــی و مهندس ــی

سنجشــگران میــزان ابــزار ،مهندســی بازرگانــی نیــرو
رامش ــیر ،صنعت ــی تاب ــش تابل ــو ش ــرق ،مهندس ــی
مشــاور نیــروی آذربایجــان (منــا) و گیــل راد شــمال
حضـــور داشـــتند و توانمندیهـــای خـــود را بـــه
نمای ــش گذاش ــتند.
غرفـــه ســـندیکا نیـــز در ایـــن چنـــد روز میزبـــان
مس ــئوالن و مدی ــران ارش ــد صنع ــت ب ــرق ب ــود .در
ای ــن نمایش ــگاه رض ــا پدی ــدار ،رئی ــس کمیس ــیون
انـــرژی و محیـــط زیســـت اتـــاق تهـــران ،حســـین
امیریخامکان ــی نای ــب رئی ــس کمیس ــیون ان ــرژی
مجلـــس و مهـــدی صادقینیارکـــی معـــاون امـــور
صنایـــع وزارت صمـــت از غرفـــه ســـندیکا و
شـــرکتهای عضـــو بازدیـــد کردنـــد.
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زیر نور
ِ

انتخاب جمشید بردبار به عنوان مهندس برجسته کشور
از سوی فرهنگستان علوم

ثبتیکتالشپرامیدچهلساله
در تاریخ صنعت برق

80

صنعـــت بـــرق ایـــران بـــرای رســـیدن بـــه آنچـــه کـــه
ام ــروز هس ــت ،مس ــیری س ــخت و پرف ــراز و نش ــیب
را طـــی کـــرده اســـت .در ایـــن مســـیر امـــا ســـهم
مدیرانــی کــه در ســال هــای ابتدایــی پــس از انقــاب
ب ــا جس ــارت و ش ــجاعت پ ــا ب ــه عرص ــه پرریس ــک
صنعت ــی گذاش ــتند ک ــه اتکای ــی غیرقابلان ــکار ب ــه
خارجیهـــا داشـــت ،بیـــش از ســـایرین اســـت.
ح ــاال از آن روزه ــا چه ــار ده ــه میگ ــذرد و صنعت ــی
ک ــه حت ــی ق ــادر ب ــه تولی ــد س ــادهترین تجهیزات ــش در
داخ ــل نب ــود ام ــروز یک ــی از پرچم ــداران خودکفای ــی
مل ــی اس ــت و در بط ــن آن مدیران ــی ارزن ــده ،توانمن ــد
و برجســـته پـــرورش یافتـــه کـــه حـــاال از چهرههـــای
مانــدگار و موثــر صنعــت کشــور محســوب میشــوند.
شـــاید بـــه همیـــن دلیـــل در میـــان مهندســـان
برجســـتهای کـــه امســـال از ســـوی فرهنگســـتان
علـــوم کشـــور معرفـــی شـــدند نـــام یکـــی از مدیـــران
ب ــزرگ ،موث ــر و نخب ــه صنع ــت ب ــرق ه ــم دی ــده م ــی
شـــود .مهنـــدس جمشـــید بردبـــار ،مدیرعامـــل
ش ــرکت الکترونی ــک اف ــزار آزم ــا ع ــاوه ب ــر مدیری ــت
مجموعـــهای موثـــر ،خودکفـــا ،صـــادرات محـــور و
دان ــش بنی ــان ،س ــابقه ای طوالن ــی در فعالیته ــای
تشــکلی حــوزه صنعــت بــرق و الکترونیــک نیــز دارد.
ایـــن مـــرد آرام و خوشنـــام کـــه میـــزان تـــابآوری
بنـــگاه بـــزرگ اقتصـــادیاش در شـــرایط اقتصـــادی

