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بهارسـتان این روزها، اوقات شـلوغی را پشـت سـر می گذارد، در شـرایطی که 
نمایندگان اغلب تا پاسـی از شـب مشـغول بررسـی الیحه برنامه ششـم توسعه 
هسـتند، برخی از کمیسـیون ها هم بررسـی الیحه بودجه سـال 96 را در دستور 
کار خـود قـرار داده اند . سرنوشـت مالی سـال آینـده، این روزهـا در مجلس رقم 
می خـورد. الیحـه بودجه سـال 1396 به رسـم سـه سـال گذشـته بـه موقع به 
مجلس شـورای اسـالمی تقدیم شـد تا نمایندگان پس از بررسـی و اعمال نظر، 

قانـون بودجه سـاالنه دولت را تدویـن و تصویب کنند. 
اگرچه دولت یازدهم با برقراری نسبی نظم مالی و ثبات و امنیت اقتصادی، 
توانست دستاوردهای قابل توجهی از جمله کاهش و تک نرخی کردن تورم 
و همچنین جذب سرمایه های خارجی در حوزه اقتصاد کشور داشته باشد اما 
هنوز هم صاحبان بنگاه  های اقتصادی، از رکود و کمبود نقدینگی گالیه های 

بسیاری دارند. 
اما گوشه ای از اقتصاد کشور، صنعت برق علیرغم حرکت تدریجی اش به سمت 
توسعه، دچار کاستی ها و مشکالت بسیاری است. این مشکالت آنقدر گفته و 
شنیده شده اند که تکرار دوباره آنها نه تنها تاثیری در حل آن ندارد بلکه ممکن 

است به بی توجهی ها هم دامن زند. 
در شرایطی که همه فعالین صنعت برق از استمرار رکود این صنعت و عدم تعریف 
پروژه های جدید و احتمال ورشکستگی شرکت هایشان ابراز نگرانی کرده اند ، دولت 
الیحه بودجه را با در نظر گرفتن تنها کمی بیشتر از 400 میلیارد تومان برای 
برق تدوین و به مجلس تقدیم کرد. البته این رقم بدون در نظر گرفتن سهم 

نیروگاه های برقآبی است.
سهم برقی ها امسال هم در بودجه اند ک است. هنوز هم دولتمردان بر این باورند 
که برق باید روی پای خود بایستد. البته باور مدیران وزارت نیرو این است که 
این صنعت با جذب سرمایه های خارجی و داخلی قادر است خود را مدیریت کرده 
و دولت را تنها به عنوان یک رگوالتور در کنار خود قرار دهد. بدون شک این 
نگاه، کامال درست، باورپذیر و منطقی است، اما آیا این صنعت در شرایط کنونی 

آمادگی ورود به چنین عرصه ای را دارد؟ 
سئوال اینجاست که آیا وزارت نیرو پتانسیل و موقعیت جذب سرمایه های داخلی 
و خارجی را دارد؟ امنیت الزم برای سرمایه گذاران پیش بینی شده است؟ وزارت 
نیرو به عنوان متولی اصلی این صنعت، تضامین الزم برای بازپرداخت مطالبات 
این سرمایه گذاران را پیش بینی کرده و اساسا چنین امکاناتی در اختیار دارد؟ آیا 
پروژه های صنعت برق ایران، جذابیت الزم برای ورود سرمایه گذاران به اقتصاد 

ایران را که هنوز هم دچار بی ثباتی های مقطعی می شود، دارد؟ 
ظرف یکی دو هفته اخیر افزایش نرخ ارز نشان داد که اقتصاد کشورمان همچنان 
می تواند دچار سونامی های مخرب و غیرقابل پیش بینی شود. پس چطور انتظار 
قیمت  تبدیل شده،  آن  آشیل  پاشنه  به  نقدینگی  که  برقی  که صنعت  داریم 
تکلیفی برقش با بهای تمام شده آن تفاوت معناداری دارد و نمی تواند از ارائه 
برق به عنوان یکی از حیاتی ترین نیازهای کشور سرباز زند، سرمایه های داخلی 

و خارجی را جذب کند؟ 
امسال باز هم صنعت برق ایران دغدغه نقدینگی را خواهد داشت. اگرچه اقدام 
دولت در افزایش سهم آب از بودجه ساالنه اش ستودنی است اما شاید الزم 
شورای  مجلس  محترم  نمایندگان  و  دولت  محترم  مسئولین  به  دوباره  است 
تنها  که  روبروست  جدی  بحران های  با  هم  برق  که  کنیم  اسالمی یادآوری 

گوشه هایی از آن قابل رویت است. 
صنعت برق ایران، از روزهای دشوارش عبور نکرده اما انگار همه راه ها برای گذر از 
این موقعیت، به توانمندی های بخش خصوصی و قدرت صنعت برق برای جذب 

سرمایه گذاری های خارجی وابسته است. 
هـر چنـد متاسـفانه بـه نظر نمی رسـد کـه وزارت نیـرو روش مدون و روشـنی 
بـرای جـذب سـرمایه های خارجـی بـدون آسـیب رسـانی بـه شـرکت های 
داخلـی داشـته باشـد. بـا این احتسـاب شـاید امسـال هـم روزهای سـختی در 
انتظـار وزارت نیـرو و شـرکت های سـازنده، پیمانـکار و مشـاور صنعـت بـرق 
باشـد. بودجـه بـرق هنـوز هـم روی همان پاشـنه سـابق می چرخـد .... کمبود 
نقدینگـی، رشـد مصـرف و صنعتـی کـه نمی توانـد دسـت بسـته باقـی بماند. 
و  همیشگی  مشارکت  کنار  در  ایران  برق  صنعت  سندیکای  شرایط  این  در 
مستمرش با وزارت نیرو برای پیشبرد اهداف صنعت برق کشور، تالش می کند 
زمینه را برای ورود هر چه بیشتر اعضای خود به بازارهای بین المللی فراهم 
کند. با وجود بودجه ای که در آستانه تصویب است، به نظر می رسد نمی توان 
و  تجهیزات  سازنده  شرکت های  لذا  بست.  چندانی  امید  داخلی  بازارهای  به 
باید به دنبال  تولیدکننده خدمات فنی و مهندسی، بیش از هر زمان دیگری 
راهیابی به بازارهای جدید بین المللی باشند. بدون شک سندیکای صنعت برق 
ایران هم به عنوان نماینده بخش خصوصی صنعت برق کشور، تمام تالش و 
برنامه های خود را معطوف به این موضوع خواهد کرد تا شاید با اتکا به توان 
صادراتی شرکت های عضو، آثار رکود صنعت برق را در سالی که پیش روست، 

تا حدی کاهش دهد.

سـرمقالـه
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پرونـده اول
بـودجـه 96 و دست خـالی صنعت بـرق



چشم انـداز اقتصـاد کالن ایـران

2- بودجه کشور در سال 1396
جدول 2 مصارف بودجه کشور را در سال های 1394 تا 1396 

نمایش می دهد.  
• کل بودجه کشور را برابر با 1084 هزار میلیارد تومان 
است. که معادل  حدود 300 میلیارد دالر است. 34 درصد 
بودجه  از  بودجه عمومی و 64 درصد  منابع  از  بودجه  این 

شرکت ها و موسسات دولتی است.
بودجه  کل  از  درصد   17 کشور  عمرانی  طرح های   •
عمومی کشور را تشکیل می دهد که این میزان برابر با 627 

هزار میلیارد ریال است. 
درصد   5 عمرانی  بودجه  و  درصد  عمومی 17  بودجه   •
است.  داشته  رشد  سال 1395  به  نسبت  سال 1396  در 

)جدول 2(

مطابق با جدول 2 هزینه های سال 1396 در مقایسه با سال 
1395، حدود 20 درصد رشد داشته است و تملک دارایی های 
مالی تقریبا دو برابر شده است. همچنین پیش بینی شده است 
درآمدهای اختصاصی دولت در سال 1396، 28 درصد افزایش 
انتفاعی  موسسات  دولتی،  مصارف شرکت های  باشد.  داشته 
وابسته به دولت و بانک ها نیز 11 درصد افزایش یافته است. 

مقدمه
بودجه پیشنهادی دولت در سال 1396 متشکل از 23 تبصره 
در آذرماه سال 1395 به مجلس شورای اسالمی ارائه شده 
است. سندیکای صنعت برق ایران بودجه پیشنهادی دولت را 
مطالعه و بررسی کرده است که نتایج آن در گزارش پیش رو 
آورده شده است. در این مطالعه ابتدا به احکام بودجه پرداخته 
شده و موارد مرتبط با وزارت نیرو از آن استخراج شده است. 
سپس بودجه کشور در سال 1396 ارائه و با سال های 1394 
و 1395 مقایسه شده است. در بخش انتهایی گزارش نیز 
خالصه بودجه وزارت نیرو به تفکیک بخش آب و برق در 

سال 1396 ارائه شده است.  

1- احکام بودجه مرتبط با وزارت نیرو در سال 
1396

در این بخش احکام بودجه مرتبط با وزارت نیرو از ماده واحده 
استخراج شده و در جدول 1 ارائه شده است. در مقایسه با 
سال گذشته احکام بودجه در بیش تر سرفصل ها بدون تغییر 
از  برق  عوارض  دریافتی  میزان  در  اما  است،  مانده  باقی 
مشترکان برای توسعه برق روستایی و انرژی تجدیدپذیر از 

30 ریال به 50 ریال افزایش یافته است. )جدول 1( 
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بـودجـه 96 و دست خـالی صنعت بـرق

شرحعنوان

تامین مالی طرح ها

به شرکت های وابسته و تابعه وزارتخانه های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطالعات، 
صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  و سازمان های انرژی اتمی ایران اجازه داده می شود با رعایت قانون نحوه انتشار 
اوراق مشارکت مصوب 1376/6/30 و یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران تا سقف یکصد هزار میلیارد )100.000.000.000.000 ( ریال برای 
اجرای طرح های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی با اولویت اجرای پروژه ها و طرح های میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آب های 
مرزی، طرح های حمل و نقل بویژه وسائط نقلیه برقی، طرح های آبرسانی و تامین آب، احداث و تکمیل طرح های آب شیرین کن، تکمیل شبکه جمع آوری و 
انتقال فاضالب، تصفیه خانه های آب و فاضالب، نیروگاه های برق، شبکه های انتقال و توزیع برق، اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسالمی  و با رعایت ماده 
)88( قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و برای طرح هایی که به تصویب شورای اقتصاد می رسد، با تضمین  خود درخصوص اصل و سود، منتشر نمایند.

تامین مالی برای 
تسویه بدهی

به دولت اجازه داده می شود در سال 1396 بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان 
سال 1395 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت )وزارتخانه ها و موسسسات دولتی( از اشخاص مزبوز تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد )50000000000000( ریال 
بصورت جمعیـ  خرجی تسویه کند. بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان »اوراق تسویه خزانه« صادر می کند و در اختیار 
اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابال بدهکار قرار می دهد. این اسناد صرفا بمنظور تسویه بدهی اشخاص یاد شده به دستگاه های 

اجرایی و شرکت ها و موسسات دولتی مورد استفاده قرار می گیرد.

تامین مالی برای 
تسویه بدهی های 

بخش برق

بند »ه« تبصره 5- دولت مجاز است اسناد خزانه اسالمی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه سال به صورت بی نام  یا با نام صادر کند و به منظور 
تسویه بدهی مسجل خود بابت طرح های تملک داراییها و سرمایه ای و مابه تفاوت قیمت تمام شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش ان در سنوات قبل به 
شرکتهای برق و آب مطابق ماده 20 قانون محاسبات عمومی کشور به قیمت اسمی تا سقف هفتاد و پنج هزار میلیارد ریال به طلبکاران واگذار کند. اسناد مزبور 
از پرداخت هر گونه مالیات معاف می باشد و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران محسوب شده و با امضای وزیر امور 
اقتصاد و دارایی صادر می شود. اسناد خزانه اسالمی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامالت 

ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند. خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ممنوع است.

تامین هزینه نصب 
کنتور حجمی هوشمند 

چاه های کشاورزی

اعتبارات طرحهای  محل  از  را  کشاورزی  چاههای  هوشمند  کنتور حجمی یا  نصب  و  تهیه  به  مربوط  هزینه های  کل  می شود  داده  اجازه  نیرو  وزارت  به 
»تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی و کنترل سیل پیوست شماره )1( این قانون« پرداخت و طی سی و شش ماه )36( و بدون سود از صاحبان چاه ها دریافت و به 
حساب خزانه داری کل کشور واریز کند. صددرصد )100%( وجوه واریزی صرفا برای اجرای طرح های تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی در اختیار وزارت نیرو 

قرار می گیرد.

اضافه دریافت 
از مشترکین آب 

برای توسعه شبکه 
آبرسانی روستایی

وزارت نیرو از طریق شرکت های آبفای شهری سراسر کشور مکلف است عالوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری، به ازای هر متر مکعب فروش آب شرب مبلغ 
یکصد و پنجاه )150( ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز کند. صد درصد )100%( وجوه دریافتی تا سقف هفتصد میلیارد ریال از 
محل حساب مذکور صرفا جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می یابد. اعتبار مذکور بر اساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان های 
کشور در مقاطع سه ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور توزیع می شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها 

و شرکت های آب و فاضالب روستایی استان ها هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات نمی شود.

پرداختی شرکت های 
تولید برق حرارتی و 

برق منطقه ای

شرکت های تولید نیروی برق حرارتی و شرکت های برق منطقه ای مکلفند منابع تعیین شده در بودجه مصوب ساالنه خود را به ترتیب به شرکت مادرتخصصی 
تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه گذاری در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت کند. شرکت های 
فروشنده برق نیروگاه های آبی موظفند تمام وجوه حاصل از فروش انرژی های برق خود را پس از وضع هزینه های تولید برای سرمایه گذاری در توسعه نیروگاه 

برق آبی به مصرف برسانند. 
نقل و انتقال اموال و دارایی ها و قراردادهای بین شرکت مادرتخصصی توانیر و شرکت های توزیع نیروی برق از پرداخت هرگونه مالیات معاف می باشند. 

دریافت عوارض برق 
از مشترکان برای 

توسعه برق روستایی 
و انرژی تجدیدپذیر

عوارض موضوع ماده )5( قانون حمایت از صنعت برق کشور به میزان پنجاه )50( ریال در سقف یازده هزار میلیارد )11000000000000( ریال تعیین می گردد 
تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای موارد مطروحه در قانون فوق صرف گردد. )افزایش از 30 به 50 ریال نسبت به سال 95(

جدول 1- احکام بودجه مرتبط با وزارت نیرو در سال 1396
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شکل 1 مصارف بودجه کشور را در سال 1396 نشان می دهد. بر مبنای این نمودار، 
مصارف شرکت های دولتی، موسسات، انتفاعی وابسته به دولت و بانک ها با 51 
درصد بیش ترین سهم را در مصارف بودجه به خود اختصاص داده  است. تملک 
دارایی هایی مالی با 1 درصد کمترین سهم را در مصارف بودجه سال 1396 دارد. 
شکل 1 توزیع مصرف بودجه عمومی کشور را در سال 1396 در بخش های مختلف 
نمایش می دهد. هزینه ها بیش ترین سهم را در مصارف بودجه عمومی کشور دارند. 
شکل 2 میزان تملک دارایی های سرمایه ای نسبت به مصارف بودجه عمومی دولت 
تملک  است.  سهم  شده  داده  نمایش   2 در شکل  سال های 1396-1394  در 

دارایی های سرمایه ای در سه سال مذکور بطور متوسط 5/91 درصد است. 

3- خالصه بودجه وزارت نیرو
جدول 3- خالصه بودجه وزارت نیرو را در سال های 1394-1396 نمایش می دهد. 

مقایسه این بودجه ها نشان می دهد که:
• بودجه وزارت نیرو در سـال 1396 نسـبت به سـال 1395 رشـد 4 درصدی 

سال
حقوق و مزایای 

مستمر
اختصاصی سالجمع هزینه های جاریسایر

تملک دارایی های 
سرمایه ای

تملک 
دارایی های مالی

جمع

13941786501366630154528028100070108099071934379

13952150202216429243144942000069162886072014335

13962389432418034265697732500072019823075001800
مبالغ میلیون ریال

جدول3 - خالصه بودجه وزارت نیرو در سال های 1396-1394

جدول 2- مصارف بودجه کشور در سال های 1396-1394

هزینه هاسال
تملک 

دارایی های 
سرمایه ای

تملک 
دارایی های 

مالی

درآمدهای 
اختصاصی 

دولت

مصارف بودجه 
عمومی دولت

مصارف شرکت های 
دولتی، موسسات، انتفاعی 
وابسته به دولت و بانک ها

کسر ارقامی که 
دوبار منظور 
شده است

مصارف بودجه 
کشور

139416601859834776936681057340004299636352673577286 59666698852611716908379075481

139519718638895969841121050000003999579463073805947 68169458643643753359526376476

139623637405476270994262091500005112469413711236941756540163642724564310849392934

شکل 2- میزان تملک دارایی های سرمایه ای از بودجه عمومی دولت در سال 1396شکل 1- مصرف بودجه عمومی کشور در سال 1396

شکل 3- خالصه بودجه وزارت نیرو در قانون بودجه سال 1396

شکل 4- هزینه های جاری و سرمایه ای وزارت نیرو در قانون بودجه سال 1396
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داشـته و بـه 75001800 میلیـون ریال رسـیده 
است.

• بودجـه وزارت نیـرو در سـال 96 نسـبت بـه 
سـال 4/95 درصـد رشـد کـرده اسـت در حالی 
کـه بودجـه عمومی کشـور بـه طـور کلـی 17 
درصـد و بودجـه عمرانی 5 درصد رشـد داشـته 

ست  ا
• سـهم بودجـه وزارت نیـرو از بودجه عمومی از 
2.7 درصد در سـال 94 به 2 درصد در سـال 96 

کاهش یافته اسـت.

شـکل 3- خالصـه بودجـه وزارت نیـرو در قانـون 
بودجـه سـال 1396 نمایـش می دهـد. 

 
شـکل 4 هزینه هـای جـاری و تملـک دارایی های 
را در سـال های 1394- نیـرو  سـرمایه ای وزارت 

دارایی هـای  تملـک  می دهـد.  نمایـش   1396
سـرمایه ای در سـال 1395 نسـبت به سـال 1394 
کاهـش یافته اسـت. همچنیـن هزینه هـای جاری 
در سـال 1396 نسـبت به سـال 1395 کمتر شـده 
و میـزان تملـک دارایی هـای سـرمایه ای افزایـش 

اسـت.  یافته 

شـکل شـماره 5 سـهم بودجه عمومـی وزارت نیرو 
را نسـبت بـه مصـارف بودجه عمومی دولت نشـان 
می دهـد. همانطـور کـه در نمودار مشـخص اسـت 
سـه بودجـه وزارت نیـرو تقریبـا ثابت مانده اسـت. 

دارایی هـای  بودجـه طرح هـای تملـک  شـکل 6 
سـرمایه ای وزارت نیـرو از بودجـه عمومی دولت در 
بخش هـای مختلـف را نمایش می دهـد. همانطور 
کـه در شـکل مشـخص اسـت 69 درصـد تملـک 

دارایی  های سـرمایه ای متعلق به بخش آب اسـت.  
 

تملـک دارایی هـای سـرمایه ای وزارت نیـرو در بـه 
تفکیـک بخش های آب و برق در شـکل 7 نمایش 
شـرکت های  بـرق  بخـش  در  اسـت.  شـده  داده 
بخـش بـرق بیشـترین سـهم را دارنـد. در بخـش 
آب بیشـترین سـهم متعلـق بـه شـرکت های آب 

اسـت.  منطقه ای 

در شـکل 8 سهم منابع تسـهیالت بانکی در تامین 
مالـی طرح هـای سـرمایه ای شـرکت های وزارت 
نیـرو نمایش داده اسـت. مجموع منابع تسـهیالت 
بانکـی 196 هـزار میلیـارد ریال اسـت. وزارت نیرو 
بـرای تامیـن مالـی طرح های توسـعه ای 60 درصد 

بـه منابع خارجی وابسـته اسـت. 

شکل 6- توزیع طرح های تملک دارایی های سرمایه ای وزارت نیرو از بودجه عمومی دولت در بخش های مختلفشکل 5- میزان بودجه عمومی وزارت نیرو از مصارف بودجه عمومی دولت

شکل 7- توزیع طرح های تملک دارایی های سرمایه ای وزارت نیرو از بودجه عمومی دولت به تفکیک بخش آب و برق شکل 8- سهم منابع تسهیالت بانکی در تامین مالی طرح های سرمایه ای شرکت های وزارت نیرو
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یک ماهی گذشته است از روزی که حسن روحانی 
الیحه بودجه سال 1396 را درست سرموقع و حتی 
که  کرد.الیحه ای  مجلس  تقدیم  زودتر  روز  یک 
آخرین الیحه بودجه ای است که دولت یازدهم به 
مجلس داده؛ آن هم مجلسی که نسبت به مجالس 
خیلی  نه  )هرچند  است  دولت  با  سوتر  هم  قبلی 
چشمگیر( و امید می رود که زودتر سرانجام پیدا کند 

و کمتر در ان دخل و تصرف صورت پذیرد.
داده  به مجلس  بودجه 96 در روزهایی  اما الیحه 
شده که مجلس دهم هنوز سرگرم بررسی و تصویب 
برنامه ششم توسعه است و برخی کارشناسان نگران 
بر چه  منطبق  نوشته شده  این هستند که الیحه 
ششم  برنامه  هنوز  که  چرا  است   بوده  برنامه ای 

توسعه  در دست بررسی مجلس نشینان است.
ایـن  برابـر  در  کـه  بـود  هـم  اسـاس  برهمیـن 
سـازمان  رییـس  نوبخـت  محمدباقـر  نگرانی هـا 
برنامـه و بودجـه گفـت کـه ایـن بودجـه ملهـم از 
برنامـه ششـم و در چارچـوب سیاسـت های اقتصاد 
مقاومتـی اسـت. طبق آنچه نوبخت گفته اسـت در 
بودجـه 96 بـرای سـال آینده تورم 7 تـا 8 درصدی 
در نظـر گرفتـه شـده و بر این اسـاس بودجه سـال 

96 نـه انقباضـی اسـت و نه انبسـاطی.
در الیحه بودجه 96 این طور دیده شده است که  
از  خارج  دستگاه های  حتی  اجرایی  دستگاه های 
شمول قانون محاسبات عمومی مانند شهرداری ها و 
موسسات عمومی غیردولتی موظف هستند که  کلیه 

دریافت های خود را در حساب های خزانه داری کل 
برای  این خود گامی مهم  کشور متمرکز کنند، که 
شفاف سازی حقوق ها در نظام اداری به حساب می آید.
مطابق با الیحه بودجه تقدیمی دولت به مجلس در 
سال 1396، کل بودجه 10849 میلیارد ریال )معادل 
یک میلیون و 84 هزار میلیارد تومان( در دو بخش 
که اولی شامل مصارف عمومی دولت )بودجه عمرانی 
دولت( و مصارف بودجه عمومی  )بودجه جاری دولت( 
معادل 371 هزار میلیارد تومان و دومی شامل مصارف 
انتفاعی  موسسات  و  بانک ها  دولتی،  شرکت های 
وابسته به دولت است که معادل 756 هزار میلیارد 
تومان  بوده و به این ترتیب کل رقم بودجه، به 1084 

هزار میلیارد تومان بالغ خواهد شد .
واین گونه است که بالغ بر 67 درصد از بودجه کل 
کشور در سال 1396، مانند سایر ادوار گذشته، در 
قالب بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات 

انتفاعی وابسته به دولت، صرف می شود.

رشد 65 درصدی کسری بودجه عملیاتی
کسری تراز عملیاتی در الیحه دولت معادل 77 هزار 
میلیارد تومان به ثبت رسیده است و  این رقم که 
فاصله درآمدهای دولت با هزینه های جاری را نشان 
می دهد، در الیحه بودجه سال گذشته کمتر از 47 
هزار میلیارد تومان بوده است  بنابراین کسری تراز 
عملیاتی بودجه در فاصله یک سال گذشته بیش از 

65 درصد رشد کرده است.

درآمدهای دولت از کجا خواهد بود؟
منبع درآمدهای دولت در بودجه 96 به طور کلی 
از  ناشی  درآمدهای  مالیاتی،  درآمدهای  از  عبارتند 
از  درآمدهای حاصل  اجتماعی،  درآمد های  کمک ، 
مالکیت دولت، درآمدهای حاصل از فروش کاالها 
و خدمات، درآمدهای حاصل از جرائم و خسارات و 

درآمدهای متفرقه.

درآمد مالیاتی
می شود  مشخص   96 بودجه  الیحه  به  نگاهی  با 
که در الیحه بودجه سال 1396 معادل 1127 هزار 
)منابع  مالیاتی  درآمدهای  عنوان  به  ریال  میلیارد 
عمومی( پیش بینی شده است. این رقم نسبت به 
رقم درآمدهای مالیاتی مصوب در قانون بودجه سال 
 9 معادل  رشدی  ریال(  میلیارد  هزار   1038(1395
درصدی   9 رشد  این  واقع  در  است.  داشته  درصد 
درآمدهای مالیاتی عمدتاً ناشی از رشد 7 درصدی 
مالیات بر ارزش افزوده است. این درحالی است که 
ارزش  بر  مالیات  نرخ  سال  96   بودجه  درالیحه 

افزوده نسبت به سال 1395 تغییری نداشته است.

درآمد های نفتی
نفتی  فرآورده های  و  نفت  فروش  از  درآمد حاصل 
در الیحه بودجه سال آینده 111 هزار و 89 میلیارد 
تومان در نظر گرفته شده که رشد قابل توجه 49 
درآمدهای  رشد  میزان  می دهد.  نشان  را  درصدی 
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حاصل از فروش نفت و فرآورده های نفتی از بودجه 
91 تا الیحه بودجه 96، 67 درصد رشد داشته است. 
هم چنین این رشد درحالی است که نرخ ارز با مبلغی 

به میزان 3300 تومان در نظر گرفته شده است.

چقدر بودجه به نفت وابسته است ؟
بابررسی هایی که صورت گرفته و براساس گزارش 
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی وابستگی  
بودجه به نفت درالیحه بودجه سال 1396 حدود 35 
درصد است که نسبت به قانون بودجه سال 1395 
به میزان 9/4 درصد افزایش نشان می دهد. با توجه 
به بیش برآوردی بخشی از منابع غیرنفتی الیحه 
وابستگی  نسبت  می شود  بینی  ،پیش  سال 1396 
شود.  درصد  از 35  فراتر  عمل  در  نفت  به  بودجه 
البته وابستگی  بودجه به نرخ ارز نیز جدای از آثار 
منفی اقتصادی آن می تواند به عنوان ابزاری برای 
تأمین کسری بودجه باشد. برای مثال با هر 100 
تومان افزایش نرخ ارز میزان منابع ایجاد شده برای 
پوشش کسری بودجه بیش از 3 هزار میلیارد تومان 

خواهد بود.

درآمدهاي حاصل از مالکیت دولت
ماحصـل  دولـت  مالکیـت  از  درآمدهـای حاصـل 
فعالیت هـای تصدی گرایانـه دولـت در بخش هـای 
مختلف اسـت. درآمدهای حاصـل از مالکیت دولت 
دارای دو جـزء عمـده سـود سـهام شـرکت های 
در  دولـت  مالکیـت  از  حاصـل  درآمـد  و  دولتـی 
بخش های مختلف اسـت. سـود سـهام شـرکت ها 
در قانـون بودجـه سـال 1396 مجمـوع سـه جـزء 
مختلف شـامل سـود سـهام ابرازی، معوقه و سـود 
سـهام دولـت در شـرکت های غیردولتی اسـت. در 
ایـن ارتبـاط گفتنـی اسـت ردیـف مربوط به سـود 
سـهام شـرکت های درحـال واگذاری کـه در قانون 
بودجـه سـال 1395 حـذف شـده بـود در الیحـه 
بودجـه سـال 1396 نیـز منظـور نشـده اسـت. در 
الیحـه  بودجـه 1396 بـا کاهـش 17 درصـدی 
نسـبت بـه قانـون بودجـه سـال جـاری بـه میزان 
135 هـزار میلیـارد ریـال از ایـن بابت پیـش بینی 

است.  شـده 
از  حاصل  منابع  سایر  درباره  پیش بینی  چنین  هم 
برای  بودجه سال 1396  مالکیت دولت در الیحه 
این بخش از درآمدها، 86 هزار میلیارد ریال است 
)1.5 درصد رشد نسبت به پیش بینی عملکرد سال 
هزار  حدود 31  مي شود  پیش بیني  که  1395 دارد( 

میلیارد ریال آن محقق شود. 
درحوزه درآمدهای حاصل از مالکیت دولت در بخش 
ارتباطات و فناوری اطالعات درآمدی رقمی معادل 
44 هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است که 
نسبت به مصوب سال 1395 حدود 21 درصد رشد 
دارد. با توجه به موارد مذکور به نظر می رسد همانند 
سال های گذشته و با توجه به پیش بینی عملکرد 
به  مربوط  ردیف  از  عمدهای  ،بخش   1395 سال 
سازمان تنظیم مقررات رادیویی )ردیف 130404  ( 

محقق شود.
از دیگـر سـو سـایردرآمدهای دولتـی پیش بینـی 
بودجـه سـال 1396 مشـتمل  در الیحـه   شـده 
بـر فـروش کاال و خدمـات، جرائـم و خسـارات و 
میلیـارد  هـزار   248 حـدود  متفرقـه  درآمدهـای 
ریـال اسـت . دربـاره ردیـف فـروش کاالو خدمات 
بـا توجـه بـه سیاسـت های دولـت در کنتـرل تورم 
و عـدم افزایـش قیمت هـا در سـال 1396 ، غالـب 
موضـوع  و خدمـات  کاالهـا  فـروش  تعرفه هـای 
جـدول 16 بودجـه سـال 1396 نسـبت بـه قانـون 
بودجه سـال 1395 تغییری نداشـته است و تنها در 
چنـد مـورد افزایـش تعرفه خدمـات دولتـی اعمال 
شـده اسـت. همچنیـن تعرفه هـای جدیـدی نیـز 
اضافـه شـده اسـت مانند صـدور دفترچـه ترانزیت 
رانندگـی، تعرفـه اجـرای مـاده )477 (قانـون آیین 
داد رسـی کیفـری و تعرفه ورود برخـی کاالها، ارائه 
خدمـات الکترونیکـی بـه دسـتگاه های دولتـی و 
عمومـی، خدمات دهـی به اماکن عمومـی و صدور 
کارنامـه شـغلی. در خصـوص جرائـم و خسـارات 
رانندگـی  جرائـم  شـامل  آن  عمـده  ردیـف  دو 
)بـا احتسـاب جرائـم رانندگـی معوقـه (  و غیبـت 
مشـموالن وظیفـه اسـت کـه در 8 ماهـه سـال 
جـاری ردیف هـای مذکـور بـه ترتیـب از عملکـرد 
اسـت،  بـوده  برخـوردار  64 درصـد و 22 درصـد 
هرچنـد ارقـام منظـور شـده بـرای ردیـف جرائـم 
رانندگـی نسـبت بـه مصوب سـال جـاری تغییری 
نداشـته اسـت و ردیف مشـموالن غایب سـربازی 
نیـز بـا کاهـش 57 درصـدی نسـبت بـه مصـوب 
سـال جـاری در الیحـه 1396 درج شـده اسـت.

درآمدهای متفرقه
درآمدهاي متفرقه با کاهش 28 درصدی نسبت به 
بودجه سال 1396  در الیحه  مصوب سال 1395 
منظور شده است والبته تحقق آن به میزان زیادی 
بستگی به تحقق ردیف های جدید اضافه شده دارد.

واگذاري دارایي هاي سرمایه ای 
و  نفت  از  حاصل  منابع  بر  مشتمل  دارایی های 
فرآورده های نفتی، فروش اموال منقول و غیرمنقول 
تملک  طرح های  واگذاری  از  حاصل  منابع  و 
دارایی های سرمایه  ای در الیحه بودجه سال 1396 
معادل 1161 هزار میلیارد ریال پیش بینی شده که 
نسبت به رقم مصوب قانون بودجه سال 1395 از 
رشد 47 درصدی برخوردار است. عمده منابع این 
بخش مربوط به منابع حاصل از صادرات نفت خام 
و میعانات گازی است به نحوی که حدود 96 درصد 
منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای را به 

خود اختصاص می دهد.

واگذاري دارایي هاي مالي
بودجه سال  مالی در الیحه  دارایی های   واگذاری 
از  استفاده  مالی،  اوراق  فروش  بر  مشتمل   1396
شرکت های  سهام  واگذاری  خارجی،  تسهیالت 
دولتی، دریافت اصل وام ها، برگشتی از پرداخت های 
سال های قبل و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی 
معادل 443 هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است 
حدود 44  آتی  سال  پایان  در  می رسد  نظر  به  که 
درصد آن معادل 196 هزار میلیارد ریال محقق شود 
این مبلغ 125 هزار میلیارد ریال مربوط به  از  که 

فروش اوراق مالی است.

سهم امور ده گانه از بودجه 96
همان  یا  اختصاصی  عمومی  و  منابع  بخش  در 
هزینه های جاری، دولت باالترین سهم را به چهار 
و  آموزش  درصد،   29 اجتماعی  رفاه  امور  بخش 
درصد   20 امنیتی  و  دفاعی  درصد،   21 پژوهش 
امور  این  داده که  اختصاص  و سالمت 19 درصد 
بودجه  کل  از  درصد   89 مجموع  در  چهارگانه 

عمومی  دولت را تشکیل داده اند.
در عین حال، در بخش تملک دارایی های سرمایه ای 
یا بودجه عمرانی، امور اقتصادی با 53 درصد و امور 
مسکن با 15 درصد مجموعاً 68 درصد از کل بودجه 
عمرانی کشور را به خود اختصاص داده اند. از این 
منظر و با توجه به سال پایانی دولت یازدهم، به نظر 
می رسد سوگیری سیاسی دولت در سال پایانی، دو 
موضوع را به شدت هدف قرار داده است. از یک سو، 
خدمات عمومی مانند رفاه و سالمت است که با در 
نظر گرفتن رقمی معادل 55 هزار میلیارد تومان برای 
این دو بخش، افزایش سطح رضایتمندی مردم به 
ویژه گروه های کم   درآمد را هدف گذاری کرده است 

بـودجـه 96 و دست خـالی صنعت بـرق
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و از سوی دیگر، سهم 53  درصدی از بودجه عمرانی 
با  می رسد  نظر  به  که  است  اقتصادی  امور  برای 
چنین رقمی )28 هزار میلیارد تومان(، دولت خود را 
برای اتمام بسیاری از پروژه های عمرانی نیمه تمام، 
نیز  مسکن  15 درصدی  سهم  است.  کرده  آماده 
تقریباً به طور کامل )حدود 95 درصد از آن( به دو 
فصل توسعه خدمات شهری، روستایی و عشایری 
و نیز آب و فاضالب اختصاص یافته است که در 
نتیجه، به نظر می رسد دولت در زمینه اتمام پروژه 
پر سر  و   صدای مسکن مهر، همچنان دست به عصا 

حرکت خواهد کرد.
78 درصد از کل هزینه های عمرانی دولت در امور 
اقتصادی به سه بخش حمل و نقل، کشاورزی و 
نقل(  و  )حمل  اولی  که  آب  منابع  و  منابع طبیعی 
یعنی  دیگر  بخش  دو  و  عمومی است  کاالی  یک 
به  نیاز  دلیل  به  اولی  که  آب،  منابع  و  کشاورزی 
ضروری  حیات،  ادامه  برای  دولت  حمایت های 
منابع  دومی یعنی  و  می رسد  نظر  به  توجه  قابل  و 
آب، که در شرایط بسیار بحرانی قرار گرفته است، 

اختصاص دارد.

هزینه هاي حقوق و دستمزد در سال 1396
محاسبات نشان می دهد که در الیحه بودجه سال 
ریال   میلیارد  هزار   1.065 معادل  اعتباری   1396
صرف  هزینه ای(  اعتبارات  درصد  )یعنی  45/06 
پرداخت هزینه های پرسنلی وزارتخانه ها، مؤسسات 
وسازمان های دولتی و نهادهای نظامی  و انتظامی  
هزار   412 بر  بالغ  اعتباری  همچنین  شد.  خواهد 
میلیاردریال ( یعنی، 17/4 درصد اعتبارات هزینه ای 
وظیفه  بازنشستگان،  حقوق  پرداخت  صرف  ) نیز 
و  لشگری  و  کشوری  مستمری بگیران  و  بگیران 
حقوق جانبازان حالت اشتغال و والدین شهدا خواهد 
معادل  اعتباری   1396 سال  در  مجموع  در  شد. 
اعتبارات  درصد   62/5 ریال (  میلیارد  هزار   1.477
مزایای  و  حقوق  پرداخت  برای  ) صرفاً  هزینه ای 
شاغلین و بازنشستگان دستگاه های اجرایی و والدین 

شهدا هزینه خواهد شد.
این درحالی است که در قانون بودجه سال 1395 
 61/6( ریال  میلیارد  هزار  اعتبار 1.317  این  سهم 
شاهد  بنابراین  و  بوده  هزینه ای(  اعتبارات  درصد 
رشد ناچیز سهم اعتبار حقوق و مزایای شاغلین و 

بازنشستگان دراعتبارات هزینه ای هستیم.
نکته قابل اعتنا اینکه در بخش اعتبارات مربوط به 
جبران خدمات کارکنان و به تبع آن حقوق و مزایای 

اجرایی همانند سال  کارکنان دستگاه های  مستمر 
درالیحه  بودجه ای  بیشتر  شفافیت  شاهد   ، 1395
و   1394 سال های  نسبت  به   1396 سال  بودجه 
افزایش 10  به رغم  به نحوی که  1395 هستیم. 
درصدی اعتبارات هزینه ای )جاری( ، اعتبار جبران 
خدمات کارکنان به میزان 17 درصد رشد را نشان 
می دهد. این افزایش درحالی است که اعتبار فصل 
دوم )استفاده از کاالها و خدمات( با 8 درصد رشد 
منفی از 332 هزار میلیارد ریال به 307 هزار میلیارد 
)رفاه  ششم  فصل  اعتبار  و  یافته  کاهش  ریال 
اجتماعی(  تنها با5 /7 درصد رشد مواجه شده است. 
از آنجایی که همواره بخشی از اعتبارات دو سرفصل 
استفاده از کاالها و خدمات و رفاه اجتماعی برای 
هزینه های پرسنلی تخصیص پیدا می کند بنابراین  
دو  این  متعارف  حد  از  کمتر  رشد  و  منفی  رشد 
سرفصل نشان می دهد که بخشی از اعتبارات این 
دو سرفصل به فصل اول )جبران خدمات( منتقل 
شده است. سرجمع اعتبار این سه سرفصل در سال 
1396 نیز نشان می دهد که به نسبت سال 1395 
تنها 9 درصد رشد داشته است. در همین حال اعتبار 
دستگاه های  مستمر  مزایای  و  حقوق  به  مربوط 
درصد  با 17/7  سال 1395  نسبت  به  نیز  اجرایی 
رشد مواجه شده است که یعنی از 595 هزار میلیارد 
ریال در سال 1395 به 700 هزار میلیارد ریال در 
سال 1396 افزایش یافته است، و  این امر نیز ناشی 
است  اجرایی  دستگاه های  اعتبارات  جابجایی  از 
به نحوی که اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای 
مستمر برخی از دستگاه های اجرایی که در ستون 
سایر درج می شد به ستون حقوق و مزایای مستمر 
منتقل شده است که این امر موجب شفافیت بیشتر 
پرسنلی طی  مزایای  و  حقوق  به  مربوط  اعتبارات 
دو سال اخیر است. در تبصره های بودجه در مورد 
شفافیت حقوق و مزایا حکمی درج شده که به موجب 
آن امکان تجمیع حقوق و مزایای تمام دستگاه های 
اجرایی بخش عمومی فراهم می شود)بند »د« تبصره 
»21 «( . در تبصره 7 بند »هـ« برای پرداخت حقوق 
بازنشستگان از محل فروش سهم الشرکه دولت و 
میلیارد  هزار  برابر 12  اعتباری  متفرقه  ردیف های 
ریال پیش بینی شده است. در تبصره »6 « الیحه 
نیز سقف معافیت مالیاتی برای حقوق بگیران 1/5 

میلیون تومان در ماه  اعالم شده است.

هدفمندی یارانه ها چگونه است؟
که  می شود  بودجه 96 مشخص  بررسی الیحه  با 

یارانه ها  هدفمندی  هزینه  آینده  سال  در  کماکان 
معادل 480 هزار میلیارد ریال است و  این رقم در 
حالی پیشنهاد می شود که برابر قوانین مصوب، دولت 
مکلف بوده است قیمت فروش فرآورده های نفت و 
گاز، برق و آب را به تدریج تا پایان سال های برنامه 
پنجم به نحوی افزایش دهد که مبلغ افزایش یافته به 
ترتیب صرف اعطای یارانه نقدی، اجرای نظام جامع 
تامین اجتماعی و حمایت از تولید شده و باقیمانده 
بتواند آثار افزایش قیمت ها بر اعتبارات هزینه ای و 
عمرانی دولت را تامین کند، اما پس از گذشت چند 
ماه از پایان برنامه پنجم توسعه نتیجه عملکرد برابر 
گزارش مرکز پژوهش ها نشان می دهدکه کل درآمد 
دولت از محل افزایش قیمت حامل های انرژی معادل 
تخصیص  نقدی  مبلغ  و  ریال  میلیارد  هزار   1640
داده شده از سوی سازمان هدفمندی یارانه ها معادل 

2480 هزارمیلیارد ریال است.
هزینه های  برای  دولت  نه تنها  که  معنی  بدین 
برداشتی  افزایش قیمت  از  ناشی  عمرانی و جاری 
ریال  میلیارد  بلکه 840 هزار  نداشته  این محل  از 
از منابع خود به این امر اختصاص داده است.   نیز 
از طرف دیگر مقرر شده بود که 230 هزارمیلیارد 
ریال به بخش تولید و 160 هزار میلیارد ریال به 
بخش سالمت تخصیص داده شود که به هر یک از 
آنها حدود 30 هزار میلیارد ریال و جمعاً معادل 60 
هزار میلیارد ریال به جای 390 هزار میلیارد ریال 

تخصص داده شده است.

تورم چگونه کنترل می شود؟
امـا دربـاره کنتـرل تورم هـم  تمهیداتـی در بودجه 
پیشـنهادی  اندیشیده شـده اسـت. تمهیداتی مانند 
افزایـش دسـتمزد در سـطح 10 درصـد و مسـدود 
ایـران چک هـای منتشـره  شـدن معـادل ریالـی 
بانک هـا تحت نظـارت هیـات نظارت بـر  اندوخته 
اسـکناس کـه نشـان از تـالش دولـت بـر کنتـرل 
عوامـل حقیقـی و انتظـاری تـورم زا دارد اما فضای 
واقعی اقتصاد، رشـد نقدینگی در سـال 95 و برخی 
بررسـی ها نشـان از وجـود ریسـک های تورمی  در 
از  اقتصـاد کشـور دارد کـه می توانـد در هریـک 

بازارهـای سـرمایه گذاری بـروز کنـد.
بـا همـه  این هـا امـا آن چه ارائه شـد تنها بخشـی 
اسـت از هـزار توهـای الیحـه بودجـه 96 کـه این 
روزهـا در دسـت نماینـدگان مجلس اسـت، هرچند 
هنوز زمان بررسـی اش نرسـیده و فعال برنامه ششم 
توسـعه دراولویت بررسـی سبزنشینان مجلس است.
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مقایسه و میزان تغییرات بخش های مختلف الیحه بودجه 1396 نسبت به قانون بودجه سال 1395

سهم امور مختلف از بودجه سال 96 

پیش بینی شاخص های اقتصاد کالن در الیحه بودجه 1396

درآمد رشد نقدینگیرشد سرمایه گذارینرخ تورم رشد اقتصادی 

159 هزار میلیارد تومان 19 درصد12.3 درصد 7.6 درصد 7.7 درصد 
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مالي بخش عمومي  مدیریت  اخیر،  قرن  ربع  طی 
در  شکل گرفته  نوآوری های  است،  شده  متحول 
و  نخبگان  نگرش  فرهنگ،  از  متاثر  حوزه  این 
برخی  است.   بوده  کشورها  در  حکمرانی  سیستم 
از مفاهیم  مالی در بخش عمومی از چارچوب های 
مالی در بخش خصوصی تبعیت می کنند و برخی 
بخش  برای  منحصرا   مقررات  و  قوانین  از  دیگر 
دیدگاه های  از  نظر  شده اند. صرف  عمومی طراحی 
امروزه  مداران،   سیاست  و  اقتصاددانان  مختلف 
همگان پذیرفته اند که دولت باید کاالهاي عمومي 
و همگاني مانند امنیت و سطح حداقلي ازخدمات 
همانند بهداشت و آموزش را عرضه و فراهم کند.  
و  مدیریت  به  نیاز  عمومي   بخش  وجود  بنابراین 
اقتصاد  از  بخشي  عمومي  مالیه  دارد،  مالی  منابع 
است که با تصمیمات مالي واحدهاي بخش عمومي 
سر و کاردارد و به لحاظ سنتي در بردارنده مسائل 

زیر است:
1- منطق اقتصادي فعالیت هاي دولت چیست؟چرا 
دولت باید وجود داشته باشد؟چه کارهایي را دولت 
باید یا نباید انجام دهد؟ ارائه کدام خدمات و با چه 

استانداردي توسط بخش عمومي ضروري است؟
2- تخصیص بودجه به مخارج مختلف باید چگونه 

انجام شود؟ چطور باید مخارج را کنترل کرد؟
3- تامین مالي دولت شامل اخذ مالیات و استقراض 
چگونه باشد؟ کدام نوع مالیات، منصفانه است؟ چه 

میزان بدهي براي دولت قابل قبول است؟
اگر قبول کنیم که وجود دولت حداقلی یک ضرورت 
دولت  توسط  شده  ارائه  خدمات  و  کاالها  و  است 
به صورت کارا، اثربخش انجام می گیرد و تخصیص 
منابع هم به صورت بهینه است، حال ضرورت دارد 

تا بیالن مالی دولت در قالب بودجه بررسی شود. 
برنامه ریزي مالي بخش عمومي از دیرباز مترادف با 
بودجه بندي، به معني برنامه ریزي و ارائه مجوزهاي 
مالي براي مخارج سال آینده بوده است. برخالف 
بنگاه هاي بخش خصوصي، بودجه در بخش عمومي 
تنها ابزاري براي اجراي برنامه هاي راهبردي نیست،  
بلکه بخشي از فرایند ارائه مجوز قانوني و رسمي، 
از  بسیاري  در  است.  مخارج  نوع  هر  انجام  براي 
براي  و  تلقی می شود  قانون  بودجه یک  کشورها، 
انعکاس این وضعیت قانوني، فرایند تصویب بودجه 
نیز مشابه فرایند تصویب سایر قوانین است. در نتیجه 
بودجه به طور کامل و شفاف در دسترس عموم قرار 
مي گیرد. با این وجود بودجه عمومي شامل عناصر 
برنامه ها  برمبناي  که  چرا  باشد،  مي  نیز  راهبردي 

وسیاست هاي دولت تهیه مي شود.  با این حال، به 
طور عمومي پذیرفته شده است که بودجه یکساله 
کافي نیست. لذا اکثر واحدهاي بخش عمومي در 
کشورهاي مختلف، برنامه هاي مالي  بلندمدت و یا 
بودجه هاي چند ساله تدوین مي کنند. برنامه هاي 
تا  پنج  یا  ساله  سه  حداقل  دوره  یک  اغلب  مالي 
از  معموال  آن ها  می دهند.  پوشش  را  ساله  شش 
قدرت اجرایي کمتري نسبت به بودجه هاي یک ساله 
برخوردارند.  این امر امکان انجام اصالحات مورد 
نیاز هنگامي که برنامه ریزي برمبناي چرخشي مورد 
بازنگري قرار مي گیرد را فراهم مي آورد، به این معنا 
که در هر سال که بودجه سال بعد تعدیل مي شود، 
یک سال از برنامه چند ساله کم شده و یک سال 

دیگر به آخر آن افزوده می شود.

 یک بودجه ایده آل دارای ویژگی های زیر 
است: 

مدت  بلند  اهداف  مطابق   و  بوده  گرایانه  واقع   -
برنامه های توسعه ای کشور )سند چشم انداز، الگوی 
اقتصاد مقاومتی  و برنامه های توسعه ای اقتصادی، 

اجتماعی، فرهنگی پنج ساله( است.
شناسایی  امکان   و  دارد  شفافیت  و  جامعیت   -
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به صورت  اطالعات  و  بوده  میسر  آن  ریسک های 
شفاف و دقیق در دسترس عموم است.

- بودجه بر اساس  سیاست هاي کلی کشور تهیه 
مي شود و با اسناد باالدستی تضادی ندارد.

- بودجه به روشي منظم مطابق پیش بیني ها اجرا 
شده و امکان کنترل در اقالم درآمدی و هزینه ای 
آن در هر مقطع زمانی  میسر است )در بودجه کشور 
تفاوت  همیشه  یافته  تحقق  و  تصویبی  ارقام  بین 

فاحش وجود دارد(.
- مدیران اجرایی در قبال هزینه ها، پاسخگو بوده و 
مستندات الزم را فراهم آورند )جابجایی ردیف های 
بودجه ای باید با اطالع قانون گذاران و در قالب متمم 

بودجه اتفاق بیفتد(.
- درآمدهای بودجه، در مقابل شوک های برونزا تاب 

آور باشد: 
الف- در آمدهای بودجه مستقل از درآمدهای نفتی 
نفتی  درآمدهای  به  همواره  کشور  بودجه  باشد. 
 ،1396 سال  بودجه  الیحه  در  است.  بوده  وابسته 
وابستگی بودجه به نفت حدود 35.8 درصد است که 
نسبت به قانون بودجه سال 1395 این میزان بیش 
از 10 درصد افزایش یافته است. متوسط قیمت هر 
بشکه نفت در الیحه بودجه 1396 برابر 55  دالر 
در نظر گرفته شده است، که نشان از آسیب پذیری 

درآمدهای بودجه ای است.
ثبات  دارای  بودجه  مالیاتی  درآمدهای  ب- تحقق 
باشد. واقعیت آن است که طی یک دهه گذشته به 
دالیل مختلف اقتصادی، فضای کسب و کار بخش 
خصوصی خوب نبوده است و شرایط رکودی سبب 
شده تا توان مالیات دهی بخش خصوصی به شدت 
کاهش یابد، از سوی دیگر کاهش درآمدهای نفتی، 
باعث شده تا دولت منابع در امدی خود را از طریق 
مالیات جبران کند. واقعیت های اقتصادی نشان از 
آن ها  درآمد  از  خانوارها  هزینه   ( خانوارها  ناتوانی 
پیشی گرفته است و نرخ تشکیل پس انداز در نزد 
اکثر خانوارها منفی شده( و بنگاه های اقتصادی، در 

پرداخت مطالبات دولت دارد.
- با هدف ایجاد اعتماد متقابل بین دولت و مردم و 
بخش خصوصی،  مشخص شود که هر تومان مالیات 

دریافتی از شهروندان، صرف جه اموری می شود.
یک  بلکه  نیست،  دولت  مالی  تراز  فقط  بودجه   -
با  ابزار سیاست گذاری است، به گونه ای که دولت 
درآمد،  توزیع  اشتغال،  بر  می تواند  آن  به کارگیری 
رشد اقتصادی و تورم تاثیر بگذارد، این وجه مهم 
از کارکرد بودجه در فرایند تصمیم سازی و تصویب 

خصوصا  و  می گیرد  قرار  توجه  مورد  کمتر  بودجه 
کارکرد  استانی،  و  محلی  سهم خواهی های  در 
سیاست گذاری ملی و صنعتی بودجه از بین می رود.

- سهم هزینه های دولت در بودجه به نسبت تولید 
نقش آفرینی  میزان  نشان دهنده  داخلی  ناخالص 
دولت در اقتصاد است، اما به عنوان یک اصل کلي، 
دولتي  مخارج  افزایش  مراقب  باید  سیاستمداران 
روبه  نقش  معني  به  افزایش  این  که  چرا  باشند، 
منجر  نوعي  به  که  است  دراقتصاد  دولت  افزایش 
از   ) Crowding out( بخش خصوصي  به حذف 
عرصه اقتصاد خواهد شد. واقعیت نشان می دهد که 
افزایش حضور دولت در همه عرصه ها و ماندگاری 
این حضور و عدم توان رقابت بخش خصوصی با  
بخش شبه دولتی، باعث عقب رانده شدن بخش 
خصوصی شده است و رمق )توان و پتانسیل( بخش 
و  دولتی  گیر  پا  و  دست  قوانین  توسط  خصوصی 

درآمدهای مالیاتی گرفته شده است.
عنوان  تحت  هزینه ای  سرفصل  یک  باید  دولت 
در  حضور  برای  خصوصی  بخش  توانمندسازی 
بودجه  بین المللی در  بازارهای داخلی، منطقه  ای و 
در نظر بگیرد. کوچک سازی و کارا کردن دولت به 
مفهوم کاهش هزینه های بودجه ای است، و کاهش 
هزینه ها به مفهوم نیاز کمتر دولت به مالیات خواهد 
بود. بخش عمده ای از هزینه های دولت مربوط به 
پرداخت یارانه ها است، که  تداوم آن باعث کاهش 
سال های  چه  هر  است.  شده  عمرانی  هزینه های 
یابد،  بیشتری  افزایش  یارانه ها  پرداخت  ماندگاری 
تصمیم گیری در مورد به سامان کردن آن مشکل تر 

خواهد شد.
- ترکیـب مخـارج و هزینه هـای دولـت در بودجـه 
ترکیـب   همچنیـن   سـرمایه گذاری(،  و  )جـاری 
درآمدهـای دولـت در بودجه )مالیات های مسـتقیم 
و غیـر مسـتقیم( بر سـاختار اقتصادی کشـور تاثیر 
دارد. هـدف از مالیات هـاي مسـتقیم، توزیـع مجدد 
منابـع از افـراد ثروتمنـد بـه افـرادي کـه ثـروت 
کمتـري دارنـد و از شـرکت هاي بسـیار موفـق بـه 
شـرکت هاي کمتـر موفـق اسـت، فـرض بـر ایـن 
اسـت کـه ایـن رویـه منجـر بـه عدالـت اجتماعي 
مي شـود، اگرچـه ممکـن اسـت در مـواردي انگیزه 
موفقیـت را نیـز مخـدوش کند. هـدف مالیات هاي 
غیرمسـتقیم نیز به بیان بسـیار سـاده،  تامین سهم 

دولـت از چرخـه اقتصاد اسـت.
- مهم تر از مخارج و درآمد، تفاوت آن ها است که 
در  افزایش  یا  و  کسري  ایجاد  به  منجر  می تواند 

بدهي شود.
کسري به این معني است که دولت بیشتر از آنچه 
خرج  می آورد،  به دست  اقتصادي  چرخه  در  که 
می کند. از سوي دیگر مازاد به این معني است که 
پولي که دولت به دست می آورد بیشتر از مخارج آن 
است. کسري و مازاد می تواند هدفمند بوده و حاصل 
مداخله مالي کوتاه مدت دولت در اقتصاد به منظور 
رونق چرخه اقتصادي )کسري( و یا رکود آن )مازاد( 
باشد. اما واقعیت های آماری نشان می دهد که طی 
رکود  و چه  رونق  در شرایط  30 سال گذشته چه 

بودجه دولت با کسری مواجه بوده است.
اما تاثیر بلندمدت کسري قطعا به چگونگي تامین 
منابع مالي الزم براي جبران آن بستگي دارد. این 
کسري می تواند با استفاده از خالص ارزش/ ارزش 
ویژه انباشته در سال هاي رونق و یا از طریق افزایش 
استقراض  که  است  مشخص  شود.  جبران  بدهي 
تاثیر بیشتري بر اقتصاد دارد، زیرا دولت از بخش 
استقراض  این  مي گیرد.   قرض  پول  خصوصي 
می تواند به کاهش سرمایه  گذاري بخش خصوصي 
منجر شود که با انگیزه اولیه دولت از ایجاد کسري 
که همان رونق اقتصادي است، مغایرت دارد. با این 
وجود اگر عرضه اضافي سرمایه وجود داشته باشد، 
ریسک کاهش سرمایه گذاري بخش خصوصي بسیار 
کمتر می شود. اما استقراض یک اثر منفي هم برای 
پرداخت  معني  به  بدهي  افزایش  دارد،  دولت  خود 
در  دولت  توان  بهره،  پرداخت  و  است  بیشتر  بهره 
در  می دهد.  کاهش  را  اختیاري  مخارج  پرداخت 
کشورهایي که بدهي زیادي دارند، احتمال ناتواني در 

تامین نیازهاي جمعیت و اقتصادشان، بیشتر است.
بین  انتقال  بدهي،  دیگر  جالب  اقتصادي  ویژگي 
نسلی است. اگر مخارج جاري و حتي به میزان کمتر 
مخارج سرمایه اي، از طریق بدهي تامین مالي شود، 
بار اقتصادي آن به نسل آینده منتقل می شود، چرا 
که آن ها باید وجوه استقراضي را باز پرداخت کنند. 
اگر استقراض براي مخارج جاري مورد استفاده قرار 
گیرد، این انتقال محرز است، اما اگر از استقراض 
زیرساخت ها،  در  مثال  براي  سرمایه گذاري  براي 
استفاده شود به طوري که نسل آینده نیز بتواند از آن 

استفاده کند، این انتقال به نوعي قابل توجیه است.
 تاثیر بدهي بر اقتصاد، به هدف استقراض وابسته 
است. اگر از بدهي واقعا براي سرمایه گذاري استفاده 
شود و اثبات شود که این سرمایه گذاري براي تولید 
کاالها و ارائه خدمات در آینده سودمند است، ایجاد 
آن منطقي خواهد بود اما اگر براي مخارج مصرفي 
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یا پروژه هاي نامناسب استقراض شود، واضح است 
که قابل توجیه نیست. بدترین حالت تامین کسری 
بودجه، استقراض از بانک مرکزی است که تبعات 

بد اقتصادی از جمله تورم به همراه خواهد داشت.

