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خبرنامه رسمی سندیکـای صنعت بـرق ایـران

 پانزدهمین جلسه هیات مدیره دوره هشتم سندیکای صنعت برق ایران بیست و هشتم فروردین سال جاری با حضور همایون حائری 
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی، عبدالصاحب ارجمند مدیركل دفتر راهبري و نظارت بر انتقال و توزیع برق، اعضای هیات مدیره 

و بازرسان سندیکا در محل سندیکا برگزار شد. 

ادامه  در صفحه2

در جلسه هیات مدیره صورت گرفت؛

تاکید بر فعال سازی اتاق دائم گفتگوی 
وزارت نیرو و سندیکا

معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق و انــرژی در ایــن جلســه تاکیــد کرد 
ــه صنعــت  کــه وزارت نیــرو همــواره در موضوعــات اصلــی مربــوط ب
ــه  ــرد و ب ــاوره می گی ــران مش ــرق ای ــت ب ــندیکای صنع ــرق، از س ب
ایــن تشــکل اعتمــاد دارد. تشــکیل اتــاق دائــم گفتگــوی وزارت نیــرو 
و ســندیکا ضــروری اســت تــا نظــرات بخــش خصوصــی صنعــت بــرق 
بــه صــورت یکپارچــه و واحــد از ســوی ســندیکا مطــرح شــود و در 

دســتور کار ایــن اتــاق دائمــی قــرار بگیــرد. 
حائــری ادامــه داد: مــا همــواره نقــش ســندیکا را متمایــز و متفــاوت 
از ســایر فعــاالن بخــش خصوصــی دیده ایــم و مشــارکت ایــن 
ــرای کســب نتیجــه مطلــوب می دانیــم. از آنجــا  تشــکل را عاملــی ب
کــه اتــاق گفتگــوی وزارت نیــرو و ســندیکا می توانــد ایــن تعامــات 
ــت  ــرع وق ــات آن در اس ــه جلس ــت ک ــد، الزم اس ــازماندهی کن را س

تشــکیل و اعضــای آن مشــخص شــوند تــا در اولیــن گام موضوعاتــی 
ماننــد قراردادهــای متوقــف را تعییــن تکلیــف کنیــم.

ــن  ــرد: م ــح ک ــان تصری ــش بنی ــرکت های دان ــوص ش وی در خص
ــد  ــا می توان ــعه دانش بنیان ه ــر توس ــز ب ــه تمرک ــاورم ک ــن ب ــر ای ب
بــه حــل بســیاری از مشــکات اقتصــادی کشــور منجــر شــود، اتــکا 
ــت  ــد کیفی ــی می توان ــرایط فعل ــان در ش ــوالت دانش بنی ــه محص ب
صــادرات مــا را افزایــش داده و تــوان اقتصــادی کشــور را ارتقــا دهــد. 
از ایــن رو مــا بــا موضــوع واگــذاری کامــل کار ارزیابــی شــرکت های 
صادرکننــده بــه ســندیکا موافــق هســتیم، مشــروط بر اینکه ســندیکا 
هــم نســبت بــه مســائل ایــن حــوزه پاســخگو باشــد. تاکیــد مــی کنم 
کــه اگــر ســندیکا یکپارچــه عمــل کنــد شــرکت های دانــش بنیــان 
می تواننــد از مســیر ســندیکا توانمندی هــای خــود را بــه وزارت نیــرو 
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ادامه از صفحه قبل
و شــرکت های تابعــه معرفــی و عرضــه کننــد.