دشـــوار کنونـــی نشـــان میدهـــد عـــاوه بـــر دانـــش
مهندس ــی ،در مدیری ــت نی ــز عملک ــردی درخش ــان
دارد ،بـــا انتخـــاب فرهنگســـتان علـــوم در جمـــع
چهرههــای مهندســی برجســته ســال  98قــرار گرفتــه
ت ــا ب ــرگ زری ــن دیگ ــری ب ــه کارنام ــه فعالیتهای ــش
اضاف ــه کن ــد.
مهنــدس جمشــید بردبــار کــه متولــد  1333در شــهر
اصفهان اســت ،در ســال  1358در رشــته مهندســی
بـــرق و الکترونیـــک از دانشـــگاه صنعتـــی شـــریف
فارغالتحصیــل شــد .وی مالــک و مدیرعامــل یکــی
از بزرگتریـــن و موفقتریـــن ســـازندگان تجهیـــزات
ایـــن صنعـــت اســـت و سالهاســـت بـــا اتـــکا بـــه
دان ــش ،تجرب ــه ،نی ــروی انس ــانی ماه ــر و مدیری ــت
کارآم ــد ،الکترونی ــک افزارآزم ــا را ب ــه عن ــوان یک ــی از
بهترینه ــای صنع ــت ب ــرق معرف ــی ک ــرده اس ــت.
او الکترونیــک افــزار آزمــا را در ســال  1359بــا گروهــی
از ف ــارغ التحصی ــان رش ــته ب ــرق دانش ــگاه صنعت ــی
شـــریف تاســـیس کـــرد .ایـــن شـــرکت قـــرار بـــود در
راســـتای خودکفایـــی صنعتـــی و آموزشـــی کشـــور
حرک ــت کن ــد و از هم ــان ابت ــدا ب ــه درس ــتی در ای ــن
مس ــیر ق ــرار گرف ــت.
ب ــه ای ــن ترتی ــب الکترونی ــک اف ــزار آزم ــا در ش ــرایطی
آغــاز بــه کار کــرد کــه صنعــت بــرق ایــران نــه تنهــا بــه
دلی ــل وابس ــتگی مح ــض ب ــه ش ــرکتهای خارج ــی،

خ ــروج آنه ــا از کش ــور و تحریمه ــا ،ب ــا چالشه ــای
جـــدی در تامیـــن تجهیـــزات و تولیـــد خدمـــات
فنـــی و مهندســـی مواجـــه شـــده بـــود ،بلکـــه آرام
آرام در ش ــرایط جنگ ــی تحمیل ــی و نابراب ــر ه ــم ق ــرار
می گرفـــت.
بـــا ایـــن حـــال شـــرکت نوپـــای افزارآزمـــا بـــا انگیـــزه
بـــاالی دانشآموختـــگان جـــوان دانشـــگاه شـــریف
و در همـــان روز هـــای بحرانـــی کار خـــود را بـــا
س ــاخت دس ــتگاههای مرب ــوط ب ــه آزمایش ــگاههای
دانش ــگاهها آغ ــاز ک ــرد .آنه ــا ب ــا ات ــکا ب ــه دان ــش و
البتـــه باورشـــان توانســـتند ایـــن دســـتگاهها را بـــه
ط ــور کام ــل و در قال ــب قطع ــات فل ــزی ،مدار ه ــا و
نرمافزار هـــا بازســـازی کننـــد تـــا اولیـــن گام اســـتوار
خـــود را بـــه ســـمت خودکفایـــی بردارنـــد.
ح ــاال هم ــان ش ــرکت کوچک ــی ک ــه زمان ــی ب ــا چن ــد
فارغالتحصیـــل جـــوان و کمتجربـــه و ســـاخت
تجهیـــزات دانشـــگاهی آغـــاز کـــرده بـــود ،بیـــش از
 ۶00نفـــر پرســـنل دارد و جـــزو بزرگتریـــن ،موثریـــن و
درخش ــانترین ش ــرکتهای س ــازنده صنع ــت ب ــرق
محســـوب میشـــود و البتـــه در رده مجموعههـــای
دانـــش بنیـــان نیـــز قـــرار گرفتـــه اســـت .مهنـــدس
بردب ــار البت ــه خاضعان ــه و دوس ــتانه ای ــن موفقیته ــا
را حاصـــل یـــک کار تیمـــی منســـجم میدانـــد کـــه
همــه پرســنل از کارگــر تــا مهنــدس و مدیــر در آن یــک
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س ــهم مس ــاوی دارن ــد.
افزارآزم ــا در س ــایه مدیری ــت تجرب ــه ،دان ــش و تدب ــر
او ،عـــاوه بـــر مشـــارکت در هیاتهـــای بازنویســـی
ســرفصلهای درســی آمــوزش و پــرورش و وزارت کار،
س ــهمی غیرقاب ــل ان ــکار در خودکفای ــی کنتور ه ــای
هوشـــمند دارد .ایـــن شـــرکت در ســـالهای پـــس از
انقـــاب و در بحبوحـــه تحریمهـــای مختلفـــی کـــه
ه ــر س ــاله ب ــه کش ــورمان تحمی ــل میش ــد ،س ــهمی
قابــل توجــه در تولیــد و تامیــن تجهیــزات و قطعــات
کلی ــدی صنع ــت ب ــرق داش ــت.
البتـــه مخابـــرات هـــم بخـــش دیگـــری از حـــوزه
فعالیـــت ایـــن شـــرکت اســـت .بـــه دلیـــل توقـــف
واردات برخ ــی از دس ــتگاه ه ــای مخابرات ــی پ ــس از
انق ــاب ،ش ــرکت مخاب ــرات از س ــال  ۶8س ــاخت
داخ ــل آنه ــا را در دس ــتور کار خ ــود ق ــرار م ــی ده ــد.
الکترونی ــک اف ــزار آزم ــا ای ــن ماموری ــت را عه ــده دار
میشـــود و پـــس از هفـــت ســـال ایـــن دســـتگاهها
را بـــا بهتریـــن کیفیـــت و یـــک دهـــم قیمـــت نـــوع
آمریکایـــیاش میســـازد.
در گام بعـــدی او محوریـــت کار خـــود را از
دســـتگاههای آموزشـــی بـــه ســـمت کنتـــور بـــرد و
ب ــا گس ــترش بخ ــش تحقیق ــات ش ــرکت ،طراح ــی
کنتور ه ــا را آغ ــاز و اولی ــن خ ــط تولی ــد ش ــرکتش را ب ــا
ظرفی ــت ی ــک میلی ــون و  800ه ــزار کنت ــور راهان ــدازی