با توجه به مطالب ذکر شده، در مورد بودجه 
صنعت برق، ابتدا باید به چند سوال اساسی 

پاسخ داد.
1- منطق اقتصادی تولید، انتقال ، توزیع، و عرضه 

برق توسط دولت چیست؟
2- چه بخشی از تولید، توزیع ، انتقال و عرضه برق 

بایستی توسط دولت انجام گیرد؟
3- استانداردهای ارائه این خدمات چیست؟ 

4- هزینه تولید هر کیلوات ساعت برق توسط دولت 
باید به چه میزان باشد؟

5- حد بهینه مشارکت بخش خصوصی و دولت در 
صنعت برق با توجه به واقعیت های موجود به چه 

میزان باید باشد؟
قدر مسلم آن است که مطابق قوانین موجود تامین 
برق بر عهده دولت است، و به دلیل ماهیت انحصاری 
شبکه انتقال، این بخش نیز در اختیار دولت باقی 
برق  عرضه  و  توزیع  تولید،  بنابراین  ماند.  خواهد 
می تواند توسط بخش خصوصی انجام گیرد.  به بیان 
دیگر تغییرات ساختاری شکل گرفته در صنعت برق 
و حرکت این صنعت از یک ساختار انحصار عمودی 
به سمت بازار های رقابتی و امکان مشارکت بخش 
موجود،   تکنولوژی های  با  برق  تولید  در  خصوصی 
بایستی منجر به تحول در اقالم بودجه ای صنعت 
برق گردد. اما عقب  نشینی دولت از تولید و عرضه 
برق به معنای حضور و مشارکت بخش خصوصی 
در این حوزه نخواهد بود، مگر آنکه ابتدا دولت به 
این علم برسد که توان و تمایلی در بخش خصوصی 
نیز  بخش خصوصی  و  دارد  وجود  مشارکت  برای 
اطمینان خاطر کسب کند که متناسب با ریسک های 
متحمل شده، سود خواهد برد و این سود در مقایسه 
با سایر فرصت های سرمایه گذاری قابل توجه خواهد 
بود.  بنابراین ماهیت و نقش دولت از تولید کننده و 
توزیع کننده برق به سیاست گذاری تغییر خواهد کرد 
و در شرایط ترسیم شده، دولت بایستی بتواند شرایط 
رقابتی برای مشارکت بخش خصوصی را فراهم کند 
و با نظارت سعی کند تا عرضه برق بصورت مستمر 
و کارا جریان داشته باشد و انحصار و تبانی در بخش 

خصوصی شکل نگیرد. 
گذشته،   دهه  یک  طی  آنکه  بعدی  نکته 

سرمایه گذاری در صنعت برق  متناسب با  رشد سایر 
بخش ها نبوده است و تنها شانس این صنعت، رکود 
حاکم بر اقتصاد بوده است. با به حرکت در آمدن 
چرخ های اقتصاد و انتظار رشد باالی 5 درصد تولید 
ناخالص داخلی طی سال های بعد و در طول برنامه 
ششم توسعه اقتصادی، انتظار می رود که برای رشد 
تدابیر  اقتصاد کالن  رشد  با  متناسب  برق،  عرضه 
الزم اند یشیده شود. عالوه براین باید توجه داشت 

که این یک فرایند بلند مدت است. 
و  وام ها  بهره  پرداخت  باز  دیگر سررسید  از سوی 
هر  پیمانکاران  گذشته  مطالبات  و  مشارکت  اوراق 
ساله  فرا می رسد و بخش عمده ای از هزینه ها ی 
بودجه ای صنعت برق را بخود اختصاص می دهد. 
همچنین اقالم و ماهیت بودجه، سیگنال هایی برای 
بازیگران عرصه اقتصاد ارسال می کند و متناسب با 
آن این بازیگران نقش های خود را برای یک سال 

بعد مورد بازنگری قرار می دهند.  
ششم  برنامه  در  برق  صنعت  از  چشم اند  بنابراین 
آن،  تر  مدت  بلند  دورنمای  و  اقتصادی  توسعه 
می تواند بر برنامه های بودجه ای یکساله این صنعت 

تاثیر بگذارد.  
بنـد الـف تبصـره 5 الیحـه بودجـه سـال  1396به 
شـرکت هاي وابسـته و تابعـه وزارتخانـه نیـرو اجازه 
اسـالمی   یـا صکـوک  و  مشـارکت  اوراق  انتشـار 
تـا سـقف ده هـزار میلیـارد تومـان را بـرای اجـرای 
طرح هـای دارای توجیـه فنـی،  اقتصـادی و مالـی 
بـا اولویـت آب و فاضـالب و تولیـد بـرق بوسـیله 
نیروگاههـای بـا راندمان باال هماننـد تولید همزمان 
بـرق و آب شـیرین و بـرق و گرمـا )CHP( و برق و 

گرمـا و سـرما )CCHP( را می دهـد.
مالی  منابع  تامین  مشارکت  اوراق  فروش  از  هدف 
پشتوانه  و  است  )فیزیکی(  بنایی  زیر  پروژه های 
اساس  بر  اوراق  این  دارندگان  به  سود  پرداخت 
بازگشت سرمایه پروژه خاتمه یافته انجام می گیرد.  اما 
از آنجا که شرکت های دولتی برای تامین مواد اولیه 
و خرید دارایی با مشکل نقدینگی مواجه بودند، ابزار 
تامین مالی اسالمی صکوک طراحی شده است. نحوه 
فرایند اجرایی هر کدام از روش ها و اخذ مجوزهای 
الزم برای انتشار اوراق مشارکت و صکوک متفاوت 
است. نرخ سود مشارکت اوراق در مقایسه با سایر 
استقبال  مهمی در  نقش  سرمایه گذاری  عرصه های 
میزان  که  است  آن  واقعیت  اما  دارد،  اوراق  این  از 
دلیل  به  پروژه ها  مالی  تامین  روش  این  موفقیت 
شرایط اقتصادی کشور و خانوارها و بنگاه ها با تردید 

مواجه است. اما برای صنعت برق یک روش تامین 
مالی بدون ریسک است و در صورت عدم توان باز 
پرداخت بهره و اصل اوراق، بانک مسئولیت دارد و 
صرفا مطالبات بانک از وزارت نیرو اضافه خواهد شد.

سهم وزارت نیرو از بودجه سال 1396 در مقایسه 
برخوردار  درصدی   4 رشد  از  ان  از  قبل  سال  با 
به  اختصاصی  عمرانی  اعتبارات  اما  است،  بوده 
بنابراین  است،  بوده  مواجه  کاهش  با  برق  بخش 
افزایش عرضه  برای  برق  نظر می رسد صنعت  به 
داخلی  خصوصی  بخش  مشارکت  دنبال  به  برق 
اما مشارکت بخش خصوصی در  و خارجی است. 
مناسب  سازو کار هایی  ایجاد  گرو   در  برق  تامین 
ثبات  مقررات،  و  قوانین  شفافیت  جمله  از  است، 
این  به  رسیدن  و  نهادسازی  سیاسی،  و  اقتصادی 
دانش که یک سود اقتصادی معقول در بلندمدت 
فراهم خواهد بود. همچنین  طی یک دهه گذشته 
بخش خصوصی به دلیل شوک های برونزای وارده 
بر اقتصاد بسیار  صدمه دیده است و برنامه ریزی 
دولت برای توانمندسازی بخش خصوصی ضروری 
است.  بسترسازی برای حضور خارجی ها در تولید 
بر  کشور  عالی  مقامات  تاکیدات  به  توجه  با  برق 
استفاده از پتانسیل داخلی و اقتصاد مقاومتی چندان 

موفقیت آمیز نبوده است.
بیالن  بر  عالوه  برق  صنعت  بودجه  حال  هر  در 
نشان  را  نیرو  وزارت  سیاستی  اهداف  باید  مالی، 
صنعت  برنامه ریزان  و  سیاست گذاران  آیا  دهد. 
برق  عرضه  و  توزیع  و  تولید  واگذاری  آماده  برق 
خود  برای  آن ها  آیا  هستند؟  خصوصی  بخش  به 
صرفا نقش سیاست گذاری را قائل خواهند بود و آیا 
توان کوچک سازی و کارا آمد کردن بخش ستادی 
صنعت برق وجود دارد؟  اگر نقشه راه مشخص شود 
و در برنامه های انرژی مکتوب شود و نسبت به آن 
را  این سیگنال ها  باشد، بخش خصوصی  پایبندی 
دریافت خواهد کرد و مشارکت بخش خصوصی در 
صنعت برق افزایش خواهد یافت که این منجر به 

تحول برنامه های مالی صنعت برق خواهد شد.  
و سخن آخر آنکه، دو دهه از تجدید ساختار صنعت 
بخش  در  ساختار  تجدید  زمان  و  می گذارد  برق 
مدیریت مالی صنعت برق متناسب با شرایط جدید 
فرا رسیده است. شرط موفقیت در رسیدن به اهداف 
مالی  مدیریت  گرو    در  برق،  صنعت  مدت  بلند 
همین  متخصصان  و  نخبگان  توسط  برق  صنعت 
حوزه است.  لذا داشتن مشاور مالی- اقتصادی برای 

صنعت برق و سندیکای برق یک ضرورت است.
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از  عمومی کدام یک  منابع  تخصیص  در  دولت   .1
وظایف خود را در اولویت قرار داده است؟

دولت  اجرایی(  روش های  و  )سیاست ها  راهبرد   .2
انجام  هزینه  چیست؟  خود  وظایف  انجام  برای 
هریک از آنها به چه میزان است و معیارهای دولت 

در سنجش یا ارزیابی راهبردها چیست؟
3.  اهداف دولت از اجرای بودجه و انجام هزینه های 

عمومی چیست؟
در صورتی  که دولت اطالعات مستندی ارائه دهد 
بررسی  ضمن  اسالمی می تواند  شورای  مجلس 
اعتباری  نیازهای  و  اولویت بندی  به  نسبت  بودجه 
و محصول تعهد شده از سوی دولت )نتایج( اعالم 
ایران  در  بودجه ای  مستندات  متاسفانه  کند.  نظر 
چنین اطالعاتی را در اختیار قانونگذار قرار نمی دهد. 
این معضل بررسی بودجه را برای قانونگذار دشوار 
اشکاالت  مهم ترین  از  برخی  به  ادامه  در  می کند. 

الیحه بودجه می پردازیم.

اشکال اصلی
کشور  بودجه ریزی  فعلی  شیوه  می رسد  نظر  به 
طرح های  و  نفتی  عواید  به  نگاه  نظر  از  )حداقل 
برنامه  زمان  از  بودجه ریزی  شیوه  ادامه  عمرانی( 
در  باشد.  انقالب  از  قبل  در  دوم کشور  هفت ساله 
این برنامه طرح های عمرانی مانند احداث سدهای 
احداث  آسفالته،  راه های  راه آهن،  احداث  بزرگ، 

)و  اجرا شد  بزرگ  کارخانه های  احداث  و  فرودگاه 
به نتیجه رسید(. این شیوه تا به امروز ادامه داشته 
است. یعنی اگر در سال 1334 دغدغه کشور احداث 
هم  هنوز  سال   60 از  بعد  بوده،  سد  و  فرودگاه 
است.  کشور  اصلی  دغدغه  سد  و  فرودگاه  احداث 
نکرده؟  تغییر  مردم  نیازهای  سال   60 این  در  آیا 
همچنان  آیا  نکرده؟  تغییر  توسعه  راهبردهای  آیا 
سوال  ده ها  و  است؟  رشد  عامل  فیزیکی  سرمایه 
نشان  کشور  اجتماعی  و  اقتصادی  وضعیت  دیگر. 
می دهد شیوه فعلی بودجه ریزی کشور که از طریق 
خصوص  عمومی  )به  منابع  از  زیادی  بخش  آن 
ثروت بین نسلی نفت( با ابزار بودجه توزیع می شود 
جوابگوی مشکالت نیست. جدای از مشکل اصلی 
نظر  از   1396 سال  بودجه  الیحه  بودجه ریزی، 
و  قبل  سال های  بودجه  مشابه  ترکیب  و  ساختار 
حاوی برخی اشکاالت است. در ادامه به برخی از 

مهم ترین اشکاالت الیحه اشاره می شود.

شکاالت فرعی
1. جامعیت بودجه: الیحه بودجه جامعیت الزم را 
ندارد یعنی حاوی ارقام و اعدادی که ماهیت منابع 
در  زیر  موضوعات  و  اعداد  نیست.  دارد،  عمومی را 

الیحه بودجه 96 منظور نشده است:
)الف(  بند  فاینانس تبصره 3  میلیارد دالر   50 •

الیحه

تبصره 3  خارجی  استقراض  دالر  میلیارد  پنج   •
بند )ب( الیحه 

• 50 هزار میلیارد ریال انتشار اسناد خزانه تبصره 
5 بند )ح( الیحه

• 48  هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم: 
تبصره 14 الیحه

جهت  پیوست  صورت  به  شهرداری ها:  منابع   •
اطالع و تصمیم گیری نمایندگان.به عنوان مثال 
اعتبارات عمرانی شهرداری ها در سال 1393 برابر 
32 هزار میلیارد تومان و اعتبارات عمرانی دولت 

برابر 28 هزار میلیارد تومان بوده است.
• منابع نهادها و بنیادها به صورت پیوست جهت 

اطالع و تصمیم گیری نمایندگان
به صورت  اجتماعی  تامین  صندوق های  منابع   •

پیوست جهت اطالع و تصمیم گیری نمایندگان
• مصارف صندوق توسعه ملی

• منابع مناطق آزاد و ویژه.
2. باز بودن سقف بودجه: بودجه مصوب به معنی 
ارقام مصوبی است که در طی سال تغییر نمی کند 
یا مجوزهای  مگر بر اساس الیحه اصالح بودجه 
قانونی در راستای اصل انعطاف بودجه ای. در الیحه 
بودجه 1396 جلوی برخی ردیف ها عدد یک درج 
شده است. یعنی در طول سال هرچه محقق شد، به 
خزانه واریز و مصرف می شود. این به معنی باز بودن 
بودجه ریزی  اصول  با  هم  که  است  بودجه  سقف 

بودجه مهم ترین ابزاری است که از طریق 
آن ماموریت های دولت صورت کمی به خود 
گرفته و طبق آن اولویت ها، زمان بندی و 
به طور کلی تعبیرهای عملیاتی ماموریت های 
دولت تعیین می شود. اطالعات بودجه ای 
باید به گونه ای باشد که امکان پاسخگویی به 
سواالت زیر را فراهم کند:
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مغایر و هم ناقض حقوق مجلس است. برخی از مثال ها 
به شرح زیر است:

بانک  از  دریافتی  وام  تسویه حساب   -310407  •
)جمعی  نفتی  فرآورده های  واردات  برای  مرکزی 

خرجی( 
• 310107- انتشار اوراق اسالمی جهت بازپرداخت 
اصل و سود اوراق سررسید شده در سال 1396 که در 
تبصره ها تا 50 هزار میلیارد ریال برای آن پیش بینی 
کرده اما در جداول عدد یک برای آن درج شده است.
• 210111- منابع موضوع بند ج تبصره 1 قانون 
بودجه سال 1396 کل کشور: یعنی اگر منابع نفتی 

محقق نشد از حساب ذخیره ارزی استفاده شود.
• 160162- عوارض موضوع ماده 65 قانون الحاق 
برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی 
دولت )2( )20 درصد سهم سازمان نوسازی، توسعه 

و تجهیز مدارس کشور(
جدول  این  اساس  بر  الیحه:   14 شماره  جدول   •
به میزان 9  را  یا 9  ارقام جداول 7  دولت می تواند 
هزار میلیارد تومان کسر و به این جدول منتقل کند.

دولت  به   1396 سال  در  )ج(-  بند   17 تبصره   •
اجازه داده می شود حداکثر تا 10 هزار میلیارد تومان 
تملک  سرمایه ای،  دارایی های  تملک  اعتبارات  از 
دارایی های مالی و ردیف های متفرقه این قانون را به 
افزایش سرمایه بانک های دولتی متناسب با نیازهای 
بانک های مذکور در جهت تطبیق با استانداردهای 

بین المللی اختصاص دهد.
3. بودجه ریزی عملیاتی )یا مبتنی بر عملکرد(: 
دولت های  )و  دولت  این  تبلیغ  و  قانون  تاکید  به رغم 
قبل( در عملکردی کردن بودجه ساختار و شاکله بودجه 
هیچ شباهتی به بودجه عملکردی ندارد. مثال بارز آن 
ردیف های متفرقه است که در آن بیش از 300 ردیف 
متفرقه نزدیک به 20 درصد کل اعتبارات و 40 درصد 
شده  متمرکز  متفرقه  ردیف های  در  عمرانی  اعتبارات 
است. پیش بینی اعتبارات متفرقه در بودجه به معنای 
پیش بینی اعتباراتی بدون برنامه یا دستگاه متولی خاص 
دست  در  وجوه  تمرکز  باعث  می تواند  امر  این  است. 
کافی  نظارت  )بدون  خاصی  دستگاه های  یا  مقامات 

دستگاه های نظارتی( شود.
و  ششـم  برنامـه  کلـی  سیاسـت های   .4
سیاسـت های کلـی اقتصاد مقاومتـی: صرف نظر 
از رابطـه برنامـه و بودجـه که در کشـور معنای چندانی 
نـدارد، با نگاهـی به الیحـه بودجـه درمی یابیم الیحه 
در مـواردی بـا سیاسـت های کلـی برنامـه ششـم و 
سیاسـت های کلـی اقتصـاد مقاومتـی مغایـرت دارد. 

برخـی از ایـن مـوارد بـه شـرح زیر اسـت:
ششم:  برنامه  کلی  سیاست های   -10-3 بند 
تکالیف  از  ملی  توسعه  صندوق  مصارف  »استقالل 
 )4( تبصره  )د(  بند  در  اما  قوانین عادی.«  و  بودجه ای 
برداشت از صندوق 400 میلیون دالر خرید تجهیزات 
آزمایشگاه های تحقیقاتی دانشگاه ها مقرر شده که در 

سقف منابع و مصارف بودجه هم نیامده است.
نگاه  »تغییر  ششم:  برنامه  کلی  سیاست های   10 بند 
منبع  از  آن،  از  حاصل  درآمدهای  و  گاز  و  نفت  به 
زاینده  سرمایه های  و  »منابع  عمومی به  بودجه  تامین 
اقتصادی« و دائمی شدن اساسنامه صندوق توسعه ملی 
با تنفیذ اساسنامه موجود و واریز ساالنه 30 درصد از 
منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص 
صادرات گاز به صندوق توسعه ملی و افزایش حداقل 
سهم  الیحه  در  اما  آن.«  به  سالیانه  درصد  واحد  دو 
صندوق 20 درصد در نظر گرفته شده است، مالیات ها 
حدود هشت درصد ولی عواید نفت 48 درصد افزایش 
یافته است. ضمن آنکه وابستگی به نفت از 25 درصد 
افزایش  در الیحه 96  درصد  به 35  قانون 1395  در 

یافته است.
بند 14 سیاست های کلی برنامه ششم: »تحقق کامل 
هدفمندسازی یارانه ها در جهت افزایش تولید، اشتغال 
و بهره وری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخص های 
عدالت اجتماعی.« اما در تبصره 14 الیحه صرفاً به رقم 
کل منابع اشاره شده بدون آنکه درباره تغییر سیاست ها 

سخنی گفته باشد.
بند 16 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی: »صرفه جویی 
در هزینه های عمومی کشور با تاکید بر تحول اساسی 
حذف  و  دولت  ازه  منطقی سازی اند  ساختارها،  در 
دستگاه های موازی و غیرضرور و هزینه های زائد.« اما 
اصلی  دستگاه  ذیل  فرعی  ردیف-دستگاه   49 حداقل 

اضافه شده است.
مقاومتی  اقتصاد  بندهای 17 و 18 سیاست های کلی 
و  دولت  درآمدی  نظام  اصالح  بر  تاکید  در جهت  نیز 
تکیه بیشتر بر درآمدهای مالیاتی و افزایش ساالنه سهم 
صندوق توسعه ملی است اما همان طور که در سطور باال 

اشاره شده الیحه در جهت عکس این سیاست هاست.
البته الیحه بودجه اشکاالت دیگری نیز دارد از جمله 
تعیین سیاست های پولی ضمن تعیین سیاست های مالی 
)تبصره 17 الیحه( یا مجوزهایی که بابت مصارف از سر 
جمع اعتبارات یا منابع درخواست شده است. البته الیحه 
بودجه نکات مثبت زیادی نیز دارد که مقامات دولتی تا 
حدودی به آنها اشاره کرده اند و نیازی به تکرار ما نیست.

* برگرفته از نشریه تجارت فردا
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بودجه های عمرانی کشور در الیحه بودجه 96 
افزایش دوبرابری داشته است. آیا این مقدار 
آیا  است؟  امکانپذیر  عمل  در  بودجه  افزایش 
منابع تامین چنین بودجه ای در کشور موجود 

است؟
بودجه  رقم  بودجه سال 96 که  با الیحه  دررابطه 
عمومی آن 320 هزار میلیارد تومان است، اعتبارات 
عمرانی یا تملک دارایی سرمایه ای حدود 62 هزار 
و 700 میلیارد تومان برآورد شده که این مبلغ در 
قیاس با 57 هزار و 400 میلیارد تومان مصوب در 

سال 95 یک رشد 9/1 درصدی دارد. 
بـرآورد مـا ایـن اسـت کـه در سـال 95 باتوجـه به 
منابـع و مصـارف بودجـه، در عملکـرد اعتبـارات 
سـرمایه ای حـدود 48 هـزار و 300 میلیـارد تومان 
از مبلـغ مصـوب تحقق یابـد و این بدان معناسـت 
که در سـال 95 حدود 84 درصـد از آنچه قانونگذار 

گفتـه عملیاتی می شـود. 
الیحه  در  عمرانی  مبالغ  شد،  گفته  که  همانطور 
بودجه سال 96 حدود 9/1 درصد با رقم مصوب در 

بودجه 95 فاصله دارد؛ این درحالی است که این عدد 
نسبت به برآورد عملکرد سال 95 حدود 30 درصد 

رشد یافته است. 
ارقامی تنظیم  و  اعداد  براساس  الیحه  زمانی که 
می شود، بدین معنی است که اعداد مذکور در طراز 
منابع و مصارف قابل تحقق است و عملیاتی نشدن 
تحقق  عدم  از  ناشی  بودجه  برنامه  ارقام  و  اعداد 
منابع بودجه است. بنابراین باید دید آیا منابعی که 
در الیحه بودجه درنظر گرفته شده تحقق پذیر است 

یا خیر؟
درآمدهای  قسمت  در  ما  گفت  می شود  درمجموع 
عمومی از رشد زیادی برخوردار نیستیم؛ چراکه قرار 
افزوده  مالیاتی  درآمدهای  حجم  بر  چندان  نیست 
شود. دررابطه با نفت نیز باتوجه به افزایش قیمت در 
بازارهای جهانی، به نظر می رسد اعداد ذکرشده در 
الیحه قابل تحقق باشد؛ وانگهی در بند )ج( تبصره 
به این مطلب اشاره شده که اگر مقداری از درآمد 
نفت محقق نشد، دولت اجازه دارد به همان اند ازه 
از حساب ذخیره ارزی برداشت کرده یا اوراق منتشر 

کند. بنابراین باتوجه به این مالحظات می توان گفت 
چراکه  شد؛  خواهد  محقق   96 سال  بودجه  منابع 
درآمدهای مالیاتی چندان رشد نکرده و قابل تحقق 
نیز درصورت عدم تحقق  هستند و در حوزه نفت 
درآمد پیش بینی شده جایگزین هایی دیده شده است. 

علی رغم اینکه در بودجه سال 96 اعتبار وزارت 
نیرو افزایش یافته، سهم برق افزایشی نیافته 
جذب  برروی  کامال  دولت  می رسد  به نظر  و 
کرده  تکیه  خصوصی  بخش  سرمایه گذاری 
کافی  ظرفیت  خصوصی  بخش  در  آیا  است. 
برای سرمایه گذاری در صنعت برق می بینید؟ 
درصورت وجود این ظرفیت، وضعیت تضامین 
بازگشت  به  سرمایه گذاران  اعتماد  میزان  و 

سرمایه را چگونه ارزیابی می کنید؟
طبیعتا  دولت  اساسی  قانون   44 اصل  براساس 
نمی تواند در حوزه نیروگاهی سرمایه گذاری کند و 
تنها مجاز به سرمایه گذاری در بخش های توزیع و 
انتقال است. اینکه ما بتوانیم در حوزه برق وابستگی 

اخیرا الیحه بودجه 96 ازسوی دولت تقدیم مجلس 
شورای اسالمی شده است. از آنجا که الیحه بودجه 
مهم ترین برنامه اقتصادی کشور محسوب شده و بر 
وضعیت فعاالن اقتصادی کشور اثرات مستقیم می گذارد، 
مولفه ها و تغییرات آن برای این گروه از جامعه از 
حساسیت خاصی برخوردار است و فعاالن صنعت برق 
نیز به عنوان یکی از گروه های اقتصادی جامعه از این 
قاعده مستثنا نیستند. برهمین اساس به سراغ سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی کشور رفتیم که یکی از مهم ترین 
سازمان های موثر در روند تهیه بودجه است و طراحی 
نظام بودجه ریزی، تهیه و تدوین بودجه های ساالنه، 
ابالغ بودجه مصوب و تخصیص منابع ازجمله وظایف آن 
است. آنچه می خوانید گفت وگوی ستبران با امیر باقری، 
رییس امور برنامه ریزی اقتصاد کالن سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی کشور درخصوص الیحه بودجه سال 96 
و تسهیالت آن برای فعاالن اقتصادی به ویژه در بخش 
برق است.
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بیشتری به بخش غیردولتی داشته باشیم و اینکه آیا 
بخش غیردولتی می تواند بار نیازمندی های تامین و 
توزیع برق را برطرف کند، بستگی به این دارد که 
اصوال جریان سرمایه گذاری در کشور چه تغییراتی 
آیا تسهیالت  باید دید  به عبارت دیگر  پیدا کند. 
سیستم بانکی یا وضعیت بازار سرمایه بهبود خواهد 
یافت یا خیر؟ از نرخ سود بانکی کاسته می شود یا 
خیر؟ جریان ورود فاینانس و سرمایه های خارجی 
سامان پیدا می کند یا خیر؟ بنابراین بخشی از پاسخ 
این سوال به این مطلب برمی گردد که آیا شرایط 
 96 سال  در  غیردولتی  بخش  برای  مالی  تامین 

نسبت به وضعیت فعلی بهتر می شود یا خیر. 
سال 96 نخستین سال اجرای برنامه ششم توسعه 
تحقق  به منظور  توسعه  ششم  برنامه  در  است. 
منابع  تحقق  لزوم  بر  هدفگذاری شده  برنامه های 
باید  بنابراین  و  است  شده  تاکید  خارجی  مالی 
آیا  ایران  اقتصاد  فراز   و   نشیب های  به  باتوجه  دید 
در  اقتصادی  فعالیت  تمایلی  خارجی  سرمایه گذار 
به  خارجی  سرمایه گذاران  اگر حضور  دارد؟  ایران 
کشور به میزان کافی تحقق یابد، بدان معنی است 
که قسمتی از آنان به بازار برق نیز ورود می کنند و 
این بازار متحول خواهد شد. بر این اساس بخش 
دیگری از پاسخ این سوال به تعامالت بین المللی 

بازمی گردد. 
در رابطه با بحث تضامین نیز باید دید آیا رویه وزارت 
نیرو برای خرید تضمینی برق یا گارانتی هایی که این 
ارگان به بخش خصوصی برای ورود به بازار برق 
ارائه می کند، در سال 96 بهبود خواهد یافت یا خیر؟ 
آیا وزارت نیرو و زیرمجموعه های آن می توانند به 
اتکای منابع بودجه سال 96 مواردی را که از جنس 

گارانتی هستند، سروسامان دهند یا خیر؟
بحث بعدی هم منابع صندوق توسعه ملی است 
که باید درکنار منابع بانکی قرار گیرد و به بخش 

خصوصی کمک کند. 
درمجموع برداشت ما این است که کشور به سمت 
و  بانکی  سیستم  مالی،  منابع  تامین  مشکل  رفع 
بازار سرمایه درحال حرکت است؛ نمی شود گفت 
وضعیت خیلی خوبی داریم اما حرکت به آن سمت 
گفت  می توان  نیز  خارجی  منابع  به لحاظ  است. 
جهت گیری دولت مثبت است. همچنین صندوق 
توسعه ملی نیز رویکرد مثبتی به حمایت از بخش 
خصوصی دارد. دررابطه با تخصیص منابع به خرید 
تضمینی برق و تامین گارانتی نیز نگاه دولت مثبت 
است و حتی اولویت پرداخت های خود را در این 

زمینه قرار داده است. به عنوان مثال ما بندی در 
از محل  نیرو  وزارت  اگر  داریم که  بودجه  الیحه 
خرید تضمینی برق بدهکار شد، بدهی این سازمان 
بخش  اسالمی به  خزانه  اسناد  اوراق  ازطریق 
غیردولتی پرداخت شود. این خود نشانگر آن است 
که دولت در الیحه بودجه 96 به فعال تر ساختن 

بخش خصوصی نگاه داشته است.
نکته دیگری که فصل جدیدی در الیحه بودجه 
96 است و در لوایح قبلی سابقه نداشت این است 
که دولت در این الیحه اجازه گرفته است که تا 
سقف 10 هزار میلیارد تومان از منابع خود را صرف 

افزایش سرمایه بانک ها کند. 
دولت  که  بود  این شکل  به  این شرایط  از  پیش 
هر ریال بودجه عمرانی خود را صرف طرح های 
بنابراین هر ریال هزینه، به اند  عمرانی می کرد و 
می گذاشت؛  اثر  ایران  اقتصاد  در  ریال  یک  ازه 
ولی در الیحه بودجه 96 مقرر شده است تا یک 
ریال در بودجه عمرانی به سیستم بانکی وارد شود 
به  را  آن  برابر  بانک 8  و  یابد  افزایش  تا سرمایه 
بخش غیردولتی تسهیالت اعطا کند. بنابراین در 
اقتصاد  ریال در  ازه 8  به اند  ریال  مدل جدید هر 
کشور اثر خواهد گذاشت؛ چراکه بانک ها براساس 
قانون کفایت سرمایه می توانند اثرگذاری پول را در 

اقتصاد تا 8 برابر افزایش دهند.
می توانند  حتما  بانک ها  سرمایه  این  تزریق  با 
تسهیالت بیشتری به بخش غیردولتی اعطا کنند 
اینکه  بگذارند. ضمن  اقتصاد  در  فزاینده ای  اثر  و 
به  است  مقرر  که  اقتصاد  نیمه تمام  در طرح های 
مشارکت بخش غیردولتی گذاشته شود تا بخش 
دولتی و غیردولتی توأمان به تحرک و بهره برداری 
آن ها کمک کنند، می توان از محل سرمایه ای که 

نزد بانک گذاشته شده استفاده کرد. 
نوآوری  یک  شاهد   96 بودجه  در  اساس  براین 
هستیم که شامل اثرگذاری بیشتر منابع دولت در 
بخش  شدن  پویاتر  برای  علی الخصوص  اقتصاد 
بخش  به  واگذاری  قابل  طرح های  غیردولتی، 
این  البته  است.  مشارکتی  و طرح های  غیردولتی 
با  و  نیست  برق  بخش  به  مختص  تنها  بحث 
تمامی طرح های دولت ارتباط دارد اما حوزه مربوط 
فرصت  از  می تواند  نیز  برق  توزیع  و  تامین  به 

ایجادشده بهره گیری کند.

باتوجه به اینکه بودجه صنعت برق کشور  اندک 
و ناکافی است و ازسوی دیگر بودجه برخی 
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با  از بخش ها نظیر برخی موسسات فرهنگی 
درنظرگیری عملکرد آن ها بسیار زیاد است، از 
دیدگاه شما آیا توزیع بودجه میان بخش های 
مختلف کشور به صورت عادالنه انجام می شود؟ 
و  نقش  که  است  مطرح  جامعه  در  بحث  این 
جامعه  در  فرهنگی  نهادهای  از  برخی  اثرگذاری 
چگونه است. آنچه در الیحه بودجه می آید حاصل 
جمع بندی دولت است و برداشت دولت این است 
که حضور این نهادها در کشور مفید است؛ چون در 
غیر این صورت اعداد و ارقام مربوط به بودجه آن ها 
محدود می شد؛ ولی نکته مهم آن است که منابعی 
که در اختیار این نهادها قرار می گیرد به گونه درست 

استفاده شود.
سازمان برنامه و بودجه به دنبال آن است که ازطریق 
اجرای بودجه هدفمند که از آن با عنوان »بودجه ریزی 
مبتنی بر عملکرد« یاد می شود، سیستمی  را ایجاد 
کند که اعطا و تخصیص بودجه ها براساس عملکرد 
برنامه ها و اثرگذاری نهادها صورت گیرد. اگر موسسات 
فرهنگی که در سوال به آن ها اشاره شده و تحت لوای 
اسامی و عناوین مقدس تاسیس شده اند، به همراه سایر 
بخش ها در سیستم جدید قرار داده شوند، دیگر نباید 
دررابطه با هدررفت بودجه دغدغه ای داشته باشیم؛ 
چراکه همه بخش ها باید برای نیل به نتیجه مسیر 

کارآیی منابع را طی کنند.

چگونه   95 بودجه  با  درقیاس  را   96 بودجه 
متوجه  را  نقدی  اگر  دیگر  بیان  به  می بینید؟ 
بودجه 95 می دانید که الزم است در بودجه 96 

برطرف شود، بفرمایید.
رشدهای  که  بود  این   95 بودجه  نکات  از  یکی 
به نظر  واقعی  مالیاتی  درآمد  حوزه  در  منظورشده 
نمی آمد. با نگاهی به عملکردها مشخص می شود 
مالیاتی مصوب  درآمدهای  درصد  از 88  بیش  که 
یعنی  این  و  نمی افتد  اتفاق   95 بودجه  قانون  در 
درآمد مالیاتی 12 درصد زیر مصوبه است و بنابراین 
را  مالیاتی  درآمدهای  تصویب،  زمان  در  قانونگذار 
بیش از اند ازه درنظر گرفته است. این امر به عنوان 
نقطه ضعفی برای بودجه 95 تلقی شد که ما تالش 
و  کرده  اصالح  را  آن   96 سال  بودجه  در  کردیم 
هم  تا  ببنیم  محدودتر  را  مالیاتی  درآمدهای  رشد 
بر  کمتری  اقتصادی  فشار  و هم  باشد  تحقق پذیر 

مردم وارد آید.
نکته بعدی در بودجه سال 95 برخی از منابع بود که 
از ابتدا عدم امکانپذیری آن ها مشخص بود. ما حتی 

درنظرگرفته شده  منابع  از  برخی  که  کردیم  اعالم 
وجود ندارد اما به هرحال الیحه در مجموعه تصویب 
شد. اکنون کوشش می کنیم در بودجه 96 اینگونه 

موارد درج نشود. 
نکته ویژه دیگری که به نظرم می رسد، رقم باالی 
اوراق بهاداری است که در بودجه سال 95 باتوجه به 
اصالحیه بودجه توسط دولت فروخته شد و در بودجه 
96 مجبور هستیم سود آن را ببینیم؛ درنتیجه باری 
از بودجه 95 به بودجه 96 منتقل شده است؛ چراکه 
اگر نخواهیم سود یا بازپرداخت این اوراق را ببینیم، 
به دولت بعد موکول می شود که این امر قطعا قابل 

پذیرش نیست. 
البته حجم زیاد اوراق که در سال 95 به فروش رفته 
است، درراستای پرداخت بدهی های دولت صورت 
گرفته و اقدامی مثبت محسوب می شود اما به هرحال 
بار آن به سال 96 منتقل شده که باید جبران شود. 
درمجموع می توان گفت الیحه بودجه دولت در سال 
با نگاه  با مردم درگیر است،  96 در حوزه هایی که 
افزایش تولید و اشتغال و صیانت از فضای کسب وکار 
کشور تنظیم شده است و مثال آن رشد محدود درآمد 
مالیاتی نسبت به سال های گذشته است. همچنین 
در این الیحه سعی شده بخش های تملک دارایی 
و سرمایه ای پروژه ها مقداری پررنگ تر شده و سهم 
آن افزایش یابد؛ البته در بخش هایی مثل درآمد نفتی 

ابزارهای جبرانی درکنار آن لحاظ شده است. 
شده  انجام   96 بودجه  در  که  نوآوری هایی  ضمنا 
سابقه  گذشته  در  که  است  مهم  نکات  دیگر  از 
نداشت. همانطور که گفته شد، یکی از نمونه های 
این موضوع 10 هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه 
بانک هاست؛ ضمن اینکه در الیحه بودجه 96 دولت 
از مجلس اجازه گرفته است تا بتواند تامین مالی و 
فاینانس هایی را که بخش غیردولتی از خارج فراهم 
می سازد، تضمین کند. باتوجه به تحوالت بین المللی 
ایران  غیردولتی  بخش  به  بخواهد  فاینانسری  اگر 
و  گارانتی  دولت  ازسوی  باید  حتما  دهد،  فاینانس 
تضمین داشته باشد اما چنین کاری در ایران معمول 
نیست. در این زمینه دولت با دو گزینه مواجه بود؛ 
رویکرد اول این بود که باتوجه به عدم انتفاع مالی 
دولت از محل فعالیت بخش خصوصی در این کار 
ورود نکند و تضمینی به فاینانسرهای خارجی ارائه 
ندهد؛ گزینه دوم هم همراهی و همکاری با بخش 
خصوصی بود که دولت روش دوم را انتخاب کرد تا 
بخش غیردولتی بتواند از مسیر فاینانس ها استفاده 

کرده و رشد اقتصادی داشته باشد.  

باتوجه به تحوالت بین المللی 
اگر فاینانسری بخواهد به بخش 

غیردولتی ایران فاینانس دهد، حتما 
باید ازسوی دولت گارانتی و تضمین 
داشته باشد اما چنین کاری در ایران 

معمول نیست.

بـودجـه 96 و دست خـالی صنعت بـرق

در الیحه بودجه 96 دولت از مجلس 
اجازه گرفته است تا بتواند تامین 
مالی و فاینانس هایی را که بخش 

غیردولتی از خارج فراهم می سازد، 
تضمین کند. 
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باتوجه به رشد 4 درصدی سهم وزارت نیرو در 
بودجه 96 و رقم 7 هزار و 200 میلیارد تومانی 
ردیف اعتباری برق و آب، تصور می کنید در سال 
آینده وزارت نیرو قادر به تعریف پروژه های جدید 

برای صنعت برق کشور باشد؟
ابتدا اجازه دهید رقم اعالم شده را کمی تصحیح کنم؛ 
از رقم هفت هزار و 200 میلیارد تومان سهم وزارت 
نیرو، 405 میلیارد تومان مربوط به صنعت برق )بدون 
است  برق آبی(  نیروگاه های  اعتبارات  گرفتن  نظر  در 
که نسبت به سال قبل حدود 30 درصد کاهش یافته 
از درآمد عمومی در  برق  بنابراین سهم صنعت  است. 
سال 1396 نه تنها افزایش نیافته بلکه کاهش یافته 
است؛ که باتوجه به کاهش سهم دولت از عواید نفتی ـ  
به دلیل افزایش سهم صندوق توسعه ملی از 20 درصد 
مندرج در الیحه بودجه 1396 به 30 درصد در زمان 
بررسی الیحه برنامه ششم ـ این موضوع قاعدتا کاهش 
مجدد اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای 
را در پی خواهد داشت؛ درنتیجه اولویت اول صنعت 
برق علی القاعده تکمیل پروژه های ضروری در دست 

اقدام است. 
البته طرح های تملک دارایی های سرمایه ای )طرح های 
است  دولت  سرمایه گذاری های  از  بخشی  عمرانی( 
و  می کند  پیدا  ظهور  زیرساخت  حوزه  در  اغلب  که 

صنعت برق صرفا برای تأمین بخشی از منابع ساالنه 
سرمایه گذاری از درآمد عمومی استفاده می کند؛ بنابراین 
این موضوع به معنی کاهش کل بودجه صنعت برق 
نیست اما مطلبی که نگرانی ها را در این بخش تشدید 
می کند، عدم تخصیص اعتبارات اینگونه طرح هاست؛ 
اعتبارات درآمد عمومی، طرح های  از  همین طور که 
زمینه  در  برق  صنعت  سرمایه ای  دارایی های  تملک 
طرح های نیروگاهی، طرح های توسعه شبکه انتقال و 
فوق توزیع نیروی برق و ... طی دوره نه ماهه سال 
است  نگرفته  صورت  تخصیصی  هیچ گونه  جاری 
و  پیمانکاران  به  بدهی  افزایش  موجب  امر  این  که 
تامین کنندگان کاال و خدمات شده است؛ به طوری که 
از  بهره برداری  و  شده  متوقف  یا  کند  بعضا  پروژه ها 

برخی از پروژه ها با تاخیر مواجه شده است.

باتوجـه بـه اینکـه وزارت نیـرو طبـق الیحـه 
بودجـه 96 تصمیـم دارد پنـج تومـان از بهـای 
هـر کیلـووات سـاعت بـرق را بـه برق رسـانی 
روسـتایی و خریـد تضمینـی بـرق تجدیدپذیر 
اختصـاص دهـد، فکـر می کنیـد گشایشـی در 

داد؟  خواهـد  رخ  دو حـوزه  ایـن  پروژه هـای 
سال  )یعنی  برق  عوارض  موضوع  تصویب  زمان  از 
1392( در کل گشایش بسیار خوبی در تأمین اعتبار 

الیحه بودجه 96 هم به مجلس رسید 
و آثار حمایت از صنعت برق کشور در 
آن چندان قابل مشاهده نیست. صنعتی 
که با مقادیر زیادی بدهی دولت مواجه 
است و ازسوی دیگر درنهایت شگفتی 
هزینه های آن بیش از درآمدهایش 
است؛ چنانکه به گفته بسیاری از فعاالن 
صنعت برق هر کیلووات ساعت برقی 
که به فروش می رسد، به جای سوددهی 
بر ضرر و زیان این صنعت می افزاید. 
اما در این میان مسئوالن وزارت نیرو 
و شرکت توانیر شرایط را تا این اند 
ازه تیره و تار نمی بینند و بااشاره به 
ظرفیت های الیحه بودجه 96 برخی 
از ابزارهای مالی را جایگزین هایی 
مناسب برای کمبود نقدینگی صنعت 
برق کشور می دانند. درهرحال فارغ 
از پیش بینی های سیاه و سفید، اینکه 
درواقعیت چه شرایطی اتفاق بیفتد به 
عملکرد دولت و وزارت نیرو بستگی 
داشته و درطول سال 96 مشخص 
خواهد شد. زهره کرمانشاهی، مدیرکل 
دفتر بودجه و بررسی های اقتصادی 
شرکت توانیر در گفت وگو با ستبران 
ظرفیت های الیحه بودجه 96 را 
بازمی شمارد.

بـودجـه 96 و دست خـالی صنعت بـرق
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پذیرفته  تجدیدپذیر صورت  و  روستایی  پروژه های 
است. واقعیت این است که وضعیت برق روستاها 
است.  شده  متحول  عوارض  این  دریافت  زمان  از 
همان طور که اطالع دارید در حوزه برق روستایی 
بخش  دو  در  برق  عوارض  موضوع  حمایت های 
صورت می پذیرد که یکی برق رسانی به روستاهای 
شبکه های  اصالح  و  توسعه  دیگری  و  برق  بدون 
توزیع روستایی موجود است. فقط در سال گذشته 
اول  بخش  در  توانستیم  برق  عوارض  محل  از  ما 
468 روستا با حدود پنج هزار و 400 خانوار را دارای 
برق کنیم و در بخش دوم بالغ بر 64 هزار و 500 
مشترک روستایی که در انتظار برق بودند از نعمت 
بدین منظور هزار و 350  برخوردار شدند که  برق 
نصب  روستایی  ترانس   654 و  خط  کیلومتر  هزار 
 2 بر  بالغ  سال  یک  این  در  همچنین  است.  شده 
هزار کیلومتر شبکه برق روستایی و هزار دستگاه 
ترانس با قدرت حدود 140 هزار کیلوولت آمپر که 
عمدتا دچار مشکل بودند، اصالح و بازسازی شده اند. 
دارد،  وجود  روستاها  در  که  دیگری  مشکل 
بالغ  گذشته  سال  در  آن هاست.  روشنایی  بحث 
روستاها  در  روشنایی  چراغ  دستگاه  هزار   97 بر 
به 207 هزار دستگاه کنتور  نزدیک  نصب شده و 
است.  شده  تعویض  روستایی  الکترومکانیکی 
ضمنا بخشی از هزینه های احداث پست های فوق 
توزیع روستایی نیز از این محل تامین شده است. 
باتوجه به اینکه در حوزه برق روستایی و همچنین 
وضعیت  با  زیادی  فاصله  تجدیدپذیر  انرژی های 
به  ریال   30 از  عوارض  افزایش  داریم،  ایده آل 
را  این حوزه ها  بیشتر در  اقدامات  اجرای  50 ریال 
امکانپذیر می کند. باید توجه داشت که اگر توسعه 
انتخاب  یک  به عنوان  قبال  تجدیدپذیر  انرژی های 
مطرح بود، درحال حاضر باتوجه به شرایط اقلیمی و 
زیست محیطی به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر 
مطرح است؛ درنتیجه موضوع افزایش عوارض برق 
در کنار مدیریت کارآمد می تواند یک تحول اساسی 
بخش  از  تضمینی  خرید  قالب  در  زمینه  این  در 

خصوصی ایجاد کند.

وزارت  دولتی  اعتبار  حداکثر  اینکه  به  باتوجه 
هزار   10 آتی  سال  بودجه  الیحه  در  نیرو 
میلیارد تومان است و صنعت برق برای تکمیل 
طرح های نیمه تمام و قراردادهای متوقف خود 
به 200 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، به 
نیرو کامال بر روی جذب  نظر می رسد وزارت 

سرمایه گذاران بخش خصوصی تمرکز کرده 
ظرفیتی  چنین  خصوصی  بخش  در  آیا  است. 
برای سرمایه گذاری در صنعت برق می بینید؟ 
درصورت وجود این ظرفیت، وضعیت تضامین 
بازگشت  به  سرمایه گذاران  اعتماد  میزان  و 

سرمایه را چگونه ارزیابی می کنید؟
به نظر می رسد نه تنها در صنعت برق؛ بلکه در کل 
از  استفاده  وضعیت  این  از  برون رفت  راه  کشور 
سرمایه های بخش خصوصی است که برای استفاده 
فراهم سازی  بسترها  باید  بخش  این  سرمایه  از 
قانونی،  بسترهای  ایجاد  درراستای  دولت  شود. 
درجهت  کارآمد  اجرایی  سازوکارهای  تدوین 
ایجاد  و  مالی  منابع  تامین  مدیریت،  به کارگیری 
ظرفیت اجرایی بخش غیر دولتی داخلی و خارجی 
یا  کاالها  تامین  و  تولید  در  سرمایه گذاری  برای 
مشارکت  نهایی الیحه   درحال جمع بندی  خدمات 
عمومی ـ خصوصی است که درصورت اعمال نظرات 
سرمایه گذاری  موانع  برداشتن  جهت  برق  صنعت 
فوق  و  انتقال  شبکه  توسعه  در  خصوصی  بخش 
آینده  در  مذکور  تصویب الیحه  درنهایت  و  توزیع 
برق  صنعت  در  مالحظه ای  قابل  نتایج  شاهد 
خواهیم بود. الزم به ذکر است در این برهه استفاده 
نیز   ... و  فاینانس  قالب  در  از سرمایه های خارجی 
ضروری به نظر می رسد که البته حداکثر استفاده از 
توان فنی و مهندسی داخل در این زمینه بایستی 

به دقت مد نظر قرار گیرد.

ردیف های  از  بسیاری  نیرو  وزیر  گفته  مطابق 
بودجه مربوط به صنعت برق در الیحه بودجه 
96 کاهش یافته و شرکت های استانی بایستی 
برای تامین مالی پروژه های عمرانی خود نسبت 
به جذب سرمایه گذار از بخش خصوصی اقدام 
کنند. سوال این است که باوجود افزایش 200 
هزار میلیارد تومانی بودجه سال 96 نسبت به 
سال جاری، همچنین باتوجه به بدهی انباشته 
وزارت نیرو به صنعت برق و نتیجتا ورشکستگی 
تعداد زیادی از بنگاه های فعال این صنعت چرا 

سهم برق از بودجه کاهش یافته است؟
 1396 سال  بودجه  در  دارید  اطالع  که  همانطور 
و  زیست  محیط  فاضالب،  آب،  دولت  اولویت 
توسعه شبکه ریلی است. بدیهی است که سازمان 
برنامه و بودجه باتوجه به منابع محدود دولت برای 
افزایش منابع این بخش ها، منابع بخش های دیگر را 
کاهش دهد. ولی آنچه مسلم است باتوجه به اینکه 

سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت تاسیسات انتقال 
سیاست های  اجرای  قانون  استناد  به  برق  نیروی 
دولت  توسط  می بایست  اساسی  قانون   )44( اصل 
صورت پذیرد، در این بخش صنعت برق با مشکالت 

عدیده ای مواجه خواهد شد.

برای   96 بودجه  الیحه  در  اینکه  به  باتوجه 
بخش برق وابستگی چندانی به بودجه دولتی 
مالی  تامین  است  مقرر  و  نشده  پیش بینی 
بهادار،  اوراق  فروش  محل  از  اغلب  پروژه ها 
اسناد خزانه و سرمایه گذاری بخش خصوصی 
انجام شود، بدهی ها و مطالبات انباشته فعاالن 
صنعت برق از وزارت نیرو چطور تامین خواهد 

شد؟
برای بازپرداخت بدهی ها و مطالبات فعاالن صنعت 
 1396 سال  بودجه  الیحه  در  ظرفیت هایی  برق 
بتوانیم  هستیم  امیدوار  که  است  شده  پیش بینی 

استفاده مطلوبی از آن ها داشته باشیم.
مثال در بند )الف( تبصره )2( پیش بینی مبلغ 500 
از  حمایت  قانون   )2( ماده  اجرای  در  ریال  میلیارد 
صنعت برق کشور صورت گرفته است که درصورت 
تحقق آن امکان هزینه در تکمیل بخشی از طرح های 
نیمه تمام صنعت برق فراهم خواهد شد. ضمن اینکه 
پیش بینی این رقم تنها برای این بوده است که دولت 
ماده قانونی فوق را اجرایی ساخته و در قوانین بودجه 

ردپایی از اجرای این ماده داشته باشد.
در بند )الف( تبصره )5(، امکان انتشار اوراق مشارکت 
پیش بینی شده است که از این محل برای فروش 
بالغ بر 3 هزار میلیارد تومان به صنعت برق درسال 

آتی برنامه ریزی صورت گرفته است.
اوراق  واگذاری  امکان   ،)5( تبصره  )ج(  بند  در 
جمله  از  طلبکاران،  به  فروش نرفته  مشارکت 

طلبکاران صنعت برق فراهم شده است.
خزانه  اسناد  انتشار  امکان   )5( تبصره  بند)ه(  در 
اسالمی در ازای مطالبات معوقه ناشی از مابه التفاوت 
قیمت برق به فروشندگان برق و طلبکاران طرح های 
تملک داراریی های سرمایه ای پیش  بینی شده است.

در بند )و( تبصره )5( نیز امکان انتشار اوراق تسویه 
خزانه برای تسویه بدهی های دولت پیش بینی شده 
است که امکان استفاده از این ظرفیت نیز در قالب 
تسویه آن دسته از بدهی های بخش خصوصی به 
دولت که به شرکت های دولتی منتقل می شود، با 
بدهی دولت به شرکت های مذکور بابت مابه التفاوت 

قیمت برق فراهم خواهد بود. 
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باتوجه به اینکه وزارت نیرو طبق الیحه بودجه 96 تصمیم دارد 5 تومان از 
بهای هر کیلووات ساعت برق را به برق رسانی روستایی و خرید تضمینی 
برق تجدیدپذیر اختصاص دهد، فکر می کنید گشایشی در پروژه های این 

دو حوزه رخ خواهد داد؟ 
از سال 92 که عوارض برق در قوانین بودجه درج شد، در سرمایه گذاری حوزه 
برق روستایی و تجدیدپذیر شاهد تحول و پویایی بوده ایم و نمود آن نیز در جهش 
حوزه  فعاالن  و  توزیع  شرکت های  پیمانکاران  به  روستایی  برق  دستورکارهای 

تجدیدپذیر قابل رویت است.  
البته نیازهای برق روستایی و تجدیدپذیر بسیار بیشتر از این اعداد و ارقام است. 
قابلیت فعالیت و سرمایه گذاری در این دو حوزه فراوان است و باتوجه به اینکه 
به دلیل اولویت های حاد سایر بخش ها، پیش از این به این حوزه ها آنگونه که باید 
و شاید توجه نمی شد، اختصاص منابع عوارض برق سبب ایجاد تحرک در آن ها 
شده است. اگر این عوارض 5 تومانی در بودجه سال 96 تصویب شود، قطعا در 
بود.  بیشتر خواهیم  با شیب  روند صعودی  این دو حوزه شاهد یک  فعالیت های 
درصورت تصویب این بودجه، برای سرمایه گذاران بخش تجدیدپذیر درخصوص 
دریافت مابه التفاوت قیمت تمام شده و نرخ فروش اطمینان خاطر ایجاد می شود و 
در حوزه برق روستایی نیز مسائلی درزمینه بهینه سازی و تامین برق برای متقاضیان 

جدید تاحد زیادی برطرف خواهد شد. 

آیا بودجه برق روستایی و انرژی تجدیدپذیر تنها ازطریق قبض مشترکان 
تامین می شود؟

در سال هایی که برای برق روستایی و تجدیدپذیر عوارضی در قبوض مشترکان 

بودجه درحقیقت فهرستی از تمام هزینه ها و درآمدهای هر کشور  
است که طی تنظیم آن سرنوشت یک سال ملت ها رقم می خورد 
و بنابراین در تهیه آن می بایست ارگان های گوناگون و بخش های 
مختلف جامعه از زوایای گوناگون مورد بررسی قرار گیرد تا کشور 
به سمت پیشرفت و ترقی حرکت کند؛ چنانکه در صفحات نخست 
الیحه 96 نیز از امام علی )ع( نقل شده است: »برنامه ریزی 
درست )اقتصادی(، مال اند ک را افزایش می دهد و برنامه ریزی 
نادرست، مال فراوان را نابود می کند«. سال هاست که درآمد 
صنعت برق به دلیل تصمیمات دولت رشد منفی به خود گرفته و 
همین امر سبب شده نگاه بخش خصوصی بیش از پیش به دولت 
و منابع سرمایه ای آن باشد؛  با این وجود از الیحه بودجه سال 
96 برمی آید که بازهم منابع چندانی به صنعت برق تعلق نخواهد 
گرفت. در این شماره مسعود خانی، مدیرکل دفتر تامین منابع مالی 
شرکت توانیر طی گفت وگو با ستبران چندوچون بودجه 96 را مورد 
بررسی قرار می دهد. 

درج نمی شد باتوجه به ضرورت ها به این دو حوزه منابعی تزریق می شد اما این 
کار به طور مداوم، با برنامه ریزی و دقیق انجام نمی گرفت. اختصاص عوارض 

موجب کار مداوم و با برنامه در این حوزه ها شد. 
از سال 92 بابت هر کیلووات ساعت برق 3 تومان به منظور برق رسانی روستایی 
و خرید تضمینی برق تجدیدپذیر از مشترکین دریافت شد و باتوجه به اینکه 
در الیحه بودجه 96 مقرر شده 2 تومان به بودجه برق روستایی و تجدیدپذیر 
بابت هرکیلووات ساعت برق 5 تومان روی قبض  اضافه شود و درمجموع 
میلیارد   100 و  هزار  بودجه  این  تصویب  درصورت  شود،  درج  مشترکین 
تومانی ازسوی نمایندگان مجلس شورای اسالمی بالفاصله برنامه عملیاتی 
هردو حوزه مشخص می شود و هر شرکت متوجه می شود چه فعالیت هایی 
را در دست اقدام قرار دهد. در سال جاری نیز صددرصد برنامه های حوزه 
برق روستایی و تجدیدپذیر اجرایی شد؛ چراکه درخصوص تامین منابع آن ها 

اطمینان خاطر وجود داشت.

و  روستایی  برق  جدید  بودجه  با  که  است  آن  از  حاکی  شنیده ها 
تجدیدپذیر 20 درصد از برق شرکت های دولتی تامین خواهد شد. آیا 

این مطلب را تصدیق می کنید؟
دولت براساس یک مصوبه به دستگاه های دولتی تکلیف کرده تا 20 درصد 
از برق خود را از انرژی های تجدیدپذیر تامین کنند و اگر دستگاه  ها در مهلت 
مقرر این اقدام را انجام ندهند، قیمت برق آن ها افزایش خواهد یافت. اما منابع 
تجدیدپذیر متعلق به همه تولیدکنندگان است و مقرر است درراستای تامین 

مابه التفاوت قیمت خرید تضمینی برق تجدیدپذیر به کار رود. 
هر تولیدکننده ای که از محل منابع خود سرمایه گذاری کند و برق تجدیدپذیر 
تولید کند، ما را در قالب قراردادی که با سازمان انرژی های نو ایران )سانا( 
منعقد می کند، مکلف می سازد برق او را با قیمت های تضمینی خریداری کنیم. 
باتوجه به اینکه قیمت های تضمینی با قیمت های فروش برق فاصله زیادی 
دارد، مابه التفاوت از این محل تامین می شود. دستگاه های اجرایی نیز مثل بقیه 
آحاد مردم می توانند از محل منابع خود برق تجدیدپذیر تولید کرده و آن را طی 

قراردادی به وزارت نیرو بفروشند.  
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وزارت  دولتی  اعتبار  حداکثر  اینکه  به  باتوجه 
نیرو در الیحه بودجه سال آتی 10 هزار میلیارد 
تومان است، از این مبلغ چه مقدار به صنعت 

برق تعلق خواهد گرفت؟
است.  آب  صنعت  مختص  بودجه  این  عمده 
برای  و  بوده  خودکفا  عمدتاً  ابتدا  از  برق  صنعت 
منابع  از  چندانی  استفاده  خود  سرمایه گذاری های 
برای  برق  صنعت  است.  نمی کرده  عمومی  دولت 
از  ناشی  منابع  محل  از  همواره  خود  فعالیت های 
می کرده  استفاده  آن  درآمدهای  و  برق  فروش 
است. در مقابل برق، صنعت آب قرار دارد که کامال 
معکوس بوده و تقریبا همه فعالیت های عمرانی آن 
از محل بودجه عمرانی دولت تامین می شده است. 