ــرکل دفتــر راهبــري  در بخــش بعــدی جلســه مدی
ــح کــرد:  ــرق تصری ــع ب ــر انتقــال و توزی و نظــارت ب
ــاق  ــرح در ات ــرای ط ــم ب ــوری و مه ــوع ف دو موض
دارد.  وجــود  نیــرو  وزارت  و  گفتگــوی ســندیکا 
موضــوع اول بنــد ط تبصــره 15 قانــون بودجــه 
اســت. آیین نامــه ایــن قانــون در حــال حاضــر 
ــت.  ــده اس ــاز ش ــت مساله س ــک ران ــه ی ــل ب تبدی
بــه هــر حــال مبلــغ تقریبــی 2600 میلیــارد تومــان 
ــص  ــرق تخصی ــت ب ــه صنع ــون ب ــن قان از محــل ای
ــا مشــارکت در  ــد ب داده شــده کــه ســندیکا می توان
ــص  ــوه تخصی ــرای نح ــد ب ــه جدی ــن آیین نام تدوی
ــر از  ــاوه ب ــی، ع ــش خصوص ــه بخ ــه ب ــن بودج ای
بیــن بــردن رانت هــای فعلــی، زمینــه را بــرای 
بهــره منــدی شــرکت هــای عضــو خــود از ایــن بنــد 
قانونــی، فراهــم کنــد. موضــوع مهــم دیگــری کــه از 
مســیر اتــاق گفتگــو قابــل پیگیــری اســت این اســت 
کــه مجلــس بــه دنبــال ایــن اســت کــه شــرکت های 
توزیــع زیــر نظــر شــهرداری ها باشــند و ایــن مســاله 
بــرای صنعــت بــرق بســیار مساله ســاز خواهــد بــود، 
لــذا ضــروری اســت کــه بخــش خصوصــی هــم صــدا 
بــا وزارت نیــرو از تصویــب ایــن مصوبــه در مجلــس 

جلوگیــری کنــد.
بــا موافقــت اعضــا مقــرر شــد هیــات مدیره ســندیکا 
ــاق  ــل ات ــد ذی ــه بای ــی ک ــوص کارگروه های در خص
ــوند،  ــکیل ش ــندیکا تش ــرو و س ــوی وزارت نی گفتگ
ــن  ــد آیی ــرر ش ــن مق ــد. همچنی ــری کن تصمیم گی
ــه،  ــاختار، دبیرخان ــن س ــور تعیی ــه منظ ــه ای ب نام
دبیــر، زمــان و نحــوه برگــزاری جلســات و چارچــوب  

ــاق گفتگــو تدویــن شــود.  کاری ایــن ات
طبــق تصمیــم اعضا مقرر شــد چهــار کارگــروه مالی 
و قــراردادی، دانــش بنیــان و ســاخت داخــل، تدویــن 

قوانیــن و مقــررات جدیــد و همچنیــن صــادرات ذیل 
اتــاق گفتگــو فعــال شــده و نماینــدگان ســندیکا بــه 
ــد.  ــور یابن ــات حض ــن جلس ــال در ای ــورت فع ص
ــات  ــا و موضوع ــت ه ــد ماموری ــرر ش ــن مق همچنی
مرتبــط بــا هــر یــک از ایــن کارگروه هــا بــه صــورت 

مشــخص در آییــن نامــه مربوطــه تعییــن شــود.
در بخــش بعــدی جلســه مهــدی مســائلی گزارشــی 
از اهــم اقدامــات صــورت گرفته و جلســات مشــترک 
ســندیکا بــا نهادهــای ذیربــط ارائــه کــرد. پیگیــری 
ــا  ــری جلســه مشــترک ب ــات، پیگی موضــوع مطالب
معــاون توزیــع توانیــر، برگــزاری نشســت بــا مدیرکل 
ســازمان مالیاتــی کشــور و ایجــاد کارگــروه مشــترک 
ــی و  ــاون فرهنگ ــا مع ــت ب ــازمان، نشس ــن س ــا ای ب
ــن  ــاون بیمــه ای ســازمان تامی ــور اســتان ها و مع ام
اجتماعــی، نشســت بــا رییــس دفتــر هیــات مدیــره 
ــت  ــات، نشس ــوص مطالب ــر در خص ــرکت توانی ش
ــی  ــوع ارزیاب ــرح موض ــاتبا و ط ــل س ــا مدیرعام ب
فعــال در حوزه هــای تجدیدپذیــر،  شــرکت های 
پیگیــری بخشــنامه ارزی نوبــت دوم و ســوم از 
ــرای برگــزاری مجامــع  ــزی ب وزارت نیــرو و برنامه ری
کمیته هــای ســندیکا بخشــی از گــزارش ارائــه شــده 