ک ــرد و ام ــروز ای ــن ظرفی ــت را ت ــا  1۲میلی ــون کنت ــور
افزایــش داده اســت .حــاال مهنــدس جمشــید بردبــار
ب ــه اینک ــه  50میلی ــون ایران ــی از کنتور ه ــای س ــاخت
شـــرکت او بهرهبـــرداری میکننـــد ،میبالـــد.
مهنـــدس بردبـــار عـــاوه بـــر عضویـــت در هیـــات
مدی ــره س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران ،در بنی ــاد
شـــریف وابســـته بـــه دانشـــگاه صنعتـــی شـــریف،
انجمـــن مکاترونیـــک و شـــرکت خدمـــات شـــهر
صنعتــی هشــتگرد نیــز عضــو هیــات مدیــره اســت و
عضوی ــت در فدراس ــیون ص ــادرات ان ــرژی و صنای ــع
وابس ــته ای ــران ،کمیت ــه راب ــط س ــیرد ای ــران ،انجم ــن
علمــی شــبکه هوشــمند انــرژی ،انجمــن مخترعیــن
کشـــور ،انجمـــن مهندســـان کنتـــرل و ابـــزار دقیـــق
ایــران و چندیــن انجمــن و تشــکل دیگــر را در ســوابق
کاری خ ــود گنجان ــده اس ــت.
جمش ــید بردب ــار ع ــاوه ب ــر اینک ــه چندی ــن ب ــار ب ــه
عن ــوان صادرکنن ــده نمون ــه برگزی ــده ش ــده ،ب ــه دلی ــل
توســـعه صـــادرات محصـــوالت دانشبنیـــان و نیـــز
فن ــاوری س ــاخت کنتور ه ــای هوش ــمند م ــورد تقدی ــر
ق ــرار گرفت ــه اس ــت .نش ــان مل ــی برتری ــن مدیری ــت
موف ــق در توس ــعه تولی ــدات مل ــی ،نش ــان زری ــن س ــه
س ــتاره برت ــر اعتم ــاد مش ــتریان ،ل ــوح تقدی ــر خیری ــن
مدرسهســـاز و کارآفریـــن برتـــر صنعـــت بـــرق هـــم
بخـــش دیگـــری از افتخـــارات پرشـــمار ایـــن مدیـــر