مادر  شرکت  تولید،  بخش  بودجه  خصوص  در 
و  بوده  مسئول  حرارتی  برق  تولید  تخصصی 
انتقال  بخش  با  دررابطه  اما  دارد  دقیق  اطالعات 
و  فوق توزیع باید بگویم کمتر از 10 درصد از کل 
انتقال و  نیاز در شبکه  بودجه سرمایه گذاری مورد 
تامین می شود؛  منابع عمومی بودجه  از  توزیع  فوق 
ضمن اینکه عملکرد دریافتی نیز در سال های اخیر 
متوسط در حدود 20 درصد از این مبلغ بوده است و 
بیش از 95 درصد از سرمایه گذاری های این حوزه از 

محل منابع داخلی تامین می شود.
پروژه های  اجرای  راستای  در  توزیع  البته در حوزه 
منابع  تامین  نیز  استانی  اعتبارات  محل  از  استانی 
کل  از  بسیار  اندکی  سهم  هم  آن  که  می شوند 

اعتبارات مورد نیاز بخش توزیع است. 

باتوجه به بدهی های قابل توجه وزارت نیرو به 
صنعت برق و نظر به اینکه صنعت برق برای 
تکمیل طرح های نیمه تمام و قراردادهای متوقف 
خود به 200 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، 

چرا باید سهم برق تا این حد اند ک باشد؟
تجهیزات  تامین کنندگان  و  پیمانکاران  به  هم  ما 
سرمایه گذاری  به  زیادی  نیاز  هم  و  داریم  بدهی 
بودجه ای  منابع  کمبود  به  باتوجه  بنابراین  داریم؛ 
می بایست به منابع فروش برق اتکا کنیم اما این 
منابع نیز عمدتا صرف نیازهای جاری شده و مازاد 
قابل توجهی را برای سرمایه گذاری باقی نمی گذارد؛ 
سرمایه گذاری ها  بیشتر  که  است  اساس  برهمین 
جدید  مشترکین  از  دریافتی  انشعاب  از محل حق 
تسهیالت  مشارکت،  اوراق  البته  می گیرد؛  صورت 
نیز  گذشته  سنوات  در  خارجی  و  داخلی  بانکی 
برق  صنعت  به  مالی  تامین  راستای  در  تاحدودی 

کمک می کند.

ما پیش از این درخواست هایی مبنی بر افزایش اعتبار 
بخش برق داشته ایم اما باتوجه به محدودیت های 
سایر  عمرانی  نیازهای  و  عمومی  دولت  منابع 
مبالغ  از  بیش  تاکنون  اقتصادی کشور  بخش های 
سهم  می دانم  بعید  و  است  نشده  محقق  فعلی 
برق به طور ناگهانی افزایش چشمگیر یابد. به نظر 
می رسد باید درصدد آن باشیم که با متعادل سازی 
سال های  همچون  مشترکین  به  برق  فروش  نرخ 
ماقبل دهه 80  از درآمدهای داخلی جریان نقدی 
مطمئنی ایجاد کنیم تا قادر شویم سرمایه گذاری ها 
را بدون وابستگی به منابع دولتی انجام دهیم. البته 
الزمه این کار این است که به ما اجازه افزایش نرخ 
داده شود که این امر تاکنون به درستی پیش نرفته 
و همواره چندین پله از نیازهای خود عقب بوده ایم. 
متاسفانه باید گفت اگر شرایط فعلی همچنان ادامه 
یابد، بسیاری از نیازهای سرمایه گذاری صنعت برق 

کشور با چالش مواجه خواهد شد. 

چانه زنی  امکان  نیرو  وزارت  برای  هیچ گاه  آیا 
درخصوص افزایش اعتبار وزارت نیرو و سهم 
یک  برای  حداقل  تا  است  نداشته  وجود  برق 
سال بودجه بیشتری از دولت گرفته و مشکالت 

روبه افزایش این صنعت را برطرف سازد؟
اعتبارات برق در برنامه بودجه از زیرمجموعه های 
سازمان  در  اینکه  به  باتوجه  و  است  انرژی  فصل 
به  ابتدا  این است که  روال  بودجه کشور  و  برنامه 
تعیین  کلی  اعتباری  بودجه  فصول  برای  ساکن 
به  ما  سهم  یک باره  افزایش  حقیقت  در  می کنند، 
معنی کاهش سهم بخش های دیگر در فصل انرژی 
مانند  انرژی  فصل  دیگر  بخش های  طبعا  است. 
انرژی اتمی یا نفت و گاز نیز از اعتبارات سهم ثابتی 
دارند که اگر با کاهش روبه رو شود اعتراضات آنان 
را برمی انگیزد. مگراینکه تحرکی در کالن اقتصاد 
کشور شکل گیرد تا اعتبارات عمومی دولت افزایش 
یابد که در سنوات گذشته باتوجه به مشکالت ناشی 
عمال  دولت  اقتصادی  رشد  کاهش  و  تحریم  از 
حتی  و  نداشته  عمرانی  پروژه های  برای  منابعی 
مجبور شده منابع عمومی  را تنها صرف امور جاری 
مثل حقوق کارمندان، آموزش و پرورش، بهداشت 

و نظایر آن کند.
بسیاری از بخش های دیگر دولت نیز شرایط صنعت 
برق را دارند که به دلیل محدودیت های دولت بودجه 
آن ها افزایش نیافته است. پیشنهاد وزارت نیرو این 
است که با تعدیل نرخ برق منابع داخلی ایجاد شود 
اینکه  شود؛ ضمن  وارد  کمتری  فشار  دولت  به  تا 

افزایش تعرفه برق باتوجه به سهم ناچیز آن در سبد 
و   صنایع  در  تولید  هزینه های  خانوار،  هزینه های 
خدمات فشار چندانی را متوجه مردم و اقتصاد نکرده 
و با مدیریت در نحوه افزایش تعرفه ها قابل پذیرش 
برای جامعه خواهد بود. این راهکار بهتری بوده و 
برنامه ریزی و  به یک منبع درآمدی مستمر، قابل 

مطمئن تبدیل خواهد شد. 

تصور می کنید در سال آتی افزایش چشمگیری 
در تعرفه برق اتفاق بیفتد؟

آنچه  بود.  دید سیاست های دولت چه خواهد  باید 
برق  فروش  قیمت  که  است  این  دارد  حقیقت 
سازمان  اعالمی ازسوی  تمام شده  هزینه  به  نسبت 
حسابرسی کمتر است و قاعدتا برای تامین هزینه ها 
و به منظور اینکه کمبود منابع منجر به انباشت بدهی 
وزارت نیرو به پیمانکاران و فروشندگان تجهیزات 
ـ     حداقل  نشود، همواره تقاضای افزایش تعرفه ها را 
تا سقفی معادل هزینه تمام شده  ـ داشته ایم؛ ولی در 
این چند سال سیاست های دولت افزایش قیمت برق 

را تا این سقف محقق نساخته است.

فرایند  در  نیرو  وزارت  می گویند  برخی 
بودجه گیری نسبت به برخی ارگان ها ضعیف تر 
عمل می کند و به اصطالح زور دیگر ارگان ها بر 
با  دررابطه  دیدگاه شما  نیرو می چربد.  وزارت 

این رویکرد چیست؟
نیاز بخش هایی مثل حقوق کارمندان یا سالمت و 
این  در  و  دولت هاست  همه  اولویت های  از  درمان 
فرایند بحث زورآزمایی مطرح نیست. زمانی که یک 
دولت دچار کمبود منابع باشد، طبیعتا بودجه محدود 
خود را به بخش های حساس تر اختصاص می دهد. 
حقوق  پرداخت  در  تاخیر  روز  چند  مثال  طور  به 
و  را دچار مشکل ساخته  نفر  میلیون ها  فرهنگیان 
بخش مهمی  از جامعه را دچار چالش می کند. بخش 
مهم  اولویت های  از  دیگر  نمونه ای  نیز  سالمت 
دولت هاست. بنابراین بودجه ریزی دولت از اصولی 

منطقی تبعیت می کند.

به نظر  برق،  صنعت  ناچیز  بودجه  به  باتوجه 
می رسد این صنعت باید کامال بر روی جذب 
کند.  تمرکز  خصوصی  بخش  سرمایه گذاران 
آیا برای سرمایه گذاری در صنعت برق چنین 
ظرفیتی در بخش خصوصی می بینید؟ درصورت 
این ظرفیت، وضعیت تضامین و میزان  وجود 
بازگشت سرمایه را  به  اعتماد سرمایه گذاران 
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چگونه ارزیابی می کنید؟
نیروگاه ها  و  برق  تولید  مثل  حوزه هایی  در 
رفته ایم،  خصوصی سازی  سمت  به  که 
علی رغم محدودیت های پرداخت بهای برق 
و  نیروگاه سازی  فعالیت های  شده،  خریداری 
پررونق  موجود  نیروگاه های  فروش  و  خرید 
صنعت  این  در  خصوصی  بخش  و  بوده 
به جز  است.  فعال تر  صنایع  بیشتر  به  نسبت 
صادراتی  بازار  به دلیل  پتروشیمی که  صنعت 
سایر  در  است،  برخوردار  خاصی  جذابیت  از 
شاید  زیرساختی  سنگین  سرمایه گذاری های 
در  خصوصی  بخش  مشارکت  گفت  بتوان 

صنعت برق در رده اول قرار دارد. 
سرمایه گذاری  با  نیروگاه ها  حال  حاضر  در 
معموال باالتر از 300 میلیارد تومان تاسیس 
می شوند و با این وجود شرکت های خصوصی 
به  نزدیک  هستند.  نیروگاه  دارای  متعددی 
ازطریق  ما  فعلی  برق  تولید  از  درصد   50
و  می شود  تامین  غیردولتی  نیروگاه های 
همه این موارد نشانگر آن است که صنعت 
برق توانسته است یک فضای مناسب برای 
تولید  حوزه  در  خصوصی  بخش  مشارکت 
چنین  سال 84  از  پیش  چنانکه  کند؛  ایجاد 
کسب  وکاری را در بخش تولید کشور شاهد 

نبودیم.
اکنون تولید برق نیروگاهی یکی از کسب  و 
کارهای شناخته شده است. خوشبختانه ما قادر 
ویژه،  ساختارهای  و  ضوابط  ایجاد  با  شدیم 
امکان سازی تعیین نرخ خرید تضمینی، تعیین 
نرخ ها در بازار برق و سایر شرایط این بخش 
صددرصد دولتی را به جایگاهی برسانیم که 
50 درصد آن غیردولتی شود. برای آینده نیز 
سیاست های  براساس  که   است  این  برنامه 
اصل 44 قانون اساسی این 50 درصد را به 

سقف 80 درصد برسانیم.
مطابق  توزیع  فوق  و  انتقال  بخش 
یک  اساسی  قانون   44 اصل  سیاست های 
فعالیت حاکمیتی محسوب می شود و بنابراین 
نمی بایست به بخش خصوصی واگذار شود. 
در این زمینه بخش خصوصی تنها می تواند 
به عنوان مجری کار در زمان احداث فعالیت 
کند یا برخی از فعالیت های بهره برداری را به 

انجام رساند.
که  هستیم  آن  به دنبال  نیز  توزیع  بخش  در 

شرکت های  مالی  ساختار  تجدید  با  هم زمان 
بتوانیم مشکل قیمت ها و مابه التفاوت  توزیع 
نرخ را حل کنیم تا توزیع برق را به یک بخش 
دیدگاه  از  کنیم.  تبدیل  غیردولتی  صد    در  صد 
شود،  برطرف  نقدینگی  مشکالت  اگر  من 
بخش توزیع برق به دلیل پیوندهای باالدستی 
و پایین دستی بسیار در اقتصاد قادر خواهد شد 
به یک موتور محرک توسعه و اشتغال زایی در 

کشور تبدیل شود.

باتوجه به بودجه  اندک برق و بدهی های 
وزارت نیرو به پیمانکاران و تامین کنندگان 
پروژه  تعریف  می کنید  تصور  تجهیزات، 

در سال 96 در چه شرایطی به سر برد؟
ما امیدوار هستیم با  استفاده از ابزارهای دیگری 
فعالیت های  در  تحرکی  داریم  دست  در  که 
صنعت برق ایجاد کنیم. ابزارهای نوین تامین 
و  شده  طراحی  اخیر  سال  چند  در  که  مالی 
خوشبختانه صنعت برق از پیشتازان استفاده از 
آن ها بوده است، از آن جمله است. ابزارهای 
مالی فوق الذکر عبارتند از اسناد خزانه اسالمی، 
و  خارجی  تسهیالت  و  فاینانس ها  صکوک، 
به  باتوجه  که  صرفه جویی  پروژه های  درآمد 
ظرفیت های ماده 12 قانون رفع موانع تولید 
رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور منابع آن 
از محل صرفه جویی سوخت حاصل می شود.

منابع  با  تا  می کنیم  تالش  ما  به هرحال 
محدود خود مشکالت صنعت برق را برطرف 
سازیم و ضمنا درصدد هستیم با اسناد خزانه 
بدهی،  تسویه  ابزارهای  اسالمی به عنوان 
کنیم.  سبک  را  پیمانکاران  انباشته  مطالبات 
به نظر می رسد باتوجه به مجموعه اقدامات 
بتوانیم طی سال 96 در عرصه سرمایه گذاری 
و تحرک پروژه ها نسبت به گذشته گام های 

بلندتری برداریم. 

الیحه  با   95 سال  بودجه  مقایسه  در 
بهبود  برای  را  کدام یک   96 بودجه 
ارزیابی  موثرتر  برق  بخش  وضعیت 

می کنید؟
باتوجه به اینکه صنعت برق از سال های گذشته 
شرکت های  و  شده  اداره  شرکتی  به صورت 
خود  درآمدهای  به  وابسته  عمدتا  نیز  دولتی 
هستند، بودجه چندان در شرایط این صنعت 

و  بودجه ای  اقدامات  اما  نیست  اثر  منشاء 
اسناد  اعتبارات  اختصاص  مثل  غیربودجه ای 
مجوز  اخذ  درجهت  تالش  اسالمی،  خزانه 
استفاده از فاینانس خارجی، رایزنی برای اخذ 
از نهادهای بین المللی مثل بانک  تسهیالت 
توسعه اسالمی و افزایش عوارض برق که در 
سبب  گرفت،  انجام   96 سال  بودجه  الیحه 
شده است سال 96 نسبت به سال 95 شرایط 

بهتری داشته باشد. 
افزایش عوارض برق تنها یک قلم از اقدامات 
است که به تنهایی تاثیر زیادی بر بهبود این 
صنعت ایجاد می کند. با افزایش عوارض برق 
روستایی و تجدیدپذیر، سقف منابع درآمدی از 
700 میلیارد تومان که در سال های گذشته 
شاهد بودیم، به هزار و 100 میلیارد تومان در 
سال 96 خواهد رسید. 400 میلیارد تومانی که 
این سال اضافه خواهد شد، موجب رشد  در 
برق  و  تجدیدپذیر  منابع  درصدی  حدود 60 

روستایی خواهد شد. 

اگر نکته ناگفته ای باقی مانده است، لطفا 
اشاره بفرمایید.

و  پیمانکاران  است  الزم  که  نکته ای 
کلی  به طور  و  تجهیزات  تامین کنندگان 
دولت  که  است  این  بدانند  سندیکا  اعضای 
ابزارهای  از  استفاده  نقدی  پرداخت  درکنار 
دنبال  جدی  سیاست های  به عنوان  را  مالی 
می کند و فعاالن حوزه برق نیز باید در جریان 
باشند بخشی از منابعی که درقبال فعالیت ها، 
سرمایه گذاری ها، فروش تجهیزات و عملیات 
قطعا  کرد،  خواهند  دریافت  خود  پیمانکاری 
خزانه  اسناد  به ویژه  و  ابزارها  این  محل  از 

اسالمی خواهد بود. 
اغلب افراد با روند تامین مالی ازطریق اسناد 
خزانه اسالمی آشنا هستند اما شاید الزم باشد 
تجارب شرکت هایی که پیش از این از اوراق 
بهادار استفاده کرده اند به سایرین منتقل شود 
تا در مواقعی که به متقاضیان و بستانکاران 
ضرورت استفاده از این اسناد اعالم می شود، 
باشیم.  شاهد  را  سازگارتری  واکنش های 
به هرحال اوراق بهادار از سیاست های جدی 
دولت است و فعاالن غیردولتی صنعت برق 
نیز باید خود را آماده سازند تا بتوانیم بیش از 

گذشته از این فرصت ها استفاده کنیم.

بودجه چندان در شرایط 
صنعت برق منشاء اثر نیست 
اما اقدامات بودجه ای و 
غیربودجه ای مثل اختصاص 
اعتبارات اسناد خزانه اسالمی، 
تالش درجهت اخذ مجوز 
استفاده از فاینانس خارجی، 
رایزنی برای اخذ تسهیالت از 
نهادهای بین المللی مثل بانک 
توسعه اسالمی و افزایش 
عوارض برق که در الیحه 
بودجه سال 96 انجام گرفت، 
سبب شده است سال 96 
نسبت به سال 95 شرایط 
بهتری داشته باشد. 
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تخصیصات  وضعیت  از  کلیتی  بیان  ضمن  لطفا 
بودجه 96 در بخش تحقیقات، بفرمایید که از نظر 
شما چشم انداز کلی این حوزه خصوصا در صنعت 

برق طی سال آینده چگونه پیش بینی می شود؟
یکی از اقدامات مثبت وزارت نیرو در حوزه تحقیقات و 
توسعه فناوری تدوین ساختاریافته برنامه ها  و شناسایی 
مجموعه پژوهشگاه را به عنوان مدیر تحقیقات است. 
و  اولویت  بندی  ضمن  نیرو  پژوهشگاه  اساس  براین 
تصویب حوزه های مختلف فناوری در صنعت برق در 
شورای عالی آموزش و پژوهش، برنامه های کوتاه مدت، 
میان مدت و مباحث مرتبط با آینده پژوهی را در سه دسته   
مرتبط با مدیریت تحقیقات در پژوهشگاه نیرو سامان 

داده است. 
از این رو می توان گفت سال 95 در پژوهشگاه نیرو  به 
تهیه زیرساخت ها، زیرفرایندها و عملیاتی کردن اقدامات 
مرتبط با حوزه تحقیقات سپری و بخشی از بودجه به 
این طریق جذب شد. در سال 96 نیز خوشبختانه صنعت 
استوار  درآمدهای خود  پایه  بر  را  تحقیقات  برق بحث 
عملیاتی  بودجه  درصد  یک  راستا  این  در  است.  کرده 
و  تحقیقات  توسعه  امر  به  برق   صنعت  شرکت های 
فناوری تخصیص داده  می شود که تقریبا بین180 الی 
200 میلیارد تومان را شامل می شود و در بخش های 
است.  تقسیم بندی  قابل  توانیر  انتقال شرکت  و  توزیع 
این دورنمایی است که ما در پژوهشگاه نیرو برای سال 

96 وجود دارد. 

جاری طی  اوایل سال  مستحضرید  که  همان طور 
دانش بنیان  شرکت های  حضور  با  پانلی  برگزاری 

سندیکای صنعت برق در پژوهشگاه نیرو، از طرف 
توسعه  و  تقویت  چون  زمینه هایی  در  نهاد  این 
تجهیزات آزمایشگاهی، تقویت واحدهای تحقیق 
و توسعه و  پذیرش ریسک پروژه های تحقیقاتی 
قول مساعد داده شد. حال با توجه به بودجه در نظر 
گرفته شده برای پژوهشگاه نیرو و بخش تحقیقات 
صنعت برق در الیحه بودجه سال 96، تحقق این 

حمایت ها را تا چه میزان امکان پذیرمی بینید؟
خوشبختانه پژوهشگاه نیرو براساس مصوبات و مجوزاتی 
که در جایگاه مدیر تحقیقات بدان تفویض شده قادر است 
از تحقیقات هر دو حوزه دانشگاهی و صنعتی حمایت کند. 
عالوه براین طبق مجوز ارائه شده توسط هیات وزیران 
در اسفند ماه 92، پژوهشگاه به عنوان شرکتی توسعه ای 
 شناخته می شود. بدین واسطه این نهاد می تواند تا 40 
بخش  توسط   که  نوآوری هایی  و  طرح ها  در  درصد 
خصوصی ارائه می شود سرمایه گذاری کند. عالوه بر این 
پژوهشگاه نیرو بخشی از این حمایت ها را نیز از طریق 
ظرفیت های قانونی خود امکان پذیر می سازد. گذشته ازاین 
خوشبختانه با راه اندازی صندوق پژوهش و نوآوری صنعت 
برق و انرژی که صندوقی خصوصی است، بتوانیم حمایت 
کاملی از R&D شرکت های حوزه صنعت برق  داشته 
باشیم. تا جایی که در صورت مواجهه با منعی در چارچوب 
سیاست های حاکمیتی و دولتی در مورد برخی طرح ها 
روال انجام آن از طریق صندوق پژوهش است. بنابراین 
دیدگاه ما در پژوهشگاه نیرو بر آن استوار است که حمایت 
از R&D های بخش خصوصی می تواند در صورت منتج 
شدن به بازگشت سرمایه  و رونق تحقیق و توسعه کشور 

بدون محدودیت صورت پذیرد.

جناب مهندس حتما مطلعید که در بودجه بندی که در 
الیحه بودجه 96 صورت گرفته، گر چه سهم وزارت 
نیرو از رشدی چهار درصدی برخوردار شده، اما در 
بخش برق این میزان باتغییری روبرو نبوده است 
که این امر  نشان از انتظار مسئولین بر درآمدزایی 
مستقل بخش خصوصی و عهده داری تامین مالی 
راه های  از  یکی  اگر  دارد.  حوزه  این  پروژه های 
خصوصی  بخش  تجهیز  را  درامدزایی  این  اصلی 
به دانش فنی غنی تر بدانیم، فکر می کنید با بودجه 
فعلی این امر امکان تحقق خواهد داشت؟ شما در 
جایگاه پژوهشگاه نیرو  چه توصیه هایی برای بخش 
از  خصوصی صنعت برق جهت درآمدزایی حاصل 

رشد فناوری خواهید داشت؟ 
قانونی  ظرفیت های  از  استفاده  راهکارها  این  از  یکی 
موجود برای شرکت ها و فعالیت های دانش بنیان است. 
برای  قوانین  در  خوبی  مالحظات  اخیر  سال های  طی 
سوق بخش خصوصی به سمت فعالیت های دانش بنیان 
شده است. برای مثال در ماده های 12 و 4 قانون رفع 
موانع تولید رقابت پذیر اشاراتی وجود دارد مبنی بر آنکه 
کلیه هزینه های شرکت های بخش خصوصی می توانند 
در امر تحقیقات و توسعه فناوری به عنوان هزینه های 
اساس  مواردی  بر  مالیاتی محسوب شود.  قبول  قابل 
توسعه  و  تحقیق  بخش  ارتقاء  برای  که  قبیل  این  از 
در قانون دیده شده، امید است رونق بخش خصوصی 
متاثر از اجرای طرح های عمرانی در سطح کشور توسط 
پیمانکاران و سازندگان این بخش محقق شود. همچنین 
نظر به آنکه به امر مقام معظم رهبری مقرر است در 
پایان برنامه ششم توسعه 6 درصد از تولید ناخالص ملی 

شاید به دید اول ارتباط مبحث تحقیقات و فناوری با آنچه از بودجه صنعت برق انتظار 
می رود چندان مستقیم نباشد. اما به طور قطع نظر به آنچه در محافل دولتی به عنوان رونق 

بخش خصوصی به منظور سکان داری تامین  مالی پروژه ها و وابستگی حداقلی به ردیف های 
بودجه ای خوانده می شود، مستلزم اموری بنیادی چون توسعه تحقیقات و دستیابی به 

مرزهای دانش فنی جهان در چارچوب امکانات موجود است تا از این طریق بخش 
خصوصی با توانمندسازی خود توان ورود به بازارهای جهانی و رقابت با رقبای قدر در این 
حوزه را بازیابد. از این رو به گفتگو با سیدمحسن مرجان مهر قائم مقام رییس پژوهشگاه 

نیرو نشستیم تا در قلب اصلی ترین بخش مسئول در حوزه تحقیقات انرژی با ما از اهداف و 
دستاوردهای پژوهشگاه در این زمینه بگوید: 
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به تحقیقات اختصاص یابد، از این میزان امید می رود 3 
تا 4 درصد آن از طریق بخش خصوصی تامین شود و 
دولت تنها در 2 تا 3 درصد که در واقع کمتر از نیمی از  
به  پروسه  این  به هر حال  این میزان است ورود کند. 
سویی  از  که  است  برگشتی  و  رفت  زنجیره ای  شکل 
بخش خصوصی ارتقاء فناوری را در دستور کار قرار دهد 
و از سوی دیگر بازارسازی الزم توسط دولت و نهادهای 
دولتی چون پژوهشگاه در داخل کشور برای آنان صورت 
گیرد. به طور موازی از آنجا که  ممکن است بازارهای 
داخلی به سطح تعادلی برسند، جهت بزرگتر کردن کیک  
توسعه صادرات اند  به  باید  برای بخش خصوصی  بازار 
یشید. خوشبختانه صنعت برق از دیرباز رتبه اول را در 
آن  ما  نگاه  است.  دارا  مهندسی  و  فنی  صدور خدمات 
است که ارتقاء R&Dها رونق بخش خصوصی را باعث 
خواهد شد و متعاقبا توسعه صادرات محصوالت تولید 

داخل را ممکن می  کند.

آیا به تحقق این امر در سال آینده خوشبین هستید 
و پتانسیل های الزم را برای آن می بینید؟

بله همان طور که عرض شد صنعت برق از آنجا که از 
ابتدا صنعتی با شالوده های دانش بنیان بوده است، در این 
زمینه نسبت به اغلب حوزه ها از استعداد بسیار باالتری 
برخوردار است. زیرا همیشه در صنعت برق دیدگاه غالب 
آن بوده است که تکنولوژی های نوین مورد بهره برداری 
قرار گیرد. در نتیجه رشد این امور نیرو و پتانسیل کمتری 
را در صنعت برق خواهد طلبید و در عین حال افق بازار 
منطقه به عالوه رونق در اجرای طرح های انتقال، توزیع و 
تولید برق با توجه به رشدی که پیش بینی می کنیم منجر 
می شود سرمایه گذاری در بخش برق افق روشنی را پیش 
رو داشته باشد البته  این رشد هم ماهیتی تسلسلی دارد، 
بدان معنا که رشد انرژی رونق صنایع را سبب می شود و 
این خود متعاقبا رشد بیشتری در بخش انرژی را به دنبال 

خواهد داشت. 
 

بخش  بودجه   95 سال  در  که  فرمودید  اشاره ای 
با  لطفا  شد.  زیرساختی  امور  صرف  تحقیقات 
مقایسه ای وسیع تر، بفرمایید چه سیری را در بوجه 
چند سال اخیر بخش تحقیقات و فناوری در صنعت 
برق مشاهده می فرمایید و چه کاستی هایی در بودجه 
سال های گذشته این حوزه قابل مشاهده است که 

انتظار می رود در بودجه سال آتی برطرف شود؟
به عملیاتی که صنعت برق در بخش دولتی خود  اگر 
برای تحقیقات و فناوری انجام داده است نگاه کنیم، در 
سال 94 عملکرد حدودا 30 میلیاردی را در گزارش های 
ثبت شده می بینیم که انتظار می رود این عدد برای سال 

اما برای سال 96  برابر برسد.  پایان سال به دو  تا   95
هما ن طور که اشاره شد پیش بینی می شود نسبت به سال 
94 رشدی حداقل 4  تا 5 برابری را بدون احتساب تورم 
در تحقیقات  را شاهد باشیم. این امر نشان می دهد هم 
زیرساخت ها آماده شده است و هم این منابع در اختیار 
خواهد  قرار  تحقیقات  مدیر  عنوان  به  نیرو  پژوهشگاه 
گرفت که بخشی از آن توسط دانشگاه ها و بخشی از آن 

نیز در R&D صنعت جذب خواهد شد.

مورد  در  کارشناسی هایی  چه  نیرو  پژوهشگاه  در 
الیحه  بندهای  در  که  گرفته  صورت  برق  صنعت 

بودجه 96 لحاظ شده  است؟
گزارش های مختلفی در حال تدوین و انتشار از طریق 
پژوهشگاه نیرو است. یکی از مهمترین این گزارش ها 
جامع  برنامه  و  سیاست گذاری  بحث  حاکمیت  برای 
انرژی است؛ پروژه ای که در پژوهشگاه نیرو انجام شده 
و در آن بحث توسعه ظرفیت نیروگاهی بر مبنای سبد 
برنامه ریزی  با  پیش  سال  سه  از  مختلف  فناوری های 
جامعی که در این رابطه داشته ایم تدوین شده است و 
این گزارش نشان دهنده میزان رشد انرژی در شاخه های 

مختلف صنعت، تجارت و خانگی خواهد بود. 
عالوه بر این بحث میزان رشد فناوری های مختلف را در 
افق بلند مدت و میان مدت شناسایی کرده ایم و از سوی 
دیگر چگونگی سبد تولید برق را با نظر به فناوری های 
بررسی  مورد  کشور  در  موجود  پتانسیل های  و  مختلف 
قرار داده ایم. برای مثال مواردی از قبیل آنکه چه حجم 
از  یا  نیروگاه ها می بایست به صورت سیکل ترکیبی  از 
واحدهای گازی تامین شود، همچنین تا چه میزان می توان 
در بلندمدت از نیروگاه های اتمی در سبد نیروگاهی بهره 
برد و از همه مهم تر میزان اتکا به انرژی های تجدیدپذیر 
چقدر خواهد بود، برای افق 1404 تدوین و تصویب شد 
و به مقامات وزارت نیرو تعلق گرفت. بر مبنای این برنامه 
بلندمدت طرح ها و میزان سرمایه گذاری مورد نیاز صنعت 

از آن مطالعات استخراج شده است.
این بدان معنا است که یکی از جنس فعالیت هایی که 
در  پژوهشگاه دنبال می شود آینده نگاری در حوزه های 
سرمایه گذاری انرژی است. در این راستا تمرکز ما بیشتر 
برای  بوده است.  مختلف  فناوری های  اولویت  بحث  بر 
مثال اینکه شبکه هوشمند تا حد می تواند و باید در کشور 
گسترش یابد از مطالب و برنامه  هایی است که پژوهشگاه 
نیرو نسخه های اولیه آن را ارائه داده و امید می رود در 
برنامه ای سه تا 5 ساله بتوانیم طی گزارش هایی تدقیق 
شده  از پیش بینی های صورت گرفته در پژوهشگاه نیرو 

به عموم جامعه انعکاس دهیم. 
در حوزه فناوری هم برنامه هایی که به صورت 5 ساله 

و 10 ساله توسط پژوهشگاه نیرو تهیه شده و در سایت 
پژوهشگاه نیرو به عنوان اسناد راهبردی توسعه فناوری 
قابل دستیابی است. این اسناد  در قالب نقشه های راه  و 
با استفاده از ظرفیت های اساتید دانشگاهی، صنعتگران 
و متخصصان  تهیه شده و هر دو سال یکبار بر مبنای 
بازبینی  می شود  حاصل  دنیا  در  که  تکنولوژی  توسعه 

خواهد شد.

بنابر این می توان این طور نتیجه گیری کرد که برای 
مثال افزایش بودجه ای که در حوزه تجدیدپذیر و 
برق روستایی در الیحه بودجه 96 مشاهده می شود 
بفرمایید  اگر ممکن است  بر همین اساس است. 
نظر به این بودجه بندی چه چشم اندازی برای این 

بخش ها  وجود دارد؟
هدف آن است که تا پایان برنامه ششم 5 هزار مگاوات 
وارد  تولیدمان  توسعه  سبد  در  تجدیدپذیر  نیروگاه های 
شود و این هدف گذاری حاصل از مطالعات جامعی است 
که  با توجه به میزان بهره برداری از ذخایر فسیلی  شده 
و میزان تقاضا صورت گرفته است. همچنین قابل اشاره 
است که در سال 1390 شکاف قیمتی بین انرژی های 
تجدیدپذیر و فسیلی بسیار بود، اما در سال 95 این میزان 
به نصف کاهش یافته و در یک افق بلندمدت احتماال 
پیش بینی می شود که این دو قسم منابع جنبه رقابتی 
داشته باشند. در آن وقت زمان می توان انتظار داشت که 
انرژی های جدید به طور موثری در تجارت صنعت برق 

نقش آفرینی کنند. 

آیا این نتایج می تواند برای بخش خصوصی جنبه 
این  در  تا سرمایه گذاری  باشد  داشته  توصیه هم 

بخش را جدی تر از قبل دنبال کند؟ 
آنچه بخش خصوصی را ترغیب می کند بازار است. در 
و  نیست  بازارسازی  این بخش  ما در  نگاه  حال حاضر 
صرفا به پیش بینی از چگونگی بازار های آتی می  پردازیم. 
حال آنکه بخش خصوصی نگاه سودآوری دارد و تا زمانی 
که این امر محقق نشود، دولت باید نظر به منافع ملی 
با اختصاص یارانه نقدی به ترغیب این بخش بپردازد. 
مسئولیت ما در پژوهشگاه نیرو آن است که اتفاقات مورد 
پیش بینی در بلندمدت برای این حوزه و دیگر حوزه های 
جامعه  و  سیاست گذاران  اطالع  به  را  انرژی  با  مرتبط 
سرمایه گذاری برسانیم و برای آنکه به یکبار وارد مغاکی 
و  سرمایه گذاری  سیاست های  نشویم،  زمینه   این  در 
یارانه ای به صورت مقطعی مطابق آنچه در اروپا متداول 
است، ارائه شود تا زمانی که این  کسب وکار خواهان ورود 
به بازارهای بین المللی و رقابت با رقبای خارجی است،  

به مرحله بلوغ خود رسیده باشند.
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در الیحـه 96 چـه مقـدار بودجـه بـه بخـش 
اسـت؟  شـده  داده  اختصـاص  تجدیدپذیـر 

برای  عوارضی  مستمر  به طور  اخیر  سال  چند  در 
روی  روستایی  برق  و  تجدیدپذیر  انرژی  درآمدهای 
قبوض مردم درج می شود و امسال دولت قصد کرده 
است به منظور افزایش درآمدهای این دو بخش به ازای 
هر کیلووات     ساعت رقم 5 تومان را روی قبوض برق 
مردم لحاظ کند. اگر این اتفاق بیفتد، عدد بزرگی در 
صندوق درآمدهای بخش تجدیدپذیر فراهم می شود 
که موجب خواهد شد سرمایه گذاران داخلی و خارجی با 

طیب خاطر بیشتری در این حوزه حضور یابند.
مجلس  نمایندگان  که  دارد  وجود  نیز  امکان  این  اما 
شورای اسالمی در مرحله بررسی الیحه با رقم یادشده 
دهند؛  کاهش  را  قبلی  رقم  حتی  و  نکرده  موافقت 
انرژی های  درآمدی  بودجه  برای  می بایست  بنابراین 
تجدیدپذیر فکری اساسی کرد چراکه هرسال ممکن 
ثبات  عدم  با  درآمدها  بودجه سطح  تغییرات  با  است 
حجم  به  دراز  مدت  در  موضوع  این  که  شود  مواجه 
رساند.  خواهد  آسیب  حوزه  این  سرمایه گذاری های 
درنتیجه ما باید کاری کنیم که مجموعه قوانین مرتبط 
با انرژی های نو تدوین و درآمدی ثابت برای این بخش 
دیده شود. ازآنجاکه بودجه برنامه ای ساالنه است، اگر 
بودجه بخش تجدیدپذیر حتی برای یک سال حذف 
خطر  با  بخش  این  گذشته  سرمایه گذاری های  شود، 

مواجه خواهد شد. 
البته ناگفته نماند که دولت تدابیری در این رابطه اند 
یشیده است اما برای ثبات بیشتر، تهیه و تصویب یک 

قانون مرتبط ضرورت دارد.

برق روستایی  بودجه  نیز  آیا در سال های پیش 
تامین  مشترکین  قبوض  ازطریق  تجدیدپذیر  و 

می شده است؟
در چنـد سـال اخیـر شـرایط بـر همیـن منـوال بـوده 
اسـت. البتـه در دنیـا نیـز همیـن سیسـتم رواج دارد و 
بـه آن نـرخ تعرفـه feed-in می گوینـد. ایـن روش 
کـه برای نخسـتین بـار در ایـران اجرایی شـد و نتایج 
موفقیت آمیـزی هـم داشـت، یـک جریـان طبیعـی 
درآمـد را بـرای کمـک بـه توسـعه انرژی هـای نـو 
درراسـتای برطرف سـازی آالیندگـی و جلوگیـری از 

انتشـار گازهـای گلخانـه ای ایجـاد می کنـد. 
سایر  و  زیست  محیط  سازمان  ازطریق  باید  ما 
انجام  بیشتری  پیگیری های  ذی ربط  سازمان های 
گلخانه ای  گازهای  انتشار  با  مواجهه  برای  تا  دهیم 
حرکت های جدی تری صورت گیرد. شاید حتی الزم 
باشد برای کارخانجات و وسایل نقلیه ای که بیش از 
حد سبب انتشار گازهای گلخانه ای می شوند عوارض 
و جریمه هایی درنظر گرفته شود و درآمد حاصله به 
مصرف توسعه انرژی های تجدیدپذیر برسد. در چنین 
از قبوض مردم منبع درآمدی مناسبی  شرایطی جدا 
ایجاد می شود که حرکتی رو به جلو برای گسترش 

انرژی های نو به حساب خواهد آمد.
را  گاز  و  نفت  عظیمی از  حجم  روز  در  ما  به عالوه 
آن  سوزاندن  که  می کنیم  مصرف  سوخت  به عنوان 
منجر به تولید مقادیر زیادی کربن می شود. با لحاظ 
اینچنینی  عملیات های  روی  کی  عوارض اند  کردن 
می توان درآمدهای بیشتری را به صندوق خرید برق 

تجدیدپذیر سرازیر ساخت. 

بودجه جدید  با  که  است  آن  از  حاکی  شنیده ها 
برق  از  درصد  تجدیدپذیر 20  و  روستایی  برق 
این  آیا  شد.  خواهد  تامین  دولتی  شرکت های 

مطلب را تصدیق می کنید؟
ازطریق  را  خود  برق  دولتی  ساختمان های  اینکه 
باید  اما  تامین کنند، فکر خوبی است  نو  انرژی های 
توجه داشت این کار نیازمند بودجه است و مستلزم آن 
است که اعتباراتی برای ایجاد نیروگاه های خورشیدی 
این  شود؛  گرفته  درنظر  دولتی  ساختمان های  در 
بحثی  بودجه 96 چنین  در الیحه  است که  درحالی 
را شاهد نبودیم. به عالوه اگر قرار است هزینه ساخت 
برق  عوارض  محل  از  خورشیدی  نیروگاه های  این 
تجدیدپذیر که روی قبض مشترکین لحاظ می شود 
تامین شود، باید اصل طرح را  به چالش کشید؛ چراکه 
امید بخش خصوصی فعال در حوزه تجدیدپذیر به این 

عوارض است. 
نیروگاه  ساخت  به جای  است  بهتر  اینکه  ضمن 
شرکت ها  این  دولتی،  ساختمان های  در  خورشیدی 
طریق  این  از  تا  دهند  کاهش  را  خود  برق  مصرف 

به جای هزینه، درآمد و ارزش افزوده ای ایجاد شود. 

آیـا کمیتـه انرژی هـای تجدیدپذیـر سـندیکا 
درراسـتای مخالفـت بـا ایـن طـرح اقدامی بـه 

عمـل خواهـد آورد؟
کمیته تجدیدپذیر در نظر دارد ابعاد مختلف این طرح 
را بررسی کند تا مشخص شود به چه نحوی می توان 
در آن ورود کرد. ما در جلسات آتی و در فرصت بیشتر 

حتما این موضوع را مد نظر قرار خواهیم داد.

در الیحه بودجه 96 به برق روستایی و تجدیدپذیر توجه ویژه ای صورت گرفته 
است و اگر سهم کلی صنعت برق در الیحه کاهش یافته است، دست کم سهم 

انرژی های تجدیدپذیر افزایش حدودا 60 درصدی داشته و همین موضوع 
نویدبخش آینده ای بهتر برای توسعه این انرژی پاک است. در الیحه مقرر شده 

است به رقم 30 ریالی که به منظور توسعه برق روستایی و تجدیدپذیر روی 
قبوض مشترکین درج می شود، 20 ریال دیگر افزوده شود که این مبلغ درنهایت 

به ایجاد هزار و 100 میلیون تومان درآمد ساالنه برای این دو بخش منجر 
خواهد شد. حمیدرضا صالحی، رییس کمیته انرژی های تجدیدپذیر سندیکای 

صنعت برق ایران در گفت وگو با ستبران در این رابطه شفاف سازی می کند.. 
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با توجه به سابقه چندین ساله در صنعت برق 
و آشنایی با روند بودجه  های تخصیصی به این 
بخش در طی این سال ها، اساسا ویژگی های 
و  انرژی  بخش  در  ایده آل  بودجه نویسی  یک 
خصوصا صنعت برق را با توجه به شرایط فعلی 
و ساختارهای کالن اقتصادی کشور چه مواردی 

می دانید؟
برای پاسخ به این سوال ابتدا باید دید کارکردهای 
اصلی بودجه شامل چه مواردی است. بودجه اساسا 
دو ویژگی اصلی را دارا است، از یک سو بودجه را 
زبان ریال برنامه می دانند و برای آن نقش کنترل گر 
نیل به اهداف برنامه را قائلند؛ یعنی بودجه به کنترل 
آن می پردازد که تطابق با برنامه وجود دارد یا خیر 
و به چه میزان از برنامه عقب تر یا جلوتر هستیم. اما 
خاصیت دیگر بودجه در نقش تراز منابع و مصارف 
است، بدین معنا که برنامه های تنظیم شده با منابع 
تطابق داشته باشد و منابع با مصارف و  درآمدها با 

هزینه ها تراز باشد.
حدود  تا  این  از  پیش  که  است  آن  من  استنباط   
تراز  بودجه  برق  در بخش  و مصارف  منابع  زیادی 
واهی  منابع  یا  صوری  منابع  دیگر  بیان  به  و  بود 
حجم اند کی از آن را شامل می شد. از حیث شفافیت 
نیز مشخص بود که چه درآمدها یا چه منابعی به 

چه مصارفی اختصاص داده می شود. اما طی دو یا 
بر هم  و مصارف  منابع  بین  تراز  سه سال گذشته 
خورده که آثار آن نیز در کسری منابع و بدهی به 
پیمانکاران خود را به شدت نشان می دهد. بنابر این 
احتمال قوی می رود برای بازگشت به این تراز، حجم 
منابع صوری یا منابع واهی درج شده در بودجه بیش 
از حد متعارف خود خواهد بود. چرا که معموال در 
امکان جابجایی در  الی 15 درصد  بودجه بندی 10 
منابع لحاظ می شود اما چنانکه اشاره شد در سال های 
اخیر این میزان با روندی صعودی روبرو بوده است. 

و  دهید  بسط  را  واهی  و  صوری  منابع  بحث 
بفرمایید دقیقا به چه معنا است؟

و  منابع  یا صنعتی  به هر حال هر موسسه  ببینیند 
مصارفی دارد. مثال در شرکت توانیر منابع درآمدی 
را می توان از محل فروش برق، فروش یا واگذاری 
انشعاب یا منابع سرمایه گذاری درآمدهای اختصاصی 
کمکی  اگر  بودجه نویسی ها  در  همچنین  دید.  آن 
و  می شود  درج  باشد  شده  لحاظ  دولت  جانب  از 
فروش  بانکی،  وام های  و  تسهیالت  آن  بر  عالوه 
اوراق مشارکت، فروش دارایی و ... به عنوان منابع 
واقعی لحاظ می شود.  اینها عموم درآمدهایی است 
از  باشد.  داشته  می تواند  توانیر  چون  شرکتی  که 

بودجه را اگر در حکم معادله ای دو سویه 
ببینیم که قرار است منابع و مصارف را 
به تعادل  برساند، به طور قطع عدم 
تراز این دو امری ناممکن می نماید که 
الجرم می بایست از طریق تعریف منابعی 
صوری یا حذف مصارفی واقعی از پس 
این عدم توازن برآمد. اما وقتی وزنه های 
واهی این کفه ها از حدی می گذرد، عمال 
بودجه از جایگاه خود به عنوان دیدبان 
کنترلی برنامه های توسعه ای به زیر کشیده 
می شود و ارزش آن در دنیای واقعی 
هزینه های بزرگ و درآمدهای کوچک در 
حد کاغذپاره  هایی خیالی کاهش می یابد. 
اینها را در سر کالس یکی از فعالین 
صنعت برق فراگرفته ایم. بهمن مسعودی 
قائم مقام مدیرعامل شرکت تولیدی 
آرین ماهتاب گستر در گفتگوی خود با 
ستبران این موارد با به دقت واکاوی می کند 
که در ادامه مشروح آن را خواهید خواند: 
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طرف دیگر مصارف آن هم در هزینه های جاری، 
هزینه های تولید و فروش، هزینه های مالی، سربار 
و در نهایت هزینه های سرمایه گذاری  قابل شناسایی 
قاعدتا  باشد،  برقرار  دو  این  تراز  که  زمانی  است. 
مصارف سرما یه ای تا درصدی بیشتر از درآمدها یا 
منابع قابل پیش بینی در نظر گرفته می شود و این 
امر از آن رو است که با همپوشانی عقب یا جلو بودن 
پروژه ها در مجموع بتوان بودجه الزم را جذب کرد. 

اما در واقع امر از تاریخی به بعد هزینه های جاری 
افزایش  به شدت  نیروگاه ها  فروش  از  ناشی  توانیر 
نیروگاه های  همان  از  برق  می بایست  زیرا  یافت، 
هزینه های  عمال  و  می شد  خریداری  واگذارشده 
خرید برق نیز بر آن افزوده شده است که این امر  
صنعت  جاری  هزینه های  کردن  شفاف  بر  عالوه 
افزایش هزینه های جاری و دامن زدن  باعث  برق 
است  حالی  در  این  می شود.  بودجه  کسری  به 
فرایند  طی  انجام شده  واگذاری  این  از  پیش  که 
خصوصی سازی، هزینه های این بخش تنها شامل 
هزینه   استهالک دفتری و هزینه های جاری بود که 
در ردیف های بودجه ای منعکس می شد، تا جایی که 
حتی برای نیروگاه ها هزینه های دفتری به ازای هر 
تجاوز  تومان  الی 15  از 10  کیلووات ساعت شاید  
این  تقریبا  نیروگاه ها  بعضی  برای  نمی کرد و حتی 

مبلغ صفر بود. 
در  گفت  باید  واهی،  منابع  مفهوم  بسط  برای  اما 
کنار منابع واقعی، به طور معمول در بودجه منابعی 
آن  تحقق  عدم  از  ابتدا  از  که  می  شود  پیش بینی 
منبعی  بفرمایید  فرض  مثال  دارد.  وجود  اطمینان 
بودجه  منابع  ردیف  در  را   سهام  فروش  چون 
می گذارند. حال آنکه بدیهی است هیچ وقت فروش 
سهامی توسط توانیر صورت نمی گیرد. چنین منابعی 
را فقط بدان جهت لحاظ می کنند که منابع و مصارف 
لحاظ حجمی تا حدود  و  باشد  تراز  به طور صوری 
10 الی 15 درصد برای آن معمول است و قدرت 
عالوه براین  می دهد.  دستگاه  به  هم  را  مانوری 
موردی از مصارف که عموما در بودجه های فعلی به 
طور شفاف درج نمی شود بدهی سنوات گذشته است. 
منتهای مراتب اگر حجم این منابع واهی یا عدم درج 
هزینه های واقعی از 10 الی 15 درصد بیشتر شود 
دیگر بودجه عمال کاربردش را برای کنترل برنامه 
یا ایجاد تراز بین منابع و مصارف از دست می دهد. 
بودجه سال های  در  میزان  این  که  می دانم  اجماال 
اخیر زیاد بوده است. سال 96 هم بعید می دانم که 

این تراز را بهبود داده باشند. 

و  بدهی ها  گزارش  در  شفافیت  عدم  این  آیا 
خود  پر شمار  واهی  منابع  ردیف   یا  و  مصارف 
باعث دامن زدن به بدهی ها و مطالبات انباشته 

صنعت برق نخواهد شد؟
بله، وقتی حجم درج این قبیل منابع یا حذف مصارف 
را  برنامه ای اش  باشد، بودجه در واقع خاصیت  زیاد 
همیشه  قاعدتا  که  می دانید  می دهد.  دست  از 
به  نیل  درصدد  برنامه   ابزار  عنوان  به  بودجه ها 
اهداف برنامه های توسعه ای بوده اند. اما با تخصیص 
درصدی باالتر از حد منطقی به منابع واهی همیشه 
با خطر کسری های انباشته روبرو خواهیم شد اعم 
کسر  تعمیرات  در  یا  جاری   هزینه های  در  آنکه  از 
بودجهخواهیم داشت. کسر در بودجه سرمایه ای در 
پروژه های سرمایه ای که نتیجه اش رکودی است که 
در پیمانکاری و تعریف پروژه های جدید وجود دارد، 
خطر  نیز  جاری  و  تعمیراتی  پروژه های  در  کسری 
فرسودگی در شبکه را در پی خواهد داشت یا آنکه 
موجب افزایش بدهی به تولیدکنندگان برق می شود.

گفته می شود به رغم رشد 4 درصدی در سهم 
وزارت نیرو از بودجه 96 و  اختصاص 7 هزار و 
200 میلیارد تومان ردیف اعتباری برای بخش 
سال  به  نسبت  برق  بخش  سهم  آب،  و  برق 
انتظار  از  با کاهش مواجه است که نشان   95
و  جبران  برای  خصوصی  بخش  از  مسئولین 
نیازهای این حوزه دارد. بر  تامین مالی مابقی 
این اساس از نظر شما این ظرفیت در بخش 
وجود  طریق  چه  از  و  میزان  چه  به  خصوصی 
برهه  در  بخش  این  تقویت  راهکارهای  دارد؟ 
این  تفویض  اساسا  و  چیست  کنونی  زمانی 
و  تابع چه شرایط  به بخش خصوصی  مساله 

لوازمی خواهد بود؟
منابع عمومی دولت  از  منظورتان کاهش سهم  اگر 
از  نیز  حال  تابه  واقع  در  دولت  گفت  باید  است 
و  است  نداشته  برق  بخش  به  کمکی  حیث  این 
قیمت  در  کاهش  بتوان  را  آن  علل  از  یکی  شاید 
خصوص  در  اما  دانست.  نیروگاه ها  برای  سوخت 
عرصه  در  بخش خصوصی  لوازم حضور  و  شرایط 
سرمایه گذار  اساسا  گفت  باید  پروژه ها  مالی  تامین 
سرعت  بلندمدت  در  خصوصا  خصوصی  بخش 
بازگشت سرمایه خود را نسبت به سایر فرصت های 
سرمایه گذاری مد نظر دارد. این بدان معنا است که  
بخش خصوصی  پایداری و شفافیت در سیاست های 
وزارت نیرو را بیش از هر عاملی مهم می بیند و در 

قطعا تخصیص تضامین کمک بزرگی 
می کند. اما مواردی چون ساورین 
گارانتی برای سرمایه گذار خارجی 

چندان در دست وزارت نیرو نیست و 
از قانونی باالدستی تحت عنوان قانون 
سرمایه گذاری خارجی ناشی می شود 

که با چنین پوششی وزارتخانه ها و 
سازمان های مختلف را به اعطای این 

تظامین مکلف کرده است. 
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تامین و تقویت موجبات حضور  برای  بعدی  وهله 
بخش خصوصی، می بایست نرخ بازگشت سرمایه 

به اند ازه کافی باشد.
این در حالی است که وزارت نیرو این سیاست ثابت 
مثال  برای  است.  نکرده  اعمال  موارد  برخی  در  را 
در بحث قیمت گذاری نیروگاه های تجدیدپذیر این 
سیاست گذاری بسیار متغیر و بی ثبات بوده است. در 
این موارد سرمایه گذار از زمان شروع کار از مطالعات 
خوش بینانه ترین  در  بانک  با  هماهنگی ها  و  اولیه 
حالت پروسه ای سه ساله را طی می کند که در این 

مدت زمان نیازمند ثبات در سیاست ها است. 
برای  دیگر  بحث  قابل  موضوع  دیگر  سوی  از 
بسترسازی حضور بخش خصوصی عالوه بر ثبات 
سیاست ها  شدن  اجرایی  و  اعمال  سیاست ها،  در 
و  مصوبه ها  اجرای  و  اعمال  مثال  برای  است. 
آیین نامه های اجرایی مقررات حامیانه برای بخش 
خصوصی از این دست موارد است. اما وزارت نیرو 
الاقل در صنعت برق بخشی از آن را اعمال نکرد. از 
جمله آن هاعمل نکردن وزارت نیرو به قانون تعدیل 
نرخ های بازار بود. بنابر این اگر ثبات نرخ ها موجب 
بازگشت سرمایه مناسبی نسبت به بقیه بخش های 
تامین  عرصه  به  پا  سرمایه گذار  شود،  اقتصادی 
غیر  در  و  می گذارد  برق  صنعت  پروژه های  مالی 
به حضورسرمایه گذار بخش  نمی توان  این صورت 
خصوصی اعم از داخلی یا خارجی چشم امید داشت. 
جز  چاره ای  هدف  این  برای  نیرو  وزارت  بنابراین 

اصالح نرخ هایش نخواهد داشت. 

اعتماد  جلب  و  تضامین  وضعیت  حیث  از 
سرمایه گذاران به بازگشت سرمایه چه طور؟ 
ازطرف   مدام  که  ایراداتی  از  یکی  مثال  برای 
بخش خصوصی شنیده می شود آن است که 
سرمایه گذاران خارجی صنعت برق به واسطه 
تضامین محکمی چون ساورین گارانتی بیش از 
سرمایه گذار داخلی این حوزه مورد حمایت قرار 

می گیرد، نظر شما در این رابطه چیست؟ 
بزرگی  کمک  تضامین  تخصیص  قطعا  بله 
برای  گارانتی  ساورین  چون  مواردی  اما  می کند. 
نیرو  وزارت  دست  در  چندان  خارجی  سرمایه گذار 
قانون  عنوان  تحت  باالدستی  قانونی  از  و  نیست 
چنین  با  که  می شود  ناشی  خارجی  سرمایه گذاری 
به  را  و سازمان های مختلف  وزارتخانه ها  پوششی 
خصوصا  است.  کرده  مکلف  تظامین  این  اعطای 
و   BOO روش  با  که  سرمایه گذاری هایی  برای 
BOT  انجام می گیرد، ساورین گارانتی مطرح است. 
اما جز این، مواردی داخلی از پوشش های تضمینی 
از  که  دارد  وجود  نیرو  وزارت  مستقیم  نظر  تحت 
جمله آن ها پیش بینی خسارت تاخیر در تادیه است. 
خصوصا در بازار برق که عموما مراودات به صورت 
نقدی نیست، عدم پرداخت خسارت تاخیر در تادیه 
باعث شده عمال تمام نظام مالی کسانی که قصد 
سرمایه گذاری در این عرصه داشته اند از بین برود. 
به این معنی که مثال با یک سال تاخیر بهای برق 
پرداخت می شود و در طول یک سال تاخیر حداقل 
هزینه  برای سرمایه گذار به اند ازه نرخ سپرده بانکی 

است و عدم پرداخت آن اجحافی در حق سرمایه گذار 
محسوب می شود.

اصلی  هدف   96 بودجه  الیحه  می کنید  فکر 
دولت در خروج از رکود را خصوصا در شرایط 
برآورده  برق  صنعت  مضاعف  بیکاری  و  رکود 
خواهد کرد؟ اساسا در مقایسه بودجه سنوات 
تفاوت های  چه   96 بودجه  الیحه  و  گذشته 

ساختاری مشاهده می کنید؟
در صنعت برق به خاطر کمبود منابع فشار اصلی 
به  مقداری هم  آمد.  وارد  پروژه های سرمایه ای  بر 
است  زده  دامن  رکود  این  بر  بازار  رسیدن  اشباع 
اما همچنان مهمترین عامل ناشی از کمبود منابع 

دانسته می شود. 
در خصوص تفاوت ها نیز تا جایی که من اطالع دارم 
در این یکی دو سال مقداری نرخ ها اصالح شد و 
این امر تا حدی به بهبود تراز منابع و مصارف کمک 
می کند. اما مهم ترین عاملی که صنعت برق هنوز 
میزان اند کی  به  و  است  نکرده  ورود  بدان  چندان 
نقش  تنها  دولتی  که بخش  است  آن  شروع شده 
تسهیل گر را ایفا کند تا مشترکین و متقاضیان  خود 
با سرمایه گذاران به طور مستقیم وارد عمل شوند و 
تنها بخش های انحصار طبیعی آن در اختیار صنعت 
برق باشد. این امر طی سال های اخیر رشد کرده بود. 
اما اجماال به نظر می آید که برای سال 96 دوباره 
به  خود  دولت  بیشتر  که  است  آن  اصلی  گرایش 

سرمایه گذاری بپردازد تا بخش خصوصی. 