ــود.  توســط دبیــر ب
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ــت:  ــران گف ــاق ای ــت ات ــیون صنع ــس کمیس رئی
بهبــود  دانش بنیــان  صنایــع  توســعه  راهــکار 
ــرب  ــای مخ ــش دخالت ه ــرمایه و کاه ــت س امنی
ــرایط  ــه در ش ــرا ک ــت. چ ــاد اس ــت در اقتص دول
ــاد  ــت در اقتص ــت دول ــران دخال ــادی در ای اقتص
اجتناب ناپذیــر اســت امــا ایــن دخالــت بایــد 

ــد. ــت باش ــد و مثب هدفمن
ــاق  ــا ات ــو ب ــدی در گفت وگ ــی صم ــا کاه علیرض
تصمیمــات  متأســفانه  افــزود:  آنایــن  ایــران 
دو  آیین نامه هــای  صــدور  و  خلق الســاعه 
هفتــه ای و یــا یــک ماهــه، عــدم محتــرم شــمردن 

علیرضا كالهی صمدی:

توسعه صنایع دانش محور به 
امنیت سرمایه گذاری و كاهش 

دخالت دولت نیاز دارد
ــران  ــاق ای ــت ات ــیون صنع ــس كمیس رئی
معتقــد اســت: راهــکار اصلــی توســعه صنایع 
ــرمایه گذاری  ــت س ــود امنی ــور، بهب دانش مح
ــت در  ــرب دول ــای مخ ــش دخالت ه و كاه
اقتصــاد و پرهیــز از تصمیمــات خلق الســاعه 

ــت. ــت اس ــمردن مالکی ــرم ش و محت

مالکیــت و تعییــن برخــی خــط قرمزهــا بــه 
ــدی  ــور ج ــز حض ــه ترم ــمی، هم ــورت غیررس ص

ــتند. ــور هس ــد کش ــی و مول ــش خصوص بخ
ــی  ــش خصوص ــک بخ ــود ی ــه وج ــاره ب ــا اش او ب
ــه دنبــال جــذب  ــد کــه تنهــا ب ســوداگر و غیرمول
منابــع اســت تأکیــد کــرد: متأســفانه بــا ســاختاری 
ــم در عمــل بخــش خصوصــی  ــه ایجــاد کرده ای ک
ــد  ــه بخــش مول ــم و ن ــت می کنی ســوداگر را تقوی
ــی  ــای اصول ــال کاره ــه دنب ــه ب ــی ک ــه بخش و ن
ــه مانع تراشــی  ــن روی ــق ای اســت. یکــی از مصادی
در مســیر توســعه شــرکت های دانش بنیــان و 

ــتارتاپی اســت. اس
کاهــی صمــدی افــزود: شــرکت هایی ماننــد 
اســنپ، دیجــی کاال و کافــه بــازار و دیــوار و.. 
بــه  ورود  اســت کــه منتظــر  چندیــن ســال 
ــا  ــرکت ها ب ــن ش ــی ای ــا وقت ــتند. ت ــورس هس ب
ــوند  ــورس نش ــول وارد ب ــذاری معق ــک ارزش گ ی
و ســرمایه گذاران ایــن حــوزه بــازده مناســب 
نداشــته باشــند چطــور انتظــار داریــم باقــی 
ــان  ــا سرمایه ش ــوند ت ــویق ش ــرمایه گذاران تش س
ــازده  ــبتاً دیرب ــک و نس ــوزه پرریس ــک ح ــه ی را ب