ارزن ــده صنع ــت ب ــرق اس ــت.
ح ــاال او پ ــس از  ۴0س ــال فعالی ــت و ت ــاش م ــداوم
در صنع ــت ب ــرق ،از س ــوی فرهنگس ــتان عل ــوم ب ــه
عن ــوان یک ــی از مهندس ــان برجس ــته کش ــور برگزی ــده
شــده و قــرار اســت پنجــم اســفند مــاه و در هشــتمین
دوره تجلیـــل از اســـتادان برجســـته مهندســـی و
شـــانزدهمین دوره تجلیـــل از مهندســـان برجســـته
کش ــور از او و ی ــازده ش ــخصیت علم ــی ،پژوهش ــی و
صنعت ــی دیگ ــر تقدی ــر ش ــود.
مهنـــدس جمشـــید بردبـــار بـــا ایـــن شـــعار کـــه
«مش ــکات همیش ــه ب ــوده و خواهن ــد ب ــود ،ای ــن م ــا
هس ــتیم ک ــه بای ــد ب ــا امی ــد ب ــه آین ــده ،بیش ــتر ت ــاش
کنیـــم ».چهـــار دهـــه فـــراز و نشـــیب را پشـــت ســـر
گذاش ــته و ح ــاال حاص ــل ای ــن س ــالهای پرت ــاش،
انتخ ــاب شایس ــته او ب ــه عن ــوان مهن ــدس برجس ــته
صنعـــت بـــرق و کامپیوتـــر کشـــور اســـت.
او پـــاداش تـــاش هـــای خســـتگی ناپذیـــرش را
میگی ــرد ت ــا نام ــش ب ــه عن ــوان یک ــی از چه ــره ه ــای
مانــدگار و برجســته صنعــت بــرق و خدماتــش بــرای
ایجــاد خودکفایــی در یــک حــوزه کلیــدی و ملــی در
تاری ــخ ای ــن صنع ــت ثب ــت ش ــود▪.
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زیر نور
ِ

خیرمقدم بهاعضایجدید
به گزارش کمیته عضویت سندیکای صنعت برق ایران ،در دوره گذشته  10شرکت جدید به اعضای سندیکا پیوستهاند.
نورکو (عدل نور صفاهان)

10

عضوجدید

کام نیرو فیدار

حوزه فعالیت :پیمانکاری ،تولید انتقال و توزیع نیروی برق -بازرگانی
گروه :پیمانکاران خطوط انتقال نیرو
مدیرعامل :امیرحسین فیروزی
تلفن0۴5-3۲789993 ،0۲1-88۶۲5۲15 :
فکس0۴5-3۲78755۴ :
آدرس :تهران ،خیابان ماصدرا ،خیابان شیخ بهایی شمالی ،نبش کوچه معصومی ،پا ک
 ،۴1طبقه  5واحد ۲۶
ایمیلinfo@smartsazan.com :

حوزه فعالیت :نیرو  -تاسیسات
گروه :پیمانکاران و سازندگان پستهای فشار قوی
مدیرعامل :علی احمدی
تلفن0۲1-8853۴۶۲8 :
فکس0۲1-8853۴۶۲5 :
آدرس :تهران ،خیابان شهید بهشتی ،خیابان بخارست ،کوچه پژوهشگاه (دوم) ،پا ک ،18
واحد 9
ایمیلmanager@comniroo.com :
وب سایتwww.comniroo.com :

حوزه فعالیت :خدمات مشاوره و مدیریت طرح در زمینه تولید  ،توزیع و انتقال نیرو
گروه :مهندسی مشاور
مدیرعامل :مهدی نعیمی
تلفن051-3883۶070 :
فکس051-38837080 :
آدرس :مشهد ،بلوار هاشمیه ،نبش هاشمیه  ،7۶پا ک  ،100ساختمان سرو ،شرکت
مهندسی مشاور توس اشتات
ایمیلinfo@tousstadt.com :
وب سایتwww.tousstadt.com :