بـودجـه 96 و دست خـالی صنعت بـرق
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بر این اساس بود که در تاریخ دوم دی ماه سال گذشته 
اولین اطالع رسانی جهت شناسایی تمامی موارد متوقف 
قراردادی از شرکت های عضو سندیکا صورت گرفت و 
از ایشان درخواست شد در صورتی که دارای قراردادی 
متوقف در دوره  نوسان نرخ ارز و شرایط تحریمی که 
اولین  در  را  مراتب  هستند  شد  تحمیل  کشورمان  بر 
فرصت به سندیکا اعالم دارند. در این اطالع  رسانی با 
بازخودی مناسب قریب به 60 مورد پاسخ دریافت شد. 
اما با این احتمال که موارد قرارداد متوقف در واقعیت 
امر بیش از این تعداد باشند به آن بسنده نشد و دومین 
اطالع رسانی پیرو نامه قبلی و با فاصله ای بیست و چهار 
روزه از آن ترتیب داده شد. نتیجتا تعداد بسیار بیشتری 
از شرکت ها نسبت به پاسخگویی به این موضوع اقدام 
کردند. در ادامه با توجه به محدودیت زمانی، بالفاصله 
موضوعات جمع آوری و تنظیم جداولی که پیش از آغاز 
به کار کارگروهی داخلی مورد نیاز بود در دستور کار قرار 
قراردادی  تمام مستندات  این جداول  بر طبق  گرفت. 
از  متوقف    قراردادهای  شناسایی  برای  نیاز  مورد 
شرکت های دریافت شد و بعد از بررسی کارگروه مزبور 
با نفراتی که از طرف دبیرخانه معرفی شده بودند آغاز به 
کار کرد. اعضای این کارگروه داخلی آقایان مهندسین 
علی حسن  مرتضوی،  محمودرضا  فتوره چی،  محمود 
امیرحسین طاهرزاده، حسین  سقایی، مهدی مسائلی، 
دبیر  عنوان  به  محمدی  و  محمدعلی  طیبی  امیری 

کارگروه هستند.
 در نخستین جلسه کارگروه ضمن آنالیز تمامی قراردادها 

مشخص شد برخی از این موارد ارسالی از آن جهت که 
در بازه زمانی مشخص شده قرار ندارند، در این محفل 
قابل بررسی نخواهند بود. دسته ای از این قسم قراردادها 
با  مواردی بودند که برخی شرکت های عضو سندیکا 
و  توانیر  زیرمجموعه  محدوده  از  خارج  کارفرمایانی 
راه آهن، کشتی رانی  از سازمان  اعم  توانیر  نیرو  وزارت 
و ...  منعقد ساخته بودند. لذا با توجه به  آنکه گستره 
بررسی این قراردادها مورد نظر در محدوده کارفرمایی 
توانیر بود امکان بررسی این اقسام از قراردادها در این 
فضا وجود نداشت. از سوی دیگر بعضی از قراردادهای 
منعقد  ارز و تحریم  نرخ  نوسان  از دوره  ارسالی خارج 
شده بودند و این بدان معنا بود که شامل محدوده زمانی 
تحت بررسی در کارگروه نمی شدند. بعد از جمیع این 
بررسی ها کار به 79 فقره قرارداد منتهی شد که این 
از لحاظ  موارد تماما قراردادهایی را شامل می شد که 
منطق کار و دوره های واقع در تحریم کامال منطقی به 
نظر می رسید و  به هیچ عنوان اعالم مردود شمردن آن 
حتی  از سوی محافل کارفرمایی و دولتی وجود نداشت. 
درخواستی که  به  توجه  با  در 4 جدول  قراردادها  این 
شرکت های پیمانکار عضو در ارتباط با کارفرمایانشان 

داشتند، دسته بندی شد که شامل موارد ذیل بودند: 
مورد  )شامل26  خاتمه  درخواست  با  قراردادهایی   .1

قرارداد(
شرایط  با  قرارداد  ادامه  درخواست  با  قراردادهایی   .2

برد-   برد  )شامل19 فقره قرارداد(
3. مواردی با درخواست اعراض از فسخ )شامل6 فقره 

قرارداد(
4. قراردادهایی با صددرصد پیشرفت، که با مشکالتی 
اعم از عدم آزاد شدن ضمانت نامه ، تحویل دائم یا عدم 

پرداخت مطالبات روبرو بودند. )شامل10 فقره قرارداد(
ذکر  مورد  دالیل  به  شد  اشاره  چنانکه  این  بر  عالوه 
مواردی شامل 18 فقره خارج از حوزه کاری کارگروه 
بودند و در بازه زمانی تحریم قرار نمی گرفتند چرا که 
قراردادهایی که در سال 92 بسته شده بودند با توجه 
به آنکه در محدوده سال های نوسان شدید ارز نبودند از 
نظر مجموعه توانیر خارج از محدوده زمانی نوسان در 

نظر گرفته شده بود. 
نهایتا تحلیل تمام این موارد طی جلسات مستمر مکرر 
کارگروه که از بهمن ماه سال گذشته تا به امروز ادامه 
دارد به طور کامل انجام شد و به  گونه ای اقامه دالیل 
مستند و منطقی مورد تاکید قرار گرفت که جای شبهه 
و شرکت  نیرو  وزارت  عالی ترین سطوح  در  آن  رد  یا 
توانیر میسر نباشد. برای مثال در بحث قراردادهایی با 
درخواست خاتمه، امکان این موضوع تنها در صورتی 
وجود دارد که کارفرما موردی را از بندهای قرارداد را 
لحاظ نکرده باشد و این مساله می بایست با مستندات 
تعدیل  بحث  در  همچنین  می شد.  بررسی  جزییات  و 
بخشنامه های  ظرفیت  از  استفاده  چند  هر  قراردادها 
جبران ضرر و زیان تا حدودی تکافوی موضوع را می داد 
اما عالوه بر این مقرر شد شرایط و مصوبه تعیین شده 
از طرف شرکت توانیر قراردادهای مذکور جهت تکمیل 
تا  شود  ارجاع  فنی  عالی  شورای  به  برد-برد  شرایط 

قریب به 4 سال پیش بود که برای نخستین بار موضوعی با عنوان قراردادهای متوقف اول بار 
توسط سندیکای صنعت برق ایران در محافل مدیریتی وزارت نیرو مطرح شد. این در حالی 
بود که آن زمان به رغم برخی اقدامات در این خصوص، به سبب عدم طرح نظام مند مساله، 
این موضوع از طرف مقابل چندان جدی تلقی نمی شد. به همین دلیل طی مذاکراتی با مدیران 
و معاونین وزارت نیرو و توانیر عنوان شد به منظور هر گونه تصمیم گیری و اقدام در رابطه با 

قراردادهای متوقف به دسته بندی دقیقی از این قراردادها  نیاز خواهد بود.
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صرفا بحث استفاده از ظرفیت های بخشنامه ای که تنها 
بخشی از  این شرایط را پوشش می داد مطرح نباشد. 

 بر اساس این پیش بینی ها بود که نهایتا در جلسه ای 
کارگروه  همت  به  جاری  سال  ماه  شهریور  دوم  که 
نیرو  وزارت  عالی  مقام  با  سندیکا  موقت  قراردادهای 
برگزار شد، ضمن تبیین سیر قراردادهای متوقف، آنچه 
قانونی،  بعد  و  از نظر منطق کار  بود  مد نظر سندیکا 
کامال پذیرفته و مورد تایید قرار گرفت. نتیجه این امر 
وزیر  با دستور مستقیم   بود که  اقدامات بالفاصله ای 
با  مشترک  کارگروهی  به کار  آغاز  جهت  نیرو  محترم 
توانیر صورت گرفت و با پیگیری مجدانه شخص ایشان 

همراه شد. 
اما شاید دستاورد مهم و بی واسطه این نشست تصویب 
شرکت  محترم  مدیرعامل  طرف  از  ابالغیه ای  صدور 
توانیر با دستور مستقیم وزیر محترم نیرو است که مقرر 
می داشت تا زمان تعیین تکلیف در کارگروه مشترک، 
متوقف  قراردادهای  با   رابطه  در  فسخی  هیچ گونه 
مورد بحث انجام نشود. این ابالغیه در تاریخ 95/6/7 
از فسخ و ضبط  به شماره 912720 جهت جلوگیری 
ضمانت نامه ها برای کلیه شرکت های تابعه توانیر ارسال 
شد و عالوه بر آن به ضمیمه این ابالغیه فرم هایی از 
طرف شرکت توانیر تنظیم و پیوست شد تا اگر  این 
قراردادهایی  با  کارفرمایی  موضع  در  نیز  شرکت ها 
متوقف شده در بازه زمانی مذکور روبرو بوده اند، از این 
طریق نسبت به ارسال مراتب اقدام کنند. از این رو به 
جز 79 فقره قرارداد مد نظر سندیکا، قراردادهای دیگری 
نیز از سوی کارفرمایان اعالم و به این مجموعه اضافه 
شدند.  بر این اساس عمال اقدام اولیه سندیکا عالوه 
بر اعضای این تشکل تمامی فعالین صنعت برق را نیز 
منتفع  بودند  مواجه  متوقف  قراردادهای  با مشکل  که 

می ساخت.
توجهی چون  شایان  اقدامات  رغم  به  است  پیدا  البته 
صدور ابالغیه فوق الذکر و تاکید مقام عالی وزارت نیرو 
از  رو  به هر  ماه،  در طی سه  قراردادها  بر حل وفصل 
زمان دیدار با وزیر محترم نیرو تا برگزاری اولین نشست 
کارگروه مشترک فاصله ای چند ماهه پیش آمد که در 
توضیح علل آن باید خاطر نشان ساخت به رغم سرعت 
عمل مبذول شده از طرف توانیر، تجمیع و دسته بندی 
موارد جدید ارسالی، پروسه ای زمانبر بود که به گونه ای 

اجتناب ناپذیر موجب فاصله زمانی مزبور می شد.
موارد  نخست  وهله  در  توانیر  شرکت  آنکه  نتیجه 
مستقیما ارسال شده از طرف کارفرمایان زیرمجموعه را 
مد نظر قرارداد و به تفکیک و آنالیز آن پرداخت. سپس 
از آن توسط  از طرف سندیکا که پیش   ارسالی  موارد 
کارگروه داخلی سندیکا به سامان شده بود بر معادالت 

خود وارد کرد. 
در خصوص ترکیب نفرات حاضر در کارگروه مشترک، 
دو  حضور  به  توانیر  شرکت  طرف  از  ارسالی  نامه  در 
که  بود  شده  اشاره  سندیکا  طرف  از  اصلی  نماینده 
براین اساس مهندس علی بخشی و مهندس محمود 
اصلی  اعضای  عنوان  به  سندیکا  طرف  از  فتوره چی 
معرفی شدند؛ با قید آنکه مابقی نفرات کارگروه داخلی 
خواهند  حضور  مشترک  کارگروه  این  جلسات  در  نیز 
مهندس  مقرر شد  نیز  توانیر  جانب شرکت  از  داشت. 
سیدمحمد موسوی مشاور مدیرعامل شرکت توانیر و 
مهندس سیدزمان حسینی معاون هماهنگی انتقال این 
شرکت حضور یابند. همچنین مابقی نفرات این کارگروه 
نیز در هر جلسه شامل نماینده ای از طرف کارفرما و 
نمایندگانی از پیمانکاران مربوطه خواهند بود که این 
درگیر  تمامی بخش های  نمایندگان  حضور  و  ترکیب 
به حضور همزمان  توجه  با  به خودی خود  پرونده  در 
پیمانکاران و کارفرمایان گام مثبتی را در برداشت که 
سابق بر آن در کارگروه های مشترک با شرکت توانیر 
محقق نشده بود. مضاف بر آن نگرش عادالنه و منطقی 
نمایندگان توانیر و بررسی مورد به مورد هر 79 فقره 
قرارداد ارجاعی از دیگر نکات مثبت و مهم این کارگروه 

مشترک محسوب خواهد شد.
به این ترتیب در تاریخ 8/26 /95 اولین نامه مربوطه 
به پیوست جدولی با موضوع برگزاری کارگروه مشترک 
برای  توانیر  شرکت  محترم  مدیرعامل  امضای  با 
قرار  آن  از  مرسوله  این  محتوای  شد.  ارسال  سندیکا 
متوقف  تمامی قراردادهای  تقسیم بندی  که ضمن  بود 
تجمیع شده به تفکیک کارفرمایان، جهت بررسی کلیه 
برق های  از  یک  هر  به  مربوط  متوقف  قراردادهای 
منطقه ای جلسات جداگانه ای در نظر گرفته شده بود. 
این بدان معنا است که سازماندهی جلسات این کارگروه 
در  و  گرفت  مربوطه صورت  کارفرماهای  تفکیک  به 
کلیت  جهت  به  مشترک  کارگروه  جلسات  از  هریک 
با هر  مرتبط  تمامی قراردادهای  مقرر شد  کار   بیشتر 
یک از برق های منطقه ای با حضور نمایندگان طرفین 
حل و فصل شود. برای مثال  تمام قراردادهای متوقف 
برق منطقه ای خوزستان با تمام پیمانکاران مربوطه و 
در مراحل بعدی قراردادهای متوقف برق های منطقه ای 
سیستان و بلوچستان، هرمزگان، اصفهان، یزد و تهران 

در چندین جلسه مورد حل وفصل قرار خواهد گرفت.
در ادامه دومین جدول از طرف شرکت توانیر در تاریخ 
متوقف  قراردادهای  باالی  تعداد  به  نظر   ،95/9/1
حل وفصل  موضوع  با  اختصاصا  و   ارسال  ارجاعی 
قراردادهای برق منطقه ای خوزستان طی شش جلسه 
پی گرفته شد. صدور این جدول اختصاصی برای برق 

کارفرما  این  که  بود  جهت  بدان  خوزستان  منطقه ای 
دارای بیشترین قراردادهای متوقف با پیمانکاران بوده 

است. 
اولین  برگزاری  با  تاریخ 95/9/7  در  اساس  همین  بر 
جلسه کارگروه مشترک قراردادهای متوقف مرتبط با 
برق منطقه ای هرمزگان با حضور نمایندگان طرف های 
درگیر در پرونده ها به همراه افراد معرفی شده از طرف 
سندیکا و توانیر مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت که 
در دسته بندی  به منطق مرضی الطرفینی که  توجه  با 
قرارداد  تعدیل  یا  موارد خاتمه  بود،  ارائه شده  سندیکا 
در  نیز  بعدی  جلسات  یافت.  تحقق  ممکن  جای  تا 
تاریخ های 95/9/9  و 95/9/15 برگزار شد و همچنان 
ادامه دارد تا تمامی کارفرمایان اعالم شده از جانب توانیر 
به منظور بررسی و آنالیز تک تک قراردادهای خود در 

جلسات حضور یابند. 
قراردادهای  دارای  کارفرمایان  مجموعا  است  گفتنی 
مورد   29 سندیکا  عضو  پیمانکاران  با  مرتبط  متوقف 
منطقه ای،  برق  مورد   10 شامل  که  شده اند  برآورد 
کارفرمایی  به  مورد  یک  توزیع،  شرکت های  13مورد 
مستقیم شرکت توانیر، یک مورد سازمان توسعه برق، 
مورد سازمان  دو  انرژی،  بهره وری  مورد سازمان  یک 
آب و برق خوزستان، یک مورد مدیریت تولید منتظر 
قائم و یک مورد پژوهشگاه نیرو بوده اند. همچنین به 
تفکیک سال نیز از مجموع 79 فقره قرارداد، 34 فقره 
تعداد قراردادهای مربوط به قبل از سال 1390، 40 فقره 
مربوطه به سال 1390 الی 1391 و 5 فقره قرارداد تعداد 
قراردادهای مربوط به بعد سال 1392 را شامل می شود 
که عمال قابلیت پیگیری آن ها را در این برهه نبوده 
سال  بین  توانیر  پذیرش  شرکت  مورد  بازه  زیرا  است 
از سال  بعد  برای موارد  و  بوده است  تا 1391   1390
پیمانکار  معتقدبودند  توانیر  شرکت  نمایندگان   1392
اسناد  ارسال  زمان  در  را  الزم  پیش بینی  می  بایست 

مناقصه لحاظ می کرد.
قراردادهای  خصوص  در  تاکنون  آنچه  حال  هر  در   
متوقف محقق شده  بیش از هر چیز حاصل مدون و 
مستندسازی در کنار واقع بینی و تشخیص حداقل های 
قابل حصول بوده است که شاید به عنوان نکته ای تامل 
تا  برانگیز در سایر موضوعات نیز قابل پیگیری باشد 
بتوان این روند رسیدگی را برای حصول نتیجه ای هر 
برق  صنعت  سندیکای  بخش های  سایر  به  بهتر  چه 
پیگیری های  و  اقدامات  این  به  عنایت  با  داد.  تسری 
است  آن  بر  تالش  متوقف،  قراردادهای  کارگروه 
مشکالت  با  نوسانات  دوره  در  که  تمامی قراردادهایی 
عدیده ای که خارج از قصور پیمان کار بوده به هسمت 

.... منصفانه و عادالنه برود.
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لطفا ابتدا مختصرا بفرمایید جریان قراردادهای 
متوقف از چه زمان شروع شد، هم اکنون دقیقا 
شامل چه تعداد قرارداد و مجموعا با چه مبلغی 
اقداماتی  چه  سندیکا  مدت  این  طی  است؟ 
داشته و این اقدامات به چه دستاوردهایی منتج 

شده است؟
که  شد  آغاز  آنجا  از  متوقف  قراردادهای  مشکل 
 1389 سال های  در  منعقده  قراردادها  از  دسته ای 
و  ناگهانی  جهشی  با  سال ها  آن  در  الی1390، 
غیرعادی در نرخ ارز و به تبع آن در قیمت مواد اولیه 
مصرفی در پروژه ها روبرو شده بود و با آن اعداد و 
ارقام قابلیت انجام نداشت. سندیکا در همان زمان 
به موضوع ورود پیدا کرد و طی جلسات متعددی 
به  داشتیم  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  با  که 
را حل  از مشکل  بخشنامه ای رسیدیم که بخشی 
کرد اما نتوانست تمام مشکل را مرتفع سازد. بعد از 

آن کارگروه مشترکی مابین سندیکا و توانیر شکل 
گرفت و موفق به رفع مشکل بعضی از قراردادهایی 
شدیم که در آن مقطع متوقف شده بود و به این 
طریق دسته دومی از مسایل قراردادی را هم در آنجا 
حل کردیم و نتایج مثبتی هم داشت. با این حال 
تعدادی از قراردادها  باقی ماندند که نه با بخشنامه  
نامبرده و نه از طریق کارگروه مشترک با توانیر رفع 
مشکل شدند. بنابراین کماکان متوقف باقی ماندند و 

به نتیجه ای منتج نشدند. 
در حال حاضر آنچه از این نوع قراردادها در دستور 
کار است 79 فقره قرارداد را شامل می شود. برای این 
دست از قراردادها  نیز با همراهی و مساعدتی که 
جناب وزیر نیرو داشتند توانستیم کمیته مشترکی با 
حضور ایشان برگزار کنیم که امید داریم از این مسیر 
موارد مذکور را هم به نتایج خوبی برسانیم. دستاورد 
مثبتی هم که در همان اولین دیدار مستقیم با مقام 
عالی وزارت نیرو حاصل شد صدور  بخشنامه ای بود 
در خصوص آنکه ضمانت نامه  ای از شرکت ها فعال 
ضبط نشود و هرگونه اقدام از این دست را برای این 
نوع از اقالم قراردادی و قانونی متوقف سازند تا در 
اولین فرصت به یک جمع بندی برسیم. زمانی که 
مقام عالی وزارت نیرو در نمایشگاه بین المللی برق 
جلسه  که  کردیم  درخواست  بودند،  آورده  تشریف 
دومی را نیز در این راستا برگزار کنند که آن جلسه 
نیز برای تعیین تکلیف این نوع قراردادها برگزار شد. 

کارگروه  آمده است،  در خبرها  که  که  آنجا  تا 
تفکیکی  امر  ابتدای  در  متوقف  قراردادهای 
و  به شرایط  با توجه  قراردادهای مرجوعه  در 
تفکیک  این  بود،  داده  صورت  الزم  اقدامات 
تاکنون به چه سناریوهایی انجامیده است و چه 

راهکارهایی برای آن ها متصورید؟ 
نیست.  اجرا  قابل  سناریو  دو  از  بیش  من  نظر  به 
سناریو اول آن است که ما این موارد را بتوانیم از 
طریق شورای عالی فنی و با کمک وزارت نیرو به 
قیمت های جدیدی تبدیل کنیم که قابل اجرا باشد و 
قرارداد ادامه یافته و به پایان برسد. سناریو دوم آن 
است که قراردادها را با توجه به شرایط ویژه ای که 
از نظر ما اتفاق افتاده است، از بند شرایط اضطراری 
قراردادها استفاده شود و آن ها را خاتمه دهند. بدون 
آنکه ضرر و زیانی متوجه شرکت طرف قرارداد باشد 
و مجددا مناقصات را برگزار کنند. راه حل دیگری 
به نظر من فعال وجود ندارد. البته شورای عالی فنی 
همکاری بسیار خوبی داشته است اما این امر خود 
فرایندی طوالنی است. تا جایی که من فکر می کنم 
بعضی قراردادها می بایست پیش از این ارائه قیمت 

جدید را شروع می کردند. 
طریق  از  که   مواردی  که  است  آن  ما  پیشنهاد 
شورای عالی فنی با روش اصالح قیمت ها  قابل 
حل است، از آن مسیر اقدام کنیم  و مواردی را نیز 
که فکر می کنیم شرایط به  نحوی است که احساس 
می کنیم امکان خاتمه دادن قرارداد وجود دارد، حتما 

به ختم قرارداد توجه داشته باشیم.

از  مواردی  فسخ،  اعراض  خصوص  در  آیا 
قراردادهای متوقف نیز که در این مدت با فسخ 
قرارداد و ضبط ضمانت نامه مواجه شده اند هم 

راهکار و اقدامی داشته اید؟ 
یکی از مباحثی نیز که وجود دارد همین امر است. در 
واقع این نکته بسیار ظریف و حساسی است که تنها 
در حال پیگیری اعراض فسخ قراردادهایی هستیم 
که بابت اتفاقاتی که عرض شد، یعنی با تغییرات نرخ 

آنچه از مجموعه قراردادهای راکدمانده 
صنعت برق در سال های نوسان بی سابقه 
نرخ ارز برجای ماند و بعدها تحت عنوان 
قراردادهای متوقف شناخته شد، شاید اگر از 
ابتدا با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود 
از جمله شورای عالی فنی مورد پیگیری قرار 
می گرفت به مراتب پیش از این به نتیجه 
می رسید. بااین حال علی بخشی نایب رییس 
هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران 
در گفتگوی خود با ستبران ضمن اشاره به 
این مورد از دستاورد مهمی سخن می   گوید 
که با ماه ها پیگیری از طرف کارگروه داخلی 
قراردادهای متوقف سندیکا امکان پذیر شد. 
در ادامه این مصاحبه را خواهید خواند:
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ارز و افزایش قیمت مواد اولیه منتج به فسخ شده اند. 
اما مواردی که دالیلی جز این داشته اند در دستور 

کار ما نخواهد بود.

اخیرا خبری رسیده بود مبنی بر آنکه وزارت نفت 
موفق شده است قراردادهای متوقف مرتبط با 
خود را حل و فصل کند. از نظر شما قراردادهای 
وزارت نفت واجد چه ویژگی خاصی بوده اند و 
یا چه اقدام ویژه ای در این وزارتخانه صورت 
در  اما  شده  موفقیت  این  به  منجر  که  گرفته 

وزارت نیرو هنوز اجرایی نشده است؟ 
اقدام خاصی خارج از دو راهکار نامبرده نبوده است. 
اما دلیل آنکه آن ها پیش از ما موفق شده  اند از نظر 
بنده آن است که در واقع زودتر از ما برای حل و 
فصل این موارد اقدام کرده اند من فکر می کنم که 
ما به موقع اقدام نکردیم. االن سالیان متمادی از 
وزارت  مجموعه  در  ما  اما  می گذرد،  موضوع  این 
نیرو و سندیکا نسبت به بهره برداری از ظرفیت های 
که  جایی  تا  مانده ایم.  مغفول  فنی   عالی  شورای 
توانسته اند  که  قراردادهایی  تعداد  دارم  اطالع  من 
به رفع مشکل  از طریق شورای عالی فنی موفق 
در  که  صورتی  در  است.  بوده  بسیارمحدود  شوند 
استفاده  در  ما  از  بیش  بسیار  دیگر  وزارتخانه های 
از این ظرفیت ها موفق بوده اند. جلساتی را نیز که 
استفاده  جهت  به  می کنیم  برگزار  حاضر  حال  در 
از  تا حتما بخش عمده ای  از همین ظرفیت است 

قراردادها را حل و فصل کنیم.

نیرو  وزارت  در  دیدگاه هایی  معتقدند  برخی 
روند  شدن  مسدود  به  منجر  که  دارد  وجود 
این  وضعیت  پیگیری  سازوکار  پیشرفت 
رابطه  این  در  شما  نظر  می شود.  قراردادها 

چیست؟
به نظر من نمی توان این نظرات را سد تلقی کرد. ولی 
گله ای که ما داشته ایم و خدمت جناب وزیر هم اعالم 
شد آن است که شاید انتظار می رفت از ظرفیت های 
قانونی موجود استفاده بهتری شود، یعنی مسئولیت 
این مشکل را تنها با ضبط ضمانت نامه از سر خود 
باز نکنیم. این درخواست ما از مجموعه وزارت نیرو 
و همکاران ایشان است که ساده ترین راه حل که 
انتخاب  فسخ قرارداد و ضبط ضمانت نامه است را 
نکنیم و نگران شرکت هایی باشیم که ناخودخواسته 
بدون آنکه قصوری داشته باشند، گرفتار این مساله 
شده  اند. نگاه ما نگاه سدی نیست ولی نگاه مثبت 

بیشتری را برای استفاده از ظرفیت های قانونی برای 
حل مشکل انتظار داریم. 

دیداری  که  بود  جاری  سال  شهریورماه  اوایل 
و  سندیکا  متوقف  قراردادهای  کارگروه  مابین 
شخص وزیر برگزار شد و در آنجا مقرر شده 
بود که حداکثر در ظرف مدت سه ماه این مساله 
به صورت  کارگروهی  حداقل  یا  و  یابد  فیصله 
مشترک تشکیل شود. ولی گویا این اقدام تا سه 
ماه پس از آن دیدار صورت نگرفته، علت تعلل 

در این امر چیست؟
مشکالت  شدن  تلقی  جدی  عدم  آن  دلیل  شاید 
شرکت هایی از این دست در وزارت نیرو بود. البته 
جناب وزیر قول داده اند که این کمیته مشترک را 
به زودی برگزار کنند. اقدام مشترکی که از همان 
بود که  نیز بخشنامه ای  نخستین جلسه منتج شد 
را  ضمانت نامه ها  ضبط  و  قراردادها  فسخ  جلوی 
گرفته که این خود اتفاق مثبتی محسوب می شود. 

مدام از گوشه و کنار می شنویم یکی از اموری 
ظرفیت های  از  که  است  آن شده  از  مانع  که 
آن  شود  استفاده  فرمودید  که  چنان  قانونی 
است که کارفرمایان نگرانند در صورت طرح 
این  بازرسی  سازمان  در  متوقف  قراردادهای 
مساله ابعاد گسترده تر پیدا کند که حل آن را 
دشوارتر سازد. در این رابطه دیدگاه جنابعالی 

چیست؟
و  مسیرها  از  ما  اگر  که  است  آن  من  برداشت 
ظرفیت های قانونی برای حل مشکل استفاده کنیم 
حتی نهادهای نظارتی و بازرسی کننده هم مشکلی 
نخواهند داشت. همان طور که عرض کردم شاید 
محافظه کاری بیش از حد بعضی مدیران ما سبب 
می شود که این مشکالت حل نشود. این نوعی نگاه 
از نگاه هم  این نوع  محافظه کارانه است و عواقب 
آسیب دیدن جدی شرکت های ما است. شورای عالی 
فنی یا ظرفیت های قانونی که در سازمان مدیریت 
دارد، مسیری  قراردادها وجود  برای   ... و  برنامه   و 
کامال قانونی است که وزارتخانه های دیگر از جمله 
وزارت نفت هم از آ ن استفاده کرده اند.  بنابراین ما 
باید نگاهمان را عوض کنیم، از پوسته محافظه کاری 

بیرون آییم و به اقدام جدی تری برسیم.

بخش  عملکرد  به  نقادانه  خود  نگاهی  اگر 
داشته  قراردادها  این  با  رابطه  در  خصوصی 

مشکالت  و  مساله  این  از  میزان  چه  در  باشیم، 
متعاقب آن شرکت ها خود دخیل بوده اند؟

من اعتقاد دارم که نمی توان این موارد را چندان از هم 
اقتصادی  شرایط  افتاد  اتفاق  آنچه  ببینید  کرد.  تفکیک 
پدید  قراردادها  از  انعقاد دسته ای  از  بعد  بود که  ویژه ای 
آمد. اما برای اینکه قضاوتی یک طرفه نداشته باشیم، باید 
اذعان داشت تمام قراردادهای متوقف در شرایط نامبرده 
از این جنس نبوده و مواردی هم بوده اند که شرکت ها 
خود مقصر بوده اند. یکی از وظایف کارگروه قراردادهای 
متوقف هم این بوده  است که تشخیص دهد قراردادی 
که متوقف شده است بابت قصور شرکت مربوطه بوده و 
یا شرایط اضطراری محیطی این اتفاق را پدید آورده است. 
البته چندان این امر قابل تفکیک به درصد و عدد نیست، 
اما مواردی بوده که شرکت ها هم خود قصوری داشته اند. 

فرجـام قراردادهـای متوقف
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اوایل آبان ماه سال جاری توقف ناخواسته برخی 
قراردادهای منعقد شده با کارفرمایان زیرمجموعه 
وزارت نیرو در بازه نوسانات شدید نرخ ارز درحالی 
به بالتکلیفی خود ادامه می داد که از محافل وزارت 
نفت اخباری مبنی بر فیصله قراردادهایی مشابه 
به گوش رسید. در آن زمان مهم ترین پرسش 
شایان توجه مقایسه این دو وزارتخانه در مواجهه با 
موضوعی مشابه بود. از این رو در حاشیه نمایشگاه 
بین المللی صنعت برق، از محمود فتوره چی به عنوان 
عضو کارگروه قراردادهای متوقف سندیکا و عضو 
اصلی کارگروه مشترکی که بعدها با توانیر جهت 
حل و فصل موضوع قراردادهای متوقف تشکیل شد، 
گفت گوی کوتاهی راجع به روند حل این معادله چند 
مجهولی و چند ساله صنعت برق داشته ایم که در 
ادامه خواهید خواند: 
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خصوص  در  کوتاهی  شرح  ابتدا  در  لطفا 
قراردادهای متوقف و پیشینه آن بفرمایید.

ریشـه ایـن موضوع بـه قراردادهایـی باز می گردد که 
در سـال 1387 منعقـد و بالفاصلـه پـس از آن در 
سـال 1389 بـا جهش یکبـاره نرخ ارز رسـمی روبرو 
شـدند، بـه طـوری کـه ایـن نـرخ در ابتـدای انعقاد 
ایـن قراردادهـا بـه اسـتناد گزارش هـای موجـود از 
قیمت های رسـمی دالر حـدود 950 تومـان بود و در 
مـدت زمانـی که سـفارش های خارجـی آمـاده ارائه 
می شـد، ظـرف کمتـر از چنـد مـاه بـه 2200 تومان 
تغییـر یافـت. تـا جایی کـه در یک جهـش مضاعف 
در زمـان دولـت دهـم نـرخ دالر خـود را بـه 3500 

تومان رسـاند.
جهت  قراردادها  این  انعقاد  زمان  در  براین  عالوه 
خارجی  سفارشات  مرکزی  بانک  در  ارز  دریافت 
آن با ارز دولتی امکان پذیر بود  اما بعد از آن طبق 
بخشنامه های ابالغ شد، صادارت عمده محصوالت 
با ارز دولتی این امکان  ملغی شد. بنابر این علی رغم 
جهش ذکر شده در نرخ ارز در زمان انعقاد قرارداد، ارز 
دولتی به شرکت  های پیمانکار صاحب این قراردادها 
تعلق نگرفت و شرکت های مربوطه مجبور به استفاده 
از ارز آزاد و یا در اصطالح از محل ارز متقاضی بودند. 
برق های  در  یک  به  یک  قراردادها  این  نتیجه  در 

منطقه ای راکد ماند. 
بـه هر حال سـندیکا از مرداد مـاه 1392 این موارد را  
تحت عنـوان قراردادهـای متوقف در شـرکت توانیر 
پیگیـری کـرد. در ایـن راسـتا از تمـام شـرکت های 
تابعـه سـندیکا بـا ارسـال فرم هایـی نظرسـنجی به 
عمـل آمـد و بیـش از 100 مورد پاسـخ دریافت شـد 
کـه از ایـن  تعـداد مـواردی بـه علـت عـدم قابلیـت 
رسـیدگی حـذف و نهایتـا کار بـه 79 فقـره قـرارداد 
منتهـی شـد. جهت بررسـی این مـوارد نیز سـندیکا 
اقـدام بـه تدویـن کارگروهی بـا عنـوان قراردادهای 
متوقـف کـرد. در این کارگـروه قراردادهـای نامبرده 
بررسـی و بـر اسـاس فاکتورهایی چون سـال انعقاد 
قـرارداد و یـا میزان پیشـرفت کار دسـته بندی شـد.

صد    در  صـد  بـه  قریـب  قرارداد هـا  ایـن  از  برخـی   
پیشـرفت کار داشـت و بعضـی کمتـر،  در مـواردی 
هـم بـه رغـم تحویـل موقـت، ضمانت نامـه آن  هـا 
آزاد نشـده بـود. بـه هـر حال همـه این موارد توسـط 
کارگـروه دسـته بندی و بررسـی شـد. امـا از آنجـا که 
نتیجـه ای حاصل نشـد مجددا مراتـب خدمت معاون 
امـور برق و انرژی وزارت نیرو مطرح شـد که ایشـان 

خواهـان گزارشـی در ایـن خصـوص شـدند. برایـن 
اسـاس گـزارش جامعی توسـط دبیـر کارگـروه تهیه 
و تحویـل معاونـت مربوطه شـد. با این همـه به رغم 
پیگیری هـای مکـرر رونـد حل وفصـل قراردادهـای 
متوقـف پیشـرفت چندانـی نداشـت تـا آنکـه طـی 
جلسـه ای مورخ دوم شـهریور ماه سال جاری موضوع 
خدمـت شـخص وزیـر محترم مطـرح شـد و پس از 
ارائـه گزارشـی در این خصوص، دسـتور مسـتقیمی از 
بـر متوقـف سـاختن ضبـط  ایشـان مبنـی  سـوی 
ضمانت نامه هـا و حـل و فصـل تمامی بخش هـای 
سـه  مـدت  ظـرف  متوقـف  قراردادهـای  موضـوع 
مـاه صـادر شـد. برایـن اسـاس تشـکیل کارگروهی 
مشـترک با حضور از نمایندگان کارفرمایان، سـندیکا 
باشـد و توانیـر جهـت بررسـی مسـاله در دسـتور کار 

گرفت.  قـرار 

شد  موفق  نفت  وزارت  که  بود  آمده  خبرها  در 
قراردادهای مرتبط با خود را پیش ببرد. وزارت 
نفت با چه سازوکاری طور موفق به حل وفصل 

این موضوع پرداخت؟
به نظر می آید وزارت نفت برای فیصله قراردادهای 
متوقف خود اختیارات کافی را به دست آورده است. 
وزیر  وزاتخانه شخص  آن  در  حاصله،  اطالع  طبق 
پیشبرد  موجب  که  داد  مربوطه  کمیته  به  اختیاراتی 
سریع تر کار  شده است. این درحالی است که جنس 
نیرو  این قراردادها در وزارت نفت و وزارت  مشکل 

تفاوتی با یکدیگر ندارند. 
البته یکی از اشکاالت هم آن است که کارفرمایان 
موضوع  توجیه  برای  نیرو  وزارت  در  مربوطه 
قرردادهای متوقف و ارائه راهکارهای مربوطه نیاز به 
گزارش توجیهی برای ارائه به دستگاه های نظارتی و 

بازرسی دارند.  
در حـال حاضـر  بر اسـاس دسـتور وزیر نیـرو ضبط 
تابه حـال   البتـه  نمی گیـرد.  صـورت  ضمانت نامـه 
مـوارد معـدودی ضضبـط ضمانت نامـه انجام شـده 
، امـا بـرای مابقـی ضمانت نامه هـا فعـال متوقـف 
اعـالم شـده اسـت. همان طـور کـه قـرارداد متوقف 
اسـت ضبـط ضمانت نامـه تا اعـالم نتیجه از سـوی 
کارگروه یاد شـده انجام نمی شـود. بنابراین سـازمان 
بازرسـی هـم باید انعطـاف الزم را مبـذول کند و در 
نظر داشـته باشـد قرارداد زمانی منعقد شـده که نرخ 
دالر 980 تومـان بوده اسـت در حالـی که هم اکنون 

ایـن نـرخ تا مـرز 4000 تومان رسـیده اسـت.
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با  دررابطه  نفت  وزارت  اینکه  به  باتوجه 
نیرو  وزارت  همچون  متوقف  قراردادهای 
نگاه  یک  با  و  بوده  مشابهی  مشکالت  دچار 
کرده  اقدام  آن ها  حل  به  نسبت  پیشگیرانه 
است، لطفا شیوه مدیریتی وزارت نفت در این 

خصوص را شرح دهید.
نفت  صنعت  تجهیزات  سازندگان  انجمن  در  ما 
ایران از حدود 10 سال پیش برای رفع معضالت 
در  مشترک  و  مشکالت  تیپ"  "قرارداد های 
و  عضو  شرکت های  بخش خصوصی  قراردادهای 
کارفرمای اصلی این صنعت که وزارت نفت است، 

تجاربی کسب کرده ایم. 
پیش  سال   6 حدود  که  اصولی  کارهای  از  یکی 
از  یکی  به عنوان  و  شد  انجام  انجمن  این  در  
رسیده  تصویب  به  انجمن  مجمع  رسمی در  ارکان 
حل  "هیات  ایجاد  شد،  گنجانده  اساسنامه  در  و 
از  آن  تشکیل  در  که  هیات  این  بود.  اختالف" 
ایران  بازرگانی  اتاق  و  خارجی  انجمن های  برخی 

الهام گرفته شده است، ظرف چند سال نتایج بسیار 
از 9 عضو  اختالف  آورد. هیات حل  بار  به  مثبتی 
اصلی و دو عضو علی البدل تشکیل شده است که به 
انتخاب مجمع عمومی انجمن به این سمت گمارده 
می شود و حل اختالف احتمالی بین اعضای انجمن 
بازرس،  مثل  انجمن  ارکان  میان  اختالف  حل  و 
هیات مدیره، دبیرخانه و ... از اهداف اصلی آن است. 
فعالیت های هیات حل اختالف  از مهم ترین  یکی 
در این سال ها، اقدامات موثری بوده که درخصوص 
اختالفات شرکت های عضو انجمن با شرکت های 

تحت پوشش وزارت نفت به انجام رسانده است. 
حل  قانونی  هیات  یک  نفت  وزارت  در  گذشته  از 
حضور  بدون  هیات  این  اما  دارد،  وجود  اختالف 
بخش خصوصی تشکیل می شد. ما برای جاانداختن 
تجهیزات  سازندگان  انجمن  اختالف  حل  هیات 
صنعت نفت ایران و اخذ مجوز رسمی آن تالش های 
است؛  نرسیده  نتیجه  به  هنوز  که  کردیم  بسیاری 
ولی طی مذاکراتی که با وزیر محترم نفت جناب 

آقای زنگنه و معاونان ایشان داشتیم، مقرر شد در 
اختالفاتی که یکی از طرفین دعوا از اعضای انجمن 
ما  داوری  هیات  اعضای  از  داور  دو  یا  یک  است، 
کنند.  دفاع  مزبور  شرکت  حق  از  تا  کنند  شرکت 
می تواند  که  است  تجربه ای  این  من  دیدگاه  از 
دراثر  است  ممکن  که  معضالت  از  بسیاری  از 
مرور زمان پیچیده و بغرنج شود، جلوگیری کند و 
نمونه آن بحث نرخ ارز است که در دولت دهم با 
انجمن  اعضای  با  اما  رسید  به  فروش  دولتی  نرخ 
سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران و سندیکای 

صنعت برق ایران به قیمت آزاد محاسبه شد. 
مـن به عنـوان یـک عضو کوچـک تصـور می کنم 
اگـر ایـن تجربـه در سـندیکای صنعت بـرق ایران 
کـه یکـی از تشـکل های قـوی و پیشـرو به لحـاظ 
مدیریتـی، تعـداد اعضـا و نقـش مثبـت در اقتصاد 
انرژی اسـت، مورد اسـتفاده قرار گیرد و با توجه به 
پشـتوانه قانـون رفع موانـع تولید حالت پذیـر  نتایج 

مثبتـی به بار خواهـد آورد.

در شرایط رکود اقتصادی آغاز و فرجام هرکاری با مشکل مواجه می شود. موضوع قراردادهای متوقف 
و طرح های متوقف و نیمه تمام هم از آن دست کارهایی است که به دلیل رکود و مشکالت اقتصادی 

کشور ایجاد شد و مدت ها است گره گشایی از آن ممکن نشده است. با این همه پرسش 
اساسی آن است که آیا می توان از وقوع حداقل بخشی از پیامدهای ناخواسته چنین شرایطی 

با قوانین و سازوکارهای بازدارنده جلوگیری کرد؟ در این بین اخبار رسیده حاکی از آن 
است که وزارت نفت و شرکت های تابعه درخصوص حل این مشکل طی سال ها عملکرد 

موفقیت آمیزی داشته که عمال به واسطه اقدام هوشمندانه انجمن سازندگان تجهیزات 
صنعت نفت ایران در این راستا محقق شده است. بی شک آگاهی از برشی از  این الگوی 

موفقیت آمیز که شاید بتواند بر قامت وزارت نیرو نیز سازگار شود، خالی از لطف نخواهد 
بود. آنچه می خوانید، متن گفت وگوی ستبران با محمدحسن حق گویی، مدیرعامل شرکت 

پارس اخگر است که عالوه بر عضویت در سندیکای صنعت برق ایران،  به عنوان 
عضو هیات  حل اختالف انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران و رئیس سابق 

کمیسیون حقوقی قطعا در این زمینه از تجربیات گرانبهایی برخوردار است که در ادامه 
خواهید خواند:
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انجمن سازندگان تجهیزات  داوری  آیا هیات 
و  بازنویسی  در  تاکنون  ایران  نفت  صنعت 
انجام  مثبتی  اقدام  مقررات  و  قوانین  تعدیل 

داده است؟
اثرگذاری بر قوانین از وظایف هیات حل اختالف 
نیست و در انجمن ما این کار برعهده کمیسیونی به 
نام توسعه و تسهیل کسب وکار است که با هماهنگی 
اینجانب و همکاران در آن عضو هسستیم در زمینه 
قوانین مصوب دولت، اتاق بازرگانی ایران، موسسات 
پیشنهادشده  قوانین  همچنین  و  مردمی موازی 
و  است  داشته  دستاوردهای خوبی  انجمن  ازسوی 
یکی از نمونه های آن قانون حمایت از تولید است 
که در مجلس و دولت به تصویب رسید و اجرایی شد. 

انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران 
و گارانتی چه  با بحث ضمانت نامه ها  دررابطه 

فعالیت هایی انجام داده است؟ 
حقوقی  کمیسیون  در  پیش  سال   10 حدود  از  ما 
انجمن چند مشکل کلیدی موجود در قراردادهای 
با  مذاکرات مستمر  و طی  را شناسایی کرده  تیپ 
را  آن ها  نفت  وزارت  ارشد  مدیران  و  نفت  وزرای 
پیگیری کردیم. در عمل برخی از آن ها به دلیل اینکه 
از مجلس شورای اسالمی مصوبه داشتند، قابل تغییر 
نبودند و بنابراین در قوانین اصالحیه بعدی مطرح 
دولت  هیات  تصویب  نیازمند  نیز  بعضی  و  شدند 
بودند که با پیگیری ازطریق وزارت نفت به تصویب 
رسیدند. همچنین برخی از قوانین نیازمند تصویب در 
وزارت نفت بودند که در این بخش وزرای نفت واقعا 

همکاری خوبی داشتند.
تغییرات انجام شده در قرارداد تیپ بسیار راهگشا 
بود و معضالتی را که برای اعضای انجمن و وزارت 
بود، تاحد زیادی برطرف ساخت.  ایجاد شده  نفت 
ازجمله این موارد بحث ضمانت نامه بانکی بود و در 
قرارداد تیپ قبلی به صراحت تحت عنوان ضمانت 
بانکی وجود داشت که برای ضمانت  قراردادها باید 
رابطه  این  در  ما  استفاده شود.  بانکی  ضمانت نامه 
به همراه  نهایتا  و  دادیم  انجام  زیادی  پیگیری های 
نتیجه  این  به  نفت  وزارت  مهمی از  بخش های 
به  بانکی  ضمانت نامه  صریح  واژه  که  رسیدیم 

ضمانت نامه معتبر تبدیل شود. 
تغییر دالیل محکمی وجود داشت؛ مثال  این  برای 
بودن  شناخته شده  به علت  موارد  بعضی  در  اینکه 
شرکت نیازی به ضمانت نامه نیست و تنها نتیجه 
ضمانت نامه بانکی افزایش 5 الی 10 درصدی هزینه 

پروژه ها بوده و باری بر دوش دولت و شرکت های 
کارفرمایی است. درست است که این هزینه ازطرف 
سازنده یا پیمانکار پرداخت می شود اما نهایتا موجب 

گران تر شدن پروژه خواهد شد.
همچنین به علت فرآیند بوروکراسی که الزمه اخذ 
بانک گارانتی از بانک است، کار پروژه چند ماه به تاخیر 
می  افتد. یکی دیگر از دالیل فرایند بوروکراسی بود 
که در زمان آزاد شدن ضمانت نامه ها به وجود می آمد. 
برخی از ضمانت نامه ها حتی تا دو سال پس از اتمام 
کار پروژه به دلیل اشکاالت کوچک آزاد نمی شد و 
از یک سو هزینه آن متوجه پیمانکار و سازنده بود و 
ازسوی دیگر تکمیل سقف اعتباری اعضای انجمن 
در بانک، آنان را از شرکت در مناقصه های بعدی 
محروم می کرد. دلیل دیگر زمینه ایجاد فسادی بود 
آن  احتمال  ضمانت نامه ها  آزادسازی  بحث  در  که 
بانک گارانتی های  و  قراردادها  چراکه  داشت؛  وجود 
هر  که  است  یک طرفه  به قدری  کشور،  در  صادره 
کارمند جزء هم می تواند به  دالیلی واهی روند آن 
را طوالنی ساخته و مسبب ایجاد معضل شود. دالیل 
"ضمانت نامه  اصطالح  جایگزینی  سبب  فوق الذکر 
معتبر" به جای ضمانت نامه بانکی در قراردادها شد 
که هم دولت، وزارتخانه های دولتی و شرکت های 
کارفرمایی را منتفع می کرد و هم به سود شرکت های 

سازنده و پیمانکار بود.

مرتبط  بندهای  این  بر  عالوه  می شود  گفته 
در  بعدا  جرایم  و  پیش پرداخت  تعدیل،  با 
لطفا  شدند.  گنجانیده  حمایتی  قوانین  قالب 
توضیحاتی  حمایتی  قوانین  این  درخصوص 

ارائه بفرمایید.
بر  صراحتا  قراردادها  برخی  مثال  به عنوان 
ثابت  عددی  به عنوان  درصدی   25 پیش پرداخت 
ک  از اند  کارفرمایی  شرکت های  بود.  کرده  تاکید 
بودن این مبلغ آگاه بودند اما دست آن ها بسته بود. 
دادیم  انجام  زیادی  مذاکرات  نیز  رابطه  این  در  ما 
شرکت های  مدیران  همکاری  با  خوشبختانه  و 
کارفرمایی این جمله حذف و شرایط به نفع اقتصاد 
تجهیزات  سازندگان  و  نفت  وزارت  کشور،  کالن 
نفت تمام شد. این موضوع نیز از مواردی بود که 
کار  انجامیدن  به طول  بی دلیل،  دعواهای  باعث 
پروژه، ایجاد زمینه فساد یا محرومیت کارفرماها از 
توانمندی برخی شرکت ها شده بود؛ ولی با حل آن، 
اکنون شرکت ها حق دارند هر مبلغی که هیات مدیره 
تعیین  می دهند،  تشخیص  را  آن  صالحیت  آن ها 

کنند. با توجه به میزان قرارداد مدت انجام آن اعتبار 
پرداخت  پیش  میزان  قبیل  ازین  مسائل  و  سازنده 

توسط مدیر تعیین می شود.

جرایم   بودن  راستای یک طرفه  در  انجمن  آیا 
قراردادی نیز فعالیتی انجام داده است؟ 

به  تاحدی  بعدی  قوانین  در  که  مواردی  از  یکی 
آن اشاره شده است، همین مطلب است. انتقاد ما 
تاخیر  برای  قبلی  قراردادهای  در  چرا  که  بود  این 
و  سازنده  ازسوی  پروژه  انجام  یا  کاال  تحویل  در 
جرایم  هفته  و یک  روز  برای یک  پیمانکار، حتی 
در  تاخیر  برای  اما  شده  دیده  غیرعادالنه  و  دقیق 
پرداختهای کارفرما که ممکن است ماه ها و سال ها 

به طول انجامد، تدبیری اند یشیده نشده است. 
یک  برای  جریمه ای  اگر  که  بود  این  ما  پیشنهاد 
طرف  برای  می شود،  گرفته  درنظر  قرارداد  طرف 
دیگر نیز معادل همان مبلغ جریمه تعیین شود. این 
امر با این صراحت حل نشد؛ اما پس از مذاکرات در 
داوطلبانه و تساهل آمیز  به طور  قراردادها  از  بعضی 
مورد قبول واقع شده و می شود. در قوانین جدید این 
موارد تاحدی دیده شده است اما کار اصلی باید در 
آیین نامه ها انجام شود. باتوجه به مشکالت نقدینگی 
دولت که اکنون همه سازندگان و پیمانکاران با آن 
اثر  زیادی  تاحد  قوانین  این  درگیر هستند، اصالح 

مثبت خواهد داشت.

جنابعالی  فرمایشات  مجموعه  از  می توان  آیا 
ساختن  منعطف  که  کرد  برداشت  چنین 
نیمه تمام  با  می شود  باعث  تیپ  قراردادهای 
ماندن قراردادها ولو در شرایط بحرانی اقتصاد 

کمتر مواجه شویم؟
از  بعضی  جابه جایی  و  رفع  است.  دقیقا همین طور 
قید و بندهای شدید به نفع دوطرف و حتی گاهی 
بیشتر به نفع کارفرمایان است. اصرار ما تنها به خاطر 
تجهیزات صنعت  سازندگان  انجمن  هفتصد عضو 
ایران  برق  صنعت  سندیکای  عضو  پانصد  یا  برق 
نیست؛ بلکه این کار به نفع کارفرما و اقتصاد ملی نیز 
خواهد بود. بنابراین ما انتظار داریم مدیران محترم 
این  پذیرش  و  مطالعه  درصورت  نیز  نیرو  وزارت 
کوتاه  تا ظرف مدتی  کنند  ما همکاری  با  مباحث 
از وقوع آن  را که می  توان عمال  برخی مشکالت 
جلوگیری کرد ریشه کن ساخته و با این کار از اتالف 
مدیران  و  تشکل ها  مدیران  دولتی،  مدیران  وقت 

شرکت های عضو آن ها جلوگیری کنند.
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مساله  شدن  پدیدار  در  عواملي  چه  جنابعالي  نظر  از 
اعضاي  با  مرتبط  موارد  خصوصا  متوقف  قراردادهاي 

سندیکاي صنعت برق دخیل بوده اند؟
وزیر  استیضاح  جهت  شده  مطرح  موارد  از  یکي   89 سال  در 
محترم نیرو در آن زمان، بدهي وزارت نیرو بالخص شرکت هاي 
برق منطقه اي به پیمانکاران و بخش خصوصي عنوان شد و 
برطرف  جهت  موثري  اقدام  هستید  مستحضر  که  همان گونه 
ساختن معضل به وجود آمده صورت نپذیرفت. این امر موجب 
تقلیل و تحلیل بنیه مالي اکثر شرکت هاي طرف قرارداد با وزارت 
نیرو و مجموعه توانیر شد، از یک سو تحریم هاي اعمال شده به 
کشور، شرکت هاي پیمانکاري و بخش خصوصي را نیز بي نصیب 
نگذاشت و تولیدکنندگان خارجي از انجام قرارداد و تعهدات و 
شرکت هاي  متعاقبا  کردند.  امتناع  ایراني  طرف  با  کاال  مبادله 
ایراني از انجام تعهدات مربوطه باز ماندند. متاسفانه کارفرما هم 
تدابیري جهت برطرف کردن موانع به وجود آمده اتخاذ نکرد که 

این خود موجب تطویل و بالتکلیفي پروژه ها شد.
از سـوي دیگـر جهـش یکبـاره نـرخ ارز )بیـش از سـه برابـر( 
بیشـترین تاثیـر خـود را در قراردادهـاي صنعـت برق گذاشـته 
اسـت، از ایـن رو عمال ادامـه و اجراي قرارداد بـراي پیمانکاران 
میسـر نبـود و با فرض محقق شـدن شـرایط قبـل از تحریم و 
امـکان خرید تجهیـزات از تولیدکنندگان مـورد نظر کارفرمایان 

یکی از افرادی که مساله قراردادهای متوقف اعضای 
سندیکا را از ابتدا تا مرحله رسیدن به نتایج و 

دستاوردهای اخیر برای حل وفصل و توقف ضبط 
ضمانت نامه ها با جدیت و دلسوزی دنبال می کرد، 

محمودرضا مرتضوی، مدیرعامل شرکت صفانیرو است 
که اکنون در قالب پرسش و پاسخی مکتوب به خوبی 

به تفکیک و توصیف ریشه ها، پیامدها و راهکارهای این 
مساله می پردازد که خواندنی است: 
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چندیـن  قـرارداد  اجـراي  هزینه هـاي  محتـرم، 
برابـر مبلغ اولیه بـوده و بخشـنامه ها و تعدیالت 
سـازمان برنامـه و بودجـه به هیچ وجـه تکافوي 
هزینـه اجـراي پـروژه را در ایـن زمـان نمي کند.

غیرواقعي  مضاعف  مالیات هاي  تحمیل  البته 
توسط اداره دارایي همچنین مطالبه چندین برابر 
تامین  سازمان  سوي  از  بیمه  قوانین  خالف  و 
ناخواسته به وجود  اجتماعي، عالوه بر مشکالت 
آمده در قراردادهاي فوق الذکر،  موجبات تضعیف 
و حتي فروپاشي بسیاري از شرکت هاي خصوصي 

و تولیدي را فراهم آورده است.

نوع، تعداد و مبلغ کلي این قراردادها به چه 
ساختار  در  را  مشکالتي  چه  و  بوده  میزان 

اقتصادي شرکت ها موجب شده است ؟
به طور عمده سه عامل موجب توقف یا تطویل 
برق  با صنعت  مرتبط  قراردادهاي  بالتکلیفي  و 

شده اند:
اول( قراردادهایي که به دلیل تحریم اعمال شده، 
تامین تجهیزات موضوع قرارداد امکان پذیر نبوده 
و از سوي کارفرما با تغییر برند سازنده تجهیزات 

موافقت نشده است.
دوم ( قراردادهایي که به دلیل نوسانات و جهش 
شدید نرخ ارز در زمان اجراي قرارداد، موجب ضرر 
و زیان تا چندین برابر مبلغ اولیه قرارداد شده و 
غیرمنطقي  عمال  پیمانکار  براي  پروژه  انجام 

می نماید.
سـوم( بـا توجـه بـه هدفمند سـازي یارانه هـا 
و افزایـش قیمـت حامل هـاي انـرژي و بـه تبـع 
آن افزایـش قیمت هـا به ویـژه در بخش صنعت، 
اولیـه، فلـزات همچنیـن حمـل و نقـل،  مـواد 
هزینـه هنگفـت و غیرقابـل پیش بینـي را بـراي 
شـرکت هاي پیمانـکاري ایجـاد کرد کـه حتي با 
صـرف نظر از سـود متعـارف و حداقـل، اجرا و یا 
ادامـه پروژه خـارج از توان شـرکت هاي تضعیف 
شـده در سـال هاي اخیر بوده اسـت. شـایان ذکر 
اسـت تطویل و بالتکلیفـي قراردادهاي متوقف، 
باال سـري  هزینه هـاي  تحمیـل  بـر  عـالوه 
و  ضمانت نامـه  تمدیـد  کارگاهـي،  و  دفتـري 
سـایر هزینه هـاي مرتبـط بـا پـروژه و ... موجب  
در صورتـي  مي شـود  پیمانـکار  زیـان  و  ضـرر 
کـه در شـرایط عـادي، شـرکت هاي تولیـدي و 
پیمانـکاري بـا صـرف  هزینه هـاي  بـه مراتـب 
کمتـر، بهـره وري و راندمـان مطلوبـي خواهنـد 

داشت.
برق  صنعت  در  قراردادها  قبیل  این  کلي  تعداد 
و  همت  با  که  بوده  فقره   200 بر  بالغ  کشور 
فالحتیان  مهندس  پیگیري هاي  و  مساعدت 
معاون محترم امور برق و انرژی در وزارت نیرو و 
مهندس موسوي مشاور مدیرعامل شرکت توانیر 

به حدود نصف کاهش یافت.