ــد. بیاورن
ــا بیــان  ــران ب ــاق ای رئیــس کمیســیون صنعــت ات
اینکــه اســتراتژی توســعه صنعتــی ایــران از اوایــل 
ــال و  ــعار امس ــاف ش ــر خ ــیری ب ــه ۸0 مس ده
ــت  ــرده اس ــی ک ــور ط ــت دانش مح ــعه صنع توس
افــزود: طــی ایــن ســال ها تولیــدات بــا ارزش 
ــل  ــه روز تحلی ــور، روز ب ــاال و دانش مح ــزوده ب اف
رفتنــد و در عــوض صنایــع منابع محــور مثــل 
پتروشــیمی ها و فلــزات رشــد باالیــی تجربــه 
کردنــد. ایــن صنایــع عمدتــاً بــا اســتفاده از رانــت 
ــیه  ــرژی حاش ــه ان ــی کشــور از جمل ــع طبیع مناب

ســود خیلــی باالیــی دارنــد. نتیجــه ایــن حاشــیه 
ــوده  ــوزه ب ــن ح ــوزان در ای ــد نامت ــاال رش ــود ب س

اســت.
کاهــی صمــدی در پاســخ بــه چرایــی رشــد 
پاییــن صنایــع ســاخت محور و دانش بنیــان در 
ایــران گفــت: یــک دلیــل آن بــه شــرایط عمومــی 
اقتصــاد کشــور بازمی گــردد کــه در آن هزینه هــای 
مبادالتــی بســیار بــاال و رقابت پذیــری بســیار 
ــاخت محور  ــع س ــر صنای ــن ام ــت و ای ــن اس پایی
هرچقــدر  می کنــد.  جریمــه  را  دانش بنیــان  و 
ــاوری آن  ــطح فن ــول و س ــک محص ــی ی پیچیدگ
ــدی  ــای ناکارآم ــل هزینه ه ــی رود در عم ــر م باالت
اقتصــاد ایــران در هــر پلــه انباشــت شــده و 
رقابت پذیــری آن کاال را کاهــش می دهــد. اوج 
ــوازم  ــا ل ــودرو و ی ــت خ ــوع را در صنع ــن موض ای
ــرایط  ــط در ش ــه فق ــتیم ک ــاهد هس ــی ش خانگ
انحصــار و ممنوعیــت واردات می تواننــد رقابــت 

ــد. کنن
او تأکیــد کــرد: بــرای بهبــود ایــن اوضــاع طبیعــی 
اســت کــه بایــد هزینــه مبــادالت را کاهــش دهیــم 
و رقابت پذیــری اقتصــاد ایــران را بــاال ببریــم. 
ــاخص  ــت. ش ــده ای اس ــوع پیچی ــن موض ــا ای ام
رقابت پذیــری کــه مجمــع جهانــی اقتصــاد اعــام 
ــده در  ــب ش ــازات کس ــر امتی ــی ب ــد مبتن می کن
ــا  ــم ت ــز کنی ــد تمرک ــا بای ــت. م ــم اس ۳۳6 آیت
بخشــی از ایــن شــاخص را بــه دور از شــعارزدگی 
بهبــود بدهیــم. امــا بایــد بپذیریــم کــه دســتاورد و 
ــود. ــر خواهــد ب موفقیــت مــا در ایــن مســیر زمان ب
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بازار سهام
نمای سبز بورس تهران