ساتل تابلو آسیا

مهندسی مشاور توس اشتات

آلومتک

حوزه فعالیت :تولید هادیهای فشار قوی و پروفیل آلومینیومی و راد آلومینیومی
گروه :سازندگان انواع سیم و کابل
مدیرعامل :مهدی سهرابی
تلفن0۲1-8885۲۴3۲ ،0۲1-88809۶3۴ :
فکس0۲1-888901۶3 :
آدرس :تهران،خیابان کریمخان زند ،خیابان استاد نجات اللهی ،خیابان ورشو ،پا ک ،۲1
واحد ،9،10،11کدپستی 1598۶898۲1
ایمیلgh.sohrabi@alumtekcorp.com، y.pakdel@alumtekcorp.com:
وب سایتwww.alumtekcorp.com :

توانیر گستر گرم

حوزه فعالیت :پیمانکاری شبکه های توزیع برق
گروه :پیمانکاران توزیع
مدیرعامل :محمد اعتضادی
تلفن031-۴58۴71۶0 :
فکس031-۴58۴71۶۲ :
آدرس :اصفهان ،خیابان پروین ،خیابان صباحی ،خیابان شهید ابراهیمی ،کوچه بسیج،
پا ک 85
ایمیلinfo@tggco.ir :
وب سایتwww.tggco.ir :

بهسان آروین نیرو

حوزه فعالیت :تابلو برق-برق-تاسیسات-بازرگانی
گروه :خدمات مهندسی بازرگانی
مدیرعامل :حسن طاهری پری
تلفن0۲1-339705۴0 :
فکس0۲1-33970539 :
آدرس :تهران ،خیابان الله زار نو ،کوچه امین زاده ،پا ک  ،1۶طبقه دوم ،واحد ۴
ایمیلbehsan_technic@yahoo.com :

حوزه فعالیت :تابلو برق
گروه :سازندگان انواع تابلوهای برق
مدیرعامل :مسعود یعقوبی
تلفن0۲1-57718 :
فکس0۲1-339598۲1 :
آدرس :تهران ،خیابان سعدی شمالی ،پایین تر از خیابان منوچهری ،خیابان زوارئیان ،پا ک
 ،13واحد 5
ایمیلinfo@sateltablo.ir :

فرداد انرژی سبالن

حوزه فعالیت :نیرو (روشنائی معابر و جاده ها)-تاسیسات و تجهیزات
گروه :پیمانکاران عمومی
مدیرعامل :محسن رحیمی
تلفن0۲1-۴8۶۲0 :
فکس0۲1-۴3858803 :
آدرس :تهران ،شهرک آزادی ،بزرگراه امیر سرلشگر حسین لشگری ،کیلومتر  5جاده مخصوص
کرج ،جنب آمیکو ،پا ک ،95طبقه همکف
ایمیلfardadenergy@gmail.com :

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
تلفن0۲1-8853۴۴3۴ :
فکس0۲1-8853۴۴۴3۴ :
آدرس :تهران ،خیابان سهروردی شمالی ،خیابان خرمشهر (آپادانا) ،کوچه فرهاد ،پا ک ،3
طبقه  ،۲واحد 5
ایمیلinfo@pouyesh.co، marketing@pouyesh.co :
وب سایتwww.pouyesh.co :

فن آوران اطالعات سیوان

پیام تقدیر و تبریک

حوزه فعالیت :اتوماسیون و مخابرات
گروه :سیستمهای اتوماسیون و مخابرات
مدیرعامل :محمدتقی خاکی
تلفن0۲1-۴3۴79000 :
فکس0۲1-۴3857۲87 :
آدرس :تهران ،خیابان سهروردی شمالی ،خیابان خرمشهر ،پا ک  ،38طبقه اول شمالی
ایمیلinfo@cone.co.ir، mkhaki@cone.co.ir، h.sahebi@cone.co.ir :
وب سایتwww.cone.co.ir :

جناب آقای مهندس جلیل نوادهاباذر
مدیرعامل محترم شرکت پارس ساختار
بدینوس ــیله س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران دریاف ــت تندی ــس حمای ــت از تولی ــد
ملــی توســط شــرکت پــارس ســاختار در دومیــن جشــنواره حاتــم را تبریــک عــرض
نمــوده ،بــرای جنابعالــی و کارکنــان آن مجموعــه ،آرزوی موفقیــت روزافــزون دارد.