لطفا در ادامه چکیده اي از ساختار و  عملکرد 
کارگروه قراردادهاي متوقف سندیکا در مدت 

فعالیت آن را ارائه فرمایید؟
جدیـد  رویکـرد  و  مدیریـت  بـا  خوشـبختانه 
سـندیکاي برق، طبـق فراخوان و اطالع رسـاني 
کـه انجـام شـد موضـوع قراردادهـاي متوقـف 
اعضـاي سـندیکا در اولویـت قـرار گرفـت و بـا 
تشـکیل کارگروه تخصصـي قراردادهاي متوقف 
و برگـزاري جلسـات متعـدد و هفتگـي طـي دو 
بـه دسـته بندي آن هـا در  اخیـر، موفـق  سـال 
چهـار گـروه و موضـوع شـدند. پـس از پاالیش 
و بررسـي مـورد بـه مـورد، جمعا تعـداد 79 فقره 
قـرارداد متوقـف بـه همـراه گـزارش بـا نظارت 
دبیـر محترم سـندیکا و تایید هیات مدیـره نهایتا 
بـه مهنـدس کـردي مدیرعامـل محتـرم توانیر 
تقدیـم شـد که به منظـور اتخـاذ و ارائـه طریق 
در ایـن خصـوص، با هماهنگي ایشـان، موضوع 
در جلسـه مـورخ 95/6/2 بـا حضـور مهنـدس 
چیت چیـان مقـام عالـی وزارت نیـرو، مهنـدس 
فالحتیـان و هیات مدیره محترم سـندیکا مطرح 
شـد کـه با توضیحـات موثر و تکمیلـي مهندس 
فالحتیـان و مهنـدس موسـوي، مقـرر شـد در 
کارگـروه مشـترک توانیـر و سـندیکا ایـن مهـم 
مـورد به مـورد با دعـوت از طرفیـن قراردادهاي 

متوقـف بررسـي و تصمیم گیـري شـود.
همچنین راهکارها و مساعدت وزیر محترم نیرو 
خاطر  آرامش  و  دلگرمي  موجب  راستا  این  در 
اعضاي محترم سندیکا مبني بر عزم جدي و اراده 
مشکالت  فصل  و  حل  بر  نیرو  وزارت  متولیان 

به وجود آمده شد.

جزییات عملکرد و علت موفقیت شرکت هاي 
تابعه وزارت نفت در حل و فصل قراردادهاي 
متوقف مربوطه و عدم توانایي موارد مرتبط 
امر را چه مي  این  نیرو در احقاق  با وزارت 

دانید؟

نـه تنهـا در وزارت نفـت، بلکه در سـایر ارگان ها 
و شهرسـازي  راه  وزارت  نظیـر  وزارتخانه هـا  و 
و   قـراردادي  ظرفیت هـاي   از  اسـتفاده  بـا 
شـرایط عمومـي پیمـان  و یـا حسـب  نیـاز  از 
بخشـنامه هاي سـازمان، استفاده شـده و مدیران 
خـود  قانونـي  اختیـارات  حیطـه  در  مربوطـه 
نسـبت بـه تعییـن تکلیـف قراردادهـا متوقف در 
دسـتگاه هاي ذي ربـط اقـدام کرده انـد. ایـن در 
حالـی اسـت کـه در برخـي اسـتان ها، مدیـران 
ظرفیت هـاي  وجـود  بـا  منطقـه اي  برق هـاي 
سـوي  از  راهـکار  ارائـه  همچنیـن  قـراردادي 
شـرکت توانیـر از انجام وظایف قانوني خود سـر 
باز زده و بسـیاري از قراردادهـاي جاري مربوطه 

را نیمـه کاره رهـا کرده انـد. 
تحمیل  بالتکلیفی  بالاقدامی و  این  نتیجه 
هزینه هاي سنگین تمدید ضمانت نامه ها و ... به 
پیمانکاران طي هفت سال گذشته و محدود کردن 
فعالیت شرکت هاي پیمانکاري طي سال هاي اخیر 

و متعاقبا متوقف شدن چرخ صنعت کشور.

راهکارها و سناریوي پیشنهادي در کارگروه 
شما  شخصي  نظر  و  متوقف  قراردادهاي 
متوقف  قراردادهاي  مساله  فصل   و  حل  در 

چیست؟
دو مسیر کلي در کارگروه مدنظر است :

بنا به نیاز کارفرما احیاي  اول( قراردادهایي که 
آن ها ضروري بوده و پیمانکاران تمایل به ادامه و 
تکمیل قرارداد را دارند، با استفاده از ظرفیت هاي 
و  تمدید  سازمان  بخشنامه هاي  و  قراردادي 
چگونگي تامین هزینه هاي مازاد تحمیل شده به 
پوشش  نیاز جهت  در صورت  و  بررسي  قرارداد 
هزینه هاي اجرایي قرارداد، موارد به شوراي عالي 
فني ارائه مي شود و کارگروه مکلف به پیگیري 
آن ها تا حصول نتیجه مورد انتظار طرفین قرارداد 

خواهد بود.
دوم( قراردادهایي که کارفرما با توجه  به  شرایط  
اجراي  به  نزدیک  آینده   در  مبرمي  نیاز  روز،  
قرارداد  تکمیل  یا  و  انجام  طرفي  از  ندارد،  آن 
هزینه هاي بسیار سنگیني خواهد داشت که امکان 
تامین اعتبار و هزینه هاي تحمیلي مقدور نبوده و 
شرایط خاتمه قرارداد بر اساس قوانین و شرایط 
عمومي پیمان مهیا است، در این صورت شرایط 
صورت  در  و  توصیه  کارفرما  به  قرارداد  خاتمه 

توافق، مسیر آن تدوین مي شود.
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دستگاه  بین 86  در  است  از 5 سال  بیش  قرارداد  صدها 
اجرایی وزارت نیرو )16 شرکت برق منطقه ای، 39 شرکت 
توزیع برق، 29 شرکت مدیریت تولید برق، سازمان توسعه 
برق، سابا( متوقف هستند و منتظر تحقق تصمیمات نهایی 
از سوی کارفرمای دولتی اند ، مبنی بر اینکه با شرایط جدید 
آن قراردادها ادامه یابند یا خاتمه؟ )البته عمده قراردادهای 

متوقف در سطح انتقال گزارش شده اند.(
با  از شهریور 1392 نشست های سندیکای صنعت برق  
وزارت نیرو و توانیر در این خصوص آغاز شد که در نهایت 
گذشته  سال  سه  طی  شده  انجام  گفتگوهای  اساس  بر 
نیرو  وزیر محترم  به دستور مستقیم  و  از شهریور 1395 
نمایندگان  از  متشکل  کارگروهی  در  موارد  شد،  مقرر 
طرفین  و  بازرگانی  اتاق  برق،  صنعت  توانیر،سندیکای 
قرارداد متوقف برگزار و تصمیم نهایی در این باره برای هر 

مورد اتخاذ شود. 

اما آنچه در این نوشته به آن پرداخته می شود، عمدتا حول 5 سوال 
زیر است:

سوال1: منظور از قرارداد متوقف چیست؟
سوال2: الف( عوامل موثر بر توقف این قراردادها چه بوده است؟ 

ب( آیا این عوامل در آینده نیز ممکن است رخ دهند و آیا باعث توقف 
قراردادهای آینده نیز می شوند؟

ج( با توجه به دالیل این پدیده، آیا توقف قراردادها یک اتفاق ناگهانی 
بوده یا فوران یک آتشفشان خاموش بوده است؟

د( طرفین قرارداد بر ای مواجهه با این بحران چقدر طرفین قرارداد 
آمادگی داشتند؟چقدر آمادگی باید داشته باشند؟

سوال3: نقش و سهم طرفین این قبیل قراردادها در استمرار توقف 
و رفع آن چه بوده است؟ در شرایط بحرانی نظیر قراردادهای متوقف 
وظیفه وزارت نیرو چه بوده است؟ وظیفه دولت در این راستا چه بوده 
است؟ وظیفه مجلس چه بوده؟ وظیفه قوه قضائیه چه بوده است؟ راه 
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حل های ممکنه چه بوده و هست؟
سوال4: برای آینده چه باید کرد؟ آیا روال قبلی 
درست بوده و یا بایستی راه و روش جدیدی پیشه 

کرد؟
قبل از ورود به پاسخ سواالت فوق برخی از پیش 
فرض های حاکم بر این نوشته را ذیاًل مرور می کنیم:

1. بر کسی پوشیده نیست که کسب و کار بخش 
خصوصی در گروه اقتصاد خرد محسوب می شود و 

اقتصاد کالن و تغییرات آن موثر بر آن خواهد بود.
2. از طرفی هر شرکت نهایتا بر محیط داخلی خود 
از آن  باشد و عوامل خارج  می تواند کنترل داشته 

قطعاً در کنترل آن نخواهند بود.
 

عدم  با  آن  بنیادین  تفاوت  و  چیست  ریسک 
اطمینان)ابهام( چیست؟

ریسـک یعنی آنکـه احتماالت معلوم هسـتند. عدم 
اطمینـان یعنی اینکـه احتماالت ناشـناخته  و مبهم 
هسـتند. بر مبنای ریسـک، شـما می توانید تصمیم 
بگیریـد کـه وارد یـک بازی شانسـی بشـوید یا نه. 
در مقابـل، در قلمـرو عـدم اطمینـان تصمیم گیری 
بسـیار دشـوارتر اسـت. شـما می توانیـد در مـورد 
ریسـک حسـاب و کتاب کنیـد، امـا در مـورد عـدم 
عمـر  نمی کنـد.  صـدق  موضـوع  ایـن  اطمینـان 
300 سـاله دانـش ریسـک بـا  عنـوان »احتماالت« 
شـناخته شـده اسـت. دانشـمندان زیـادی بـا ایـن 
موضـوع دسـت و پنجه نـرم کرده اند، اما شـما حتی 
یـک کتاب هـم در مـورد موضـوع »عدم اطمینان« 

تـالش می شـود  به همین دلیـل  یافـت.  نخواهیـد 
دسـته بندی های  بـا  هسـت  طـور  هـر  "ابهـام" 
ریسـک منطبـق شـود، امـا ایـن لباس بـه قامتش 
درنمی آیـد و دنیای اقتصـاد جایـی اسـت کـه ایـن 
حربـه کار نمی کند. محاسـبات ریسـک به سـوابق 
در  سـابقه ای  عبارتـی  بـه  دارد،  تسـری  گذشـته 
گذشـته باید باشـد تا مبنای محاسـبه ریسک واقع 

. شود
ریسـک انحـراف نتیجـه واقعـی از نتیجـه مـورد 
مالـی متضمـن  تمـام تصمیمـات  اسـت.  انتظـار 
نوعـی تعـادل بیـن ریسـک و بـازده اسـت هرچـه 
ریسـک یـک تصمیـم مالـی بیشـتر باشـد بـازده 
بیشـتری مـورد انتظاراسـت و بـر عکس. ریسـک 
تابـع بـازار و بـازار تابـع شـرایط رقابتـی حاکـم بر 
آن اسـت، بـا این نـگاه، شـرایط بـازار صنعت برق 
و رقابـت حاکـم بـر آن، پوشـش ریسـک بیـش از 
5 درصـد را مقـدور نمی سـازد. حـال بـا توجـه بـه 
مفروضـات فـوق وارد مرحله پاسـخ به سـواالت 4 

گانـه قراردادهـای متوقـف می شـویم.

پاسخ سوال یک 
قرارداد متوقف به قراردادهایی گفته می شود که از نظر 
زمانی تابع بخشنامه ارزی سازمان مدیریت مربوط به 
تمام نشده  باشند و هنوز  اول مرداد 1391  از  قبل 
باشند و یا علیرغم اتمام فیزیکی، ضمانتنامه  های آن 
آزاد نشده باشد و به طور کلی هنوز پرونده آن در بین 

طرفین قرارداد بسته نشده باشد.

پاسخ سوال  دو 
قراردادهای  شدن  متوقف  بر  موثر  عوامل  الف( 

وزارت نیرو:
1. عدم پیش بینی شرایط بحرانی و نحوه خروج از 

آنها در قراردادها
شرایط  اثرات  مناسب  یا  و  کامل  پوشش  عدم   .2

بحرانی در قراردادها
)سال های  از:  عبارتند  داده  رخ  بحرانی  شرایط  اما 

1388 نسبت به 1391(
• تالطمات نرخ ارز با افزایش بیش از 200 درصد

میزان 182  به  مرکزی(  بانک  آمار  )طبق  تورم   •
درصد

• تشدید تحریم ها اعم از بانکی، مالی، حمل و نقل 
از  پول  ارسال  موارد حتی  برخی  در  به طوری که 

طریق صرافی هم میسر نبود.
بهره  نرخ  بودن  )زیاد  مالی  تامین  نرخ  افزایش   •
بانکی و غیر بانکی(  +    افزایش بدهی دولت و بخش 

خصوصی  به بانک ها بدلیل تحریم و تورم و رکود
• قانون هدفمندی یارانه ها  ←  گران شدن سوخت

بخشی  یارانه ها   ←  بارگذاری  هدفمندی  قانون   •
وزارت  عهده  بر  نقدی  یارانه  نقدینگی  تامین  از 
نیرو  ←   کاهش شدید نقدینگی دستگاه های اجرایی

• دسـته بندی کاالهـای واراداتـی در 15 تیر 1391 
و قرارگرفتـن کاالهـای صنعت بـرق در گروه های 

9 و 10 
• تغییر نرخ ارز مرجع از 1050 به 1226 

)بهمن 1390(
• تولد ارز مبادله ای در 3 مهر 1391 با فرمول %2 
فرمول  این  هیچگاه  البته  )که  آزاد  بازار  نرخ  زیر 
بدلیل  ارز  دریافت  برای  ایجاد صف  نشد(  محقق 

فقدان آن در کشور ناشی از تحریم نفت ایران
• رکود

• تحریم های اقتصادی
  

ب( برای بعد از 1391/5/1 هم اگر متن قراردادهای 
یکطرفه اصالح نشود، رخداد مجدد تمامی و حتی 
حتی  و  مشابه  اثرات  قطعاً  فوق  عوامل  از  بعضی 

بدتری بر قراردادها رخ خواهند داد.
ج( با توجه به دو عامل اصلی توقف قراردادها که 
در بند "الف" سوال 2 ارائه شد )یعنی همان متن 
قیمت  نگرش  آنها(،  بر  حاکم  قواعد  و  قراردادها 
محور دستگاه های اجرایی، تعدد شرکت های بخش 
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خصوصی و نظام مناقصه محور حاکم، توقف قراردادها 
همچون فوران آتشفشان بوده نه یک اتفاق ناگهانی.

به عبارتی شرایط به گونه ای بوده که قراردادها آبستن 
چنین وقایعی بوده است.

برای  قراردادها  همیشه  برای  یکبار  است  الزم  فلذا 
اینگونه رخدادها واکسینه شوند )واکسینه شدن اقتصاد 
خرد در برابر تغییرات اقتصاد کالن( به عنوان مثال اگر 
موشکی به یک هواپیمای مسافربری اصابت کند، نه 
نه حتی  نه خلبان و  شرکت هواپیمایی مقصر است، 

مسافران.
است  قرارداد  متن  و  قوانین  تابع  طرفین  آمادگی  د( 
آزادی  دولتی،  کارفرمایان  از  بسیاری  متاسفانه  که 
عمل های قراردادی را در زمان مناقصه و حتی عقد 

قرارداد از خود سلب کرده یا می کند.
همچنین بخش خصوصی هم به جهت عدم ساماندهی 
و نگرانی از آینده آنقدر قیمت ها را پایین می آورند که 
هرگونه عکس العمل را از خود می گیرند به مثابه کت 
و شلواری که اگر با آن دوال شویم و یا تکان بخوریم 
به راحتی چاک می خورد که این خود به دلیل کم بودن 

عرضه است در برابر تقاضا )برای بقا چه باید کرد؟(

پاسخ سوال3
اقدامات کارفرما:

• سرعت عمل در مدیریت بحرانها ترجیحاً راساً یا با 
این  )در  نهادهای مربوطه  به  با مراجعه  اخذ مجوزها 
سپردند  زمان  به  را  مساله  کارفرماها حل  اکثر  راستا 
به  را  کار  و  ماندند  دستی  باال  نهادهای  منتظر  و 
کمیته هایی در داخل سازمان خود سپرده اند ، به جای 
تمرکز بر آنها یا موضوع مسکوت ماند یا بیش از حد 

پخش می شد(
سلسله  همراهی  با  اختیارات  از  حداکثری  استفاده   •
این زمینه تالش شد مسوولیت  مراتب )متاسفانه در 
پذیری صورت نپذیرد که این خود موجبات مسکوت 

ماندن را فراهم آورد(
• رفع فشار دستگاه های نظارتی با برگزاری جلسات 

مشترک و رفع ابهامات آنها

توانیر و وزارت نیرو:
• تسریع در ارائه دستورالعمل های حمایتی و جبرانی و 
یا اخذ آنها از نهادهای باالدستی )وزارت نیرو، سازمان 

مدیریت و برنامه ریزی کشور، شورای عالی فنی(
انجام  منظور  به  اجرایی  دستگاه های  با  همراهی   •

جبران های قراردادی و یا خاتمه ها
• تسریع در تشکیل کارگروه ها به منظور بررسی موارد 

و انجام تسریع در تصمیم گیری
• اعـالم مـوارد بـه هیـات وزیـران و اخـذ مجـوز 

متوقـف قراردادهـای  عمومـی  بـرای 
• رفع فشار دستگاه های نظارتی با برگزاری جلسات 

مشترک و رفع ابهامات آنها

مدیریت  سازمان  وزیران،  )هیات  دولت 
برنامه ریزی، شورای عالی فنی( 

• ارائه بخشنامه های عمومی خاص و متناسب با نیاز 
صنعت برق

• صدور مجوز جهت تفویض برخی اختیارات به وزارت 
نیرو و شرکتهای تابعه به منظور امکان تسریع

• پیگیری موضوع
• تعیین تکلیف برای آینده بمنظور جلوگیری

از  )به عنوان بخشی  مجلس و قوه قضائیه 
حاکمیت(

در  محاسبات  دیوان  و  بازرسی  سازمان  توجیه 
دستگاه های  هراس  کاهش  منظور  به  رسیدگی ها 
و  زده  بحران  قراردادهای  به  رسیدگی  در  اجرایی 

متوقف.

پاسخ سوال 4
برای آینده راهکارهای زیر پیشنهاد می شود که البته 
برای برخی از آنها از جمله قرارداد تیپ برای طرح های 
غیرعمرانی در قالب کارگروه مشترک توانیر ـ سندیکا 
  PC قدم هایی برداشته شد، به گونه ای که قرارداد تیپ
و EPC در 12 مهر 1394 ابالغ و قرارداد تیپ خرید 

نیز در بهمن 1394 تحویل توانیر شد.
در هر حال روال قبل دستگاه های اجرایی به دلیل گیر 
کردن قراردادها در بحران های ذکر شده در ابتدای این 
نگاشت، ناقص بوده و الزم است اصالح شود، در این 
راستا برخی از اقدامات به شرح زیر پیشنهاد می گردند:

 WIN-WIN استفاده از قراردادهای تیپ با رویکرد •
• قراردادن تمام بخشنامه ها به عنوان ضمیمه قرارداد

• رسیدگی به موقع به مسائل و مشکالت
• کارفرما و پیمانکار/ فروشنده/ سازنده در برابر هم 
کار  انجام  سنگر جهت  یک  در  هم  با  بلکه  نیستند، 

تالش می کنند
• لحاظ تعدیل در قراردادها

راه های  لحاظ  و  احتمالی  بحران های  بینی  پیش   •
قراردادها،  از  بسیاری  در  )متاسفانه  جبران  و  خروج 
کارفرما راه های خروج را می بندد و کوچه دو سر بن 

بست می سازند!!(

نتیجه گیری
خواسته یا ناخواسته  قراردادهای متوقف آنقدر 
سنگین شده اند که برداشتن آن برای طرفین 
به ویژه بخش خصوصی سخت شده است. 

قراردادهای متوقف مربوط به زمان دالر 900 
تا 1000 تومان است و در سال 1395 دالر 

دولتی بیش از 3200 تومان و دالر آزاد هم به 
مرز 4000 تومان رسیده است.

لذا قراردادهای گذشته بهتر است خاتمه یابند، 
چرا که بار مالی آن برای طرفین افزایش 

یافته است. در غیر این صورت راه عادالنه 
ادامه قراردادها با انجام تجدید نرخ آنها توسط 

شورای عالی فنی و به روز شدن پرداخت ها 
است. البته نباید فراموش کرد که تحریم ها 

هنوز پابرجا بوده و شرایط با قبل تفاوت 
چندانی نکرده است.

فرجـام قراردادهـای متوقف

46





رشته  در  ایران  صنعت  و  علم  دانشگاه  در  من 
سال های  در  ام.  کرده  تحصیل  صنایع  مهندسی 
از وظایف و مسئولیت  دانشجویان  59-60، عمده 
اساتید درس های  و  مهندسین صنایع می پرسیدند 
می دادند.  پاسخی  حال  فراخور  به  هم  مختلف 
فارغ  رسمی تعداد  غیر  آمار  اساس  بر  زمان  آن  در 
التحصیالن رشته مهندسی صنایع یک نفر به ازای 

4 واحد تولید بود.
 در جلسه ای یکی از اساتید روزنامه ای را به کالس 
آورد و صفحه ای از آن که عکسی از بریده روزنامه ها 
نوشته  مطالب  داد.  نشان  ما  به  داشت،  خود  در  را 
شده در بریده روزنامه ها، تماماً از تعطیلی یا توقف 
خط تولید واحدهای تولیدی، به دلیل نبود مواد اولیه، 
سفارش دیرهنگام قطعات، عدم انطباق مواد یا قطعه 
سفارش شده، ناسازگاری ابزار با خط تولید و ... خبر 

داده بود.
خیلـی خـوب به خاطـر دارم کـه اسـتادمان بر این 
بـاور بـود کـه همـه ایـن معایـب بـه دلیـل نبـود 
تخصـص یا تفکـر مهندسـی صنایع در شـرکت ها 
بـوده و بـا وجود تخصـص مهندسـی صنایع چنین 

معضالتـی برچیـده می شـوند.
مشاهده  مشکالتی  کشور،  اداره  در  می بینیم  حال 

به  منجر  می تواند  عادی  شرایط  در  که  می شود 
توقف یا کندی فعالیت ها شده و حداقل تاثیر آن، 
انجام کارهای تکراری، اتالف منابع )زمان، مواد و 
سرمایه(، افزایش هزینه ها، ایجاد نارضایتی، تضعیف 
و  پتانسیل  از  موثر  اقتصادی، عدم حمایت  فعالین 
توانمندی های پرسنلی و تولیدی کشورمان و عماًل 

جانب داری از رقبای خارجی و... است.
 متاسفانه همه این اتفاقات بر خالف میل، تصمیم و 
اراده ظاهری مسئوالن روی می دهد. چرا که همه 
جهت  در  باید  تالششان  که  دارند  باور  مسئوالن 
مصالح  کشور باشد. با پذیرش این باور که مسئوالن 
واقعاً تصمیم بر ناهمسویی با مصالح و منافع کشور 
ندارند، باید در مورد علل بروز این شرایط، تأمل و 

تعمق جّدی کرد.
بدون شک ما امروز محدودیت دهه 60 در خصوص 
عصر  در  حقیقت  در  نداریم.  را  صنایع  مهندسین 
حاضر نه تنها در هیچ شرکت و سازمانی محدودیتی 
وجود  صنایع  مهندسی  تخصص  جذب  برای 
مهندسی  دانشکده های  تعدد  دلیل  به  بلکه  ندارد، 
صنایع، تحصیلکردگان این رشته در خیل بیکاران 

متخصص فراوانند.
اینجاست که این سوال به ذهن خطور می کند که آیا 
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امروز برای اداره کشور، به مهندسی مجدد و یافتن 
یک روش ناب نیاز نداریم؟ چگونه می توان مزایای 
آن را به مسئوالن عالی رتبه و تصمیم ساز کشور 
منعکس کرده و الزامات این امر را به آنان توضیح 

داد؟

نظر،  مورد  از معضالت  نمونه  ذکر چند  با 
موضوع را پی می گیریم.

1- هر سال سازمان های مختلف، اطالعات و آمار 
پایه شرکت ها را گردآوری می کنند. این کار به نحوی 
در  اطالعات،  نظر می رسد  به  صورت می گیرد که 
تهیه یک گزارش مورد استفاده قرار گرفته و سپس 
دور ریخته می شوند. در حالی که مرکز آمار می تواند 
کلیه اطالعات و آمار مربوط به سازمان ها و شرکت ها 
را یک بار در سال گردآوری کند و در اختیار سایر 

دستگاه ها و سازمان ها نیز قرار دهد. 

2- علیرغم اینکه مسئوالن نبود سرمایه و نقدینگی 
رکود  عامل  عنوان  به  را  تولیدی  واحدهای  در 
توسط  نقدینگی  جذب  برابر  در  اما   ، پذیرفته اند 
افزایش سرمایه  و  اقتصادی  بنگاه های  سهامداران 
شرکت های  )برای  می کنند.  تراشی  مانع  نقدی 
همین  بهادار(.  اوراق  و  بورس  سازمان  بورسی 
رویکرد سبب شده که سهامداران شرکت ها حتی در 
صورت تمایل هم نتوانند منابع و نقدینگی خود را در 

خدمت واحد تولیدی قرار دهد. 
در حالی که صاحبان صنایع به خوبی می دانند که 
نیست.  پول  تولیدی،  سرمایه در گردش یک خط 
به  اولیه  مواد  و  کاال  مقداری  تعریف،  طبق  بلکه 
هزینه های  ماه  سه  تا  یک  معادل  مبلغی  اضافه 
واحد  آن  جاری  هزینه های  از  بخشی  و  پرسنلی 
است. این در حالی است که مبلغ مورد نیاز برای 
خرید مقدار مواد یا کاالی معادل سرمایه در گردش، 
متناسب با تغییر نرخ ارز افزایش می باید. به همین 
دلیل الزم است دولت به جای ایجاد موانعی بر سر 
راه افزایش سرمایه نقدی شرکت ها، سهامداران را 
برای افزایش سرمایه )حداقل معادل و متناسب با 
افزایش نرخ ارز و هزینه ها( ملکف کرده و برای آنها 

عوامل تشویقی در نظر بگیرد.

3- در حالی که قوانین متعدد و متنوع حمایتی، به 
صورت طرح یا الیحه در مجلس مطرح و تصویب

قوانین  اجرای  عدم  از  اقتصادی  فعاالن   می شود، 
نمونه های  و  دارند  بسیاری  گالیه های  حمایتی 

متعددی را برای ادعای خود معرفی می کنند. این به 
معنی وجود مشکل در فهم مشترک یا عدم اجرای 
ناهماهنگی ها در  بر  چنین قوانینی است و داللت 

حوزه های مختلف دارد.

معوقات  ازای  در  جریمه  و  سود  دریافت   -4
بیمه در حالی به شکل  تسهیالتی، مالیات و حق 
جدی صورت می گیرد که دولت تحت هیچ شرایطی 
خود را موظف به پرداخت خسارت ناشی از تاخیر 
نمی داند  خصوصی  بخش  مطالبات  پرداخت  در 
مالی  هزینه های  به  توجهی  بی  بابت  همچنان  و 
بنگاه های  وضعیت های  پرداخت صورت  در  تاخیر 

اقتصادی بخش خصوصی بدهکار است. 

با  مبارزه  برای  کشور  نیروهای  بسیج  چه  اگر   -5
قاچاق کاال در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی اقدام 
مناسبی بود و در همین راستا جستجوی انبارها در 
گوشه و کنار و زیر پله ها و مغازه ها هم انجام شد اما 
همزمان با تامین کاالهای پروژه های بسیار بزرگ 
از طریق واردات به بهانه های مختلف، اقدامی ضد و 
نقیض را رقم زد. چرا که کاالهای مورد نیاز بسیاری 
از پروژه ها، با بهترین کیفیت در داخل تولید می شوند 
و واردات آنها در تضاد و مغایرت صریح با الزامات 
اقتصاد مقاومتی، مصوبات هیات وزیران و شعارهای 
مقامات عالیرتیه نظام است. ضمن اینکه بدون شک 
این روش بی توجهی به معضالت جدی کشور در 
حوزه اشتغال جوانان نیز محسوب می شود. به عنوان 
قرارداد  عقد  واگن،   500 خرید  به  می توان  مثال 
پست   312 تجهیزات  خرید  و  نیروگاه   5 احداث 
اشاره کرد که مطالب منتشر شده در رسانه ها نشان 
می دهد که مجریان پروژه ها بی میل به تهیه آنها از 

طریق واردات نیستند.

6- همـگان به درسـتی این موضـوع را پذیرفته اند 
کـه معضل جدی کشـور نبـود اشـتغال و عالج آن 
سـرمایه گـذاری و احـداث خطـوط تولید اسـت. به 
همیـن منظـور تسـهیالت متعـدد و پنجـره واحـد 
پیـش بینی شـده، اما بـاز هم با این حـال در غالب 
مـوارد سـرمایه گذاران، از طوالنـی بـودن فرایندها، 
زمانبـر بـودن روال اخـذ مجوزهـا، عـدم حمایـت 
ممنوعیـت  )در  تصمیمـات  ناپایـداری  و  دولـت 
واردات حتـی اگـر مصوبه روز هیات وزیران باشـد( 
و... گالیه هـای بسـیاری دارنـد و بعضـاً احسـاس 

پشـیمانی می کنـد.

و مواردی دیگر مانند:
• همه از کمی درآمد و بودجه برای سازمان و خانواده 
خود گالیه دارند. بدون اینکه تامل کنند شاید خرج 

یا برجشان زیاد است.
• قوه قضائیه از انباشتگی چند میلیونی پرونده ها در 
ناکافی بودن تعداد قضات گالیه دارد. ولی  مقابل 
معلوم نیست فرایندها و دوباره کاری ها و اتالف ها 

مورد توجه قرار گرفته اند.
• علیرغـم اینکـه واضـع و مجـری قانـون هـر دو 
در  و  می کننـد  عمـل  مقـررات  طبـق  مدعی انـد 
مجلـس شـورای اسـالمی، اداره تطبیـق قوانیـن 
وجـود دارد امـا ذینفعـان از اسـتنباط های متفـاوت 

و سـلیقه ای مجریـان گالیـه دارنـد.
• فریـاد "وا بیـت المـال" بـرای حیـف و میـل 
سـرمایه های کشـور بـه دلیل پرداخـت حقوق های 
نجومـی را همـگان شـنیدند. در حالـی کـه همـه 
مبالـغ در عین بزرگی در مقابل اتالف منابع ناشـی 
از دوبـاره کاری هـا، بسـیار ناچیـز اسـت و مشـکل 
اینجاسـت کـه هیـچ کـس حتـی احسـاس و ابراز 
نگرانـی در مـورد اتـالف منابـع نمی کنـد و به فکر 

نیسـت. عالج 
تدوین  یا  مجدد  مهندسی  چرا  که  می بینید  حال 
تولید  فرایندهای  و  اصول  از  )برگرفته  ناب  روش 
برای  و  اداری کشور  فعالیت های  اداره  برای  ناب( 
و  بنیادین  حلی  راه  عنوان  به  نهادها،  و  قوا  تمام 

الزامی به ذهن می رسد. 
ایـن نگاشـت صرفـاً از دیـد کارشناسـی نگاشـته 
شـده و برداشـت یـا سـوء برداشـت های سیاسـی، 
ظلـم و بـی انصافـی بـه طرح مسـائل جامعـه )بی 
حـب و بعـض( که مـورد حمایـت و تاکید روسـای 
سـه قـوه اسـت، بـی انصافـی به نظـر می رسـد و 
امیـد اسـت صرفا از دیدگاه کارشناسـی به بررسـی 
مـوارد پرداخته و چاره اند یشـی بدان پرداخته شـود. 
اصالح این شـرایط نیازمند هزینـه دارد و بزرگترین 
هزینـه آن، گذشـت از منافـع فـردی، تحمـل افراد 
توانمنـد، دور نـزدن قانـون، تسـلیم تصمیـم قانون 

بـودن و تسـلط بـه نفس اسـت.

مهندسی  این  در  نگارنده  نظر  از  آخر،  کالم  و 
مجدد، کسانی صالحیت حضور و اظهار نظر دارند 
که در تدوین مقررات، قوانین و روش ها، در تضاد 
رویه  گروهی،  یا  فردی  مصلحت  و  صحیح  رویه 
اجرای صحیح را بر مصالح و منافع فردی و گروهی 

ترجیح دهند.
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اولین و مهمترین شرط 
به وجود آمدن رشد اقتصادی 

با ثبات و پایدار، وجود ساختار 
سالم و کارآمد اقتصادی است. 

مادامی که فرآیند عملکرد بازار 
از عالیم صحیح دستور نگرفته و 

به دالیل مختلف مختل شده باشد، 
هیچ گونه سیاست گذاری یا ابزار اقتصادی 

نمی تواند بر رشد اقتصادی، افزایش اشتغال 
و کنترل مداوم تورم کمک کند.

بسیاری از اقتصادهای جهان، به خصوص 
اقتصادهای صنعتی و پیشرفته، از سال ها قبل، از 

طریق ایجاد قانون و جایگاه مناسب و قدرتمندی 
که مانع ایجاد اخالل ها و انحصارها در بازار می شود، به 

اصالح ساختاری بازار و شرایط آن اقدام کرده اند.
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انحصار چیست و چگونه  شکل می گیرد؟ 
عبارات  از   )Monopoly( مونوپولی  یا  انحصار 
کلیدی در علوم اقتصاد و مدیریت است. انحصار 
شرایطی است که در آن، یک یا چند عرضه کننده 
بازارها وجود  این  وجود دارند و عمال رقابت در 

ندارد و یا بسیار ضعیف است.
انحصار در مقابل رقابت تعریف می شود و رقابت 
قدرت  اعمال  مجال  آن  در  که  است  وضعیتی 
به  ندارد،  اقتصادی وجود  عوامل  برای  شخصی 
عبارت دیگر عوامل اقتصادی نمی توانند با رفتار 

خود شرایط کلی بازار را تحت تاثیر قرار دهند.
قدرت  که  هستند  رقابتی  صورتی  در  بنگاه ها 
قیمت گذاری نداشته باشند، بلکه قدرت خالقیت، 
ساختار  و  باشند  داشته  نو آفرینی  و  آفرینی  کار 
تکنولوژی و فضای کار و تولید را به صورتی تغییر 
دهند که هزینه هایشان کاهش یابد تا با رقبای 

خود بتوانند رقابت کنند.
بازار انحصاری نوعی فعالیت اقتصادی است که 
تعیین قیمت  باالیی در  در آن فروشنده، قدرت 
دارد و تولید و عرضه را به گونه ای تنظیم می کند 
که با صرف کمترین منابع، بیشترین سود ممکن 

را نصیب خود می کند.
از آنجاکه در بازار انحصاری، رقابتی در کار نیست 
اجرا  حداقلی  شکل  به  اجباری  استانداردهای  و 

می شوند، کیفیت چندان مورد توجه نیست.
در  انحصارگر،  تولیدی  واحد  انحصاری،  بازار  در 
رابطه با قیمت کاال و میزان تولید کاال دو نوع 

تصمیم گیری اتخاذ می کند:
• اول آنکه می تواند قیمت کاالی تولید شده را 
تعیین کند و تعیین مقدار فروش بر اساس این 
تقاضای  عهده  به  سود،  حداکثر  برای  را  قیمت 

بازار بگذارد.
• دوم آنکه می تواند مقدار فروش را تعیین کند و 
اجازه دهد تقاضای بازار قیمتی را تعیین کند که به 

ازای آن سود تولیدکننده به حداکثر برسد.
انحصارگـر کـه صاحـب بـازار انحصاری اسـت، 
زمانـی بـازار را در حالـت تعـادل می دانـد کـه 
حداکثـر سـود را در کوتاه مـدت به دسـت آورد. 
باشـد  غیرتخصصـی  بـازاری  در  انحصـار  اگـر 
و عمـوم جامعـه از محصـول آن بـازار اسـتفاده 
کننـد، عمـال موضـوع عرضـه و تقاضـا یکی از 
عوامـل بسـیار مهـم و تاثیرگـذار در بازار اسـت، 
لـذا در ایـن شـرایط، انحصارکننـده بـا تنظیـم 
عرضـه بـه بـازار قیمت محصـوالت خـود را به 

خریـدار تحمیـل می کنـد.
انحصاری  شرکت های  کشورها،  از  بسیاری  در 
پایین  بهره وری  صحیح،  مدیریت  عدم  به دلیل 
کار،  بهترین  لذا  و  دارند  باال  ثابت  هزینه های 
را  آن ها  تولید  می تواند  که  است  تولید  افزایش 
اقتصادی و سودده سازد. از طرف دیگر افزایش 
تولید )عرضه( در برابر تقاضا، مشکالت دیگری را 
برای ایشان به وجود می آورد، نتیجتا بهترین راه حل 
را کاهش تولید و شارژ هزینه های ثابت، به دوش 

مصرف کنندگان می دانند.
خدمات  بخش  در  به خصوص  بنگاه ها  از  برخی 
شهری، به علت هزینه های سنگین ثابت و صرف 
نهایی  هزینه های  و  )سرمایه گذاری(  اولیه  شده 
مستهلک شده، تنها در یک بازار انحصاری قادر 
به ادامه فعالیت هستند. شرکت های آب، برق، گاز 

و ... از جمله این نوع بنگاه ها هستند.

بنگاه ها به دالیل مختلف مي توانند در موقعیت 
انحصاري قرار گیرند:

• در مواردي کارایي باالي بنگاه نسبت به سایر 
بازار و در نهایت  بنگاه، تمرکز  رقبا، سبب رشد 

موقعیت انحصاري مي شود . 
• در مواردي دیگر بنگاه ها با همکاري، تباني و 
سازش با سایر رقیبان یا حرکات استراتژیک خود 
و یا تباني با مراکز تصمیم گیري و سیاست گذاران 
بازار،  در  انحصار  به  موفق  و سیاسي،  اقتصادي 

اقتصاد،  سیاست، مدیریت و ... مي شوند. 
صنایع  و  بنگاه ها  از  برخي  که  دالیلي  از  یکي 
باالیي  اولیه  سرمایه گذاري  هستند،  انحصاري 
آنکه  ضمن  دارند.  نیاز  صنایع  این  که  است 
مشکالت تامین منابع براي این سرمایه گذاري ها، 
هزینه هاي ثابت اولیه و جلب مشتري وفادار از 
معضالت بعدي است. این انحصار با رانت یا فشار 
به وجود  مدرن  فوق  تکنولوژي  به دلیل  حتي  یا 
نیامده است،  بلکه صرفا به این دلیل به وجود آمده 
که شرکت هاي دیگر احساس مي کنند اگر چنین 
سرمایه گذاري سنگیني را انجام دهند، نمي توانند 
کردن  اقتصادي  براي  نیاز  مورد  مشتري  حجم 

فعالیت خود را تامین کنند.
یکي  مي شوند ،   انحصار  باعث  نیز  دولت ها   
را  انحصار  رسما  خود  که  مستقیم  به صورت 
آن  به  که  به دست مي گیرند  در حوزه اي خاص 
 )Governmental monopoly( انحصار دولتي
از شرکت هاي  پشتیباني  با  دیگري  و  می گویند 
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دولت   پشتوانه  به  انحصار  آن  به  که  انحصارگر 
 )Governmental Granted monopoly(

می گویند.
بدیـن ترتیب گاهـي از طرف دولت اجـازه تولید 
انحصـاري کاال داده مـي شـود و یـا به وسـیله 
مقـررات بازرگانـي بـه وسـیله دولـت از واحـد 

تولیـدي حمایـت مي شـود. 
متاسفانه در ایران هر دو نوع انحصار وجود دارد، 
هم انحصار دولتي و نیز انحصار به پشتوانه دولت. 
با توجه به اینکه دولت و سازمان هاي شبه دولتي 
حضور وسیعي در اقتصاد دارند و خود نیز از قدرت 
انحصاري باالیي در بازارهاي مختلف برخوردارند، 
را  انحصارها  این  که  دلیلي  و  نحو  هر  به  حال 
اختیارات خود  از  استفاده  با  باشند  تحمیل کرده 
برنامه ها  و  مصوبه ها   ، نامه ها   آئین  تدوین  در 
می توانند  هم  کم،  بسیار  هزینه  با  اقتصادي  ي 
انحصارهاي جدیدي به وجود آورند و هم مي توانند 

انحصارهاي موجود خود را حفظ نمایند. 
همچنین بخـش مهمي از بنگاه هـاي انحصاري 
بـه دلیـل ضـرورت حفـظ حاکمیـت، بـه دولـت 
سـپرده شـده اسـت. هـر چنـد تعریـف خاصـي 
از مفهـوم حاکمیـت دولـت وجـود نـدارد، امـا به 
نظـر مي رسـد بـا اسـتفاده از مفاهیمـي ماننـد 
امنیـت ملي، حضـور دولت در اداره امور اساسـي 
سیاسـي و اقتصـادي بـا مصالـح عمومـي و ... 
گسـترده شـده و با این اسـتدالل اداره بنگاه هاي 
مهمـي به دولت سـپرده شـده اسـت. عـالوه بر 
موضـوع فـوق، قـدرت انحصـاري تعـداد زیادي 
بخـش  بنگاه هـاي  خصـوص  بـه  بنگاه هـا ،  از 
خصوصـي که داراي قـدرت انحصاري شـده اند ، 
ناشـي از رویه حمایتي دولـت در تجارت خارجي 
بـاال، محدودیـت مقـداري،  اسـت. تعرفه هـاي 
ضـرورت دریافـت مجوز عـدم سـاخت در داخل 
بـراي گرفتن مجـوز واردات و ... از جمله موانعي 
هسـتند کـه سـبب افزایـش قیمـت کاالهـاي 
داخلـي و ایجـاد شـرایط انحصـاري بـراي تولید 

کننـدگان داخلـي مي شـوند. 
کامال  دولت  انحصاري  اقدامات  این  نتیجه 
که  است  سال ها  آن  تبعات  و  است  مشخص 

گریبان گیر صنایع کشور است.
حمایت دولت بایستي به گونه اي باشد که تبعات 
از  نمونه اي  باشد.  نداشته  به دنبال  انحصاري 
صنعت  در  مي توان  را  انحصاري  عملکرد  این 
گذشت  از  پس  متاسفانه  که  دید  خودروسازي 

حدود 50 سال کماکان فعالیت خود را در قامت 
یک مونتاژکار بي کیفیت ادامه مي دهند.

انحصاري  از  ایران  انحصاري  تولیدکنندگان 
محصوالت  و  مي کنند  استفاده  سوء  بودنشان 
بي کیفیت خود را به لطف حمایت هاي همه جانبه 
دولت )مانند وام سال گذشته براي خرید خودرو ( 
و تعرفه هاي باالي گمرکي  هم تراز با قیمت هاي 
جهاني و گاهي نیز بیش از آن ها عرضه مي کنند.

براي کنترل قیمت هاي محصوالت  البته دولت 
انحصاري اقداماتي مانند تشکیل شوراي رقابت ، 
مرکز ملي رقابت و .... انجام داده است اما بنظر 
میرسد این اقدامات تا کنون نتایج ملموسی  به 

همراه نداشته است .
در ایران انحصار فقط در تولید محصوالت نیست 
، متأسفانه بسیاري از سازمانها مانند سازمان امور 
مالیاتي و سازمان تأمین اجتماعي نیز بگونه اي 
ارتباط  بیمه گذاران  و  با مودیان  انحصار طلبانه 
برقرار مي کنند بدین معني که با فشارهاي بسیار 
و نابجا و بدور از قانون ، موجبات تخریب و از 
بین رفتن دسترنج و ماحصل زحمات و تالشهاي 
شرکتهاي تولیدي و پیمانکاري را فراهم میسازند .
نیز  استاندارد  ملي  سازمان  دیگر،  طرف  از 
نظارت مناسبي بر روي محصوالتي که بصورت 
را  مي شوند  خارجی  خرید  یا  و  تولید  انحصاري 
انحصار  ادامه  دالیل  از  یکي  خود  این  و  ندارد 
انحصاري  تولیدات  از  بیشتر برخي  و بي کیفیتي 

است.
متاسفانه از طرف دیگر شرکت ها ی  دولتی مانند 
شرکت توانیر نیز با تحمیل قراردادهایي با مفاد 
یک طرفه، مشکالت فراواني را براي شرکت هاي 
طرف قرارداد وزارت نیرو به وجود آورده، به طوری 
که با تغییرات شرایط اقتصادی چند سال اخیر، 
خود نیز از ارائه راه حل منطقی برای این مشکالت 
آسیاب  بر  آب  پیش  از  بیش  شده،  مستاصل 
و  می ریزد  برق  در صنعت  دولت  طلبی  انحصار 
باعث تضعیف و از بین رفتن شرکت ها ی  فعال در 

این صنعت می شود.
قراردادها  نوع  همین  در  انحصار  آثار  از  یکي 
مشهود است، بسیاري از تولیدکنندگان انحصاري 
به شرایط بازرگاني این قراردادها اعتنایي ندارند و 
شرایط خاص خود را به خریداران تحمیل مي کنند 
و با دریافت پیش پرداخت ها ی  باالتر و یا اصالح 
قیمت ها پس از مبادله قرارداد به بهانه تغییرات 
از  بیش  را  خود  انحصارطلبی  فلزات  و  ارز  نرخ 

پیش به رخ سایرین می کشند و به همین دلیل در 
شرایط اقتصادي و بحران هاي مالي جاري، این 
شرکت انحصاري، آسیب کمتري نسبت به سایر 

تولیدکنندگان و مخصوصا پیمانکاران دیده اند .
مناقصه  برگزاري  با  توانیر  آن شرکت  بر  عالوه 
اخیر 312 پست فوق توزیع در فازهاي مختلف 
و متعاقبا مناقصه خرید بیش از 80 پست انتقال، 
خود بر انحصاري گري بیشتر دامن مي زند و عمال 
در آینده مشکالت فراواني را براي پیمانکاران و 

تولیدکنندگان صنعت برق به وجود خواهد آورد.
البته باید به این نکته نیز توجه داشت که خود 
است  دولت  در دست  انحصار  برق یک  صنعت 
با  است  تالش  در  دولت  مي شود  اعالم  که 
البته  کند،  رفع  را  مشکل  این  خصوصي سازي 
به نظر مي رسد دولت با این روش خصوصي سازي 
اهداف دیگري را نیز دنبال مي کند که بعضا باعث 
انحصار بیشتر مي شود که پاره اي از آن ها به شرح 

ذیل است:

• تامین نقدینگي
بخش  به  زیان ده  شرکت هاي  واگذاري   •
خصوصي جهت کاهش هزینه هاي جاري و ثابت

• واگذاري بخشي از سهام شرکت ها با ساختار 
از  به بخش خصوصي جهت جلوگیري  مناسب 

نظارت سازمان هاي نظارتي
دارایي هاي  با  زیان ده  شرکت هاي  واگذاري   •
قیمت  به  و....(  مستقالت  )امالک،  توجه  قابل 
به  نقدینگي  به  آن ها  تبدیل  جهت  پایین 
در  متعارف،  غیر  بهره برداري هاي  و  روز  قیمت 
حالي که در کشورهاي توسعه یافته دلیل اصلي 
که  است  بهره وري  افزایش  خصوصي سازي، 
دسترس  قابل  بودن  دولتي  مشکالت  به دلیل 

نیست.
کلي  سیاست هاي  اساس  بر  اینکه  به  توجه  با 
اصل 44 قانون اساسي جهت جلوگیري از ایجاد 
انحصار توسط بنگاه هاي اقتصادي غیر دولتي از 
طریق تنظیم قوانین و مقررات تاکید شده است، 
سریعتر  هرچه  اجراي  با  دولت  که  است  امید 
سیاست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي زمینه 
ورود بخش هاي خصوصي و تعاوني را به صنایع 

انحصاري فراهم آورد.
و  بگذارد  کنار  را  تصدي گري  دولت  است  بهتر 

نظارت و کنترل را به دست گیرد.
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شـانـزدهمیـن نمـایشـگاه 
بیـن المـللی صنعت بـرق ایـران، 
پـانزدهـم آبـان مـاه در محـل 
دائـمی نمـایشگاه هـای بین المـللی 
تهـران بـاحضـور حمیـد چیت چیـان، 
وزیـر نیـرو و هوشنگ فالحتیـان، 
معـاون وزیـر نیرو در امـور بـرق و 
انـرژی کار خـود را آغـاز کـرد.



در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق که تا هجدهم آبان ماه 
و به مدت چهار روز برپا بود، 378 شرکت داخلی به همراه 307 شرکت 
خارجی از 21 کشور جهان شامل کشورهای چین، اتریش، آلمان، ایتالیا، 
فرانسه، انگلیس، امریکا، تایوان، کانادا، امارات، لهستان، اسپانیا، ژاپن، کره 
جنوبی، روسیه، ترکیه، سوئد، چک، فنالند، هند و سوئیس شرکت داشتند.

در این نمایشگاه حمید چیت چیان، وزیر نیرو به همراه هوشنگ فالحتیان، 
معاونت برق و انرژی در غرفه سندیکا حضور یافتند و در ادامه محمدرضا 
نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز از غرفه سندیکا بازدید به عمل 

آورد.
همچنین مشاور ارشد وزیر نیرو، مدیرعامل شرکت توانیر، رییس مرکز 
نیرو، معاون هماهنگی  قائم مقام وزیر  نیرو،  پشتیبانی آب و برق وزارت 
از دیگر  نیرو  نیروی برق و مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت  توزیع 
بازدیدکنندگان غرفه سندیکا در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت 

برق بودند.
به عالوه وزیر خارجه کشور توگو، وزیر انرژی تاجیکستان، معاون بازرگانی 
سفارت ایتالیا و هیات تجاری کره جنوبی از بازدیدکنندگان خارجی غرفه 
سندیکای صنعت برق ایران بودند و امضای تفاهم نامه همکاری سندیکا 

با انجمن شرکت های برق کره جنوبی از دستاوردهای این بازدیدها بود.
در این نمایشگاه علی بخشی، نایب رئیس هیات مدیره سندیکا از سخنرانان 

نشست مشترک هیات تجاری کره جنوبی و شرکت های خارجی بود.
در حاشیه شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران دو نشست 
مهم با عنوان »راهکارهای ارتقای توانمندی های داخلی و توسعه صادرات« 
و »محیط کسب وکار صنعت برق در شرایط پساتحریم با رویکرد اقتصاد 
مقاومتی« نیز برگزار شد که در نشست اول ستار محمودی قائم مقام وزیر 
نیرو، محمودرضا حقی فام معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر، علیرضا 
رییس  باقری  پیام  و  برق  رییس هیات مدیره سندیکای صنعت  کالهی 
کمیته توسعه صادرات سندیکا از اعضای نشست بودند و در نشست دوم 
هوشنگ فالحتیان معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی، علی میرنژاد 
مدیرکل صنایع برق و الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، علیرضا 
سندیکا  داخل  ساخت  از  حمایت  کمیته  رییس  بیات  ولی اهلل  و  کالهی 

به عنوان اعضای پانل حضور داشتند.

اختتامیه نمایشگاه برق شانزدهم
در مراسـم اختتامیـه شـانزدهمین نمایشـگاه بین المللـی صنعـت بـرق 
ایـران کـه هجدهـم آبان مـاه برگـزار شـد، سـتار محمـودی قائم مقـام 
وزیـر نیرو، هوشـنگ فالحتیان معـاون وزیر نیـرو در امور بـرق و انرژی، 
علیرضـا دائمی معـاون برنامه ریـزی و امـور اقتصـادی وزیـر نیـرو، آرش 
کـردی مدیرعامل شـرکت توانیر، محسـن طرزطلب مدیرعامل شـرکت 
مادرتخصصـی تولیـد نیـروی بـرق حرارتـی، علیرضـا کالهـی ریاسـت 
هیات مدیـره سـندیکای صنعـت برق ایران، ماشـااهلل تابع جماعت مشـاور 
وزیـر نیـرو و سرپرسـت مرکز روابط عمومـی و اطالع رسـانی وزارت نیرو، 
وزیـر انـرژی و منابع آب کشـور جمهوری تاجیکسـتان، سـفیر جمهوری 
تاجیکسـتان در تهـران و سـفیر کشـور کـره جنوبـی در تهـران به همراه 

جمعـی از مدیـران و فعـاالن صنعـت برق کشـور حضـور یافتند.
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در این مراسم ریاست هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران ضمن بیان 
نظیر  بین المللی  امسال شرکت های درجه یک  برق  نمایشگاه  در  اینکه 
جنرال الکتریک و زیمنس شرکت یافتند و این از تبعات مثبت برجام است، 
اظهار داشت: بحث گشایش فضای اقتصادی ایران هم فرصت است و هم 
تهدید. ساماندهی این شرایط کمک مقامات و مسئولین را می طلبد که 

تهدیدها مدیریت شده و فرصت ها مورد استفاده قرار گیرد.
علیرضا کالهی تصریح کرد: بازارهای مالی ضعیف ترین بخش کشور است 
و در این شرایط دشوار مالی مساله فاینانس و سرمایه گذاری مستقیم نقش 
کلیدی دارد که امیدواریم به ابزاری علیه شرکت های ایرانی تبدیل نشود. 
واردات  برای  جهان  بهداشتی  و  آرایشی  شرکت های  بزرگترین  از  یکی 
پوشک به ایران آمده بود و مسئوالن برای او شرط کردند که کار تولید 
باید به دست ایران صورت گیرد. انتظار بخش خصوصی این است که در 

تمامی زمینه ها مسئوالن چنین واکنشی از خود بروز دهند.
به گفته کالهی ایران در قلب یک بازار 600 میلیونی قرار دارد که کمتر 
از نیمی از آن از انرژی الکتریسیته برخوردار است و این یک فرصت برای 

کشور محسوب می شود.
کالهی ادامه داد: صادرات خدمات فنی و مهندسی نیاز به تامین مالی دارد 
و ما از سازو کار آن برخوردار نیستیم. کشور ما بر پایه واردات ساخته شده و 
همانگونه که وزیر محترم نیرو تاکید کردند، نیاز جدی به یک تغییر پارادایم 
دارد. بازار داخلی ما اشباع شده و از ظرفیت اضافه برای تولید برخوردار 

هستیم؛ بنابراین طبیعتا باید به سمت صادرات متمایل شویم. 
و  کرد  اشاره  کشور  صادرات  موضوع  در  مبحث  خلط  به  همچنین  وی 
یادآوری کرد: عمده صادرات ما که از آن با عنوان صادرات غیرنفتی یاد 
می کنیم، صادرات مواد و انرژی در قالبی دیگر است اما همکاران ما در 
صنعت برق کار مهندسی انجام می دهند و از این رو صادرات صنعت برق 

یک صادرات واقعی محسوب می شود.
از  یکی  داشت:  اظهار  ایران  برق  هیات مدیره سندیکای صنعت  ریاست 
مشکالت ما انحصار است که در قبضه شرکت های دولتی و خصولتی قرار 
گرفته است؛ واحدهایی که از امتیازهای گسترده برخوردار هستند و از آن 

سهمی برای شرکت های دیگر قائل نیستند.
یازدهم  دولت  از  که  ماهی  9ـ8  در  کرد  امیدواری  اظهار  پایان  در  وی 
باقی مانده، همه دست به دست هم دهند تا زیرساخت ها را اصالح کرده و 

به سوی توسعه صادرات پیش روند.
پس از سخنان کالهی، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی از مشارکت 
و حضور پررنگ و توام با انگیزه در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت 
برق ایران قدردانی کرد و بیان کرد: ما در شرایطی قرار داریم که صدها 
شرکت تولیدکننده در بخش های مختلف فعال هستند و باید با بهره گیری 
از پیامدهای مثبت پسابرجام و ازطریق تعامالت بین شرکت های داخلی و 

خارجی فضای کسب وکار را بهبود دهند.
هوشنگ فالحتیان اضافه کرد: امروز ما با تمایل و انگیزه بسیار بیشتری از 
طرف شرکت های مختلف به منظور حضور در بازار ایران مواجه هستیم و 
این موضوع را با کمال رغبت پذیرا هستیم اما طی آن چند هدف را دنبال 
می کنیم که انتقال تکنولوژی و یافتن بازارهای وسیع تر از آن جمله است. 
امیدواریم شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ما را به بخشی از 
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این اهداف نزدیک کرده باشد و هریک از شرکت های حاضر به بخشی از 
انتظارات و اهداف خود جامه عمل پوشیده باشند.