بازار سهام معامات هفته گذشته را بر مدار صعود 
از  پس  را  جدیدی  سطوح  توانست  و  کرد  سپری 
نماگر  دیگر  عبارت  به  کند.  تجربه  ماه   ۷ گذشت 
اصلی تاالر شیشه   ای از آغاز رکود سال ۹۹ تاکنون 
برای سومین مرتبه در این محدوده قرار گرفت. بر 
روزهای  همان  از  توانست  کل  شاخص  اساس  این 
ابتدایی هفته مثبت ظاهر شود. این رشد دماسنج 
افزایش یک درصدی  دلیل  به  روز دوشنبه  بازار در 
1 میلیون   /5 مرز  از  و  گرفت  قدرت  نوسان  دامنه 
واحد عبور کرد. با تثبیت شاخص کل در باالی مرز 
یاد شده این نماگر تنها آخرین روز معاماتی هفته 
اخیر را با اندکی افت به پایان رساند. به این ترتیب 
شاخص کل بازار توانست عملکرد مثبت ۴ درصدی 
گفته  برساند.  ثبت  به  خود  هفتگی  کارنامه  در  را 
روندی  بورس  بنیادی  شرایط  به  توجه  با  می شود 
متعادل برای بازار هفته جاری قابل پیش بینی است.

بازار سکه
هفته مردد سکه

بازار طا و سکه در روزهای ابتدایی هفته گذشته با 

بررسی  را  مالی  بازارهای  روند  »دنیای اقتصاد« 
می كند

فراز و فرود دارایی   ها
به  نگاه  قیمت ها،  پیش بینی  روش های  از  یکی 
این  در  اساس  این  بر  است.  آنها  گذشته  روند 
و  ایران  مهم  بازارهای  قیمتی  روندهای  صفحه 
جهان به نمایش گذاشته شده اند. همچنین در 
قیمت ها  آتی  روند  قسمت  هر  به  مربوط  متن 

براساس شواهد موجود پیش بینی شده اند.
نگاه به تغییرات نرخ دالر در بازار داخلی مسیر صعودی را پیش گرفت. به طوری که این فلز گرانبهای داخلی توانست تا سطح 1۳ میلیون و ۳50 هزار تومان رشد 
قیمت داشته باشد. اما این روند صعودی در نیمه هفته به دلیل افت و خیزهای قیمت دالر و به خصوص نوسانات شدید بهای طا در بازار جهانی رنگ باخت. به 
این ترتیب سکه امامی برای مدت کوتاهی نیز به زیر سطح 1۳ میلیون تومان عقب نشینی کرد. اما با اوج   گیری مجدد هیجانات در بازار و مقاومت شدید معامله   گران 
سکه به باالی سطح یاد شده بازگشت. با این وجود سکه امامی توانست عملکرد مثبتی را معادل ۴1/ 0درصد در کارنامه هفتگی خود به ثبت برساند. گفته می شود 

با سقوط بهای طای جهانی و تغییرات محدود نرخ دالر انتظار می رود سکه هفته جاری را با تمایات نزولی آغاز کند.
بازار طای جهانی

سقوط شدید قیمت طا
طای جهانی معامات هفته گذشته را با افزایش نگرانی های سرمایه گذاران از تصمیمات فدرال رزرو برای مهار تورم با روند کاهشی سپری کرد. جروم پاول، رئیس 
فدرال رزرو، روز پنج شنبه اعام کرد که افزایش نیم واحدی نرخ بهره در ماه مه را در نظر دارد، که همین امر نشان می دهد اقدامات شدید فدرال رزرو می تواند 

برای مهار تورم فزاینده استفاده شود و از نگرانی    سرمایه گذاران بکاهد. همچنین قیمت این فلز روز جمعه مجددا کاهش قابل توجهی را تجربه کرد و بزرگ ترین 
افت هفتگی خود را از اواسط مارس رقم زد. به طوری که از سطح 1۹۷۴ دالر به نزدیکی قیمت 1۹۳2 دالر در هر اونس سقوط کرد. گفتنی است که این اقدامات 
به بازدهی 10 ساله خزانه داری ایاالت متحده کمک کرد تا رشد خود را افزایش دهد و شاخص دالر نیز تقویت شود. به این ترتیب طای جهانی عملکرد هفتگی 

منفی   2 /0۳درصدی را رقم زد.