جناب آقای مهندس امین
مدیرعامل محترم شرکت مهندسی شایان تکین
بدینوس ــیله س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران انتخ ــاب جنابعال ــی را ب ــه عن ــوان
تولیدکنن ــده برت ــر در ح ــوزه صنع ــت ب ــرق کش ــور تبری ــک ع ــرض نم ــوده و ب ــرای
حضرتعالـــی و کارکنـــان آن مجموعـــه ،آرزوی موفقیـــت روزافـــزون دارد.

جناب آقای مهندس رهنما
مدیرعامل محترم شرکت گام ارا ک
بدینوســـیله ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران انتخـــاب شـــرکت گام اراک را بـــه
عنــوان واحــد نمونــه و کنتــرل کیفیــت برتــر اســتان مرکــزی تبریــک عــرض نمــوده و
ب ــرای جنابعال ــی و کارکن ــان آن مجموع ــه ،آرزوی موفقی ــت روزاف ــزون دارد.

جناب آقای مهندس فارسی
مدیرعامل محترم شرکت یاسان
بدینوســیله ســندیکای صنعــت بــرق ایــران انتخــاب شــرکت یاســان را بــه عنــوان
صادرکنن ــده نمون ــه اس ــتان مرک ــزی در س ــال  98تبری ــک ع ــرض نم ــوده و ب ــرای
حضرتعال ــی و کارکن ــان آن مجموع ــه ،آرزوی موفقی ــت روزاف ــزون دارد.

جناب آقای مهندس بابک رنجبر
مدیرعامل محترم شرکت تامین سیستمهای کنترل و مخابرات ایران
بدینوس ــیله س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران دریاف ــت نش ــان عق ــاب طای ــی و
نش ــان مل ــی برتری ــن کیفی ــت طراح ــی و تولی ــد سیس ــتمهای هوش ــمند و م ــدرن
توســـط شـــرکت تحـــت مدیریـــت جنابعالـــی را تبریـــک عـــرض نمـــوده و بـــرای
حضرتعالـــی و کارکنـــان آن مجموعـــه ،آرزوی موفقیـــت روزافـــزون دارد.

جناب آقای مهندس محمدی
مدیرعامل محترم شرکت قویساز نیرو
بدینوســـیله ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران موفقیـــت شـــرکت قویســـاز نیـــرو
در کس ــب عن ــوان واح ــد فن ــاور اس ــتان اردبی ــل را تبری ــک ع ــرض نم ــوده و ب ــرای
حضرتعالـــی و کارکنـــان آن مجموعـــه ،آرزوی توفیـــق روزافـــزون دارد.

جناب آقای مهندس آرش نادعلیان
مدیرعامل محترم شرکت پارس تابلو
بدینوس ــیله س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران انتخ ــاب ش ــرکت پ ــارس تابل ــو را ب ــه
عنـــوان صادرکننـــده نمونـــه کشـــور در ســـال  98تبریـــک عـــرض نمـــوده و بـــرای
حضرتعالـــی و کارکنـــان آن مجموعـــه ،آرزوی موفقیـــت روزافـــزون دارد.

جناب آقای مهندس بیگی
مدیرعامل محترم شرکت سیم و کابل یزد
بدینوس ــیله س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران انتخ ــاب ش ــرکت س ــیم و کاب ــل ی ــزد
را ب ــه عن ــوان صادرکنن ــده نمون ــه اس ــتان ی ــزد در س ــال  98تبری ــک ع ــرض نم ــوده و
ب ــرای حضرتعال ــی و کارکن ــان آن مجموع ــه ،آرزوی موفقی ــت روزاف ــزون دارد.