معاون وزیر نیرو با بیان اینکه همین تعامالت، رفت وآمدها و ارائه آخرین 
دستاوردها و نوآوری ها یک موفقیت محسوب می شود، گفت: امیدواریم 
زمانی برسد که تعداد شرکت کننده ها حتی از مرز هزار شرکت نیز بگذرد. 
انتظار ما از شرکت ها این است که در این فضا تالش کنند شرکای خوبی 
برای هم باشند؛ چراکه ما نمی توانیم مجرد از شرکت های خارجی حرکت 
کنیم. به هرحال به روزگاری خواهیم رسید که تمام ظرفیت کار داخلی 
اشباع شده و برای کار بیشتر باید به دنبال همکاری با شرکت های منطقه ای 

و جهانی برویم.
وی در ادامه تاکید کرد: صاحبان صنایع مرتبط با برق از نخبگان کشور 
محسوب می شوند و از همه نظر موفق هستند؛ پس چرا این افراد نباید 
تاجرهای خوبی در سطح جهانی باشند؟ عامل موفقیت ما در آینده تفکری 
ما  اینکه  باشد.  نداشته  چندانی  فاصله  جهانی  تفکر  به  نسبت  که  است 
نیست  خوب  به هیچ وجه  داریم  قرار  نفت  قیمت  تاثیر  تحت  حد  این  تا 
در یک سبد  را  است که همه ریسک های خود  موفق  تولیدکننده ای  و 

نگذاشته و مجاری تغذیه ای آن متکثر باشد. 
فالحتیان تصریح کرد: در کنار هوش فنی و اقتصادی شرکت های بخش 
خصوصی، باید بازرگانی خارجی نیز بیش از پیش گنجانده شود. اگر ما از 
همین ساعت این پیام را درک کرده و در مسیر آن گام بگذاریم، مطمئنا 

فضای کسب وکار ایران بهبود خواهد یافت.
در بخش بعدی قائم مقام وزیر نیرو باتوجه به حضور در نمایشگاه های 
و  امیدوارکننده  را  خصوصی  بخش  زحمات  حاصل  برق،  صنعت  سابق 
استعداد یک  ایران درحال حاضر  اقتصاد  و گفت:  ارزیابی کرد  روبه رشد 
جهش را دارد. ایران کشوری با منابع انسانی بسیار قوی است. هریک از 
مدیران و مسئوالن صنعتی ما چه در عرصه دولتی و چه بخش خصوصی 
مانند یک رییس جمهور تصمیم می گیرند. این کار ممکن است در برخی 
از موارد زیان آور باشد اما حقیقت این است که در اصول نظام داری، توان 
تصمیم گیری یک شرط مهم است. این امر نشانگر این است که ما از یک 

تیم دانشمند و متخصص برخوردار هستیم. 
است.  غنی  طبیعی  منابع  ما  کشور  دیگر  پارامتر  افزود:  محمودی  ستار 
از  برخوردار هستیم.  باال  آموزشی  و  دانشی  از ظرفیت های  ما  همچنین 
سوی دیگر کشور ما دارای امنیت است و ظرفیت دیگر نیز این است که 
مردم ما همواره در تکاپوی مسائل وطنی بوده و دغدغه کشور خود را دارند. 
بنابراین ما مجموعا استعداد حرکت اقتصادی را دارا هستیم اما جغرافیای 
انجام می دهد که  از کشور به دالیل سیاسی تمام تالش خود را  خارج 

جلوی فعلیت انرژی ایران را بگیرد.
وی خاطرنشان ساخت: اکنون دنیا تاحدودی موانع را از سر راه ما برداشته 
است اما ما هنوز از موانع ذهنی و ساختاری خود به قوت سابق رنج می بریم. 
نقش بخش خصوصی در زمان تحریم ضّدفن هایی بود که بر پیکر تحریم 

وارد می آورد؛ ولی اکنون باید همین کار درراستای صادرات انجام شود.
محمودی ادامه داد: با این شرایط اقتصادی و داده های موجود ما بایدها و 
نبایدهایی داریم. بخش خصوصی ما باید با انسجام و خودباوری بیشتر و 
شناخت بیشتر از مقررات بین المللی و صادرات حرکت کند. در رقابت این 
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کیفیت است که پایدار است و نه قیمت. همچنین بایدها و نبایدهایی نیز در 
حیطه وظایف دولت قرار دارد که باید به آنها توجه کند.

قائم مقاوم وزیر نیرو بااشاره به اینکه در اینگونه نشست های جمعی پیام ها 
یافته می شود،  راهکارها  اختصاصی  در جمع های  و  ایده ها خلق شده  و 
اظهار کرد: باید به کمک سندیکای صنعت برق ایران گروه ها و جلسات 
اختصاصی تشکیل شود تا طی آنها به صورت طوالنی مدت به راهکارهای 
مناسب برای حل مشکالت موجود دست یابیم. وزارت نیرو به عنوان یک 
پشتیبان و متولی کار می کند اما به خدمات بخش خصوصی نیز نیاز دارد.

وی تاکید کرد: وزارت نیرو همه دولت نیست. وزارت نیرو و بخش خصوصی 
باید به کمک هم مشکالت خود را در بخش های دیگر دولت پیگیری کنند. 
با همکاری یکدیگر سواالت اصلی و بزرگتر را حل کنیم و  بایستی  ما 
صنعت برق را که حلقه ای از زنجیره اقتصاد کشور است، به سوی اقتصاد 
بهتر سوق دهیم. اگر هریک از وزارتخانه ها با وزارتخانه های ذی ربط خود 

همکاری مثبت داشته باشند، به تدریج راه دیپلماسی هم گشوده می شود.
ستار محمودی در پایان خواستار تشکیل یک گروه حل وفصل با همکاری 
سندیکا و وزارت نیرو شد و تصریح کرد: برکت در این است که ما باهم 

حرکت کنیم.
در پایان مراسم اختتامیه از 31 غرفه برتر نمایشگاه با اهدای لوح تقدیر، 
قدردانی به عمل آمد که 17 شرکت از آن ها به اعضای سندیکای صنعت 

برق اختصاص داشت.
در این بخش از شرکت سهامی خاص ایده نگاران توسعه پارس در گروه 
اتوماسیون و ابزار دقیق، شرکت فراب در گروه پیمانکاران، شرکت پارسیان 
تابلو فجر و شرکت کرمان تابلو در گروه سازندگان تابلو برق، شرکت های 
ایران ترانسفو و آریا ترانسفو قدرت در گروه ترانس سازان و شرکت فراکوه 

در گروه خازن و شارژر قدردانی به عمل آمد.
همچنین به شرکت های صنعتی الوان، باسط پژوه تهران، کیان ترانسفو، 
توس فیوز و قشم ولتاژ در گروه شرکت های دانش بنیان، شرکت فراگستر 
بیستون در گروه دکل سازان، شرکت های خزر کوشا و المپ پارس شهاب 
در گروه روشنایی، شرکت پارت برق ایرانیان در گروه سازندگان تجهیزات 
برقی و نیز شرکت  های کابل باختر، صنایع سیم و کابل مشهد و شرکت 
سیم و کابل پیشرو رفسنجان در گروه سیم و کابل لوح های تقدیر اهدا شد.
گروه مپنا و شرکت مهندسی سازه های فلزی یاسان در گروه صادرکنندگان، 
شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت مدیریت شبکه 
و  کلید  گروه  در  سوییچ  پارس  گروه  کارفرمایان،  گروه  در  ایران  برق 
از  نیز  کنتورسازان  گروه  در  آزما  افزار  الکترونیک  شرکت  و  سکسیونر 
برتر  به عنوان غرفه های  آنها  نمایندگان  به  بودند که  دیگر شرکت هایی 

نمایشگاهی لوح تقدیر اهدا شد.
عالوه بر این در مراسم اختتامیه شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت 
برق به شرکت های توسعه منابع آب و نیروی ایران و سیم و کابل ابهر و 
سازمان انرژی های نو ایران )سانا( به عنوان شرکت هایی که 5 دوره متوالی 
در نمایشگاه به عنوان غرفه برتر انتخاب شده اند، تندیس زرین تعلق گرفت.
گفتنی است در مراسم اختتامیه از پاویون کشورهای کره جنوبی، ترکیه و 
چین نیز به عنوان شرکت های خارجی برتر نمایشگاه با اهدای لوح هایی، 

تقدیر و قدردانی شد.
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سی ویکمین کنفرانس بیـن المللی بـرق سـوم 
آبـان مـاه در تـاالر خلیج فـارس پـژوهشـگاه نیـرو 

طی مـراسمی افتتـاح شـد و همـزمـان با افتتـاح ایـن 
کنفرانس، نمـایشـگاه جـانبی نیـز به همت سنـدیکای 

صنعت بـرق ایـران و بـا مشـارکت 100 شـرکت داخلی 
و خـارجی آغـاز بـه کار کـرد.



سی ویکمین کنفرانس برق که به همت شرکت توانیر برگزار شد، 
از حمایت و همکاری سندیکای صنعت برق، شرکت مدیریت برق 
ایران، شرکت مادرتخصصی ساتکاب، سازمان توسعه برق ایران، 
شرکت انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های توزیع برق و انجمن 
بود و حمید  برخوردار  برق  تولید  صنفی کارفرمایی شرکت های 
چیت چیان وزیر نیرو، هوشنگ فالحتیان معاون وزیر نیرو در امور 
برق و انرژی، علی اکبر مهاجری معاونت منابع انسانی و تحقیقات 
وزارت نیرو، آرش کردی مدیرعامل شرکت توانیر، حسین امیری 
خامکانی نایب رییس اول کمیسیون انرژی در مجلس دهم، هیات 
مدیره و دبیر سندیکای صنعت برق به همراه معاونین وزیر نیرو، 
نمایندگان نهادهای نظارتی، نمایندگان مجلس شورای اسالمی و 
اساتید، دانشجویان و فعاالن صنعت برق کشور در مراسم افتتاحیه 

آن حضور یافتند.
با  برق  کنفرانس  سی ویکمین  افتتاحیه  مراسم  نخست  بخش 
زحمات  به  اشاره  ضمن  که  شد  آغاز  کنفرانس  رییس  سخنان 
این  از  ایران  برق  کنفرانس های  پدر  ا... حیدری،  قدرت  مرحوم 
حیدری  دکتر  گفت:  و  کرده  قدردانی  برق  صنعت  بزرگ  استاد 
همواره در ایجاد و ارتقای کنفرانس های گوناگون کوشید و این 

کنفرانس از یادگارهای این مرد بزرگ است.
آرش کردی با بیان اینکه جهان امروز شاهد تحوالت شگرف در 
عرصه برق است، اظهار داشت: صنعت برق ایران بزرگترین شبکه 
برق در منطقه بوده و دارای شاخصه های متعددی اعم از حجم 
تاسیسات زیر بار، میزان مصرف انرژی و جایگاه جهانی ویژه در 

بخش های مختلف است. 
تجربه  دهه   3 از  بیش  با  برق  کنفرانس  گفت:  ادامه  در  وی 
پایدارترین کنفرانس علمی کشور است که ایجاد بستری مناسب 
برای همکاری صنعت و دانشگاه از دستاوردهای آن است. سال 
گذشته در این کنفرانس مقاله ای ارائه شد که پیک سال جاری 
فاصله ای  امسال  ارقام  با  مقایسه  در  و  بود  کرده  پیش بینی  را 
زمینه ساز  می تواند  برق  کنفرانس  بنابراین  داشت.  ناچیز  بسیار 

پیشرفت های چشمگیری باشد. 
به گفته مدیرعامل شرکت توانیر هزار و 280 مقاله به سی ویکمین 
کمیته های  اعضای  از  نفر  و140  شد  ارائه  برق  کنفرانس 
علمی کنفرانس این مقاالت را بررسی کردند که درنهایت 389 

مقاله ـ 32 درصد از کل مقاالت ـ مورد پذیرش قرار گرفت.
انرژی  و  برق  امور  در  نیرو  وزیر  معاون  از سخنان کردی،  پس 
اظهار داشت: از دهه 1970 میالدی تاکنون با رشد زیاد مصرف 
انرژی مبتنی بر سوخت فسیلی مواجه بوده ایم اما آینده شاهد رشد 

پایین تر جمعیت و ایجاد تکنولوژی های جدید خواهد بود. 
هوشنگ فالحتیان باتوجه به مطالعات انجام شده آینده صنعت برق 
را قابل پیش بینی در قالب 3 سناریو دانست و اظهار کرد: سناریو 
هماهنگی  مدل  دوم  سناریو  است،  بازارمحور  مدل  شامل  اول 
بین المللی و تنظیم شده دولتی را مدنظر دارد و سناریو سوم اقدام 

مستقل کشورها خواهد بود. 
این مقام مسئول ساماندهی اقتصاد برق ازطریق اصالح تعرفه های 
برای مصارف  تعرفه های جدید  اعمال  انشعاب،  و  انرژی  فروش 
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نهاد  ایجاد  هزینه ها،  بهینه  مدیریت  و  مصرف  الگوی  از  خارج 
 H و   F کالس  توربین های  تکنولوژی  انتقال  مقررات،  تنظیم 
به داخل کشور، اجرای بخش بخار نیروگاه های سیکل ترکیبی، 
ریپاورینگ نیروگاه ها و از رده خارج ساختن نیروگاه های فرسوده 
راندمان پایین، افزایش سرمایه گذاری دولت در شبکه های فوق توزیع 
و انتقال، رفع موانع سرمایه گذاری خارجی در صنعت برق، تامین 
منابع مالی الزم برای توسعه انرژی های تجدیدپذیر ازطریق سوخت 
صرفه جویی شده و افزایش عوارض مربوطه، تعویض کنتورهای 
موجود با کنتورهای هوشمند با اولویت مشترکین دیماندی، توسعه 
نیروگاه های مقیاس کوچک و پراکنده و تولید همزمان برق، حرارت 
و آب شیرین را به عنوان راهکارهای بهبود وضعیت فعلی صنعت 

برق مطرح کرد. 
وی همچنین اجرای برنامه های مدیریت بار و مصرف، حمایت 
مشابه  کاالهای  واردات  برابر  در  برق  تجهیزات  سازندگان  از 
ساخت داخل، حمایت مالی و سیاسی از صادرکنندگان و پوشش 
ریسک های غیرتجاری و اکتساب فناوری را از دیگر راهکارهای 

حل مشکالت صنعت برق دانست. 
در بخش بعدی مراسم حسین امیری خامکانی با بیان اینکه در 
100 سال گذشته توسعه برق به منظور افزایش رفاه مردم مورد 
اکنون 100 درصد جمعیت  اظهار کرد:  قرار گرفته است،  توجه 
برخوردار  برق  از  از 90 درصد جمعیت روستاها  بیش  و  شهری 
هستند و تصور می کنم باتوجه به این آمار این شعار عمال محقق 
شده و باید شعاری جدید بر سردر وزارت نیرو بنویسیم که آن 

کیفیت و تنوع بخشی به برق است. 
نایب رییس اول کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: در اقتصاد 
کاهش  و  نیروگاه ها  راندمان  ارتقای  مثل  اموری  عالوه بر  برق 
تلفات و هزینه ها، بازار تولید و رابطه تولیدکننده و مصرف کننده 
نیز به عنوان چالش مطرح است و نیازمند آن هستیم که این رابطه 

را شفاف سازیم. 
وی افزود: شاید عالوه بر ایجاد یک نهاد رگوالتوری که نیاز برق 
کشور است، به یک سازمان یا نهاد در حوزه وزارت نیرو یا خارج از 
آن نیز نیاز داریم تا برق حمایتی را خریداری کرده و به مصرف کننده 
تحت حمایت خود منتقل کند. این نماینده مجلس دهم ادامه داد: 
این نگاه خدماتی باید به سمت نگاه تولیدی بیاید. تولیدکننده باید 
قیمت گاز مصرفی را به قیمت واقعی پرداخت کند و مالک برق خود 

باشد تا در بورس انرژی و صادرات مستقل تر عمل کند. 
در بخش بعدی وزیر نیرو بابیان اینکه برای سنجش دستاوردها 
الزم است شرایطی را که در آن کار می کنیم در نظر بگیریم، اظهار 
داشته  وجود  مابه التفاوت  پرداخت  برای  که  قانونی  تکالیف  کرد: 
ـ چه وزارت  تاکنون پرداخت نشده است اما کارکنان صنعت برق 
نیرو و شرکت های تابعه آن و چه شرکت های پیمانکاری، مشاوره و 
سازندگان تجهیزات و چه دانشگاه ها و سایر موارد ـ با ازخودگذشتگی 
و فداکاری برای اینکه رفاه مردم با مشکل مواجه نشده و چرخ های 

صنعت بچرخد کار می کنند. 
به  بااشاره  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  چیت چیان  حمید 
دستاوردهای صنعت برق باوجود سختی کار در شرایط فعلی اظهار 
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داشت: در 3 سال اول دولت یازدهم 6 هزار مگاوات به ظرفیت 
تولید کشور اضافه شد که 2 هزار مگاوات آن به پیک سال 

1394 تا پیک سال 1395 برمی گردد. 
بـه گفتـه وزیـر نیـرو بـرای اجـرای طـرح ذخیـره عملیاتـی 
اقداماتـی جـدی انجـام شـده اسـت. بـار پیـک صنایـع 990 
مـگاوات در روز پیـک کاهـش یافته و در طول تابسـتان این 

مقـدار بالـغ بـر هـزار و 320 مگاوات اسـت. 
چیت چیان به عنوان دیگر اقدام دولت تصریح کرد: مجموعا 3 
هزار و 90 مگاوات کاهش پیک داشته ایم که اگر این اقدام 

انجام نمی شد با 3 هزار مگاوات خاموشی روبه رو می شدیم. 
این مقام مسئول در ادامه بااشاره به اینکه نمونه های تغییر 
پارادایم را در سال 95 لمس کرده ایم، گفت: ما تصور می کنیم 
وقتی مصرف اضافه می شود، باید ظرفیت های تولید، توزیع و 
انتقال را ارتقا دهیم اما این نگاه درستی نیست. صنعت برق 
امسال درجهت مدیریت بار مصرف تالش کرد. البته این طرز 
فکر هم غلط است که هرچه بر مصرف افزوده شود می توان با 

همین شیوه ها آن را مدیریت کرد. 
وی افـزود: مـا حتمـا نیازمنـد آن هسـتیم کـه ظرفیت هـای 
تولیـد، توزیـع و انتقـال را افزایش دهیـم اما در کنـار آن باید 

مدیریـت مصرف نیـز اتفـاق بیفتد. 
به گفته چیت چیان حرکت به سمت کاهش هزینه تمام شده 
گلخانه ای  گازهای  و  آالینده ها  انتشار  کاهش  به همراه  برق 
است،  بازار  در  واقعی  رقابت  ایجاد  آن  راهکار  مهم ترین  که 
تامین مالی خارجی، ارتقای بازدهی نیروگاه ها، کاهش تلفات 
و استفاده از منابع تجدیدپذیر از شیوه های تغییر پارادایم در 

صنعت برق است که باید تالش کنیم حتما محقق شود.
چیت چیان گفت: یکی از نمونه های تغییر پارادایم در صنعت 
مراکش،  در  اکنون  است.  تجدیدپذیر  منابع  از  استفاده  برق 
امارات، ابوظبی، چین و ... قیمت برق بادی حدود 3 سنت است 
و برق خورشیدی نیز به مبلغ 2/5 سنت به فروش می رود. 
وزارت نیرو حتما از توسعه انرژی های نو حمایت خواهد کرد. 

پس از مراسم افتتاحیه کنفرانس، آیین افتتاح نمایشگاه جانبی 
کنفرانس با حضور وزیر نیرو، معاون وزیر نیرو در امور برق و 
و دست اند  ارشد  مدیران  و  توانیر  مدیرعامل شرکت  انرژی، 

رکاران صنعت برق کشور برگزار شد. 

پایان سی و یکمین کنفرانس بین المللی برق
پنجم  تاریخ  در  و  روز  از سه  برق پس  بین المللی  کنفرانس 
آبان ماه پایان یافت. در مراسم اختتامیه، ریاست کنفرانس به 
الزاماتی که در صنعت برق با آن ها تعامل می کنیم، اشاره کرده 
و اظهار داشت: این الزامات به دو قسم داخلی و خارجی تقسیم 
اقتصاد حاکم، موضوعات  نوع مصرف،  و  می شوند. فرهنگ 
افزایش  سریع،  بار  رشد  تکلیفی،  و  فروش  قیمت  با  مرتبط 
از  کشور  برخورداری  برق،  پایداری  به  مشترکین  حساسیت 

نفت و گاز، تاثیر برق در بخش های مختلف اقتصادی و تامین 
زیرساخت ها، اتکا به قدرت پیمانکاران در کار، تجدید ساختار، 

کاهش تلفات و ... موضوعات داخلی صنعت هستند.
ماننـد  جدیـد  تکنولوژی هـای  ایجـاد  افـزود:  کـردی  آرش 
بحـث تجدیدپذیرها، مسـائل زیسـت محیطی حاکم بـر دنیا، 
موضوعـات مربـوط بـه سـرمایه گذاری خارجـی، صـادرات، 
موضوعـات مربـوط بـه بهبود شـدت انرژی، هوشمندسـازی 

و ... نیـز ازجملـه الزامـات خارجـی برق هسـتند. 
ادامه اعالم کرد: اکنون تنوعی  مدیرعامل شرکت توانیر در 
و  شده  گشوده  ایران  برق  صنعت  پیش روی  انتخاب ها  در 
اولویت هایی وجود دارد. وضعیت صنعت برق به گونه ای است 
که بنا بر اقتضائات، قابلیت پذیرش برخی از تحوالت را دارد و 
بنابراین ما با یک پیچیدگی در انتخاب گزینه ها مواجه هستیم. 
شاید اکنون مهم ترین وظیفه مسئولین شناخت این پارامترها 
به یک  اینکه  است.  این مسیر  در  اولویت بندی و حرکت  و 
یک  ایجاد  و  است  سترگ  کاری  برسیم،  نهایی  جمع بندی 

عرصه تحقیقاتی را می طلبد.
وی عنـوان کـرد: شـاید حلقه اتصـال گزینه هـای پیش روی 
نظیـر  کنفرانس هایـی  و  تحقیـق  پژوهـش،  بـرق  صنعـت 
کنفرانـس حاضـر باشـد. در سـال های اخیـر با حمایـت وزیر 
نیـرو تحـوالت خوبـی درحـال ایجـاد اسـت و آمـار خوبی از 
تحقیقـات و طرح های انجام شـده در دسـت اسـت امـا اینکه 
ایـن تحقیقـات تـا چه انـد ازه هم سـو بوده انـد، جـای بحـث 
دارد. شـاید بایـد گفـت بخشـی از هم سـویی بیـن تحقیقات 
انجام شـده مغفـول مانـده اسـت کـه بایـد در آن هـا تمرکـز 
ایجـاد شـود. بایـد محققیـن صنعـت برق را تشـویق کـرد تا 
ایجـاد یـک مرکزیـت و محوریـت را در پژوهش هـا بپذیرند.

کردی افزود: بحث تقسیم منابع تحقیقاتی و 1 درصدی که 
تعلق  واقعی  معنای  به  تحقیقاتی  بخش های  به  است  مقرر 
گیرد، مقرر است در پژوهشکده های گوناگون پژوهشگاه نیرو 
دنبال شود. در بخش بعدی اختتامیه کنفرانس بین المللی برق 
از پژوهشگاه نیرو به عنوان ارائه کننده بیشترین تعداد مقاالت 
درمیان موسسات پژوهشی، شرکت برق منطقه ای خراسان و 
شرکت برق منطقه ای تهران به عنوان ارائه کننده بیشترین 
تعداد مقاالت درمیان شرکت های برق منطقه ای، شرکت توزیع 
نیروی برق مشهد به عنوان ارائه کننده بیشترین تعداد مقاالت 
درمیان شرکت های توزیع نیروی برق و شرکت مدیریت شبکه 
برق ایران به عنوان ارائه کننده بیشترین تعداد مقاله درمیان سایر 

شرکت ها با اهدای لوح هایی تقدیر به عمل آمد.
همچنین از شرکت الکترونیک افزارآزما و شرکت پادرعد نیز 
به عنوان غرفه های برتر نمایشگاه جانبی تقدیر و قدردانی شد. 
شایان ذکر است در پایان این مراسم اعالم شد پژوهشگاه نیرو 
در کنفرانس سال آینده از بهترین R&D شرکت ها حمایت 

کرده و به شرکت منتخب جایزه ای درخور اعطا خواهد کرد.
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رپـرتـاژ آگهی



شرکت آزمایشگاه های صنایع انرژی )اپیل( پس از ماه ها تالش و پشت سر گذاشتن ممیزی برای کل 
اسکوپ ISO/IEC 17025 تایید صالحیت شده خود توسط NACI ، در اواخر تابستان سال 1395 موفق 

شد به شبکه جهانی ILAC  بپیوندد.
بابک دنیادیده مدیر بازرگانی شرکت اپیل در گفتگو با روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران با بیان 
ILAC  (International Laboratory Accreditation Cooperation( :این مطلب عنوان می دارد
یک همکاری بین المللی بین طرح  های مختلف تایید صالحیت آزمایشگاه  ها است که در سراسر جهان 
اجرا می شود. وی همچنین خاطر نشان می سازد: ILAC  که به  صورت یک کنفرانس و با هدف توسعه 
همکاری  های بین المللی برای تسهیل تجارت از طریق ارتقاء پذیرش نتایج کالیبراسیون و آزمون  های تایید 
صالحیت شده است، در سال 1978 آغاز به  کار کرده و در سال 1996 با امضای تفاهم نامه آمستردام توسط 

نمایندگان 44 کشور به  عنوان همایش همکاری  های بین المللی آزمایشگاهی رسما شکل گرفته است.
به گفته این مسئول شرکت اپیل، تفاهم نامه مذکور اساس توسعه بیشتر ارتباطات و زمینه برقراری قرارداد 
شناسایی چند جانبه نتایج آزمایشگاهی در میان اعضا را فراهم می آورد. این امر از طریق توسعه شبکه جهانی 
تایید صالحیت کننده امضاکننده  تایید صالحیت شده   توسط سازمان  های  آزمایشگاه  های کالیبراسیون و 
قرارداد ILAC ارزیابی و شناسایی، منجر به مهیا ساختن زیربنای فنی محکمی برای تجارت بین الملل 
می شود. از این  رو کاال های آزمون شده در آزمایشگاهی که توسط امضا کنندگان این قرارداد تایید صالحیت 

شده اند، از نظر تمام دیگر کشور های امضاکننده این قرارداد مورد پذیرش قرار می گیرد.

شرکـت آزمــایشگـاه هــای صنـایع انـرژی
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اپیل دیروز، اپیل امروز، اپیل فردا
محسن  سید  اپیل  شرکت  فعالیتی  زمینه  و  پیشینه  خصوص  در 
اپیل که  اظهار می دارد:  این شرکت  قائم مقام مدیرعامل  میرصدری 
اعضای  توسط  آزمایشگاه بخش خصوصی در سال 1379  به عنوان 
سندیکای صنعت برق ایران تاسیس شد، هم اکنون دارای قریب به 80 
سهام دار است که به جز دانشگاه های امیرکبیر، تهران، علم و صنعت 
و شهید عباسپور، عمدتا تولیدکنندگان تجهیزات برق و الکترونیک را 

شامل می شود.
میرصدری تصریح می دارد: شرکت اپیل با این سیاست آغاز به کار 
کرد تا با امکانات موجود در کشور، آزمایشگاهی مرجع و قابل رقابت با 
آزمایشگاه های بین المللی را بنیان سازد. اما نظر به هزینه باالی حمل 
و نقل تجهیزات برای سازندگان و نیز دشواری مدیریت کار در چندین 
آزمایشگاه ما را بر آن داشت تا با گسترش امکانات یک آزمایشگاه 
مرجع در کشور، تنها  در موارد استثنا و بسیار پرهزینه برون سپاری 
به آزمایشگاه های خارجی صورت پذیرد.  نهایتا اپیل با اخذ وام هایی 
سنگین و افزایش سرمایه سهامداران، موفق به توسعه امکانات خود 

شد. 
وی با بیان این مطلب می افزاید: شرکت اپیل در مرحله بعدی توجه به 
اعتبار آزمایشگاه را با اقدام نسبت به اخذ مدارک گوناگون برای اثبات 
شایستگی و بی طرفی خود در دستور کار قرار داد. در همین راستا این 
شرکت در سال 1389 موفق شد برای اولین بار در ایران استاندارد 

ISO IC 17025 را دریافت کند.
میرصدری چالش بعدی شرکت اپیل را در آن زمان بحث صادرات 
دانسته و توضیح می دهد: مشتریان ما پس از اخذ تاییدیه از آزمایشگاه 
اپیل نسبت به صادر کردن محصول خود به کشورهای خارجی اقدام 
می کردند اما باتوجه به عدم اتصال اپیل  به شبکه جهانی ILAC، در 
کشورهای مقصد به مشکل برمی خوردند. وی خاطر نشان می سازد: در 
آن زمان اتصال به شبکه جهانی به دلیل تحریم های جهانی علیه ایران  
ممکن نبود، اما پس از برجام موفق شدیم به سرعت مراحل ممیزی را 
طی کرده و اکنون بیش از یک ماه است که شرکت اپیل به شبکه 
جهانی متصل شده است. با کسب این موفقیت، در حال حاضر هر 
شرکت با دریافت تاییدیه از آزمایشگاه اپیل، بدون هیچ مشکلی  قادر 
ادامه عنوان  ارائه محصول خود در سایر دنیا خواهد بود. وی در  به 
می دارد: متاسفانه به دلیل تحریم و مسائل دیگر اداره استاندارد ما این 
فرآیند را طی نکرده و به عضویت ILAC درنیامده است. این امر سبب 
شد اپیل زیرمجموعه کشورهای دیگر نظیر ایتالیا، آلمان و روسیه شویم 

و ازسوی آن ها به شبکه جهانی متصل شویم. 
قائم مقام مدیرعامل شرکت اپیل در خصوص گستره و محدوده فعالیتی 
این شرکت و اقسام تست های قابل ارائه در آن،  ضمن تاکید بر آنکه 
در حال حاضر اپیل در حوزه صنعت برق آزمایشگاه های بسیاری را در 
 LED زمینه تابلو برق، کلید و سکسیونر، کنتور برق، المپ و چراغ و

ILAC در یک نگاه
فعالیت  های  و  اجرایی  روش  توسعه  برای  مهم  بین المللی  اتحادیه  یک   ILAC
تایید صالحیت آزمایشگاه ها است و در ارتقاء تایید صالحیت آزمایشگاه  ها، شامل 
آزمایشگاه های   ،)ISO IEC 17025 از استفاده  )با  کالیبراسیون  آزمایشگاه های 
تست و آزمون )با استفاده از ISO / IEC 17025(، آزمایشگاه های پزشکی )با 
 ISO / ( و سازمان های بازرسی )با استفاده از استانداردISO 15189 استفاده از
IEC 17020( به  عنوان ابزاری برای تسهیل تجارت، کمک به توسعه سیستم  های 
تایید صالحیت و شناسایی امکانات آزمون صالحیت دار در سراسر دنیا نقش عمده 

دارد. 
دنیادیده هدف نهایی ILAC  را ارتباط تنگاتنگ بین صنعت با مراجع علمی می داند 
بطوریکه این ارتباط منتج به نتایج یکسان در تمامی آزمایشگاههای معتبر خواهد شد 
که این نتایج مورد قبول در کلیه کشورهای جهان می باشسد. وی می افزاید: این 
روش، هدف تجارت آزاد یک محصول را برآورده ساخته که همانا تولید محصولی 
است که مورد تست قرار گرفته و مورد قبول در تمامی اقصی نقاط جهان باشد. این 
مهم بسیاری از تولیدکنندگان داخلی را از ارسال تجهیزات به خارج از کشور و انجام 
هزینه های گزاف آزمایشگاه های بین المللی و خروج ارز از کشور بی نیاز کرده و با 

شکوفا ساختن تولید داخلی الزامات مورد نیاز کارفرمایان را براورده می کند.
شایان ذکر است ILAC در زمینه های زیر فعالیت می کند:

• تدوین و هماهنگ سازی نحوه تایید صالحیت آزمایشگاه ها و شرکت های بازرسی
• ترویج تایید صالحیت آزمایشگاهی و بازرسی در میان صنایع، دولت ها، تدوین 

کنندگان مقررات و مصرف کنندگان
• مساعدت و حمایت از سیستم های تایید صالحیت در حال تشکیل به رسمیت 
شناختن امکانات آزمایشگاهی و بازرسی از طریق توافقنامه ILAC و در نتیجه 
تسهیل پذیرش داده های مربوط به آزمون، بازرسی و کالیبراسیون همراه کاالها در 

مرزهای کشور های مختلف
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و روشنایی، رله و حفاظت، سیم و کابل و ... ایجاد کرده 
است اذعان می داد: اما مهم ترین نقیصه ای که نه فقط اپیل، 
بلکه مجموعه آزمایشگاه های کشور با آن مواجه هستند، 

آزمایشگاه قدرت است.
وی با مهم و حیاتی و قلمداد کردن تاسیس آزمایشگاه 
از  قسم  این  زیاد  بسیار  بر هزینه بری  درعین حال  قدرت 
تاسیس  ابتدای  از  و می افزاید:  داشته  اشاره  آزمایشگاه ها 
شرکت اپیل مقرر بود آزمایشگاه قدرت در آن ایجاد شود 
به دلیل  اما  شد  خریداری  آن  فنی  دانش  و  تجهیزات  و 
هزینه  ای بالغ بر 30 میلیون یورو و عدم بازگشت سریع 

این سرمایه این کار به سرانجام نرسید. 
میرصدری در همین رابطه با اظهار تاسف از رونق اند ک 
این بخش از صنعت در کشور و میزان تولید پایین آن، 
از توانمندی  تبیین می سازد به علت آنکه کمتر شرکتی 
است،  برخوردار  قدرت  تست  باالی  هزینه های  تامین 
درنتیجه حتی درصورت ایجاد آزمایشگاه قدرت در کشور 
نمی توان تعرفه انجام تست را مطابق با تعرفه های خارجی 
تعیین کرد. ضمن اینکه تنها آزمایشگاه در تعیین تعرفه 
دخیل نبوده و نهادهایی چون شرکت توانیر و پژوهشگاه 

نیرو نیز در آن اعمال نظر می کنند. 
 این عضو مسئول در شرکت اپیل در شرح روند توسعه 
آتی این شرکت با ابراز امیدواری از امکان باالی احداث 
به همراه  ما  نهایتا  می گوید:  ایران  در  قدرت  آزمایشگاه 
برق  بین المللی  آزمایشگاه  به نام  نیرو شرکتی  پژوهشگاه 
و انرژی تشکیل داده ایم که سهام آن مربوط به شرکت 
اپیل، پژوهشگاه نیرو، صندوق پژوهش و فناوری و سهام 
و  علم  دانشگاه  دانشگاهی  به جهاد  وابسته  نیز  کوچکی 

صنعت است. 
احداث  برای   1380 سال  حدود  از  ما  کرد:  تاکید  وی 
آزمایشگاه قدرت اقدام کردیم اما کار به دلیل هزینه باال، 
این روند متوقف شد؛ این درحالی است که کشورهای دیگر 
بسیار دیرتر از ایران به فکر افتادند و در فاصله ای کوتاه تر به 
این موفقیت نائل آمدند. مثال کشور ترکیه در سال 2008 
برای راه اندازی آزمایشگاه قدرت دورخیز کرد و در سال 
2009 با هزینه کرد بالعوض و حمایت های دولت ترکیه 

آن را به بهره برداری رساندند.
میرصدری با بیان این مطلب خاطرنشان کرد: در گذشته 
ایران در زمینه های گوناگون دچار کمبود بود؛ مثال قابلیت 
تست تجهیزات ضدانفجار که هم در صنعت نفت و گاز و 
هم در صنعت برق کاربرد دارد، در ایران وجود نداشت و 
کارفرمایان دررابطه با انتخاب کاالی غیرتقلبی و یافتن 

اپیل  شرکت  سردرگمی می شدند.  دچار  آن  فروشندگان 
سریعا نسبت به احداث آزمایشگاه مرتبط اقدام به عمل آورد 
که این کار درراستای مقابله با مشکالت تحریم کمک 
بزرگی محسوب می شد. اکنون تست تجهیزات ضدانفجار 
و ممیزی تولید آن در ایران انجام می شود و نتایج پس از 
ارسال به اتحادیه اروپا تایید می شود. اگر حمایت بیشتری 
این  آزمایشگاه ها  دیگر  و  اپیل  شرکت  بگیرد،  صورت 
توانمندی را دارند که ایران را دررابطه با تست تجهیزات 

برقی بی نیاز سازند.
قائم مقـام مدیـر عامـل شـرکت اپیـل در پاسـخ بـه ایـن 
سـوال کـه خودکفایـی در انجـام تسـت های صنعت برق 
چـه اثـری بـر کاهـش هزینـه شـرکت ها و اقتصـاد ملی 
خواهـد داشـت گفت: اکنون به واسـطه ارسـال تسـت به 
کشـورهای دیگـر، سـاالنه میلیون هـا دالر ارز از کشـور 
خـارج می شـود. وی در ایـن خصـوص تصریـح می کنـد: 
تقبـل هزینه چند هزار دالری حمـل و نقل و حضور ناظر  
توسـط تولیدکنندگانـی که بـه فناوری سـاخت تجهیزی 
دسـت یافته انـد موجـب خواهـد شـد بـه علـت قیمـت 
تمام شـده باالتـر قادر بـه رقابت با تجهیزات کشـورهایی 
مثـل چین نباشـند. ضمـن آنکه نبایـد از نظر دور داشـت 
در صورت ایجاد امکان تسـت در داخل کشـور، اسـتقبال 
سـرمایه گذاران خارجـی نیـز به سـرمایه گذاری در صنعت 

بـرق ایـران بیـش از پیش خواهد شـد.
 سـید محسـن میرصدری عالوه بر این ارزآوری را یکی از  
دیگـر فواید انجام تسـت در داخل کشـور توصیف می کند 
از کشـورهای  تجهیـزات  تسـت  درخواسـت  دریافـت  و 
اطـراف ایـران را در حـال حاضـر امکان پذیـر می داند. وی 
بـه عنـوان نمونـه  از دریافت تسـت از عربسـتان از طریق 
ایتالیایـی  آزمایشـگاه های  می افزایـد:  و  خبـرداده  ایتالیـا 
به دلیـل فاصلـه زیـاد، انجـام تسـت های عربسـتان را در 
داخـل ایـران مقرون به صرفه تر دانسـته و آن هـا را به عهده 
شـرکت اپیـل می گذارنـد. بنابرایـن این فعالیـت اقتصادی 
هـم  به مثابه صادرات خدمات فنی ـ مهندسـی اسـت و هم 
بـرای کشـور نوعی اعتبـار به حسـاب می آید. برخـورداری 
از آزمایشـگاه های مجهـز در کشـورهای خارجـی نوعـی 
افتخـار بـرای وزارت نیرو و انرژی این کشـورها محسـوب 
می شـود. میرصـدری در پایـان اظهـار داشـت: امیـدوار 
آزمایشـگاه های ملـی و زیرسـاختی  نـوع  ایـن  هسـتیم 
هرچه بیشـتر و بهتر در کشـور ایجاد شـود و شـرکت اپیل 
نیـز بتوانـد بـه اعضای سـندیکای صنعـت بـرق به عنوان 

موسسـان اصلـی شـرکت خدمات بیشـتری ارائـه دهد.
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عوامل موثر بر اثربخشی سیستم حسابداری مدیریت
ابتدا تعریفی از حسابداری مدیریت داشته باشیم و آن  باید  در واکاوی این موضوع 
عبارتست از فرآیند شناسایی، اندازه گیری، گردآوری، تفسیر و ارائه اطالعات مالی و 
سایراطالعات کمی و کیفی مرتبط که توسط مدیریت به منظور برنامه ریزی، کنترل و 

ارزیابی عملیات در درون یک واحد تجاری مورد استفاده قرار می گیرد. 
مقاصد  بر  تاکید  با  مدیریت  حسابداری  است  مشهود  تعریف  در  که  همانطوری 
درون سازمانی و به منظور کمک به سازمان در جهت دستیابی به هدف های مورد نظر 
از طریق تصمیم گیری های مناسب خدمت می کند. در ادامه و برگرفته از تعریف باال؛ 
شناسایی،  اندازه گیری و جمع آوری اطالعات مالی و غیرمالی مرتبط با عملیات، یکی 
برای مثال  از مهمترین چالش های استقرار حسابداری مدیریت است. به طوری که 
ثبت صحیح رویدادهای مالی اگرچه ابتدایی و شاید در نگاه اهل فن پیش پا افتاده به 
نظر  رسد، ولی اولین گام در پیشگیری انحراف از پردازش اطالعات قابل اتکاست و یا 
اینکه فرآیند اند ازه گیری در حسابداری مدیریت مهمترین عامل برای ارزیابی عملکرد 
تلقی می شود. چراکه هر چیزی را نتوانیم  اندازه گیری کنیم )در قالب اعداد و ارقام( 
نمی توانیم آن را کنترل کنیم و آنچه را که نتوانیم کنترل کنیم نمی توانیم مدیریت کنیم. 
و  سر  آتی  و  جاری  رویدادهای  با  عمدتاً  تصمیم گیری  فرآیند  می دانیم  همچنانکه 
کار دارد. این رویدادها به نوبه خود با موضوعاتی از قبیل پیش بینی و برآورد همراه 
هستند و در مباحث مربوط به پیش بینی ها، رویدادهای گذشته به ویژه در خصوص 

مفاهیمی همچون گرایشات اقالم هزینه، نقشی بسزا و مهم ایفا می کنند. 
لذا اطالعات تاریخی مربوط به هزینه ها و بهای تمام  شده محصوالت از مهمترین 
فقدان  و  می شوند  تلقی  مدیریت  حسابداری  عرصه  در  نیاز  مورد  پایه ای  اطالعات 
اطالعات صحیح در این خصوص )که کسب آنها خود مستلزم صرف و تخصیص 

بودجه و زمان کافی برای پردازش است( منجر به دریافت نتایج نادرست خواهد شد.
از این رو این مفاهیم از بار اطالعاتی بسیار زیادی برخوردار بوده و زمان زیادی نیز از وقت 
حسابداران صنعتی و مدیریت را به خود اختصاص می دهد و حتی ضرورت به کارگیری 
پایگاه داده مناسب در درون سازمان ها را یادآور می شود. ولی نکته حائز اهمیت اساسی 
در اینجا، اطمینان از صحت اطالعات مالی مندرج در حساب ها و عاری از اشتباه بودن 

مقدمه
امروزه در جهان در حال تغییر مداوِم کنونی و در محیط 
پیچیده و رقابتی اقتصاد و تجارت، نقش کلیدی اطالعات 
به ویژه اطالعات قابل اتکا بر هیچیک از فعاالن اقتصادی 
پوشیده نیست. همچنین شرایط نامساعد و پایدار رکود 
حاکم بر اقتصاد کشور، نگاه ها را به سمت بازارهای 
بین المللی و استفاده از فرصت های رشد و سودآوری 
جدید متمرکز کرده و بیش از پیش مدیران سازمان ها و 
شرکت های داخلی را نیازمند اطالعات قابل اتکا برای 
تصمیم گیری کرده است.  
از گذشته تا به امروز تمامی سازمان ها، شرکت ها و مدیران 
فعال در عرصه اقتصادی دست کم در دو موضوِع تعیین 
اهداف سازمانی و اطالعات الزم جهت دستیابی به اهداف 
تعیین شده، دارای نقطه اشتراک بوده و اطالعات قابل 
اتکا همواره ابزار و راهنمای اصلی در مسیر دستیابی 
به آرمان های سازمانی آنها است. آنچه که مسلم است 
تاکید بر اطالعات قابل اتکا به دلیل نقشی است که این 
اطالعات در فرآیند تصمیم گیری، برنامه ریزی و کنترل 
ایفا می کند.
بر همین اساس است که حسابداری مدیریت به عنوان 
بخشی از سیستم  اطالعات مدیریت می تواند جایگاه ویژه 
و تعیین کننده ای در فرآیند تصمیم گیری مدیریت داشته 
باشد که این مهم در معدودی از شرکت های بزرگ مورد 
توجه قرار گرفته و در بسیاری از شرکت ها به دالیل 
مختلف با اقبال کمتری مواجه بوده و یا در برخی شرکت ها 
فقط به صورت شکلی بروز و ظهور داشته، لیکن به لحاظ 
محتوایی فاقد اثربخشی الزم در فرآیند تصمیم گیری 
مدیریت بوده است.
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حسابرسی  در  مستقل  حسابرس  نقش  و  آنهاست 
به اطالعات مالی  اعتباردهی  و اطمینان بخشی و 
مندرج در صورت های مالی شرکت ها را آشکار کرده 

و اهمیت ویژه آن را متذکر می شود.
حسابداری  اطالعات  سودمندی  ترتیب  این  به 
اطالعات  کیفی  خصوصیات  به  مدیریت، 
بودن،  اتکا  قابل  بودن،  مربوط  از  اعم  حسابداری 
ازجمله  دیگری  ویژگی های  و  بودن  مقایسه  قابل 
قابلیت  اندازه گیری اطالعات اعم از تاریخی، جاری 
این  دارد که  بستگی  آنها  بودن  موقع  به  و  آتی  و 
امر ایجاد زیرساخت های اطالعاتی و عملیاتی الزم 
را ضروری کرده و به عنوان اولویت و پیش نیازی 
برای دستیابی به اطالعات قابل اتکا و اثربخشی کار 

حسابداری مدیریت محسوب می شود.
با فرض وجود زیرساخت های اطالعاتی  از طرفی 
و عملیاتی الزم، بسیاری از شرکت های داخلی به 
و  کامپیوتری  از جمله سیستم های  ابزارهای الزم 
سایر نرم افزارهای متناسب با عملیات خود و نیازهای 
مدیریت در این زمینه مجهز نیستند و یا سیستم های 
آنها یکپارچگی الزم را در ثبت و گردش اطالعات 
ندارند و یا در مباحث مهمی همچون بودجه  جامع 
عنوان  به  تمام شده محصوالت  بهای  و  عملیاتی 
کلیدی ترین اطالعات مورد نیاز حسابداری مدیریت 
پشتیبانی الزم و منطبق با استانداردهای حسابداری 

را نمی کنند.
از دیگر چالش های پیش روی شرکت ها در استقرار 
قابل  اطالعات  به  دستیابی  و  مدیریت  حسابداری 
اتکا، کمبود نیروی انسانی متخصص و متعهد است. 
افرادی که قابلیت های حرفه ای الزم و دانش کافی 
برای طراحی سیستم های اطالعات مدیریت یا حتی 
این  از  ندارند.  را  مدیریت  حسابدار  عنوان  تصدی 

رو توجه به جذب و پرورش نیروی انسانی ماهر و 
آشنایی ایشان با مباحث مربوط به این حوزه از دیگر 
اولویت های ورود به عرصه مباحث تکنیکی و جدید 

حسابداری مدیریت است.
سیستم  یک  نبودن  اثربخش  در  دیگر  مهم  نکته 
حسابداری مدیریت مقاومت بعضی مدیران عملیاتی 
حتی  و  تغییر  با  مواجهه  در  شرکت ها  کارکنان  و 
مقابله با آن بوده که می توان از آن به عنوان آفتی 
برای اجرای صحیح و محتوایی سیستم حسابداری 
مدیریت نام برد. عالوه بر اراده قاطع مدیریت ارشد 
شرکت ها، باال بردن سطح آگاهی مدیران از طریق 
توصیف دقیق مزایا و نتایج مفید حسابداری مدیریت 
و نقش ویژه آن در بهبود کارایی عملیات و ارزیابی 
عملکرد می تواند راهی برای گذر از مشکالت موجود 

در مسیر دستیابی به اطالعات قابل اتکا باشد.
از  مدیریت  حسابداری  به  مربوط  مباحث  چه  اگر 
گذشته به صورت تئوریک در دروس دانشگاهی و در 
سایر مراکز و محافل علمی  و آموزشی در داخل کشور 
تدریس و ارائه شده است لیکن چندی است که این 
حوزه مورد توجه بیشتری در میان بعضی شرکت ها 
و اعضای هیئت مدیره آنها قرار گرفته هرچند که 
ممکن است کفایت و اثربخشی الزم را نداشته باشد. 
مباحثی همچون تجزیه و تحلیل هزینه ، سود وحجم 
فعالیت، ارزیابی و کنترل نتایج واقعی عملیات، تعیین 
میزان عدم کارایی منابع، قیمت گذاری محصوالت، 
یک  تولید  ادامه  یا  توقف  به  مربوط  تصمیمات 
محصول یا یک خط تولید، تصمیمات مربوط به خرید 
یا ساخت، هزینه یابی بر مبنای فعالیت، هزینه یابی بر 
مبنای هدف و بسیاری مباحث جدیِد دیگر از جمله 
ابزارهای حسابداری مدیریت تلقی گردیده که تجهیز 
شرکت ها و مدیران آنها به این ابزارها و اطالعات 

دریافتی منطبق با ویژگی های مورد بحث این نوشتار، 
می تواند موجبات اتخاذ بهترین تصمیمات مدیریت را 
فراهم آورده و آنها را در رسیدن به اهداف وآرمان های 

سازمانی خویش نائل می کند.

جمع بندی و نتیجه گیری
شرکت ها و فعاالن اقتصادی برای ماندن در عرصه 
تجارت و اتخاذ استراتژی های مناسب و رقابت در 
نیازمند  بازار کاالها و خدمات  از  کسب سهم خود 
اطالعات قابل اتکا برای تصمیم گیری هستند لیکن 
بسیاری از آنها با دستیابی به اطالعات مزبور فاصله 
اطالعات،  اینگونه  به  دسترسی  برای  دارند.  زیادی 
و  رو  پیش  چالش های  با  آنها  آشنایی  و  آمادگی 
فراهم آوردن زمینه های الزم جهت استقرار سیستم 
حسابداری مدیریِت اثربخش مهمترین اقدام در جهت 
بوده  اهداف سازمان  به  کسب موفقیت و دستیابی 
و از هدر رفتن منابع جلوگیری خواهدکرد. بررسی 
از منظر حسابرسی  اعتباردهی صورت های مالی  و 
دسترسی  جهت  الزم  زمینه های  ایجاد  مستقل، 
مدیریت  حسابداری  نیاز  مورد  پایه ای  اطالعات  به 
اعم از اطالعات مالی و غیرمالی مرتبط، دسترسی 
به پایگاه داده ها و سیستم های نرم افزاری متناسب 
با فعالیت شرکت ها، دسترسی به افراد با صالحیت 
حرفه ای الزم در مرحله ایجاد و طراحی زیرساخت ها 
و دسترسی به نیروی انسانی متخصص در مرحله اجرا 
، عزم و اراده مدیریت ارشد شرکت ها، آشنایی با نتایج 
مفید استفاده از سیستم حسابداری مدیریت و کنترل 
عوامل مواجهه با تغییر در درون سازمان ها را می توان 
از مهمترین عوامل موثر و زمینه ساز برای دستیابی 
سیستم  استقرار  طریق  از  اتکا  قابل  اطالعات  به 

حسابداری مدیریت خواند.
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مقدمه
مقوله های  چالش  برانگیزترین  از  یکی 
صنعت،  قراردادهای  در  خاصه  قراردادی، 
احداث و انرژی، بحث تعلیِق کار )نه تعلیق 
عقد4(، ناشی از برخورد عوامل اجرائی پروژه 
با معارض و به تبع آن، توّقف عملیات اجرائی 
است. این موضوع در »تبصرۀ دو« از »بند 
الف« ذیل »ماده 28« شرایط عمومی پیمان 
همسان رایج )متداول، نه متعارف( سازمان 
برنامه و بودجه پیش بینی شده است. لیکن 
به دلیل وضع ساختاری »ماده 49«، در نگاه 
اول، چنین به نظر می رسد که، آثار مترتّب 
محقق  کارفرما  ابالغ  با  صرفاً  تعلیق،  بر 
می شود. در واقع، ظاهر عبارت صدر »بند 
الف« از »ماده 49« شرایط عمومی پیمان، 
افاده چنین معنایی می کند. لیکن با مداقه 
در متن و کشف قراین امر )از جمله، بند 
آخر »ماده 43«( و توسل به مبانی و اصول 
متن  که  می شود  مشخص  حقوقی  کلی 
از »ماده  مورداالشاره، در صدر »بند الف« 
49«، به طور صریح، به ابالغ تأسیسی و 
در سایر موارد، به صورت ضمنی با ارجاع 
به »ماده 49«، در جای جای آن، به ابالغ 
اِخباری، اشاره کرده است. از این رو در این 
و  تعلیق  ابالغ  انواع  تحلیل  ضمن  مقاله، 
»تبصرۀ  وضعیت  یک،  هر  بر  مترتّب  آثار 
دو« از »بند الف« ذیل »ماده 28« شرایط 
عمومی پیمان و تعامل آن با »ماده 49«، و 
نتیجتاً ترتّب آثار تعلیق، بدون ابالغ کارفرما 

نیز، به تفصیل بیان شده است.

طرح موضوع
مسألۀ پیش رو

از  هرسی،  اسماعیلی  ابراهیم  استاد 
صاحبنظران حقوق صنعت، احداث، انرژی، 
در باب شرایط تحویل کارگاه، بیان داشته اند5 
پیمانکار  به  کارفرما  سوی  از  که  »کارگاه 
زیر  شرایط  دارای  باید  می شود،  تحویل 
باشد: اواًل، کارگاه باید بالعوض به پیمانکار 
تحویل شود. یعنی در مقابل آن نباید چیزی 
پیمانکار،  زیرا  شود.  دریافت  پیمانکار  از 
فقط مجری موضوع پیمان است و تهیه و 
تحویل کارگاه به عهدۀ کارفرماست. ثانیاً، 
هنگام تحویل، کارگاه نباید معارض داشته 
باشد. منظور از معارض نداشتن این است 
که، اشخاص ثالث مدعی حق و حقوقی در 
کارگاه نباشد. مثل اینکه زمینی برای ساخت 
لکن  تحویل شده،  پیمانکار  به  بیمارستان 
عده ای از کشاورزان اطراف، مدعی حقوق 
حق  یا  حریم  حق  یا  ارتفاقی  یا  مالکیت 
ریشه و مانند آنها در زمین مزبور هستند. 
در این صورت اجرای موضوع پیمان، توسط 

پیمانکار با مشکل مواجه خواهد شد.
پس هرگاه محل تحویل شده به پیمانکار 
معارض پیدا کند و موجب توّقف اجرای تمام 
یا قسمتی از کار شود، آن قسمت از کار که، 
متوّقف شده است، مشمول تعلیق می شود و 
باید طبق »ماده 49« شرایط عمومی پیمان، 
رفتار شود.« و همانطور که مقدمتاً نیز، بیان 
شد، بحث دائرمدار آن است که، منظور از 
رفتار، تشریفاِت تعلیق است؟ و یا آثار مترتّب 

بر تعلیق؟ به بیان ساده تر، آیا ترتّب آثار تعلیق 
شرایط  حاکمیت  تحت  که،  قراردادی  بر 
بر  فرع  لزوماً  شده،  منعقد  عمومی پیمان، 
ابالغ تعلیق از سوی کارفرماست؟ و یا بدون 
ابالغ وی هم )تشریفات امر(، آثار تعلیق بر 

پیمان حاکم است؟
نوشتار حاضر در مقام پاسخ به این سوال 
برآمده و برای پاسخ به این سوال، ناگزیر 
این  جایگاه  و  تعلیق  موضوع  شناخت  از 
در  است.  عمومی پیمان  شرایط  در  پدیده، 
حقوقی«  »پدیدۀ  نوعی  هم،  تعلیق  واقع، 
شود.  تحلیل  و  شناسایی  بایستی  و  است 
تجزیه و تحلیل امر که، به شناخت پدیدۀ 
مذکور منتج خواهد شد، با ذکر این سوال 
شروع می شود که، تعلیق مندرج در شرایط 
»عمل  نوع  یک  موصوف،  عمومی پیمان 
حقوقی6و7«، و یا »برزخ بین عقد و ایقاع8« 

و یا یک »واقعه حقوقی9و10« است؟
کشف جایگاه تعلیق در صور سه گانۀ فوق، 
و  ماهیت  به  اشراف  و  علم  مستلزم  بدواً، 
وجوه تمایز صور پیش گفته است. به همین 
مختصر  تعریف  ضمن  ادامه،  در  منظور، 
آنها، جایگاه تعلیق در شرایط عمومی پیمان 
رایج، بسته به موقعیت های مختلف، تشریح 
امر، نمی توان  ابتدای  شده است. پس، در 
گفت، تعلیق، »عمل حقوقی«، و یا »برزخ 
بین عقد و ایقاع«، و یا یک »واقعه حقوقی« 
است؛ بلکه بایستی قائل به تفکیک شده و 
با تدقیق در ماهیت حقوقی موارد اخیرالذکر، 

محل استقرار موضوع بحث را، بیابیم.

1 . نوشتار حاضر، ناظر به قراردادهایی است که، تحت 
حاکمیت نظام فنی و اجرائی کشور و یا به سبب تاثیرپذیری 
حقوقی از آن، مفاد نشریۀ 4311، موافقت نامه، شرایط 
عمومی و خصوصی پیمان )بخشنامۀ شمارۀ 742 مورخۀ 
1378/03/03 سازمان برنامه و بودجۀ کل کشور(، بر آن ها 
حاکمیت دارد. )روزنامه مناقصه مزایده، ش.2016(
2 . نگارندۀ اول مقاله، دارای تحصیالت آکادمیک، در 
حوزه های مهندسی، حقوق، MBA )بازاریابی(، مدیریت 
بازرگانی بین الملل و آمار )دانشجو( می باشد. وی، عضو بنیاد 
بین المللی حّل و فصل اختالفات لندن )DRBF( و دارای 
صالحیت پایه دو طراحی، نظارت و اجراء سازمان های 
نظام مهندسی ساختمان و معدن و عضو اسبق هیأت 
رئیسه کمیته پیمانکاران و هیأت رئیسه کمیته مهندسی 
بازرگانی سندیکای صنعت برق ایران، عضو انجمن های 
مدیریت، مدیریت پروژه، راه و ساختمان، مهندسی ارزش، 
مهندسی عمران و بتن و ... ایران، همچنین کارگروه 
تدوین آئین نامه ها و ضوابط طرح های عمرانی در شورای 
هماهنگی تشکل های مهندسی، صنفی و حرفه ای کشور 
و نیز کارگروه مناقصه، مزایده و پیمان در روزنامه مناقصه 
مزایده ایران، می باشد.

3 . نگارندۀ دوم مقاله، دارای تحصیالت آکادمیک، در 
حوزه های مهندسی و مدیریت پروژه می باشد. وی بیش از 
ده سال سابقۀ مدیریت ارشد پروژه های عمرانی، تأسیساتی 
و تجهیزاتی در صنعت برق کشور و نیز، عهده دار پروژ های 
صدور خدمات فنی و مهندسی با کسب مقام صادرکنندۀ 
نمونه  استان، است.

hosseinzadeh.h@tripleh-int.com

Amir.Morassaei@gmail.com
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پدیده های حقوقی
پدیده های حقوقی، در سه دستۀ کلی زیر، 

شناخته شده اند:
اعمال حقوقی

گروه  دو  به  می توان  را،  حقوقی  »اعمال 
ممتاز تقسیم کرد: یک( عقود؛ دو( ایقاعات.