ادامه در صفحه بعد
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بازار اوراق مسکن
تغییر مسیر تسه ها

بازار فرابورس  اوراق تسهیات بانک مسکن که در 
بر  تماما  گذشته  هفته  می   گیرند  قرار  معامله  مورد 
تجربه  را  قیمت  رشد  و  داشتند  قرار  صعود  مدار 
کردند. تسه ۹۹12 نیز همسو با دیگر تسه   ها افزایش 
شده  یاد  تسهیات  اوراق  این  که  طوری  به  یافت. 
جایگاه خود را از زیر ۸0 هزار تومان به باالی ۹0 هزار 
مرز  محدوده  در  را  خود  کار  و  داد  افزایش  تومان 
تسه  اساس  این  بر  رساند.  پایان  به  تومان  ۹۸هزار 
یادشده توانست عملکرد مثبت 2۷ /6۳درصد را در 
کارنامه هفتگی خود به ثبت برساند. کارشناسان این 
حوزه بر این باور هستند که احیای احتمالی برجام 
و افزایش درآمدهای ارزی کشور نیز می تواند مسیر 
کند.  هموار  حدودی  تا  را  مسکن  قیمت  کاهش 
مناسب  عدم سیاستگذاری  در صورت  این  بر  عاوه 
ارزی بازار ملک می تواند دوباره برای سرمایه گذاری 

جذاب شود و خرید و فروش رونق بگیرد.
 بازار نفت

فضای نزولی بازار نفت
روزهای  در  نفت  جهانی  شاخص      های  نزولی  روند 
تا  شد  باعث  و  یافت  تشدید  گذشته  هفته  پایانی 
به  را  آوریل  ماه  اوایل  از  هفتگی  کاهش  سومین 
که  افتاد  اتفاق  حالی  در  افت  این  برسانند.  ثبت 
گازوئیل  بنزین،  برای  چین  تقاضای  می رود  انتظار 
و سوخت هواپیما در آوریل نسبت به سال گذشته 
با توجه به افزایش همه گیری ویروس کرونا و اعمال 
قرنطینه در این کشور 20 درصد کاهش پیدا کند. 
افت  معادل  کاهش  این  که  گفته می شود  بنابراین 
مصرف نفت خام به میزان  1 /2میلیون بشکه در روز 
است و بزرگ ترین ضربه به تقاضا از زمان قرنطینه 
این  بر  است.  از دو سال پیش شناخته شده  بیش 

ادامه از صفحه قبل

اساس نفت برنت برای هفته اخیر عملکرد منفی  ۴ /۹2درصدی را ثبت کرد و در سطح 106 دالر باقی ماند. نفت WTI نیز با افت تا قیمت101 دالر و ۷5 سنت 
بازدهی هفتگی منفی  ۴ /5درصدی را به نمایش گذاشت.
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فارس،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
کشور  دولتی  شرکت های  مالی  صورت های  انتشار 
دارایی  امور  و  اقتصاد  وزارت  موثر  اقدامات  از  یکی 
از  می توان  آن  کمک  به  که  می آید  حساب  به 
تاریک خانه شرکت های دولتی پرده برداری کرد. بر 
این اساس شفافیت در عملکرد شرکت های دولتی 
مالی  صورت های  انتشار  کاربردهای  از  یکی  تنها 
سیاست گذاری  تاثیر  و  شده  تلقی  شرکت ها  این  
بر فعالیت  نیز  به نوعی حکمرانی منتخب کشور  و 
این  شرکت ها از طریق صورت های مالی قابل پیگرد 

است.
در همین رابطه اگر بررسی در خصوص شرکت های 
شد  خواهیم  متوجه  دهیم،  انجام  دولتی  زیان ده 
بخش  زیان ده  از شرکت های  درصد  که حدود ۷5 
دولتی کشور متعلق به وزارت نیرو هستند. در نگاه 
اول ممکن است، این موضوع به ذهن متبادر شود 
که مدیریت دولتی در شرکت های ذیل وزارت نیرو 
سبب شده تا شاهد این حجم عظیم زیان  انباشته 
باشیم اما نگاه دقیق تر به ریز موارد سود و زیان این 
شرکت ها بیان می کند که پشت پرده ثبت سود و 
زیان شرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو مرتبط با 