پیام تسلیت
جناب آقای مهندس عبهری
مشاور ارشد محترم سندیکای صنعت برق ایران
بــا کمــال تاثــر و تاســف ،درگذشــت پــدر گرامیتــان را تســلیت عــرض نمــوده ،بــرای
آن مرحــوم علــو درجــات و بــرای بازمانــدگان صبــر و شــکیبایی آرزومندیــم.
جناب آقای مهندس سعادتی
عضو محترم هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران
بــا کمــال تاثــر و تاســف ،درگذشــت پــدر گرامیتــان را تســلیت عــرض نمــوده ،بــرای
آن مرحــوم علــو درجــات و بــرای بازمانــدگان صبــر و شــکیبایی آرزومندیــم.
جناب آقای دکتر سعیدی
عضو محترم هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران
ب ــا کم ــال تاث ــر و تاس ــف ،درگذش ــت دای ــی گرامیت ــان را تس ــلیت ع ــرض نم ــوده،
ب ــرای آن مرح ــوم عل ــو درج ــات و ب ــرای بازمان ــدگان صب ــر و ش ــکیبایی آرزومندی ــم.
جناب آقای مهندس صفر نوراله
ریاست سابق محترم شعبه اصفهان سندیکای صنعت برق ایران
بــا کمــال تاثــر و تاســف ،درگذشــت مــادر گرامیتــان را تســلیت عــرض نمــوده ،بــرای
آن مرحومــه علــو درجــات و بــرای بازمانــدگان صبــر و شــکیبایی آرزومندیــم.

جناب آقای مهندس محمودیان
مدیرعامل محترم شرکت فرآورده سازان شایان
ب ــا کم ــال تاث ــر و تاس ــف ،درگذش ــت م ــادر همس ــر گرامیت ــان را تس ــلیت ع ــرض
نم ــوده ،ب ــرای آن مرحوم ــه عل ــو درج ــات و ب ــرای بازمان ــدگان صب ــر و ش ــکیبایی
آرزومندیـــم.
جناب آقای مهندس کهفیقانع
رئیـــس محتـــرم هیـــات مدیـــره انجمـــن صنفـــی کارفرمایـــی تولیدکننـــدگان
تابلوهـــای بـــرق ایـــران
ب ــا کم ــال تاث ــر و تاس ــف ،درگذش ــت خواه ــر گرامیت ــان را تس ــلیت ع ــرض نم ــوده،
ب ــرای آن مرحوم ــه عل ــو درج ــات و ب ــرای بازمان ــدگان صب ــر و ش ــکیبایی آرزومندی ــم.
پی ــام تس ــلیت س ــندیکا ب ــه مناس ــبت ج ــان باخت ــن تع ــدادی از هموطنانم ــان
در حادث ــه هواپیم ــای اوکرای ــن
س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران داغ ب ــزرگ از دس ــت دادن مس ــافران هواپیم ــای
شـــماره  75۲تهـــران بـــه کیـــف اوکرایـــن ،بـــه خصـــوص درگذشـــت دکتـــر رزگار
رحیم ــی؛ از مدی ــران توانمن ــد ش ــرکت آی س ــی اس و همس ــر و فرزندش ــان در ای ــن
حادث ــه دلس ــوز را ب ــه تمام ــی هموطن ــان و داغ ــداران تس ــلیت ع ــرض نم ــوده ،ب ــرای
ای ــن عزی ــزان عل ــو درج ــات و ب ــرای بازمان ــدگان صب ــر و ش ــکیبایی آرزومن ــد اس ــت.
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ا اﯽﯽ  ،ﻨﻨﻨﺪﯽﯽ  ،ﻦﻦﻦﻦ ﮐﺎﻻ و اﺪاﺪ ث ﺮﺮﺮوﮔﺎه

ﻮﻮﻮطالل ،ﺖﺖﺖ ،ﺒﺒﻪﻪ یﺮﺮﺮﺮﻮﻮری و ﻮﻮز ﺮﺮﺮو

ا اﯽﯽ  ،ﻨﻨﻨﺪﯽﯽ  ،ﻦﻦﻦﻦ ﮐﺎﻻ و اﺪاﺪ ث ﺮﺮﺮوﮔﺎه
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آدرس  :ﺗﻬــﺮان ،ﺑﻠــﻮار ﻣﯿﺮداﻣــﺎد ،ﺧﯿﺎﺑﺎن دﮐﺘﺮ ﻣﺼــﺪق ،اﻧﺘﻬﺎى ﺧﯿﺎﺑﺎن دﻫــﻢ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﯿــﻞ ،ﮐﻮﭼﻪ ﺳﯿﻨــﺎ ،ﭘﻼك 9
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