عقد که، قرارداد11 و در امور مالی، معامله12 
نیز، نامیده می شود، عمل حقوقی است که، 
برای ایجاد آن نیاز به دو اراده است. دو یا 
چند شخص باید توافق کنند تا از برخورد 
مانند  آید.  به وجود  ایشان، عقد  اراده های 
فروشنده  و  خریدار  توافق  از  که  بیع  عقد 
نتیجۀ  در  که،  نکاح  یا  می شود،  حاصل 

تراضی زن و شوهر به وجود می آید.
ایقاع، دسته ای از اعمال حقوقی است که، با 
یک اراده انجام می شود. در ایقاع نیازی به 
توافق نیست. یک شخص تصمیم می گیرد 
و اثر حقوقی بر آن، بار می شود. مانند طالق 
واقع  دادگاه(  اذن  )با  شوهر  ارادۀ  به  که، 
می شود و ارادۀ زن در ساختمان آن اثر ندارد، 

یا فسخ قرارداد و ابراء و نظایر اینها.13«

برزخ بین عقد و ایقاع
کسی  کمتر  حقوقدانان،  و  فقها  میان  از 
متعرض به این ماهیت برزخی شده است. 
دکتر  اعظم  استاد  بحث،  این  پرچم دار 
که،  است  لنگرودی  جعفری  محمدجعفر 
می فرماید: »هر ماهیت حقوقی که، در آن 
ولی  گردند،  اثر  منشاء  متقابل،  رضای  دو 
فاقد یکی از عناصِر14 عمومی عقود15 باشد، 

برزخ بین عقد و ایقاع است.
وجود  اول(  است:  ذیل  قرار  از  آن  عناصر 
حقوقی  اثر  منشاء  که،  متقابل  رضای  دو 
شوند. این عنصر است که، کلیۀ ایقاعات را 
خارج می کند؛ دوم( فقدان برخی از عناصر 
تراضی یا عقد، مانند: فقدان اناطۀ رضای 

یک طرف به رضای طرف دیگر...16«

وقایع حقوقی
»رویدادی که، اثر آن به حکم قانون معّین 
سبب  مرتکب،  انشاء  و  اراده  و  می شود 
اصلی آن آثار نیست، واقعۀ حقوقی نامیده 
زادۀ  اعمال حقوقی که،  برابر  در  می شود، 
انواع  حقوقی  وقایع  است.  تراضی  و  اراده 

گوناگون دارد: گاه رویدادی است خارجی 
که، به قهر واقع می شود و اراده در آن هیچ 
نقشی ندارد )مانند والدت و مرگ( و گاه 
را،  آن  آثار  قانون  که،  ارادی  است  عملی 
یا  دزدی(  و  غصب  )مانند  می کند  معّین 
خطایی است که، ضمان به بار می آورد.17«

با بررسی بیشتر، شاید بتوان به طور خالصه 
این سه ماهیت را، بدین صورت بیان نمود 
که، توافق و تراضی توأمان دو ارادۀ انشائی، 
رضای  دو  تالقی  و  می باشد  عقد  منشأء 
و  میان عقد  برزخ  متوافق18،  نه  و  متقابل 
ایقاع است و النهایه، عمل حقوقی مبتنی بر 
یک اراده، بدون نیاز به تراضی، ایقاع است. 
از طرفی، در واقعۀ حقوقی، بر خالف اعمال 
حقوقی، آثار مترتّب بر رویداد، به ارادۀ فاعل 

یا مرتکب وابسته نیست.

بررسی پدیدۀ حقوقی تعلیق
انواع  حال که، به مفهوم پدیدۀ حقوقی و 
وقت  شد،  حاصل  مختصر  آشنائی  آن 
آن است که، پدیدۀ حقوقی تعلیق در شرایط 
عمومی پیمان رایج را مورد تجزیه و تحلیل 
قرار دهیم. از این رو، در ادامه، ضمن رجوع 
تک  تک  عمومی پیمان،  شرایط  متن  به 

موارد، بررسی شده است. 

2-3-1. تعلیق در مقام ایقاع
در اینکه تعلیِق کار، عقد نمی باشد، تردیدی 
تعلیِق  موضوع  بررسی  این رو  از  نیست. 
به  منصرف  حقوقی،  اعمال  باب  در  کار، 
منطوق  در  مداقه  با  بود.  خواهد  ایقاعات 
 »49 »ماده  از  الف«  »بند  نخست  فراز 
می شود  مالحظه  عمومی پیمان،  شرایط 
که، مقّرره گذار بدون اینکه تراضی پیمانکار 
تامِّ  اختیار  کند،  تلّقی  مقام  در  موثر  را، 
و حداکثر  بار  برای یک  کار،  معلّق نمودن 

سه ماه را، به کارفرما اعطاء کرده است.
تعلیق،  پیدایش  منشأء  بند،  این  اساس  بر 
یا به عبارتی اصل و مبدأ تعلیق، خواست 
و ارادۀ کارفرما، مبنی بر وقوع تعلیق است، 
موضوع  عملیات  کار  توّقف  به نحوی که 
صورت  کارفرما  ناحیۀ  از  رأساً  پیمان، 
می پذیرد.19 چنان که، اشعار می دارد »کارفرما، 
می تواند در مّدت پیمان، اجرای کار را، برای 

یک بار و حداکثر سه ماه معلّق کند.«؛ لذا 
تعلیِق کار، در فرِض پیش گفته تنها وابسته 
به ارادۀ کارفرماست و اِعمال آن، یقیناً در 
زمرۀ ایقاعات است. در واقع تعلیق ایقاعی 

موصوف، تعلیقی اختیاری است.
در عین ایقاعی بودِن تعلیِق پیش گفته، ارادۀ 
چه  شود.  ابراز  به نحوی  بایستی  کارفرما، 
صاحبنظران حقوقی نیز، بر آن اند که »اراده، 
باید به وسیله ای اعالن شود و جنبۀ خارجی 
پیدا کند.20« چه »اراده ای که اعالن  نشده، 
حقوق،  و  دارد  ارزش  اخالقی  نظر  از  تنها 
اصواًل نه به آن توجه می کند و نه وسیلۀ 
کشف آن را، در اختیار دارد.21« و از طرفی، 
دارد  نظری  جنبۀ  تنها  اعالن نشده،  »ارادۀ 
و در روابط اجتماعی هیچ سهمی نمی تواند 
داشته باشد.22« چنانکه »قانون مدنی نیز، به 
این حقیقت توجه داشته و در موارد گوناگون، 
به لزوم اعالن اراده در ایقاعات، اشاره کرده 
اجارۀ مالک و  است؛ مواد 247 و 248 در 
449 در فسخ و 1149 در رجوع و 1134 
در طالق، از جمله شواهد این اّدعاست.23« 
از این رو، در ادامه کارفرما مکلّف شده است 
که، »مراتب را، با تعیین تاریخ شروع تعلیق، 
به پیمانکار اطالع دهد.« که، تشریفاتی بودن 
پیمان، تنها کتبی بودن این ابالغ را، به ذهن 

متبادر می کند. 

2-3-2. تعلیق در مقام برزخ بین 
عقد و ایقاع

پس از پایان دورۀ تعلیق اول و بقاء موانع 
کار، نمی توان مبسوط الید بودن کارفرما را، 
به صورتی که، در صدر »بند الف« مشاهده 
شد، تصّور کرد. چه، »بند د« همان ماده، 
تعلیق بیش  »در صورتی که،  بیان می دارد 
از سه ماه ضروری باشد، کارفرما می تواند با 
موافقت پیمانکار، مّدت تعلیق را، برای یک 
بار و حداکثر سه ماه، با شرایط پیش گفته 
شود  تصّور  اینگونه  شاید  دهد.«؛  افزایش 
که، تعلیق در این فرض هم، ایقاع است، 
لیکن اِعمال آن، متوّقف است بر رضایت 
است،  صحیح  برداشت  این  اما  پیمانکار؛ 
است  یک طرفه ای  عمل  ایقاع،  اینکه  چه 
نیست.  متقابل  تراضی  نیازمند  اساساً  که، 
مورد،  این  در  کار  تعلیِق  دیگر،  طرف  از 

4 . برای مطالعه بیشتر و درک تفاوت ماهوی میان تعلیق 
عقد و تعلیق کار، رجوع کنید به: حسین زاده، حمید، »تعلیق 

و نحوۀ تسلط پیمانکار بر آثار آن )خارج از ارادۀ کارفرما(«،
 سندیکای صنعت برق ایران، نشریۀ ستبران، شمارۀ 82، 

بهمن و اسفند 1391
5 . استاد اسماعیلی هریسی، ابراهیم، »مبانی حقوق پیمان«، 

انتشارات یادآوران، چاپ اول، 1384، ص.206
6 . دکتر جعفری لنگرودی، محمدجعفر، »ترمینولوژی 

حقوق«، انتشارات گنج دانش، چاپ بیست و سوم، 1390، 
ص. 472:

الف. هر عملی که، از روی قصد واقع شود و اثر قانونی 
داشته باشد، خواه قصد مزبور، قصد انشاء باشد )مانند قصد 
بایع و مشتری در عقد بیع(، خواه قصد انشاء نباشد، مانند 

قصد اقرارکننده در حین اقرار )ماده 1262 ق.م.(. عمل 
حقوقی در این معنا، اختصاص به حقوق مدنی ندارد، بنا 

بر این تصمیمات اداری رؤساء ادارات یا محاکم نیز، عمل 
حقوقی محسوب است ولو اینکه محاکم مزبور، محاکم 
کیفری باشند و نیز، تصمیمات قانونگذار در ضمن وضع 

قانون یا تصویب نامه یا آئین نامه عمل حقوقی است. 
ب. هر عمل ناشی از قصد انشاء؛ در این صورت مخصوص 

حقوق مدنی است. 
ج. عمل حقوقی، در یک معنی بسیار وسیع عبارت است از 
هر عملی )ترک یا فعل( که، موضوع یک اثر قانونی باشد، 
خواه از روی قصد باشد یا از روی عدم قصد، مانند اتالف 

غیرعمدی مال غیر )ماده 328 ق.م.(
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و عماًل  )تأسیس یافته(  بوجودآمده  قبل  از 
ابراز اراده ای که، مویِّد انشاء و موجد تعلیِق 
پیمان،  بلکه  نمی پذیرد،  باشد صورت  کار 
مقرر  مّدت  از  بیش  کار  تعلیِق  وجود  با 
سه ماه، با موافقت پیمانکار به حیات خود 
ادامه می دهد و »در صورت عدم موافقت 
با تعلیق بیش از سه ماه، خاتمه  پیمانکار 

یافته« و از آن سلب حیات می شود.
بنابراین، ادامه یافتن تعلیق برای مّدت بیش 
از سه ماه، با تالقی دو رضای پیمانکار و 
است  برزخی  که  است  محقق  کارفرما، 
بین عقد و ایقاع و در این فقره، هیچ گونه 
که،  روست  همین  از  نیست.  نیاز  ابالغی 
تعلیق،  ادامه یافتن  برای  هم  مقّرره گزار 
ابالغ تعلیق مقرر ننموده و به جای آن، در 
صورت رفع موانع اجراء، ابالغ شروع مجّدد 
کار پیش بینی کرده است؛ چه اگر عوامل 
کارفرما  شود،  برطرف  کار  تعلیِق  موجب 
موّظف است، مطابق »بند هـ« همان ماده، 
به منظور  پیمانکار  برای  مهلتی  تعیین  »با 
آماده کردن کارگاه، تاریخ شروع مجدد کار 
را، به پیمانکار ابالغ کند.« چرا که، اگر در 
رفع عوامل تعلیِق کار و یا بقاء تعلیق شک 
می شود،  استصحاب24  تعلیق،  بقاء  شود، 
ارادۀ  ابراز  که،  اول  مورد  برعکس  فلذا، 
کارفرما، بایستی به طریقی کشف می شد، 
در این فقره بایستی اعالم رضای پیمانکار 
و به تبع آن، تالقی رضای کارفرما با آن، 
شود.  کشف  )ضمنی(  تلویحاً  یا  صریحاً 
رضای اعالمی، از سوی پیمانکار هم ایقاع 
اثر  تنهایی منشأ  به  او  نیست، چه رضای 
نبوده و در تقابل با رضای کارفرما، موثر در 
مقام است. پس این قسم از تعلیق، از منظر 

کارفرما، نه اختیاری و نه اجباری است.

2-3-3. تعلیق در مقام واقعۀ 
حقوقی:

عمومی پیمان  شرایط  مواد  برخی  منطوق 
عبارتی  به  یا  تعلیق  پیدایش  به  رایج، 
اصل و مبدأ تعلیق، خارج از ارادۀ کارفرما 
و برخالف خواست وی، داللت دارند. مواد 
امر  این  بارز  از مصادیق  26 و 28 و 43، 
»ماده 26«  از  آخر  فراز  چنان که،  هستند. 
شرایط عمومی پیمان، بیان  می دارد »هرگاه 

تاریخی  آثار  از  [حفاظت  ماده  این  اجرای 
یا تعطیل  توّقف  اشیای عتیقه]، موجب  و 
عملیات موضوع پیمان شود، طبق ماده 49 
رفتار می شود.« و »ماده 43« نیز، با وقوع 
اجرای  عملیات  توّقف  و  قهری  حوادث 
»ماده  مشمول  را،  پیمان  پیمان،  موضوع 

49« دانسته است. 
اتفاقاً قرینه ای موجود در این ماده، گویای 
پیش گفته،  فروض  در  که،  است  امر  این 
 »49 »ماده  از  الف«  »بند  تشریفات 
»بند ج«  دوم  فراز  چه،  ندارد؛  موضوعیت 
»کارفرما  می دارد  اشعار   ،»43 »ماده  از 
برای  را،  پیمانکار  کاِر  توّقف  هزینه های 
مّدت مازاد بر یک ماه اول، طبق بندهای 
به  می کند.«  پرداخت   49 ماده  ج  و  ب 
وضوح مشاهده می شود که، در این فقره، 
حادثۀ  بروز  از  ناشی  توّقف  بر  تعلیق  آثار 
قهری مترتّب گردیده است؛ بی آنکه، این 
امر مستلزم ابالغی از ناحیۀ کارفرما باشد. 
با وحدت مالک و تنقیح مناط، همین امر 
در رابطه با »تبصرۀ دو« از »بند الف« ذیل 
»ماده 28« شرایط عمومی پیمان همسان 
رایج )متداول نه متعارف( سازمان برنامه و 

بودجه نیز، صادق است.
در واقع تمام موارد اشاره شده، خارج از ارادۀ 
کارفرما و پیمانکار می باشد و ابراز اراده ای 
را نمی توان، به کارفرما نسبت داد. چه، با 
کشف آثار تاریخی و یا بروز حوادث قهری 
متوّقف  کار  قهراً  معارض،  با  برخورد  یا  و 
از  هیچ یک  ارادۀ  به  امر  این  و  می شود 
عبارت  به  نیست.  وابسته  پیمان  طرفین 
منشأء  پیمانکار،  یا  و  کارفرما  ارادۀ  دیگر، 
این تعلیِق کار نبوده و از آن مهمتر، نتیجۀ 
حدوث رویدادهای مذکور نیز، مطابق میل 

و ارادۀ مشاٌرالیهما نیست.
استفساریه25 صورت پذیرفته )به شرح ذیل( 
از سازمان برنامه و بودجه نیز، همین معنا 

را، افاده می کند:
فرمائید  نظر  اعالم  لطفاً   :7-28 »پرسش 
شرایط   28 ماده   2 تبصرۀ  اساس  بر  که، 
عمومی پیمان، در صورت پیدا شدن معارض 
تمام  پیمانکار،  به  تحویل شده  برای محل 
یا قسمتی از کار متوّقف شود، چه قسمت 
تعلیق می گردد و در مورد  از کار مشمول 

چگونه  تعلیق  دوران  باالسری  هزینه های 
رفتار می شود؟ 

پاسخ: بازگشت به نامۀ شمارۀ 88303 مورخ 
1385/05/18، به آگاهی می رساند، بر اساس 
عمومی پیمان،  شرایط   28 ماده   2 تبصرۀ 
برای  معارض  پیداشدن  به موجب  هرگاه 
یا  تمام  پیمانکار،  به  تحویل شده  محل 
قسمتی از کار متوّقف شود، آن قسمت از 
کار که، متوّقف شده است مشمول تعلیق 
باالسری  هزینه های  مورد  در  و  می گردد 
دوران تعلیق مربوط، طبق ماده 49 شرایط 

عمومی پیمان رفتار می شود.«
بنابراین، تعلیق مذکور، رویدادی است که 
هم وقوع آن و هم ترتّب آثار بر آن، خارج از 
ارادۀ کارفرماست و به همین دلیل، این نوع 
از تعلیق، واقعۀ حقوقی است. لذا، این قسم 

از تعلیق، از منظر کارفرما، اجباری است.

بررسی ابالغ های تعلیق
2-4-1. ابالغ تعلیق در فرض ایقاع

که،  شد  مشخص  ارائۀ شده  توضیحات  با 
کارفرما با ابراز ارادۀ خود، ماهیتی با عنوان 
»تعلیِق کار« را، تأسیس و ایجاد می نماید. 
لذا ابالغ موصوف، جنبۀ تأسیسی26 داشته و 
موضوعیت دارد. در واقع، بدون این ابالغ، 
با  رابطه  در  اّدعایی  نمی تواند،  پیمانکار 

تعلیق، داشته باشد.

2-4-2. ابالغ تعلیق در فرض برزخ 
بین عقد و ایقاع

قسمت های  در  مطروحه  موارد  به  نظر 
در  کارفرما  انشائی  ارادۀ  عماًل   قبلی، 
این قسم از تعلیق، موثر در مقام نبوده و 
رضای  مقابل  در  تقابل رضای وی  صرفاً 
پیمانکار، می تواند به تعلیقی که، در آستانۀ 
انقضاء مّدت و بی اعتباری قرار گرفته است، 
فلذا  اعتبار مجّدد و موّقت بخشد.  نفوذ و 
بأنتفاء  سالبه  ابالغ،  اساساً  مانحنُ فیه،  در 

موضوع است.

2-4-3. ابالغ تعلیق در فرض واقعۀ 
حقوقی 

که،  مواردی  وقوع  فرض  در  ازآنجائی که، 
اجباری  تعلیق  و  قهری  توّقف  به  منجر 

8 . دکتر جعفری لنگرودی، محمدجعفر، »الفارق-جلد دوم«، 
انتشارات گنج دانش، چاپ دوم، 1391، ص. 36:
تعریف برزخ بین عقد و ایقاع: و آن، عملی حقوقی است که، 

بر تراضی متکی باشد و فاقد برخی از عناصر عمومی عقود 
و ایقاعات هم باشد. وصیت تملیکی فاقد تراضی است، 
زیرا تراضی بین دو زنده صورت می گیرد نه زنده و مرده؛ 
اما فاقد عناصر ایقاعات نیست، پس ایقاع است نه برزخ. در 
سیستم حقوقی ما، تعهد، شرط تحقق ایقاع نیست صرف 
التزام کافی است، پس موصی در وصیت تملیکی، ملتزم 
شده است به رضای یکجانبه ولو آنکه تعهدی )یکجانبه( 
قبول نکرده باشد.
9 . دکتر جعفری لنگرودی، محمدجعفر، »ترمینولوژی 
حقوق«، انتشارات گنج دانش، چاپ بیست و سوم، 1390، 
ص. 734:

)مدنی( به اعمالی گفته می شود که، آثار حقوقی بر آنها در 
هر حال مترتب می شود؛ چه فاعل عمل در حین ارتکاب، 
خواستار ترتب آن آثار باشد و یا نباشد؛ مثل اینکه شخصی 
مال دیگری را تلف می کند و مسئولیت مدنی و ضمان 
بر عمل او مترتب می گردد و حال اینکه، فاعل آن عمل 
نمی خواهد که مسئولیت متوجه او گردد. قصد انشاء در 
واقعۀ حقوقی نقشی بازی نمی کند.
Made Legal . 10
Contract . 11
Bargain . 12

13 . دکتر کاتوزیان، ناصر، »مقدمۀ علم حقوق و مطالعه در 
نظام حقوقی ایران«، شرکت سهامی انتشار، چاپ هشتاد و 
پنج، 1392، ص. 282و283

14 . دکتر جعفری لنگرودی، محمدجعفر، »فلسفۀ حقوق 
مدنی؛ عناصر عمومی عقود«، انتشارات گنج دانش، چاپ 
دوم، 1393، ص. 19: »عنصر عقد )و هر چیز دیگر مانند 
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کار شود، چاره ای جز قبول امر و ترتّب آثار 
تعلیق بر پیمان وجود ندارد، لذا این ابالغ 
)در صورت لزوم27(، برخالف حالت ایقاعی، 
در  تأسیسی  اینکه،  )چه  ندارد  موضوعیت 
بلکه، کاشفیت داشته و جنبۀ  کار نیست( 
)به  اخیرالذکر  ابالغ  یعنی  دارد؛  اِخباری28 
تعلیق  وقوع  از  کاشف  سند(،  یک  عنوان 
)ُمستند(، است. به عبارت دیگر، این ابالغ، 
نشان دهندۀ وقوع تعلیق، در تاریخی قبل از 

تاریخ صدور ابالغیه است.

مطالعۀ موردی
3-1. خالصۀ رویداد

برای درک بیشتر موضوع و تثبیت مباحث 
نظری در ذهن، یک مورد واقعی مربوط به 
یکی از پروژه های کشور، مورد بررسی قرار 
گرفته است. در این پرونده، پیمانکار پس 
اقدام  از اخذ صورت مجلس تحویل زمین، 
به تجهیز کارگاه و شروع عملیات اجرائی 
می کند؛ لیکن در اثنای امر، عملیات اجرائی 
پروژه، به دلیل برخورد با معارضین، متوّقف 
می شود. در تاریخ 94/10/17 با وقوع توّقف 
کار نمایندۀ پیمانکار و نظارت مقیم و نمایندۀ 
کارفرما صورت مجلس شمارۀ 10/ع/94 را، 

به شرح ذیل تنظیم و امضاء می کنند.

بدینوسـیله امضاء کننـدگان زیـر، گواهی و 
تأئیـد می نمایند در مسـیر اجرایـی، موّرخه 
اجـرای  و  پی کنـی  حـال  در   94/10/15
بتـن مگـر بـوده کـه، بـا مراجعـه نمایندۀ 
امـالک شـرکت عمـران »گ.« و نیـروی 
انتظامـی، عملیـات اجرایـی پـروژۀ احداث 
کلینیـک »گ.«، بـه دالیـل حقوقی مابین 
شـرکت عمران و دانشـگاه علوم پزشکی، 
متوّقـف و تا تحویل مجدد زمین از سـوی 
کارفرمـا محتـرم، تعطیل گردیـد. ضمناً در 
تاریـخ 94/10/16 نیـز، نماینـدۀ نظـارت 
انتظامی نسـبت  نیـروی  و  شـهرداری 
بـه اخطاریـۀ مبنـی بـر عـدم اخـذ پروانۀ 
سـاختمان و توّقـف عملیـات اجرایی اقدام 
عملیـات  توّقـف  صورتجلسـۀ  نمودنـد. 
تنظیمـی از سـوی نمایندۀ شـرکت عمران 
اخطاریـۀ  انتظامـی و  نیـروی  و  »گ.« 

شـهرداری »گ.«، پیوسـت می باشـد.

3-2. طرح اّدعا از سوی پیمانکار
 1395/02/05 تاریـخ  تـا  جریـان  ایـن 
ادامـه می یابـد و پیمانـکار هـم در تاریـخ 
1395/02/11، طـّی نامۀ شـمارۀ 95/311، 
شـرایط   »37 »مـاده  از  ج«  »بنـد  وفـق 
عمومی پیمـان کـه بیـان مـی دارد »بـرای 
به موجـب  کـه  دیگـری  وجـوه  پرداخـت 
اسـناد و مـدارک پیمـان به پیمانـکار تعلق 
می گیـرد، مهنـدس مشـاور، ظـرف مـدت 
صورتحسـاب  دریافـت  تاریـخ  از  روز   10
پیمانـکار، آن را رسـیدگی می کنـد و بـه 
کارفرمـا تسـلیم می نماید تا طبـق بند الف 
برای رسـیدگی و پرداخت آن اقدام شـود.«، 
بـه شـرح ذیـل اقـدام بـه تهیـه و ارسـال 

تعلیـق می کنـد. صورتحسـاب 

مدیریت محترم فنی دانشگاه علوم پزشکی 
»م.« - واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه

موضوع: صورتحساب تعلیق/قرارداد )شمارۀ 
تیپ  »گ.«،  ویژۀ  کلینیک   )94/422205

500 مترمربع شهر »گ.«
باسالم و احترام؛ پیرو نامۀ شمارۀ 95/118 
قرارداد  آمده در  بوجود  تعلیق  در خصوص 
به  نسبت  است،  خواهشمند  فوق الذکر، 
مادۀ  طبق  تعلیق،  دوران  هزینۀ  پرداخت 
محاسبات  و  عمومی پیمان  شرایط   »49«

ذیل، دستورات الزم را مبذول فرمائید.
95/2/5؛  الـی  تعلیـق: 94/10/16  دوران 
مبلـغ  مـاه؛   3.6771 تعلیـق:  مـّدت 
پیمـان: 13،153،490،975 ریـال؛ مـّدت 
پیمـان: 9 مـاه؛ کارکـرد فرضـی ماهانـه: 
دوران  هزینـۀ  ریـال؛   1،461،498،997

ریـال  536،954،732 تعلیـق: 
با سپاس؛ »ک.ح.« - مدیرعامل

3-3. عدم قبول اّدعای پیمانکار از 
ناحیۀ کارفرما

لیکن کارفرمای پروژه، با ارسال نامۀ شمارۀ 
وقوع   ،1395/3/12 موّرخه   95/135983

تعلیق را نمی پذیرد.

شرکت محترم. ا.ا.ش.
شمارۀ  نامۀ  به  بازگشت  سالمٌ علیکم؛ 
95/311 موّرخ 95/02/11 آن شرکت، در 

خصوص پروژۀ کلینیک ویژۀ »گ.«، تیپ 
قرارداد  موضوع  »گ.،  شهر  مترمربع   500
به   1394/07/27 موّرخ   ،422205 شمارۀ 
شرایط   49 ماده  طبق  می رساند،  اطالع 
عمومی پیمان، با توجه به عدم ابالغ تعلیق 
از سوی کارفرما، قرارداد مذکور تعلیق نشده 
فنی  مدیر   - »ر.م.«  مهندس   * است. 

دانشگاه *

مجّدد  استناد  و  استدالل   .4-3
پیمانکار

چالش  می شود،  مشاهده  که،  همانطور 
موضوع بحث نوشتار حاضر، دقیقاً در نامۀ 
دانشگاه،  اخیر، منعکس شده و مدیر فنی 
ایقاع تلّقی نموده است؛ به  تعلیق را صرفاً 
همین دلیل، حتی با وجود سند )صورتمجلس 
نبوده و رویداد  توقف کار(، قائل به تعلیق 
مذکور را هم مستلزم ابالغ کارفرما، آن هم 
از نوع تأسیسی می داند. از این رو، پیمانکار، 
موّرخه   95/660 شمارۀ  نامه  طّی  مجّدداً 
1395/03/23 به شرح ذیل، ضمن، ارسال 
صورت جلسۀ تعطیلی کارگاه، تعلیق قهری 

را، به کارفرما متذکر می شود.

مدیرفنی   - »ر.م.«  مهندس  آقای  جناب 
محترم دانشگاه »ع.پ.« شهر »م.«

موضوع: درخواست پرداخت خسارت تعلیق/
قرارداد )شمارۀ 94/422205( کلینیک ویژۀ 

»گ.«، تیپ 500 مترمربع شهر »گ.«
شمارۀ  نامۀ  به  بازگشت  احترام؛  و  باسالم 
95/135983 مورخ 95/3/12، در خصوص 
قرارداد  به  تعلیق  گرفتن  تعلق  عدم 
صدراالشاره، موارد ذیل مبنی بر حادث شدن 

تعلیق، مزید استحضار به عرض می رسد:
1. تاریخ انعقاد قرارداد: 1394/07/27؛

2. تاریخ تحویل زمین: 1394/08/27؛ 
3. تاریخ شروع پروژه: مقارن با تاریخ ابالغ 

نقشه های اجرایی در مورخۀ 1394/9/28؛
4. کارهای انجام شدۀ قبل از تعلیق: تجهیز 
کارگاه، عملیات تسطیح بستر، خرید میلگرد 
فونداسیون، خرید آهن آالت اسکلت، حفاری 

پی، اجرای بتن مگر فونداسیون.
5. تاریخ توّقف کار: 94/10/15؛

پروانۀ  اخذ  عدم  کار:  توّقف  علت   .6

ایقاع و غیره( عبارت است از عاملی که، وجود خارجِی 
عقد، موقوف بر حصول و پیدایی آن عامل باشد. پس 

عناصرشماری سر و کار با وجود خارجی عوامل حقوق دارد 
و کاری به امور ذهنی صرف ندارد، به عکس بحث ذاتیات 

منطق صوری.«
15 . دکتر جعفری لنگرودی، محمدجعفر، »فرهنگ 

عناصرشناسی«، انتشارات گنج دانش، چاپ سوم، 1392، 
ص. 425: عناصر عقود تملیکی معوض که، مدار زندگی بر 
آنهاست از قرار ذیل است: اول. تراضی با جمیع عناصر آن، 
دوم. قصد انشاء با جمیع عناصر آن، سوم. التزام عاقد )تعهد 

عقدی(، چهارم. قصد نتیجه، پنجم. معلوم بودن موضوع 
عقد، ششم. قابلیت تملک مال، هفتم. مفید بودن عقد، 

هشتم. مشروع بودن عقد، نهم. علم عاقد به کیفیت رضای 
خود، دهم. لزوم عقد که، تابع مصلحت کامنه در نهاد عقود 
الزمه است، یازدهم. موازنه در تملیک، دوازدهم. موازنه در 

ارزش عوضین.«
16 . دکتر جعفری لنگرودی، محمدجعفر، »فرهنگ 

عناصرشناسی«، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم، 1392، 
ص. 138

17 . دکتر کاتوزیان، ناصر، »وقایع حقوقی مسئولیت مدنی«، 
شرکت سهامی انتشار، چاپ هفتم، 1391، ص. 9

18  . دکتر جعفری لنگرودی، محمدجعفر، »فرهنگ 
عناصرشناسی«، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم، 1392، 

ص. 139: »در تقابل دو رضا توافق آنها شرط نیست؛ مانند 
رضای موصی و موصی له که متقابل اند ولی متوافق الزم 

نیست باشد. پس موصی له می تواند وصیت را نسبت به 
قسمتی از موصی به قبول کند. اگر این مقدار از تقابل دو 
رضا را تقابل بدانیم وصیت از حد ایقاعات خارج می شود 

ولو آنکه در حد عقود نشود یعنی به صورت برزخ درآید. اگر 
اصل تقابل در وصیت، قبول نشود آن وقت در ایقاع بودن 

مقاالت

73



ساختمانی و دالیل حقوقی ما بین شرکت 
عمران مسکن »گ.« و دانشگاه »ع.پ.«

تعلیق  مارالبیان،  موارد  به  توجه  با  علیهذا، 
خارج از ید کارفرما بوده و در این فقره، بند 
»الف« ماده »49« حادث نشده که ، نیاز به 
ابالغ کارفرما داشته باشد، معهذا عطف به 
شرایط   »28« مادۀ  »لف«  بند   »2« تبصرۀ 
»در  می دارد  اعالم  که،  عمومی پیمان 
پیمانکار  به  تحویل شده  محل  صورتی که، 
اجرای  توّقف  موجب  و  کند  پیدا  معارض 
تمام یا قسمتی از کار شود، آن قسمت از 
کار که متوّقف شده، مشمول تعلیق می گردد 
این  می شود.«،  رفتار   »49« ماده  طبق  و 
قرارداد از مورخۀ 1394/10/15 معلّق شده 
است و پرداخت خسارت دوران تعلیق، طبق 
کمال  عمومی پیمان،  شرایط   »49« ماده 
استدعاست. ضمناً به پیوست، صورت جلسۀ 
مورخۀ 94/10/17  در  که،  کارگاه  تعطیلی 
به امضاء ناظر محترم مقیم و نمایندۀ آن 
کارفرمای محترم رسیده است و در حکم 
ابالغ تعلیق می باشد، تقدیم حضور می گردد.

3-5. استعالم از سازمان برنامه و 
بودجه

وفق  کارفرما،  انکار  و  پیمانکار  اصرار  با 
»جزء یک« از »بند الف« ذیل »ماده 53« 
شرایط عمومی پیمان که بیان می دارد »در 
مورد مسائل ناشی از برداشت متفاوت دو 
طرف از متون بخشنامه هایی که، به استناد 
ماده 23 قانون برنامه و بودجه ابالغ شده 
است، هر یک از دو طرف از سازمان برنامه 
و بودجه، چگونگی اجرای بخشنامه مربوط 
را استعالم نمایند و دو طرف طبق نظری 
که، از سوی سازمان برنامه و بودجه اعالم 
توسعۀ  معاونت  کنند.«،  عمل  می شود، 
مدیریت و منابع کارفرمای پروژه، طّی نامۀ 
شمارۀ 95/368543 مورخۀ 1395/06/07 
بدین نحو، موضوع را، از سازمان برنامه و 

بودجۀ استان ذی ربط، استعالم می کند.

بودجه  و  برنامه  سازمان  محترم  ریاست 
استان ...

پروژۀ  خصوص  در  احتراماً،  سالمٌ علیکم؛ 
پیمان  مورد  »گ.«،  شهر  ویژۀ  کلینیک 

شمارۀ  قرارداد  موضوع  »ا.ا.ش.«،  شرکت 
 ،1394/07/27 مورخ   94/422205
زمان  مّدت  در  می رساند،  باستحضار 
94/10/15 الی 95/02/05، به دلیل عدم 
کارفرما  طرف  از  ساختمانی  پروانه  اخذ 
سازمان  دستور  با  اجرا  محل  جابجائی  و 
عمران و مسکن شهر »گ.«، پروژه تعطیل 
گردید، ولی از طرف این مدیریت، تعلیق 
این  و  است  نشده  ابالغ  پیمانکار  به  کتباً 
امر منجر به درخواست پیمانکار، مبنی بر 
خواهشمند  لذا  است.  شده  تعلیق  هزینۀ 
شمول  عدم  یا  شمول  خصوص  در  است 
این  به  عمومی پیمان  شرایط   »49« ماده 
قرارداد، ارائه طریق بفرمائید. مزید استحضار 
نامۀ درخواست پیمانکار، به پیوست تقدیم 
 - »ع.ر.م.«  *مهندس  می گردد.  حضور 

مدیر فنی دانشگاه »ع.پ.« شهر »م.«*

3-6. پاسخ سازمان برنامه و بودجه
ذی ربط،  استان  بودجۀ  و  برنامه  سازمان 
نامۀ شمارۀ 757396  در مقام پاسخ، طّی 
موّرخه 1395/07/08، با استناد به تبصرۀ 
عمومی پیمان،  شرایط   »28« ماده   »2«
را،  معارضین  از  ناشی  کار  توقف  رویداد 
را،  کارفرما  و  دانسته  تعلیق  آثار  مشمول 
نامۀ  شرح  به  مترتّبه  آثار  پیاده سازی  به 

ذیل الذکر، داللت می کند.

مدیر   - »ر.م.«  مهندس  آقای  جناب 
محترم فنی دانشگاه »ع.پ.« شهر »م.«

نامۀ شمارۀ  به  بازگشت  احترام؛  و  باسالم 
در   ،1395/06/07 مورخ   95/368543
خصوص پروژۀ کلینیک ویژۀ شهر »گ.« 
اطالع  به  »ا.ا.ش.«،  شرکت  پیمان  مورد 
می رساند، به استناد تبصرۀ »2« ماده »28« 
شرایط عمومی پیمان، در صورتی که، محل 
تحویل شده به پیمانکار معارض پیدا کند و 
موجب توّقف اجرای تمام یا قسمتی از کار 
متوّقف شده  کار که،  از  آن قسمت  شود، 
است، مشمول تعلیق می گردد و طبق ماده 
رئیس   - *»ر.ج.«  می شود.  رفتار   »49«

سازمان برنامه و بودجۀ استان »خ.«

3-7. قبول تعلیق از سوی کارفرما

نظر  از  تمکین  با  کارفرما  آن،  از  پس 
قبول  ضمن  بودجه،  و  برنامه  سازمان 
دلیل  به  کار  توقف  از  ناشی  تعلیق،  وقوع 
تنظیم  به  نسبت  معارضین،  با  برخورد 
17/ع/95  شمارۀ  به  تعلیق،  صورتمجلس 
دارای  صرفاً  )که،   1395/07/25 موّرخۀ 
به  دارد(،  کاشفیت  و  است  اِخباری  جنبۀ 

شرح ذیل اقدام می نماید.

پیرو پاسخ استعالم وارده، به شمارۀ 757396 
موّرخۀ 1395/7/8 سازمان برنامه و بودجۀ 
موضوع  تعلیق  شمول  بر  مبنی   ،... استان 
ماده 49 شرایط عمومی پیمان، در خصوص 
پرژۀ کلینیک ویژۀ شهر »گ.«، تعلیق صرفًا 
صورتجلسۀ  )مطابق   94/10/16 تاریخ  از 
شمارۀ 10/ع/94 موّرخ 94/10/17( تا تاریخ 
 )95/2/5 صورتجلسۀ  )مطابق   1395/2/5

گواهی و مورد تأئید می باشد.

نتیجه گیری
رایج،  عمومی پیمان  شرایط  در  کار  تعیلق 
سه دستۀ کلی را در بر گرفته و بسته به هر 
موقعیت، ماهیت و به تبع آن، ابالغ تعلیق 
است.  متفاوت  نیز،  آن  بر  مترتّب  آثار  و 
تعلیق  اوقات  از  برخی  دیدیم،  چنان که 
انشائی کارفرما، محقق شده و  ارادۀ  با  کار 
در زمرۀ ایقاعات قرار می گیرد و ابالغ آن 
تعلیق  هم تأسیسی است. در مواردی که 
یافته،  ادامه  پیمانکار،  با رضایت  اول،  دور 
»برزخ بین عقد و ایقاع« شکل گرفته و امر 
ابالغ، سالبه بأنتفاء موضوع است و النهایه 
در برخی اوقات، بدون اینکه ارادۀ کارفرما، 
موجد تعلیق باشد، رویدادی از قبیل برخود 
با معارضین، منجر به توقف عملیات اجرائی 
شده و کار معلّق می گردد که، یک »واقعه 
حقوقی« است. در شّق اخیر، ابالغ کارفرما، 
موضوعیت نداشته و بدون ابالغ وی نیز، 
پیمانکار  و  تعلیق  آثار  مشمول  قرارداد، 
مستحّق دریافت هزینه های پیش بینی شده 
عمومی پیمان  شرایط   »49 »ماده  در 
می باشد. بدیهی است، استنکاف کارفرما از 
دارای جنبۀ  صدور ابالغ تعلیق که، صرفاً 
اِخباری است و کاشفیت دارد، مانع استیفاء 

حقوق پیمانکار نخواهد بود.

آن حرفی نیست.«
19 . حسین زاده، حمید، »تعلیق و نحوۀ تسلط پیمانکار بر 
آثار آن )خارج از ارادۀ کارفرما(«، سندیکای صنعت برق 
ایران، نشریۀ ستبران، شمارۀ 82، بهمن و اسفند 1391

20 . دکتر کاتوزیان، ناصر، »مقدمۀ علم حقوق و مطالعه در 
نظام حقوقی ایران«، شرکت سهامی انتشار، چاپ هشتاد و 
پنج، 1392، ص. 294
21 . همان منبع
22 . همان منبع
23 . همان منبع 
24 . استصحاب، همنشین کردن یقین سابق کنار شک 
الحق )بعدی( است.
دکتر جعفری لنگرودی، محمدجعفر، »ترمینولوژی حقوق«، 
انتشارات گنج دانش، چاپ بیست و سوم، 1390، ص. 36، در 
مورد ماهیت استصحاب نکات ذیل را مورد توجه قرار داده اند: 
الف. زمان متیقن و زمان مشکوک دو تاست )بخالف قاعدۀ 
یقین و قاعدۀ مقتضی و مانع(؛ ب. زمان شک و یقین ممکن 
است، دو تا یا یکی باشد؛ ج. متعلق شک و متعلق یقین، باید 
واحد باشد؛ د. شک و یقین باید در یک زمان جمع شوند 
)خواه مبدأ حدوث یقین قبل از حدوث شک باشد و یا مقارن 
باشد(؛ هـ. زمان متیقن باید بر زمان مشکوک مقدم باشد و 
اال استصحاب قهقری خواهد شد که، حجت نیست.
25 . میالنی زاده، علیرضا، »شرایط عمومی و خصوصی 
پیمان، بایدها، نبایدها و چراها«، انتشارات مهرآفاق، چاپ 
دوم، بهار 1392، ص.84
Constitutive . 26

27 . ذی حساب، در طرح های تملّک دارائی های سرمایه ای 
)عمرانی( که، تحت حاکمیت ضوابط نظام فنی و اجرائی 
کشور »ابالغی سازمان برنامه و بودجه« می باشند، موّظف 
است بر اساس ابالغ )سند( نسبت به اِعمال هزینه ها در 
صورت وضعیت ها و یا صورت حساب های پیمانکار، اقدام 
نماید؛ لذا، در این گونه طرح ها، لزوم صدور ابالغ، هر چند 
جنبۀ کاشفیت داشته باشد، ضروری است. استنکاف کارفرما، 
از ارائۀ چنین ابالغی، رافع مسئولیت وی نخواهد بود.  
Declarative . 28
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از ایـن رو بـا توجـه بـه اسـتفاده گسـترده از 
کابل هـاي خودنگهـدار 20 کیلوولـت و نصـب 
ترانس هـاي هوایـي در ایـن نوع از شـبکه ها با 
بررسـي هاي و مطالعات خـود و به کمک یکي 
از سـازندگان ترانسـفورماتور و پسـت در داخل 
کشـور اقـدام به طراحي و سـاخت پسـت هاي 
داراي  مناطـق  مخصـوص  یکپارچـه  هوایـي 
حریـم شـد کـه در این نـوع از پسـت ها حریم 
بوشـینگ هاي فشـار متوسـط و کات اوت فیوز 

به صـورت کامـل از بیـن رفته اسـت. 
به صـورت  هوایـي  پسـت هاي  از  نـوع  ایـن 
یکپارچـه بـوده و از قدرت هـاي 25 تـا 400 
کیلوولـت آمپـر قابل سـاخت و نصب هسـتند. 
مشـابه پسـت هاي یکپارچه هوایـي معمولي از 
قـدرت 25 تـا 200 کیلوولـت آمپـر را مي توان 
بـا رعایـت ضوابط بـرروي یک پایـه و از 200 
تـا 400 کیلوولـت آمپـر را با اسـتفاده از دو پایه 

کرد.  نصـب 

مشخصات فنی 
1- ترانسفورماتور از نوع هرمتیک بوده و نیاز به 
سرویس و نگهداري دوره اي کوتاه مدت ندارد. 

داراي  ترانسـفورماتورها  از  نـوع  ایـن   -2
هسـته هاي بـا تلفـات کـم بـوده و در کاهـش 

تلفـات شـبکه موثـر هسـتند. 
3- با توجه به این که سیستم حفاظت جریاني 
در  که    bay-o-net فیوزهاي  صورت  به 
نصب  پایه  برروي  معمولي  هوایي  پست هاي 
مي شد حذف و در داخل پست قرار گرفته است، 
بحث حریم کات اوت فیوز در این نوع از پست ها 
حذف شده و کات اوت ها در داخل مخزن روغن 
قرار گرفته و از بیرون قابل دسترسي مي باشند . 
4-اسـتفاده از بوشـینگ هاي plug in به جاي 
بوشـینگ هاي سـرامیکي 20 کیلوولـت کـه با 
اسـتفاده از سـرکابل هاي elbow بـه شـبکه 
متصـل مي شـوند حریـم بوشـینگ هاي فشـار 
متوسـط را حـذف کـرده و بوشـینگ ها عایـق 

تصویر ترانس پل مانتد

از گذشته تا به حال رعایت حریم شبکه هاي توزیع 
نیروي برق با تاسیسات و سازه های احداث شده 
در زمان اجراي شبکه ها و پس از آن، از جمله 
موانع و مشکالت موجود بر سر راه شبکه هاي 
توزیع بوده است. این امر در بسیاري از موارد 
باعث عدم اجراي شبکه ها و تغییر در آرایش هاي 
استاندارد و ایجاد طرح ها و آرایش هاي غیر 
استاندارد شده است. طي سالیان اخیر استفاده از 
کابل هاي خودنگهدار فشار ضعیف و فشار متوسط 
کمک بسیار موثري در رفع این مشکل داشته و 
مخصوصا در شبکه هاي فشار متوسط با استفاده از 
کابل خودنگهدار 20 کیلوولت این مشکل تاحدود 
زیادي حل شده است. اما به رغم حل مشکل حریم 
شبکه ها، مشکل پست ها و ترانسفورماتورهایي 
که در این نوع از شبکه ها نصب مي شوند اعم 
از بوشینگ هاي فشار متوسط ترانسفورماتور 
و تجهیزات حفاظتي مانند کات اوت و برقگیر 
همچنان باقي مانده و حل نشده باقی مانده است. 

محمد حسین شریعتي نسب
کاظم کرمي 
سید حمید زیداني
شرکت توزیع نیروي برق استان یزد
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شده و زمین مي شوند. 
و  ازه گیري  تجهیز اند  گونه  هر  نصب  امکان   -5

نمایش دهنده وضعیت پست برروي آن. 
این  شدن  اضافه  با  اینکه  توجه  قابل  نکته   -6
بسیار  حد  در  آن  وزن  ترانسفورماتور  به  تجهیزات 
ناچیز افزایش یافته و در محاسبات مکانیکي پایه و 

انتخاب پایه براي نصب موثر نخواهد بود. 
-IP 7 باال و ضد نفوذ رطوبت 

امکانات و مزایا 
• اسـتفاده از این پسـت ها در مناطقـي که به خاطر 
وجـود حریـم امـکان احـداث پسـت و اسـتفاده از 

ترانسـفورماتورهاي معمولي نیسـت
• کاهش چشمگیر حریم هوایی پست

• استفاده ازترانسفورماتورهاي با قدرت کم و تلفات 
پایین وکاهش تلفات شبکه ها دراین نوع از پست ها

• قابلیت نصب به صورت یک طرفه 
فشار  شبکه هاي  حذف  با  شبکه  تلفات  کاهش   •
ضعیف و استفاده از ترانس هاي کم قدرت هوایي 

در این نوع از پست ها 
• وجود تمام تجهیزات و لوازم حفاظتي مناسب در 

داخل پست
• عدم امکان استفاده غیر مجاز از برق 

• قابلیت ارائه این نوع از پست ها از قدرت 25 تا 
400 کیلوولت آمپر و رفع مشکالتي مانند افت ولتاژ 

در شبکه ها 
• قابلیت استفاده به صورت  T-OFF در شبکه های 

سیمی
• تلفـات بي بـاري  ایـن نـوع از پسـت ها بـا توجه 
 WOUND CORE  بـه اسـتفاده از تکنولـوژي

بسـیارکاهش یافته اسـت. 
• ترانس از نوع هرمتیک بوده و نیاز به تعمیرات و 

سرویس دوره اي ندارد. 
• قابلیت استفاده به صورت سه راهی در شبکه های 

خودنگهدار
• امکان کار روی پست در حالت برق دار 

• کاهش خاموشی ها
• قابلیت ارائه به صورت رینگ و شعاعي و افزایش 
قدرت مانور در شبکه و کاهش خاموشي در شبکه ها 

روش هـاي نصـب پسـت هاي پکپارچـه 

هوایـي مخصـوص رفـع حریم 
در صورتي که پست انشعابي یا شعاعي باشد: 

الف– در صورتي که شبکه از نوع کابل خودنگهدار 
20 کیلوولت باشد کابل شبکه به صورت مستقیم 
با استفاده از سرکابل هاي elbow به پست متصل 
می شود و براي ادامه شبکه با استفاده از سرکابل هاي 
سه راهي مخصوص از سر بوشینگ plug in پست 

انشعاب گرفته و شبکه ادامه مي یابد. 
ب- در صورتي که شبکه معمولي و با سیم با شد 
با استفاده از کابل از شبکه به پست انشعاب گرفته و 
کابل در سمت شبکه با استفاده از سرکابل حرارتي 
یا کلد شرینگ به شبکه متصل شده و در سمت 
پست با استفاده از سرکابل straight  )سرکابل هاي 

مستقیم ( به پست متصل مي شود.

در صورتي که پست رینگ باشد: 
داراي  هوایـي  یکپارچـه  پسـت  ایـن صـورت  در 
کلیدي اسـت که داراي سـه وضعیـت ورود، خروج 
و به سـمت فیوز حفاظت ترانسـفورماتور اسـت. در 
 plug ایـن حالـت بـرروي پسـت 6 عدد بوشـینگ
in وجـود دارد که سـه عـدد از آن ها ورودي و سـه 

عدد دیگـر خروجي هسـتند. 
الف - در صورتي که شبکه از نوع کابل خودنگهدار 
20 کیلوولت باشد کابل شبکه به صورت مستقیم 
با استفاده از سرکابل هاي straight )سرکابل هاي 
متصل  پست  ورودي  بوشینگ هاي  به   ) مستقیم 
با  خودنگهدار  کابل  شبکه  ادامه  براي  و  مي شود 
)سرکابل هاي    straight سرکابل هاي  از  استفاده 
منشعب  پست  خروجي  بوشینگ هاي  از  مستقیم( 

شده و شبکه ادامه مي یابد. 
ب- در صورتـي کـه شـبکه معمولـي و با سـیم با 
شـد با اسـتفاده از کابل از شـبکه به پسـت انشعاب 
گرفتـه و کابـل در سـمت شـبکه بـا اسـتفاده از 
سـرکابل حرارتي یا کلد شـرینگ به شـبکه متصل 
شـده و در سـمت پسـت بـا اسـتفاده از سـرکابل 
پسـت  بـه  مسـتقیم(  )سـرکابل هاي    straight
متصـل مي شـود. و بـراي ادامـه شـبکه کابـل بـا 
اسـتفاده از سـرکابل هاي straight  )سرکابل هاي 
مسـتقیم( از بوشـینگ هاي خروجي پسـت منشعب 
شـده  و در باال به شـبکه سـیمي متصل و شـبکه 

ادامـه مي یابـد. 
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پیگیری اصالح محتوایی در نحوه استفاده از منابع مالی خارجی
هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران طی جلسات اخیر خود  موضوعات ذیل را در دستور کار قرار داد: 

با توجه به مشکالت متعدد اعضای سندیکا در خصوص مسائل بیمه ای مقرر شد مراتب طی نامه ای به اتاق 
بازرگانی تهران منعکس شود و در یک جلسه حضوری مابین هیات مدیره و ریاست اتاق تهران مورد بررسی 
قرار گیرد. ضمنا جدیت بیشتر در پیگیری جلسه با وزیر تعاون،  کار و رفاه اجتماعی در دستور کار قرار گرفت.  
در  این نشست ها گزارش هماهنگی های انجام شده برای حضور نماینده سندیکا در شورای حل اختالف 
مالیاتی ارائه و مقرر شد پیگیری های الزم با اتاق بازرگانی برای تسریع موضوع و تعیین مشاور مالیاتی سندیکا 
به عنوان نماینده اتاق در دستورکار قرار گیرد. ضمنا  با توجه به  تحت بررسی بودن بودجه مقرر شد نامه ای 
توسط سندیکا تهیه و با اشاره به رکود موجود در کشور، تنفس و یا تعویق مالیاتی از بخش خصوصی و افزایش 

پایه و عدالت مالیاتی از دولت مطالبه شود. 
مناقصات پست و خطوط و تهدیدات پیش روی پیمانکاری صنعت برق از دیگر موضوعات مورد بررسی در 
این جلسات بود.  در این خصوص طی گزارشی به اقدامات انجام شده توسط کمیته تخصصی پیمانکاران 
پست برای تعیین تکلیف فهارس بها و رتبه بندی پیمانکاران و مشاوران صنعت برق اشاره شد. در این راستا با 
تصویب هیات مدیره برگزاری نشستی با موضوع بررسی مسایل پیمانکاران با سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

و تشکیل کارگروهی مشترک مابین سندیکا و سازمان مدیریت در دستور کار قرار گرفت. 
نهایتا در خصوص مناقصه 312 پست مقرر شد سندیکا طی ارسال نامه ای خواستار اصالح محتوایی نحوه 
استفاده از منابع مالی خارجی شده و از برق تهران درخواست شود برای هر یک از بخش های مناقصه، 

شرکت های جدید نیز مورد ارزیابی قرار گیرند.

گزارش هیات  مدیره سندیکا 

گزارش کمیته های سندیکا

گزارش شورای راهبردی پیمانکاران
پیشنهاد برگزاری مناقصات بعد از سال 97 به صورت EPCF، روی میز وزارت نیرو

جلسه شورای راهبردی پیمانکاران سندیکا متشکل از روسای کمیته های پیمانکاران خطوط، پست های فشار 
قوی، توزیع، تولید پراکنده و سازندگان تجهیزات و پیمانکاران نیروگاهی برگزار شد.

در این نشست ضمن طرح موضوع تمرکز پیمانکاران عضو سندیکا در یک کمیته و قبول کلیت طرح  توسط 
حاضرین، شورای راهبردی پیمانکاران تشکیل و مقرر شد با اخذ مصوبه هیات مدیره سندیکا در این خصوص، 
تدوین و تصویب آیین نامه ادغام کمیته های پیمانکاری با تعیین ترکیب هیات رییسه پیمانکاران در دستور کار 

قرار گیرد.
مناقصات  فاینانس،  قالب  در  پروژه ها  مناقصات  برگزاری  به  نظر  بود که  آن  این جلسه  اهم مصوبات  از 
پست به صورت تجمیع شده توسط کارفرمایان، طی توافق با وزارت نیرو مورد تاکید قرار گیرد در خصوص 
انجام پروژه های خطوط انتقال نیرو در سال 95و 96 جهت نیاز فوری برق های منطقه ای به صورت خرید 
تجهیزات)PF( و با حداکثر تقسیم بندی جهت حضور بیشتر شرکت های فعال  عمل شود و از سال 97 به بعد 

برگزاری مناقصات به صورت پروژه ای EPCF(( در دستور کار قرار گیرد. 
 بر این اساس در متن نامه مزبور تاکید می شود: جهت بهره برداری بهتر از روش های متداول تامین مالی 
از قبیل بازار سرمایه )که تناسب بیشتری با شرایط زمانی پروژه دارد(، منابع صندوق توسعه ملی و ... جهت 
نیاز سال های 97 به بعد، مناقصه به صورت احداث کامل خطوط به فرمت های EPCF، DBF، BLT، و  ... 

برگزار شود.

اخبـار
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در ادامه این نشست با توجه به مشکالت بیمه ای پیمانکاران مقرر شد این موضوع در قالب درخواست مالقات 
حضوری با وزیر کار و رفاه اجتماعی مطرح و پیگیری شود. همچنین برگزاری جلسات مشترک با کمیته 

مشاوران سندیکا برای هم فکری و هماهنگی در مورد پروژه های فاینانس در دستور کار قرار گرفت.
عالوه براین در خصوص ارتباط تنگاتنگ و تشکیل جلسه مشترک سندیکا با سازمان برنامه و بودجه کشور 
پیمانکاران و شرکت های  نامه ها و رتبه بندی  بها، پایش بخش  جهت پیگیری موضوعاتی چون فهارس 

تجدیدپذیر و ...، مهدی مسائلی به عنوان مسئول پیگیری پیمانکاران انتخاب شد. 
در پایان نظر به پیشنهاد ارائه شده در خصوص استفاده از یک فاینانس کننده برای تمامی کنسرسیوم های 

متشکل از اعضای سندیکا به تصویب رسید این موضوع به هیات مدیره سندیکا ارجاع شود.

گزارش کمیته تخصصی اتوماسیون و مخابرات 
تشکیل کارگروه مشترک، گام نخست در تدوین آیین نامه های 

پیشنهادی به توانیر

طی جلسه ای مشترک هیات رییسه کمیته تخصصی اتوماسیون و مخابرات سندیکا  با شرکت های مهندسی 
مشاور با محوریت لزوم همکاری کمیته تخصصی اتوماسیون و مخابرات و شرکت های مهندسی مشاور در 

پروژه های اتوماسیون پست به بحث و تبادل نظر پرداخته شد.
در این نشست با ارائه توضیحاتی در خصوص جایگاه شرکت های یکپارچه ساز سیستم اتوماسیون و مخابرات 

در قراردادهای پست های فشار قوی توسط رییس کمیته، این موضوع مورد بررسی قرار گرفت. 
در پایـان  ایـن نشسـت مقرر شـد جهت تبـادل نظر و تدویـن آیین نامه های پیشـنهادی به توانیـر کارگروه 
مشـترکی با حضور نمایندگان کمیته اتوماسـیون و نمایندگان شـرکت های مشـاور تشـکیل شـود. بر این 
اسـاس ایمـان رجایـی از شـرکت پایـا طـرح پارسـیس، موسـی احمدیـان از شـرکت رانین  فرایند گسـتر و 
بیژن فلسـفی میرشـاهی از اهرام فن آوری قدرت نمایندگان کمیته اتوماسـیون و مخابرات در این کارگروه 
خواهنـد بـود. همچنیـن ابراهیـم اسـدی از شـرکت مهندسـین مشـاور توسـعه صنعـت برق، حسـن خراج 
از شـرکت مهندسـی قدس نیـرو، محسـن پوررفیـع عربانی از شـرکت مهندسـی نامـداران صنعـت انتقال، 
حمیدرضا انارکی از شـرکت مشـاور نیرو، مجتبی پنام تاش از شـرکت مشـانیر و داود حسـنی فر از شـرکت 

موننکـو، شـرکت های مشـاور را در این کارگـروه نمایندگـی می کنند.