مورد دیگری است.
در همین راستا به منظور یافتن پشت پرده زیان ده 
شدن شرکت های دولتی ذیل وزارت نیرو به بررسی 

بزرگترین شرکت های این وزارت خانه می پردازیم.
*بررسی تراز مالی شرکت توانیر

اولین شرکتی که زیر تیغ آماری صورت های مالی 
مورد بررسی قرار می گیرد، شرکت سهامی مدیریت 
تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران است که همه 
به عنوان شرکت مادر تخصصی توانیر با فعالیت این 

شرکت آشنا هستند.
این شرکت در سال مالی منتهی به ۳0 اسفندماه 
میلیارد   ۳۹۹ هزار   1۳ خالص  زیان   1۳۹۹ سال 
تومانی را به ثبت رسانده است. در حالیکه صورت 
مالی این شرکت از درآمد عملیاتی ۴1 هزار و 6۹6 

میلیارد تومانی این شرکت خبر می دهد.
تایید  مورد  حسابرسی  سند  مطابق  مبنا  این  بر 
زیان  و  سود  تحلیل  کشور  حسابرسی  سازمان 
تحت  که  است  بندی  توجه  نیازمند  توانیر  شرکت 
عنوان خالص آثار کمی ناشی از ارائه کاال و خدمات 
هزار 1۸۷  ثبت ضرر 2۷  زمینه  تکلیفی  قیمت  به 
میلیارد تومانی برای شرکت مادر تخصصی توانیر را 

به وجود آورده است.
عاوه بر این مطابق بررسی درآمد و بهای عملیاتی 
ذکر  عملیاتی  درآمد  توانیر  حالی  در  شرکت،  این 
شده ۴1 هزار و 6۹6 میلیارد تومانی را در سال ۹۹ 
به ثبت رسانده که بهای تمام شده این درآمدهای 
 ۹60 هزار   ۴6 از  بیش  شرکت  این  برای  عملیاتی 

میلیارد تومان بوده است.
به عبارت دیگر دلیل اصلی ثبت زیان خالص شرکت 
توانیر فارغ از نحوه عملکرد مدیران این شرکت به 
باز  تکلیفی  قیمت  به  خدمات  و  کاال  ارائه  مسئله 

می گردد.
*۸۸.5 درصد از زیان شرکت آب و فاضاب کشور 
سرمایه گذاری  طرح های  و  عملیاتی  زیان  از  ناشی 

است

وضعیت صورت مالی دیگر شرکت بزرگ زیرمجموعه 
فاضاب  و  مهندسی آب  یعنی شرکت  نیرو  وزارت 
کشور نیز بی شباهت به صورت مالی شرکت توانیر 
به  توانیر  از شرکت  به لحاظ نسبی  اوضاع  و  نبوده 

زیان بزرگ تری نزدیک است.
بر این اساس شرکت مهندسی آب و فاضاب کشور 
 ،1۳۹۸ سال  اسفند   2۹ به  منتهی  مالی  سال  در 
زیان خالص یک هزار 6۷1 میلیارد تومانی را به ثبت 
رسانده است. این مسئله در شرایطی رخ می دهد که 
62۸ میلیارد تومان از این زیان بزرگ معادل ۳۷.5 
عملیاتی  درآمدهای  مابه التفاوت  با  مرتبط  درصد 

نسبت به بهای تمام شده درآمد عملیاتی است.
به عبارت دیگر در شرایطی که درآمدهای عملیاتی 
 565 از  کشور  فاضاب  و  آب  مهندسی  شرکت 
شده  تمام  بهای  اما  نمی رود  فراتر  تومان  میلیارد 
ثبت درآمد عملیاتی برای این شرکت بیش از یک 
هزار 1۹۳ میلیارد تومان در صورت مالی منعکس 

شده است.
مالی شرکت مهندسی  توجه در صورت  قابل  نکته 
سال  اسفند   2۹ به  منتهی  کشور  فاضاب  و  آب 
به  سرمایه گذاری ها  از  حاصل  زیان  ثبت   1۳۹۸
ارزش ۸۴۹ میلیارد تومان معادل 51 درصد مجموع 

زیان خالص این شرکت است.
سال  مالی  صورت  در  اینکه  وجود  با  مبنا  این  بر 
کشور  فاضاب  و  آب  مهندسی  شرکت   1۳۹۸
کاال  ارائه  از  ناشی  آثار کمی  از خالص  ناشی  زیان 
و خدمات به قیمت تکلیفی به طور دقیق مشخص 
نشده اما به نظر می رسد، زیان خالص شرکت آب و 
فاضاب کشور نیز دقیقا به دلیل قیمت تکلیفی در 

این حوزه شکل گرفته است.
*۳.5 هزار میلیارد زیان وارد شده به شرکت توسعه 

منابع آب و نیرو به دلیل قیمت تکلیفی

 سومین شرکت بزرگ زیر مجموعه وزارت نیرو که 
از ترکش زیان ناشی از قیمت های تکلیفی در امان 
نمانده است، شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیرو 
ایران است که اخیرا به زیرمجموعه شرکت های مادر 

تخصصی کشور اضافه شد.
بررسی صورت مالی این شرکت نیز مبین آن است 
که زیان خالص 2 هزار و ۴56 میلیارد تومانی برای 
حالی  در  این  است.  رسیده  ثبت  به  شرکت  این 
است که 260 میلیارد تومان از این رقم مرتبط با 
تفاوت درآمدهای عملیاتی از بهای تمام شده درآمد 

عملیاتی است.
توسعه  شرکت  مالی  صورت  در  توجه  قابل  نکته 
 1۸1 هزار   2 زیان  ثبت  ایران  نیرو  و  آب  منابع 

میلیارد تومانی ناشی از هزینه های مالی است.
بر این مبنا بررسی دقیق این بند در صورت مالی 
منتهی به ۳0 اسفند سال 1۳۹۹ بیانگر آن است که 
از سود و جرائم تسهیات  ناشی  انباشته  این زیان 
برق آبی  نیروگاه  طرح های  مشارکت  اوراق  و  مالی 
آبی  نیروگاه  سیمره،  آبی  نیروگاه  لرستان،  رودبار 
گتوند علیا و نیروگاه آبی کارون ۴ مخزنی در کنار 
جرایم اوراق مشارکت طرح ساختمان سد داریان و 

ساختمان سد و نیروگاه سردشت  بوده است.
بر این مبنا خالص آثار کمی ناشی از ارائه محصول 
به قیمت تکلیفی مرتبط با موضوع جزء ۸ بندی ی 
تبصره 2 قانون بودجه سال 1۴00 در صورت مالی 
منتهی به اسفند سال 1۳۹۹ شرکت توسعه منابع 
آب و نیرو معادل ۳ هزار 566 میلیارد تومان برآورد 

می شود.
به عبارت دیگر قیمت تکلیفی سبب شده تا با وجود 
نیروی   و  آب  منابع  توسعه  محدود شرکت  فعالیت 
ضرر  سبب  مالی  هزینه های  از  ناشی  زیان  ایران 

هنگفت به این شرکت دولتی شود.

 ذره بین آمار بر صورت  مالی 5 
اَبَرشركت وزارت نیرو

بزرگ  شركت   5 مالی  صورت های  واكاوی 
زیرمجموعه وزارت نیرو بیانگر آن است كه پشت 
پرده زیان ده بودن این شركت ها مسئله تعیین 
قیمت تکلیفی به منظور ارائه خدمات و كاال در 

حوزه آب و برق است.

متن کامل
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