گزارش کمیته ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه
آغاز به کار کمیته ارتینگ با برگزاری انتخابات هیا ت رییسه

کمیتـه ارتینـگ و حفاظـت در برابـر صاعقـه سـندیکا با برگـزاری مجمع عمومـی و انتخابات هیات رییسـه 
خـود بعدازظهـر روز سه شـنبه سـی ام آذر ماه سـال جـاری ضمن اخذ رسـمیت از حضور 29  نماینـده از 30 

شـرکت عضـو آغاز بـه کار کرد.  
اعضای  سندیکا،  برابر صاعقه  در  حفاظت  و  ارتینگ  کمیته  هیات رییسه  دوره  اولین  انتخابات  جریان  در 
هیات رییسه سنی مجمع با رای حضار انتخاب شدند که در آن محمد فتوره چی در مقام رییس مجمع، محمد 
زمانی فر به عنوان نایب رییس مجمع، جلیل خدایاری به عنوان ناظر اول و صادق صیاد و علی تبیانیان به 

ترتیب در جایگاه ناظر دوم و منشی مجمع عهده دار مسئولیت جلسه شدند.
ایـن نشسـت بـا اعالم آمادگی و معرفـی 9 نفر از نمایندگان حاضر در جلسـه به عنـوان داوطلبین انتخابات 
هیات رییسـه ادامـه یافـت کـه از ایـن میـان حمیدرضـا حاج حسـینی از شـرکت مهندسـی کاهنـگان مهر، 
آرش الهی پنـاه از شـرکت کالـوت ابهـر ، نویـد زندیـه از شـرکت پتونیـا، سـیامک احمدی از شـرکت آموج 
فرآینـد، محمدرضـا محرم پـور از شـرکت رهنمـا تجارت پاسـارگاد به عنـوان اعضای اصلی انتخاب شـدند. 
همچنیـن حمیـد درخشـانی از شـرکت ایجادکاران آینـده نیک و رضا حسـن زاده از شـرکت راد پایا تدبیر 2 
عضـو علی البـدل ایـن دور از هیات رییسـه کمیته ارتینـگ و حفاظت در برابـر صاعقه سـندیکا خواهند بود.
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گزارش کمیته انرژی های تجدیدپذیر
امکان پیشبرد اهداف کمیته در چارچوب   ظرفیت های موجود

کمیته انرژی های تجدیدپذیر سندیکا با هدف جمع آوری و حل مشکالت شرکت های فعال و بهبود کسب وکار 
آن ها در این حوزه، در هفته های اخیر جلسات متعددی را تشکیل داد. در یکی از این جلسات از اعضای 
هیات مدیره سندیکا جهت انتقال مشکالت کمیته و درخواست مساعدت به منظور برقراری ارتباطات مناسب 

سندیکا با مقامات و مسئولین کشوری و حل این مشکالت دعوت به عمل آمد. 
موارد متعددی در سلسله جلسات کمیته مطرح شده و در مواردی به نتیجه رسیده است. پیگیری جلسه با رییس 
سازمان انرژی های نو ایران، ارسال نامه به سفارت کره جنوبی جهت اعالم امادگی شرکت های عضو کمیته 
برای همکاری با شرکت های کره ای، ارسال نامه به شهرداری تهران دررابطه با تضامین مناقصات، اطالع رسانی 
فرصت های سرمایه گذاری توسط اتاق بازرگانی به اعضای کمیته، همچنین مذاکره با هیات های خارجی اعزامی و 

نیز سفارت خانه  کشورهای ایتالیا و آلمان جهت گسترش روابط با کمیته از اهم این موارد بوده اند.
عالوه بر این  اطالع رسانی و حضور فعال در کنفرانس ها، سمینار ها و دوره های آموزشی، پیگیری رتبه بندی 
شرکت های فعال در صنعت تجدیدپذیر از طریق ارسال نامه به ریاست امور نظام فنی اجرایی و ریاست امور 
انرژی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، نیز پیگیری در مورد نهایی شدن موضوع قرارداد تیپ خرید از طریق 

کمیته های پیمانکاری از جمله اقدامات و مسائل مطروحه اخیر کمیته انرژی های تجدیدپذیر بوده است.
استاندارد های موجود در صنعت تجدید پذیر و اقدامات مناسب برای اصالح آن، لزوم پیگیری جهت تدوین و 
یا استفاده از استاندارد های جهانی در زمینه تجهیزات مورد استفاده در صنعت تجدیدپذیر و بخش آزمایشگاهی 

و حمایت از بومی سازی و اخذ مجوزهای آزمایشگاهی از دیگر موارد مورد بحث در جلسات کمیته بود.
برگزاری کنفرانس سوالرپالزا در اواخر مهرماه سال جاری، حضور شرکت های عضو این کمیته و برقراری 
ارتباطات فی مابین با شرکت های خارجی، معرفی کمیته در شورای عالی همفکری ستاد توسعه فناوری 
در  کمیته  مثبت  اقدامات  جمله  از  نیز  جمهوری  ریاست  فناوری  علمی و  معاونت  تجدیدپذیر  انرژی های 

هفته های اخیر بوده است.
از موارد مطرح شده با حضور نمایندگان هیات مدیره سندیکا در کمیته را می توان به استفاده از ظرفیت 
کارگروهی مشترک با وزارت نیرو با نام “ کارگروه راه حل”، نظرخواهی از اعضای کمیته در مورد قرارداد تیپ 
انرژی های تجدیدپذیر و اصالح قرارداد های موجود نام برد که اعضای حاضراز طرف هیات رییسه سندیکا  
جهت ایجاد ارتباطات الزم را جهت استفاده حداکثری از امکانات و سرمایه های انسانی موجود در سندیکا 

برای پیشبرد اهداف کمیته قول همکاری دادند.
تشکیل جلسه ای با دعوت از تمامی اعضای کمیته جهت دریافت دغدغه های اعضا به صورت مستقیم، بررسی 
تنظیم قرارداد تیپ انرژی های تجدید پذیر با همکاری کمیته حقوقی جهت ارائه به وزارت نیرو و شورای راه 
حل با همکاری تمامی اعضای کمیته، به روزرسانی کاتالوگ شرکت های عضو کمیته و تنظیم شیوه  نامه درمورد 
نحوه اجرای این امر و به عالوه  اطالع رسانی رویدادها و کنفرانس های مربوط به انرژی های تجدیدپذیر و 
استفاده حداکثری از ظرفیت فضای مجازی جهت هماهنگی بیشتر شرکت ها و تحقق سیاست ها و اهداف 

کمیته از دیگر مصوبات کمیته انرژی های تجدیدپذیر در این جلسات بوده است. 

گزارش کمیته توسعه صادرات
امضای تفاهم نامه همکاری سندیکا با انجمن شرکت های برق کره جنوبی

با پیگیری کمیته توسعه صادرات در حاشیه شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران، سندیکای 
صنعت برق تفاهم نامه همکاری با انجمن شرکت های برق کره جنوبی امضا کرد.

تالش برای توسعه کسب و کار شرکت های عضو این دو تشکل از طریق تبادل آمار و اطالعات اقتصادی و فنی 
و همچنین انتقال تکنولوژی و تجارب موفق یکی از اصلی ترین اهداف تدوین شده در این سند همکاری بود.

در این تفاهم نامه همچنین بر فراهم کردن زمینه های الزم به منظور ایجاد همکاری بین شرکت های ایرانی 
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نشست راهکارهای ارتقای توانمندی های داخلی و توسعه صادرات

نمایشگاه  شانزدهمین  حاشیه  در  صادرات”  توسعه  و  داخلی  توانمندی های  ارتقای  “راهکارهای  نشست 
بین المللی صنعت برق ایران با هدف بررسی چالش ها و راهکارهای موجود برای تقویت توانمندی های داخلی 
و تحقق اهداف صادراتی صنعت برق کشورتشکیل شد و فرصت ها و چالش های ساخت داخل برای صادرات 
و راهکارهای جذب سرمایه داخلی و خارجی برای صنعت برق و چالش ها، فرصت ها و موانع و راهکارهای 

توسعه صادرات صنعت برق محورهای آن را شامل می شد.
این نشست باحضور ستار محمودی قائم مقام وزیر نیرو به عنوان ریاست نشست، محمودرضا حقی فام معاون 
هماهنگی توزیع شرکت توانیر، علیرضا کالهی رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق و پیام باقری رییس 
کمیته توسعه صادرات سندیکا، تاتالری نماینده صندوق ضمانت صادرات و بهمن اهلل  مرادی رییس کمیته 
فنی نمایشگاه بین المللی تهران به عنوان اعضای پنل به همراه مسئوالن و نمایندگان شرکت های عضو 

سندیکای صنعت برق و دیگر فعاالن و مدیران صنعت برق و انرژی کشور برگزار شد.

تشکیل ستاد عراق به همت کمیته توسعه صادرات سندیکا

بـا پیشـنهاد و پیگیری هـای کمیتـه توسـعه صادرات سـندیکا، سـتاد ویـژه توسـعه همکاری هـای ایران و 
عـراق در حـوزه آب و بـرق وزارت نیـرو تشـکیل شـد و طی حکمی بهـرام نظام الملکی از طـرف مقام عالی 
وزارت نیـرو بـه سـمت دبیر سـتاد ویـژه توسـعه همکاری های ایـران و عراق در حـوزه آب و بـرق انتصاب 
شـد. این سـتاد پس از دعوت سـندیکا از تشـکل های مرتبط در حوزه آب و برق و ایجاد کارگروه بررسـی 
مشـکالت شـرکت های ایرانـی در عـراق، در حالـی آغـاز بـه کار خواهـد کـرد که پیشـنهاد کمیته توسـعه 
صـادرات سـندیکا مبنـی بـر تشـکیل آن با موافقـت همایون حائـری رییس مرکز پشـتیبانی صنایـع آب و 
بـرق و توسـعه صـادرات وزارت نیـرو همراه بوده و به دسـتور مسـتقیم مقام عالی وزارت صـورت می پذیرد. 
گفتنـی اسـت اعضـای ثابـت ایـن سـتاد نمایندگانی از سـتاد ویژه اقتصـادی ایران، عـراق و سـوریه، بانک 
توسـعه صـادرات، صنـدوق ضمانت صادرات، سـازمان توسـعه تجـارت، وزارت امورخارجه و کمیته توسـعه 
صادرات سـندیکای صنعت برق خواهند بود که بر حسـب دسـتور جلسـات از سـایر نهادهای مرتبط جهت 

حضـور در جلسـات و پیگیـری موضوعات دعـوت به عمـل خواهد آمد.
 شـایان ذکـر اسـت اهـم وظایـف و اهـداف ایـن سـتاد کـه از جانب  مقـام عالـی وزارت نیرو  تعیین شـده 
شـامل پیگیـری مطالبات شـرکت های بخش خصوصـی و دولتی صنعـت آب و برق از طرف هـای عراقی، 
رفـع موانـع ورود بخـش خصوصـی به حـوزه صادرات برق به کشـور عـراق، همچنین پیگیـری تخصیص 
خطـوط اعتبـاری جهـت اجـرای پروژه هـای صنعـت برق در کشـور عـراق از محـل صندوق توسـعه ملی 
خواهـد بـود. عـالوه بـر ایـن موضـوع توسـعه همـکاری و تعامـل با بخـش اقتصـادی سـفارت جمهوری 
اسـالمی ایران در عـراق و همچنیـن رایـزن بازرگانـی سـازمان توسـعه تجـارت ایـران  در دسـتور کار این 

سـتاد قرارداد.

و کره ای به ویژه در حوزه پروژه های مشترک میان دو کشور و حضور مشترک در سایر بازارهای هدف تاکید 
شده است.

سندیکای صنعت برق ایران و انجمن شرکت های برق کره جنوبی توافق کردند که در راستای برگزاری 
نشست ها و رویدادهای مشترک همکاری داشته باشند و در کنار آن بستری را فراهم آورند که هر یک از 
دو طرف بتواند به صورت ساالنه نیازهای فنی شرکت های عضو خود را استعالم و جهت رفع آن، به طرف 

مقابل اعالم کند.
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MEE 2017 نمایشگاه بین المللی برق خاورمیانه

نمایشگاه بین المللی برق خاورمیانه یکی از مهمترین رویدادهای صنعت برق در جهان به شمار می رود و هر 
ساله در فضایی بیش از 60 هزار متر مربع و  با بیش از 50 هزار نفر بازدیدکننده برگزارمی شود. 

 FEB 16-14( امسال نیز چهل و دومین دوره نمایشگاه برق خاورمیانه طی روزهای 26 الی 28 بهمن ماه 
2017( برگزار خواهد شد و طبق هماهنگی صورت پذیرفته توسط کمیته توسعه صادرات امکان حضور اعضاء 

در پاویون کشور ایران فراهم شده است.

گزارش کمیته حقوقی قراردادها
اصالح دستورالعمل تشکیل کمیته حل اختالف

کمیته حقوقی و قراردادهای سندیکا طی جلسه ای اصالح ترکیب نمایندگان اتاق بازرگانی را به منظور 
بند 4  به  باتوجه  اعضای کمیته  این جلسه  در  اجتماعی خواستار شد.  تامین  و  بیمه  به مسائل  رسیدگی 
صورتجلسه هیات مدیره سندیکا، بررسی دستورالعمل تشکیل کمیته حل اختالف را در دستورکار قرار دادند 

که پس از تبادل نظر، تغییرات و اصالحات الزم از ماده 1 تا 13 صورت گرفت.
همچنین درخصوص مواد 14 و 15 دستورالعمل تشکیل کمیته حل اختالف مقرر شد اعضای کمیته حقوقی 
و قراردادها فایل داوری و دستورالعمل پرداخت حق الزحمه سندیکا درمورد پرونده های مطروحه در کمیته حل 

اختالف را بررسی کرده و اصالحات الزم را در جلسه آتی اعمال کنند.
در ادامه جلسه مقرر شد کمیته با همراهی انجمن اتوماسیون نامه ای خطاب به اتاق بازرگانی تنظیم کند 
که طی آن نسبت به ترکیب فعلی نمایندگان اتاق بازرگانی در خصوص بیمه و تامین اجتماعی اعتراض و 
پیشنهادات الزم جهت اصالح این ترکیب ارائه شود. ضمنا مصوب شد این موضوع تا حصول نتیجه مورد 

پیگیری کمیته حقوقی و قراردادها قرار گیرد.

نشست نمایندگان هیات رییسه کمیته توسعه صادرات با مشاور معاون 
اول رییس جمهور  

کمیته توسعه صادرات سندیکا و دفتر توسعه صادرات وزارت نیرو اقدام به برگزاری نشستی در محل سازمان 
حج و اوقاف با حضور نمایندگان فدراسیون آب و سعید اوحدی مشاور معاون اول رییس جمهور و رییس ستاد 

ویژه اقتصادی ایران، عراق و سوریه کردند. 
در ابتدای این نشست ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص توانمندی صنعت آب و برق و مشکالت شرکت ها 
در بازار عراق توسط بهرام نظام الملکی رییس مرکز توسعه صادرات و پشتیبانی صنایع آب و برق و وزارت 
نیرو، از تشکیل ستاد ویژه توسعه همکاری های ایران و عراق در حوزه آب و برق این وزارتخانه با هماهنگی 

کمیته توسعه صادرات سندیکا و طی برگزاری جلسات کارشناسی خبرداده شد..
نهایتا مقرر شد نماینده ای از طرف رییس ستاد ویژه اقتصادی ایران، عراق و سوریه جهت شرکت در جلسات 

ستاد ویژه توسعه همکاری ایران و عراق در حوزه آب و برق وزارت نیرو معرفی شود.
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گزارش کارگروه قراردادهای متوقف
حل وفصل 19 فقره قرارداد، دستاورد کارگروه مشترک 

قراردادهای متوقف

کارگروه رسیدگی به قراردادهای متوقف و غیر فعال به دستور مقام عالی وزارت نیرو بر اساس پیگیری های 
مستمر سندیکا برای حل و فصل قراردادهای متوقف شرکت های عضو از اویل آذر ماه سال جاری آغاز به 

کار کرده است.
جلسات این کارگروه که با حضور نمایندگان شرکت توانیر، سندیکای صنعت برق و شرکت های کارفرما و 
پیمانکار با جدیت در حال پیگیری است، برای فاز اول اقدامات خود، حل معضالت 70 فقره قراردادهای 
متوقف شرکت های عضو سندیکا با شرکت های برق منطقه ای هرمزگان، خوزستان، اصفهان، یزد، سیستان 

و بلوچستان و تهران در دستور کار است.
بر همین اساس از زمان تشکیل کارگروه مشترک سندیکا و توانیر، تاکنون 5 جلسه برای حل معضالت 
قراردادی شرکت های عضو با شرکت های برق منطقه ای هرمزگان، خوزستان، اصفهان و یزد برگزار شده و 

19 فقره قرارداد مورد بررسی، تصمیم گیری و حل و فصل قرار گرفته است.
شایان ذکر است بررسی سایر قراردادهای متوقف و غیرفعال که از سوی شرکت های عضو به سندیکا اعالم 
شده نیز طبق تقویم جلسات پیش بینی شده در حال انجام است که نتایج آن متعاقبا در رسانه های سندیکا 

اطالع رسانی خواهد شد.

گزارش کارگروه مالیات
پیشنهاد موارد اصالحی در قانون مالیات و مالیات بر ارزش افزوده 

کارگروه مالیات و مالیات بر ارزش افزوده با هدف طبقه بندی مشکالت شرکت های عضو به منظور ارسال و 
حل و بررسی در سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل جلسه داد.

در این نشست ضمن بحث و تصمیم گیری درخصوص مشکالت آنالیز شده بر اساس مستندات ارسالی 
شرکت های عضو مقرر شد این موارد در 5 محور اصلی جهت حل و بررسی به ریاست کل سازمان امور 

مالیاتی کشور ارسال و پیگیری شود.

گزارش کارگروه راه حل
هم اندیشی جهت شناسایی و حل معضالت اعضا

طی برگزاری نشست مشترک سندیکا با معاونت هماهنگی توزیع شرکت توانیر در محل سندیکا مقرر شد 
کارگروهی تحت عنوان “راه حل” تشکیل شود.

در این جلسه باحضور محمودرضا حقی فام معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر، علی بخشی نایب رییس 
هیات مدیره سندیکا، پیام باقری و سعید مهذب ترابی اعضای هیات مدیره سندیکا، پرویز غیاث الدین دبیر 
سندیکا و محمدعلی محمدی دبیر کمیته حقوقی و قراردادهای سندیکا، مقرر شد سعید مهذب ترابی طی 
ارسال نامه ای به معاونت هماهنگی توزیع شرکت توانیر به عنوان نماینده سندیکا در کمیته ملی کاهش 

تلفات معرفی شود.
همچنین مقرر شد از این پس کارگروهی تحت عنوان “راه حل” باحضور محمودرضا حقی فام، علی بخشی، 
پیام باقری، سعید مهذب ترابی، پرویز غیاث الدین و محمدعلی محمدی تشکیل شده و جلسات آن هر دو 

هفته یک بار به صورت متوالی در محل سندیکا برگزار شود.
شایان ذکر است در رابطه با موارد قابل طرح در جلسات این کارگروه، طی ارسال نامه ای به ریاست کمیته ها 

اقدام خواهد شد.
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گزارش کمیته سازندگان دکل
طرح اولویت ها از مسائل و مشکالت سازندگان

کمیته سازندگان دکل های انتقال نیرو درآخرین نشست خود پس از بحث و بررسی ، مواردی چون ابالغ 
و پیگیری اجرایی شدن قرارداد تیپ، تسریع در پرداخت مطالبات بخش خصوصی، قیمت باالی مواد اولیه 
نسبت به قیمت های فروش خارجی، اصالح تعرفه های وارداتی و رفع موانع ترخیص کاال خصوصا مواد اولیه 
واحدهای تولیدی و نیز پیگیری اجرای مفاد قانون رفع موانع تولید و قانون حداکثر استفاده از توان داخلی در 

کنار اجرایی شدن جایزه صادراتی را به عنوان مشکالت اعضای این کمیته به سندیکا اعالم داشت.
در بخش دیگری از این نشست  موضوع بررسی درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص تهیه 
و ارائه آنالیز فصول عملیاتی فهارس بهای خطوط هوایی انتقال نیرو در دستور کار قرار گرفت و  مصوب شد 
با پیگیری اخذ آنالیز فهرست بهای خطوط انتقال نیرو مراتب  به سازمان برنامه و بودجه کشور اعالم شود. 

همچنین در خصوص موضوع چاره اندیشی بابت فعال شدن کمیته دکل سازان، قویا پیشنهاد شد بررسی و 
ادغام کمیته ها در دستورکار سندیکا قرار گیرد.

گزارش کمیته سازندگان تابلوهای برق
تعیین ترکیب جدید هیا ت رییسه کمیته سازندگان تابلو های برق

مجمع عمومی کمیته سازندگان تابلو های برق سندیکا روز یکشنبه پنجم دی ماه سال جاری در نشست نوبت 
دوم جهت انتخاب دور چهارم هیات رییسه این کمیته با اخذ رسمیت از حضور 25 نماینده از60 شرکت عضو 
آغاز به کار کرد.  در جریان این انتخابات اعضای هیات رییسه سنی مجمع با رای حضار انتخاب شدند که در 
آن حمیدرضا صناعی در مقام رییس مجمع، روزبه ترکی به عنوان ناظر و حسین شریفی مقدم  به عنوان 

منشی مجمع عهده دار مسئولیت جلسه شدند.
این نشست با اعالم آمادگی و معرفی10 نفر از نمایندگان حاضر در جلسه به عنوان داوطلبین انتخابات 
هیات رییسه ادامه یافت که از این میان سید حسین شجاعی  از شرکت  الکترو کویر،  سپهر معاف از شرکت 
تولید ملزومات برق، ریحانه ریحانی نیا از شرکت آذر فنون تابلو، آزاده آزادمنش از شرکت پارسیان توانیر سپهر 
و کاوه نعمتی از شرکت کرمان تابلو به عنوان اعضای اصلی وکاظم گرامی از شرکت پشتیبانی صنایع و امین 
رفیعی از شرکت صنایع کیان ترانسفو 2 عضو علی البدل این دور از هیات رییسه کمیته سازندگان تابلوهای 

برق سندیکا انتخاب شدند.

براین اساس در بند نخست از این محورها تبیین شد: برخی از ماموران مالیاتی با استنباط نادرست از ماده 147 
قانون مالیات های مستقیم از پذیرش هزینه هایی که به عنوان درآمدهای مربوطه در سنوات قبل شناسایی 

شده است، مانند هزینه های تمدید ضمانت نامه در دوره بعد از تحویل پروژه به کارفرما، خودداری می کنند.
در بخش دیگری از  تعیین این محورها آمده بود: ادارات امور مالیاتی بر اساس مغایرت های استخراج شده از 
سامانه خرید و فروش فصلی اقدام به مردود کردن دفاتر شرکت ها می کنند، در حالی که صحت ثبت دفاتر 
با استفاده از سایر روش های حسابرسی قابل تایید بوده و اصالح سامانه مزبور به دلیل عدم همکاری طرف 
معامله در برخی موارد امکان پذیر نیست. عالوه بر این موضوع تهیه و اعالم لیست نهایی شرکت های مجاز 
و مورد تایید سازمان امور مالیاتی در هر سال جهت مالک قرار گرفتن انجام معامالت در همان سال و 
اعمال تغییرات ایجاد شده در لیست مزبور در سنوات آتی، از دیگر محورهای مطالباتی شرکت های عضو در 
زمینه مالیات تشخیص عنوان شد. عالوه بر این موارد دیگری چون اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده در 
جهت وصول مالیات از پیمانکاران بر اساس صورت وضعیت تایید شد. همچنین اصالح این قانون مبنی بر 
اعمال نرخ صفر مالیاتی برای فعالیت های واقع در محدوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در زمره موارد ارسالی 
به سازمان امور مالیاتی جهت حل و بررسی قرار گرفت. گفتنی است این امر به  منظور حفظ توان رقابت 

شرکت های داخلی با شرکت های خارجی انجام می شود.
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گزارش کمیته مهندسی بازرگانی
تدقیق درخواست معافیت مالیاتی شرکت های خوش حساب با 

حضور مشاورین مالیاتی

طی جلسه  هیات رییسه کمیته تخصصی مهندسی بازرگانی سندیکا اشاراتی مبنی بر نامه مصوبه هیات وزیران 
در مورد مبحث یکسان سازی نرخ ارز و حمایت از ساخت داخل ارائه شد.

 در این نشست پیرو صورتجلسات قبلی و نامه شماره 828-95 مورخ 07/10/ 95 بیان شد کمیته تخصصی 

گزارش کمیته سازندگان یراق آالت توزیع
پیگیری اعتراض اعضا در خصوص مناقصات توزیع خراسان رضوی 

و لرستان

کمیته سازندگان یراق آالت توزیع در نشست های یک ماهه اخیر خود به اعالم مسائل و مشکالت اعضای 
کمیته پرداختند که از اهم این موارد شامل ابالغ قرارداد تیپ، تسریع در پرداخت مطالبات، قیمت باالی مواد 
اولیه نسبت به قیمت های فروش خارجی، اصالح تعرفه های وارداتی و رفع موانع ترخیص کاال، اجرای مفاد 
قانون رفع موانع تولید و قانون حداکثر استفاده از توان داخلی و بوده است عالوه بر این  اعضای کمیته بر 

اجرایی شدن جایزه صادراتی به سندیکا و پیگیری قرارداد تیپ و مطالبات اعضا تاکید داشتند.
 در خصوص پیگیری مطالبات اعضا،  نامه های ارسالی به مدیرکل دفتر تلفیق و اطالعات مالی شرکت توانیر 
و همچنین نامه های اعتراض اعضای کمیته درخصوص مناقصات توزیع نیروی برق خراسان رضوی، توزیع 

نیروی برق استان لرستان از طریق سندیکا در دست اقدام است.
 همچنین در مورد پیگیری مشخصات فنی محصوالت یراق آالت توزیع تولیدی با ارائه مشخصات فنی برخی 
از اقالم یراق آالت، مقرر شد پس از تکمیل مشخصات و دریافت نظرات اعضا، مراتب در کمیته مطرح و به 

سندیکا اعالم شود.

 گزارش کمیته کاهش تلفات
برگزاری انتخابات هیا ت رییسه در مجمع عمومی کمیته کاهش تلفات 

مجمع عمومی و انتخابات کمیته کاهش تلفات و افزایش بهره وری سندیکا بعدازظهر روز دوشنبه بیست ودوم 
آذر ماه سال جاری با اخذ رسمیت از حضور 34 نماینده از 59 شرکت عضو در کمیته کاهش تلفات به منظور 

انتخاب اعضای دور جدید فعالیت هیات رییسه این کمیته برگزار شد.
در ابتدای این نشست ضمن ارائه گزارش فعالیت ها و عملکرد دوره قبل کمیته توسط رییس کمیته، موضوعات 

مبتالبه کمیته توسط حاضرین مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در ادامه انتخابات دور دوم هیات رییسه کمیته کاهش تلفات با انتخاب هیات رییسه سنی مجمع  آغاز شد که 
در آن بهروز سلطان زاده در مقام رییس مجمع، مسعود صادق زاده به عنوان نایب رییس مجمع، پیام غفاری  

به عنوان ناظر و علی محمد محمدی منشی مجمع عهده دار مسئولیت جلسه شدند.
این نشست با اعالم آمادگی و معرفی 17 نفر از نمایندگان حاضر در جلسه به عنوان داوطلبین انتخابات 
هیات رییسه ادامه یافت که از این میان سعید مهذب ترابی مدیرعامل شرکت قدس نیرو، علی بخشی مدیرعامل 
شرکت مهندسی همراه افق تهران،اکبر هوشیار مدیرعامل شرکت ترانس پست پارس، مهدی مسائلی مدیرعامل 
شرکت پردیسان فناروران نیرو، پیام باقری مدیرعامل شرکت پارس صنعت انتقال، منصور رفیعی از شرکت معیار 
توسعه نیرو و محمود فتوره چی رییس هیات مدیره شرکت فراگستر بیستون به عنوان اعضای اصلی انتخاب 
شدند. همچنین داوود جاللی از شرکت موننکو و جمشید بردبار مدیرعامل شرکت الکترونیک افزارآزما، 2 عضو 

علی البدل این دور از هیات رییسه کمیته کاهش تلفات و افزایش بهره وری خواهند بود.
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مهندسی بازرگانی طی درخواست مکتوب خواستار رسیدگی به این امر مهم از سوی دبیرخانه سندیکا بوده است.
بر این اساس صادق صیاد معاون امور کمیته های سندیکا با حضور در جلسه هیات رییسه کمیته مهندسی 
بخش  جایگاه  هدفگیری  خارجی،  خرید  ممنوعیت  مصوبه  با  رابطه  در  توضیحاتی  ارائه  بازرگانی ضمن 
خصوصی در فضای کسب و کار، یکسان سازی نرخ ارز، معافیت مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده، این موارد 

را به عنوان اهداف سندیکا ارائه کرد. 
نهایتا در این جلسه مقرر شد کمیته خواستار تعیین وقت حضوری در جلسه هیات مدیره سندیکا و طرح مجدد 
موضوع شود. همچنین به تصویب رسید کمیته طی نامه ای مکتوب به دبیرخانه سندیکا و با طرح موضوع در 
کمیته حمایت از ساخت داخل، پذیرش مالیات عملکرد اظهارشده سال 94 شرکت ها را توسط سازمان دارایی 
و مالیات درخواست کند. عالوه بر این در متن نامه مذکور، کمیته مهندسی بازرگانی سندیکا خواستار معافیت 
مالیاتی سال های 95 و 96 برای شرکت هایی می شود که با پرداخت کامل مالیات خود طی سال های گذشته، 

همکاری مستمری با اداره مالیات و دارایی داشته اند. 
این کمیته با تاکید بر جلوگیری از رکود اشتغال، نیز جلوگیری از انباشت سرمایه برای شرکت هایی که تاکنون 
اقتصاد کشور را با عدم پرداخت به موقع مالیات به نفع خود ذخیره کرده اند، به عنوان بازویی حمایتی برای 
دولت خواستار پیگیری چنین امر خطیری است. پیگیری برگزاری جلسات بین کمیته های مهندسی بازرگانی، 

اتوماسیون و مخابرات، توسعه صادرات و مهندسی مشاور سندیکا از دیگر مصوبات این جلسه بود.
نشست اخیر کمیته تخصصی مهندسی بازرگانی سندیکا نیز با حضور مشاور مالیاتی این تشکل در مورد نامه 

کمیته مبنی بر درخواست معافیت مالیاتی شرکت های خوش حساب برگزار شد.
در خالل این نشست پس از ارائه مسائل مربوط به اداره مالیات و دارائی  توسط هر یک از اعضای هیات رییسه، 
مشاورین با در نظر گرفتن نامه ارسالی کمیته مهندسی در ابتدا به بیان مشکالت قانونی درخواست ارایه شده 
توسط کمیته پرداختند و با غیر محتمل توصیف کردن امکان عملی شدن معافیت مالیاتی با توجه به تامین 
بودجه کشور بر اساس مالیات، به دنبال استداللی قانونی برای این مطلب بودند. اما با صحبت های انجام شده 
در طی جلسه و بیان دیدگاه های اعضا و اصرار اعضا مبنی بر پیگیری این موضوع، ضمن آشنایی بیشتر 
مشاورین مالیاتی سندیکا با درخواست اصلی اعضای کمیته مقرر شد جستجوی راهکاری برای تحقق این 
خواسته ها پیدا در دستور کار قرار گیرد. از طرفی با توجه به مبحث بازرگانی و تفاوت آن با مباحث پیمانکاری 
و تولید، به تصویب رسید نماینده ای از کمیته مهندسی و بازرگانی در کارگروه مالیات حضور داشته باشد تا 

دیدگاه های این حوزه نیز لحاظ شود.
در بخش دوم این نشست هیات رییسه کمیته، میزبان علی بخشی و پیام باقری نمایندگان هیات مدیره 

سندیکا بودند. 
بخشی در این نشست ضمن اشاره به برگزاری جلسات دوره ای هیات مدیره سندیکا با هدف آشنایی با مطالب 
و موضوعات مطرح در هر یک از کمیته ها تاکید داشت: در حال حاضر هیات مدیره قادر است ارتباط مناسبی 
با نمایندگان مجلس و هیات دولت برقرار کند. وی در پایان پیشنهاد داد: با حضور نماینده ای از کمیته ساخت 
داخل، کمیته بازرگانی و نماینده حقوقی سندیکا جلسه ای برای بررسی مصوبه هیات وزیران با موضوع حمایت 
از ساخت داخل برگزار شود تا طی آن بتوان به فرمولی دست یافت که در آن منافع همه قسمت ها حاصل و 

به عنوان مثال ضریب ترجیحی برای ساخت داخل در این فرمول گنجانده شود. 

گزارش کمیته مهندسی مشاور
به  از آیین نامه روش واگذاری پروژه   تصویب ویرایش نخست 

اعضای کمیته

در جلسه اخیر کمیته مهندسی مشاور سندیکا آیین نامه روش اجرایی واگذاری کار به شرکت های عضو سندیکا 
به خصوص در پروژه های برون مرزی، تحت عنوان ویرایش یک به تصویب اعضا رسید و  پس از امضای 
رییس کمیته مهندسی مشاور برای امضای رییس کمیته توسعه صادرات و رییس هیات مدیره سندیکا ارسال 
شد. طرح نهایی این آیین نامه ، از مدت ها قبل در حال تهیه و تدوین بوده و با اعمال نظر کمیته توسعه صادرات 
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گزارش کمیته همکاری مشترک
بررسی ظرفیت های ماده 12 در زمینه کاهش تلفات

کمیته همکاری های مشترک و تامین مالی سندیکا طی جلسه ای با حضور اعضا پیرامون ظرفیت های ماده 
12 قانون رفع موانع تولید در زمینه کاهش تلفات  به بحث و تبادل نظر پرداخت.

 در این جلسه اعضا به بحث و تبادل نظر درخصوص جلسه نمایندگان سندیکا با معاونت هماهنگی توزیع 
شرکت توانیر پرداختند که به منظور بررسی نحوه استفاده از ظرفیت ماده 12 قانون رفع موانع تولید در بخش 
توزیع برگزار شد و طی آن تشکیل تیمی به منظور تعریف مدل مالی مناسب برای ارائه پروپوزال از جانب 
سندیکا مورد تاکید قرار گرفت. همچنین ارزیابی و تعیین صالحیت شرکت ها و حضور نماینده دائم سندیکا 

در کمیته ملی کاهش تلفات از توافقات صورت گرفته در آن بود.
در جلسه کمیته همکاری های مشترک و تامین مالی حاضران بر ظرفیت های ماده 12 قانون رفع موانع تولید 
درزمینه کاهش تلفات نفت و نیرو و همچنین عدم بهره مندی کافی وزارت نیرو و نفت از این ظرفیت ها تاکید 
کردند و به دنبال این امر مقرر شد کمیته ضمن ارجاع موضوع به هیات مدیره سندیکا با همکاری معاونت 

هماهنگی توزیع شرکت توانیر نسبت به پیگیری ظرفیت های این ماده اقدام کند.
به عالوه در این جلسه مقرر شد سه نفر کارشناس آشنا به مسائل مالی و فنی ازسوی معاونت هماهنگی 
توزیع شرکت توانیر به کمیته همکاری های مشترک و تامین مالی معرفی شود تا با تشکیل یک کارگروه، 
مدل مالی و اقدامات مرتبط با این قانون در مدت زمانی مشخص استخراج و بهره برداری شود. طی این 
جلسه مقرر شد نصراهلل سیفی، مدیر پیشکسوت در وزارت نفت نیز به کارگروه فوق الذکر اضافه شود. ضمنا 
استخراج مدل های مالی و تعریف پروژه کاهش تلفات در بخش توزیع نیروی برق نیز از دیگر برنامه های 

کمیته خواهد بود.
در بخش دیگری از جلسه اعضا به وجود دو نکته مبهم اعم از مدل اجرای کار و نحوه ارزیابی در ماده 12 
قانون رفع موانع تولید اشاره کردند و بر لزوم روشن شدن نحوه و کیفیت مناقصات در زمینه ماده 12، نحوه 

ارزیابی طرح ها و سازمان یا نهاد مجری ارزیابی ها و همچنین مدل مالی تضامین قراردادها تاکید کردند.
به دنبال طرح این مباحث پیشنهادی که دررابطه با ارزیابی طرح ها و پروژه های کاهش تلفات از سوی 
حاضران مطرح شد این بود که در تحقق کاهش تلفات توسط پیمانکار، اجرای تک تک مواردی که مشاور 

تعیین کرده مالک قرار گیرد.
همچنین درخصوص مناقصات و جلوگیری از متضرر شدن شرکت هایی که برروی پروژه های پیشنهادی کار 
مطالعاتی انجام داده اند ، راهکار پیشنهادی اعضا این بود که درصورت برنده نشدن شرکت پیشنهاددهنده، 

مبلغی به عنوان حق الزحمه کار مطالعاتی به شرکت مزبور تعلق گیرد.
در جلسه کمیته همکاری های مشترک و تامین مالی بر لزوم استفاده از تجربه های موفق حوزه هایی مانند راه 
و ترابری در طراحی مدل اجرای پروژه های کاهش تلفات تاکید شد و اعضا شناسایی موانع و عواملی را که 

منجر به اجرایی نشدن این پروژه ها می شود، حائز اهمیت دانستند.
به عالوه در این جلسه حاضران به عدم توجه به روش ها و مدل های فنی سایر کشورها و نبود مدل مالی 
مناسب برای اجرای پروژه های کافش تلفات اشاره کردند و اعالم داشتند درصورت واگذاری مسئولیت به 

سندیکا ویرایش نهایی صورت گرفته است.
در این نشست مقرر شد آیین نامه مذکور توسط مسئوالن سندیکا خصوصا کمیته توسعه صادرات وکمیته مهندسی 
مشاور اجرایی شود. همچنین  با توجه به دریافت پاسخ هایی به پرسشنامه  ارسالی کمیته به تمامی شرکت های 

مشاور جهت اخذ نظرات آنان برای برنامه ریزی فعالیت های آتی، این مورد در دست پیگیری است. 
در طی این جلسه ضمن استقبال از عضویت شرکت موننکو در سندیکا، حضور مدیرعامل این شرکت به 
عنوان فرصتی برای کمیته جهت بهره برداری از نظرات توصیف شد. وی بر این اساس طی ارائه نظارتی 
متفاوت خواستار تحولی در فعالیت های کمیته خصوصا انتخاب مشاور برای ساختار کمیته ها شد. لذا بررسی 

این مهم در جلسه ای فوق العاده در ئستور کار قرار گرفت.
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سندیکای صنعت برق ایران، این سندیکا ضمن اجرای کار، با شرکت های توزیع قراردادهایی منعقد کرده و 
پروژه ها را ارزیابی خواهد کرد که البته این کار نیازمند طراحی مدل ارزیابی است.

در ادامه جلسه کمیته همکاری های مشترک و تامین مالی، حاضران ضمن اشاره به آمادگی وزارت نیرو 
و شرکت توانیر برای واگذاری مسئولیت تایید صالحیت کاالهای ساخت داخل به سندیکای صنعت برق، 
خواستار روشن شدن پیشنهاد سندیکا درمورد نحوه انجام ارزیابی ها و ارائه تضمین کافی درصورت ارزیابی 

اشتباه شدند که تصمیم گیری در این رابطه به جلسه آتی کمیته ساخت داخل موکول شد.
خارج شدن موضوع کاهش تلفات از بحث تضمین مالی و قرارگیری آن در زیرمجموعه نیروگاه نیز از دیگر 
پیشنهادات حاضران این جلسه بود. در این فرآیند، کاهش تلفات از منظر نیروگاه مجازی تولید برق دیده 
می شود که مطابق آن هرچه تلفات کاهش یابد، به منزله تولید برق بیشتر است. حاضران جلسه درخصوص 
قیمت برق نیروگاه مجازی نیز پیشنهاد دادند وزارت نیرو قیمت های موجود در بورس انرژی، قیمت صادراتی 

برق یا قیمت های تضمینی خرید برق )تجدیدپذیر یا تولید پراکنده( را مد نظر قرار دهد.
به گفته اعضای کمیته همکاری های مشترک و تامین مالی، فضای حاکم بر تصمیمات مربوط به کاهش 
تلفات در مجموعه های دولتی از حالت دستوری خارج شده و بیشتر مسائل فنی و کارشناسی مطرح است. 
ضمن اینکه درمورد مسائل فنی و اند ازه گیری، قوانین و مدل هایی در اسناد IEEE وجود دارد که مجموعه 

وزارت نیرو آن را پذیرفته و بدین ترتیب مشکلی در این رابطه وجود نخواهد داشت.
الزم به ذکر است طی مذاکرات این جلسه، بحث درخصوص موضوعات گارانتی، بیمه، نیروگاه مجازی )مدل 
مالی( و مسائل فنی مربوط به اند ازه گیری در دستورکار جلسات آینده کمیته همکاری های مشترک و تامین 

مالی قرار گرفت.

گزارش دوره های آموزشی
برگزاری سه دوره آموزشی به همت معاونت آموزش و پژوهش سندیکا

معاونت آموزش و پژوهش سندیکا طی دو ماهه اخیر اقدام به برگزاری سه دوره آموزشی با عنواین طراحی 
تابلوهای LV و MV، اتصال زمین در شبکه های الکتریکی )ارتینگ( و قراردادهای مشارکت عمومی_

خصوصی در سندیکا کرده است.
دوره آموزشی “طراحی تابوهای LV و MV” به مدت 8 ساعت در محل سندیکای صنعت برق ایران برگزار 

شد.  
این دوره با تدریس رامتین خلعت پور، کارشناس طراحی و مدیره پروژه، کارشناس طراحی و نظارت تاسیسات 
الکتریکال شامل تاسیسات فشار ضعیف و جریان ضعیف، اضطراری، امنیتی، آی تی طراحی و ساخت دستگاه 
پرینتر سه بعدی کارشناس طراحی، ساخت و اخز مجوز گواهی تایپ تست سکسیونر 72.5 ولتی زیمنس و با 

حضور جمعی از نمایندگان شرکت های عضو و شرکت های غیر عضو به کار خود پایان داد.
 ،... از لحاظ ولتاژ، نصب، بهره برداری و  تابلو های برق  تابلو چیست، طبقه بندی  همچنین مواردی چون 
استراکچر، تجهیزات قطع  انتخاب تجهیزات شامل:  برق، مالحظات حفاظتی،  تابلو  قسمت های مختلف 
انواع  تابلو،  اسمبل  استاندارد ها،  و  مکانیکال، جداول  نشان دهنده، شینه،  گیری، حفاظتی،  ازه  و وصل، اند 
نقشه های تابلو برق، وایرینگ لیست و ریپورت های تابلو برق و تست تابلو: تایپ تست و روتین تست از جمله 

سرفصل های اصلی ارائه شده در این دوره بوده است. 
دومین دوره آموزشی به همت این معاونت با عنوان “اتصال زمین در شبکه های الکتریکی )ارتینگ(” به مدت 

16 ساعت در سندیکای صنعت برق ایران برگزار شد.  
این دوره با همکاری شرکت آموج فرآیند از شرکت های عضو سندیکا و عضو کمیته ارتینگ سندیکا و شعله 
شاهرودی به عنوان مدرس و از مهندسان شرکت آموج فرآیند و مدرس سازمان نظام مهندسی و با حضور 

جمعی از نمایندگان شرکت های عضو به کار خود پایان داد.
 شایان ذکر است مواردی چون مفهوم اتصال زمین در شبکه های الکتریکی، مروری بر دالیل ضرورت اتصال 
زمین در شبکه های الکتریکی، اتصال ارت در شبکه های الکتریکی )تولید، انتقال و توزیع(، طراحی و اجرای 

اخبـار

90



اخبار شعب
از شعبه خراسان سندیکا دعوت به عمل آمد

شرکت در جلسه با معاون وزیر صنعت کشور چک

اعضای یک هیات اقتصادی از جمهوری چک که به دعوت اتاق مشهد به این استان سفر کرده بودند در 
محل هتل پردیسان مشهد با  فعاالن اقتصادی خراسان رضوی ازجمله نمایندگان شعبه خراسان سندیکا 

دیدار و گفت و گو کردند.
در این نشست که با حضور نایب رییس اتاق مشهد، مدیر کل دفتر هماهنگی اقتصادی خراسان رضوی و 

جمعی از فعاالن اقتصادی برگزار شد، بر ارتقای روابط تجاری طرفین تاکید شد.
در ابتدای این نشست نایب رییس اتاق مشهد با اشاره به حضور هیات چک در بین فعاالن اقتصادی  در 
مشهد  اظهار داشت: استان خراسان رضوی  در زمینه های مختلف صنعتی و اقتصادی دارای پتانسیل ها و 
توانمندی های فراوانی است که در صورت تعامل و ارتباط مستمر ما می توانیم همکاری های مشترک خوبی 

با فعاالن اقتصادی داشته باشیم.
 حسن حسینی گفت: به رغم تحریم های اقتصادی در سال های گذشته سرمایه گذاری های مطلوب در حوزه 
صنایع انجام شده و با وجود همه مشکالت و تنگناهای اقتصادی، تولید در حوزه صنایع بیشتر از مصارف 

ملی بوده است.
حسینی افزود: با اینکه رایزنی های دولت یازدهم برای برقراری ارتباط ایران با دنیا به ثمر نشست و رفع 

تحریم ها و برجام به اجرا گذاشته شد اما تحریم های داخلی هنوز فعاالن اقتصادی را رنج می دهد.
معاون وزیر صنعت و بازرگانی جمهوری چک نیز در  این نشست بیان کرد: امروز در آستانه پیدایش و توسعه 

روابط بین جمهوری چک و ایران قرار داریم.
ادوارد موریچکی با اشاره به تغییرات گسترده جهان در حوزه برنامه های اقتصادی اظهار داشت: جمهوری چک 
از گذشته تاکنون برنامه های سنتی را در زمینه توسعه روابط اقتصادی با ایران دنبال کرده است که از آن جمله 

می توان به مشارکت های اقتصادی در رابطه با شکر، سنگ آهن و صنایع معدنی اشاره کرد.
وی با بیان اینکه جمهوری چک با وجود جدایی از اسلواکی در سال 1993 توانست به  تنهایی فعالیت های خود 
را ادامه دهد اظهار داشت: این کشور با توجه به آمار توانسته منابع و سیستم های خود را به شکلی اقتصادی 

و تجاری تبدیل کند.

اتصال زمین با امپدانس مورد نظر، روش های اند ازه گیری مقاومت اتصال زمین و آشنایی با برخی از تجهیزات 
مرتبط، اتصال زمین و آسیب پذیری مدارات الکترونیکی و نیز مباحث تکمیلی اتصال زمین و کاربردهای 

خاص از جمله سرفصل های اصلی ارائه شده در این دوره بوده است. 
نهایتا دوره آموزشی “نکات کلیدی موافقت نامه، شرایط عمومی و خصوصی قراردادهای مشارکت عمومی_

خصوصی )PPP)” نیز به مدت 16 ساعت در سندیکای صنعت برق برگزار شد.  
این دوره با تدریس حمید حسین زاده، مشاور حقوقی صنعت و احداث کشور، مدیر توسعه موسسه بین المللی 
و حقوقی »Triple-H«، دانش آموخته کارشناسی ارشد بازرگانی بین الملل، MBA و عضو کارگروه تدوین 
آیین نامه ها در شورای هماهنگی تشکل های احداث کشور  و با حضور جمعی از نمایندگان شرکت های عضو 

به کار خود پایان داد.
 گفتنی است مواردی چون آشنایی با قوانین و مقررات باالدستی، ناظر به قراردادهایPPP ، تبارشناسی 
ماهیت این قراردادها، بررسی و حل تعارض نحوه انتخاب توسعه دهنده، با مصوبه شورای اقتصاد، تحلیل 
حقوقی ضمات نامه ها، حوادث قهریه، فسخ، انتقال فیزیکی و حقوقی طرح، بحث حل و فصل اختالفات و نیز 
مواعد و زمان های کلیدی در قراردادهایPPP از جمله سرفصل های اصلی ارائه شده در این دوره بوده است. 
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موریچکی تصریح کرد: طی سالیان گذشته جمهوری چک توانسته به  عنوان یک عضو اقتصادی در قلب 
اروپا فعالیت داشته باشد.

وی عنوان کرد: شرکت های ایرانی بزرگی در این مدت در چک تاسیس شد که از صنعت و ماشین آالت ما 
برای این منظور استفاده می کردند.

معاون وزیر صنعت و بازرگانی جمهوری چک این سفر را درجهت توسعه روابط همه جانبه میان دو کشور 
تأثیرگذار توصیف کرد و گفت: جمهوری چک برای روابط خود با ایران احترام و اهمیت زیادی قائل است و 

ما خواستار آن هستیم که در همه زمینه ها روابط تنگاتنگ میان دو کشور برقرار شود.
موریچکی با اشاره به اینکه روابط دو کشور ایران و جمهوری چک از سال 1903 میالدی برقرار شده است، 
گفت: مناسبات اقتصادی و سیاسی دو کشور همواره در مسیر تعامل قرار داشته و اگر چه در طول تمامی این 
سال ها، فراز و نشیب هایی را نیز تجربه کرده اما هیچ گاه متوقف نشده است و دو طرف بنا دارند آن را توسعه 
دهند. وی با تأکید بر گسترش همکاری های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی در تمامی حوزه ها میان دو کشور اظهار 
داشت: قصد ما این است که روابط دوستانه دو کشور را تحکیم کرده و ارتقا دهیم و همه ارگان های دو کشور 
نیز باید در این راستا حرکت کنند. معاون وزیر صنعت و بازرگانی جمهوری چک با اشاره به روابط دیرینه تجاری 
میان دو طرف، گفت: ما به دنبال آن هستیم که روابط اقتصادی خود با ایران را به  صورت پایدار حفظ کنیم 

و با توجه به ظرفیت ها و امکانات بالقوه دو کشور، می توانیم شاهد رشد همکاری ها طی سال های آتی باشیم.
موریچکی تصریح کرد: این کشور توانسته در شکل اقتصادی خاص فعالیت خود را ادامه دهد، بسیاری از تجار 

ایرانی توانسته اند بازار خود را در چک برای فروش فعالیت های خود فراهم کنند.
وی با تاکید بر اینکه ما امید زیادی به ارتباطات مشترک اقتصادی دو کشور داریم، گفت: امکانات زیادی برای 
همکاری میان دو کشور وجود دارد و بر این باوریم که تمام مسائل در جهت توسعه همکاری ها می تواند در 

اتاق مشترک مطرح شده و پیگیری شود.
معاون وزیر صنعت جمهوری چک بابیان اینکه چند شرکت  بزرگ ایرانی در چک تاسیس  شده است، تصریح 
کرد: بسیاری از بازرگانان و فعاالن اقتصادی ایرانی توانسته اند بازار فروش مناسبی در جمهوری چک ایجاد کنند.
موریچکی با بیان اینکه اتاق بازرگانی چک  15هزار عضو دارد از آمادگی این کشور برای ورود به همکاری های 
پایدار اقتصادی خبر داد. وی اظهار امیدواری کرد که فعاالن اقتصادی دو کشور در فضایی دوستانه، بتوانند 

ناکامی در همکاری های گذشته را جبران کنند.
غالم عباس ارباب خالص  نیز در این جلسه با اشاره به روابط عمیق ایران و چک از گذشته تاکنون اظهار داشت:  
محدودیتی جهت ارتباط بین   ایران و جمهوری چک وجود نداشته و تمام بسترها برای تعامالت دوجانبه فراهم 
است. مسئول نمایندگی شرق و شمال شرق وزارت خارجه با اشاره به روابط گسترده دو کشور، سفر معاونان وزیر 
امور خارجه و وزیر صنعت جمهوری چک به ایران و همچنین امضای موافقت نامه اجتناب از مالیات های مضاعف 
را ازجمله نتایج مراودات دو کشور ذکر کرد و افزود: تمام این ها نشان دهنده ارتباطات مناسب میان طرفین است.
ارباب خالص بابیان اینکه  هیچ محدودیتی در زمینه همکاری های میان دو کشور وجود ندارد، اظهار داشت: 
بستر همکاری های میان دو کشور به خوبی فراهم شده است، با افتتاح دفتر تجاری جمهوری چک در تهران 
ارتباطات اقتصادی بین دو کشور تقویت  شده و دسترسی جمهوری چک از طریق ایران به بازارهای آسیای 

میانه و خاور دور نیز فراهم می شود.
وی با اشاره به برگزاری نشست مشترک میان فعاالن اقتصادی ایران و جمهوری چک در آذرماه، خاطرنشان 
کرد: خراسان رضوی دارای ظرفیت های فراوانی به لحاظ اقتصادی می باشد و امیدواریم با راه اندازی اتاق 

مشترک ایران و چک میزان استفاده از این ظرفیت ها و شکوفایی آن ها افزایش یابد.
ارباب خالص با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان خراسان رضوی و قرار گرفتن در داالن بین المللی، گفت: 
هم جواری با مرز و دسترسی آسان به کشورهای آسیای میانه، برای استان یک مزیت منحصر به  فرد محسوب 
می شود. وی همچنین اظهار امیدواری کرد: با تشکیل اتاق مشترک ایران و چک در اتاق بازرگانی ایران، 

شاهد همکاری های بیشتر میان دو کشور باشیم.
در پایان این نشست کمیسیون های مشترک دو کشور از جمله کمیسیون انرژی تشکیل  و فعاالن اقتصادی 
استان به تشریح فعالیت ها و توانمندی های خراسان رضوی در حوزه های مختلف  پرداختند و با امکانات و 

توانمندیهای جمهوری چک اشنا شدند.
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باحضور وزیر صنعت، معدن و تجارت افتتاح شد
بزرگترین خط تولید کنتور هوشمند در شرکت الکترونیک افزارآزما

بزرگترین خط تولید کنتور برق هوشمند دیجیتال تک فاز و 3 فاز خاورمیانه با دستور مستقیم رییس جمهور و 
در مراسمی با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در شرکت الکترونیک افزارآزما افتتاح شد.

اعتبار راه اندازی این کارخانه 27 میلیارد تومان است که توسط شرکت الکترونیک افزارآزما تامین شده و  80 
درصد نیاز بازار کشور به کنتور برق هوشمند تک فاز و سه فاز را تأمین می کند. همچنین این خط تولید برای 

500 نفر ایجاد اشتغال خواهد کرد.
الزم به یادآوری است فاز تکمیلی این خط تولید در سال 94 به همت بخش خصوصی و با تسهیالت بانکی 

آغاز شد و در سال 95 در زمینی به مساحت 2 هزار متر مربع به بهره برداری رسید.
این کارخانه در فاز نخست خود ظرفیت تولید 2 میلیون دستگاه کنتور معمولی را داشت و با افتتاح فاز جدید 

امکان تولید 2 میلیون دستگاه در یک شیفت و 4 میلیون دستگاه در دو شیفت به ظرفیت قبلی اضافه شد.
الکترونیک افزارآزما  گفتنی است اولین آزمایشگاه تست کنتورهای هوشمند در کشور که توسط شرکت 
احداث شده بود، پنجم اسفندماه سال گذشته و همزمان با روز مهندسی توسط مدیرعامل شرکت توانیر به 

بهره برداری رسید.

برگزاری چهارمین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه به همت 
شعبه خراسان

چهارمین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه هفدهم و هجدهم آذرماه  با رویکرد بهبود محیط کسب و 
کار به همت اتاق بازرگانی مشهد، تشکل های عضو از جمله سندیکای صنعت برق شعبه خراسان و با حضور 
تعدادی از اعضای هیات علمی دانشگاه های کشور، فعاالن حوزه صنعت و کسب و کار، اعضای اتاق های 

بازرگانی و برخی مسئوالن دولتی در دانشگاه مشهد برگزار شد. 
در حاشیه این دوره از همایش صنعت و دانشگاه امسال، ضمن برگزاری نمایشگاه فن بازار از کسانی که نقش 

پررنگی در ارتباط صنعت و دانشگاه ایفا کرده اند قدردانی شد. 
محورهای این همایش موادی چون راهکارهای انتقال دستاوردهای کارآفرینان موفق به دانشگاه ها، ارتقاء 
فرهنگ کارآفرینی و اخالق کسب  و کار، راهکارهای کاربست تولیدات علمی دانشگاه ها در صنعت، ارتباط 
دانشگاه های نسل سوم و چهارم با محیط کسب  و کار، دولت، تعامل صنعت و دانشگاه و محیط کسب  و کار، 
تعامل صنعت و دانشگاه در راستای اقتصاد مقاومتی، تجربیات کشورهای موفق در خصوص تعامل صنعت و 

دانشگاه و الگوهای تعامل صنعت و دانشگاه های نسل سوم و چهارم را شامل می شد. 

فراخوان کارگروه های  امور مالیاتی و تامین اجتماعی شعبه خراسان
 

شعبه خراسان سندیکای صنعت برق ایران با تشکیل کارگروه مشترک امور مالیاتی سندیکا و سازمان امور 
نیز تشکیل کارگروه مشترک سندیکا و سازمان تامین اجتماعی استان  مالیاتی استان خراسان رضوی و 
خراسان رضوی طی ماه های اخیر جهت رفع مشکالت اعضای شعبه در محدوده موارد مربوط به استان 

اقدام کرده است. 
بر همین اساس از شرکت های عضو شعبه خراسان پیرو فراخوان  قبلی شعبه دعوت می شود جهت طرح 
مشکالت احتمالی در مورد امور مالیاتی و تامین اجتماعی مراتب را به دبیرخانه شعبه خراسان ارسال فرمایند.
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شرکت الکترونیک افزارآزما در سال 1359 توسط گروهی از فارغ التحصیالن رشته برق و الکترونیک دانشگاه 
صنعتی شریف تأسیس شد و طی 35 سال فعالیت شبانه روزی موفق به طراحی و تولید بیش از ده ها نوع 

دستگاه اند ازه گیری الکترونیکی با کیفیتی مطابق با استانداردهای بین المللی شده است.
این شرکت تاکنون بیش از هفت میلیون انواع کنتور برق چند تعرفه دیجیتالی را به بازار ارائه کرده است و از 
سال 1391 تولید انواع کنتورهای سه فاز اتصال مستقیم و غیر مستقیم را با باالترین سهم فروش و نصب 

در بازار داخلی شروع کرده است.

ذره بینی بر مشکالت صنعت برق

ایسنا ـ مدیرعامل شرکت توس فیوز ضمن انتقاد و تشریح مشکالت وجود در صنعت برق کشور خواستار 
توجه دولت برای رفع این مشکالت شد. 

سیامک فارسیان در حاشیه شانزدهمین نمایشگاه بین الملی صنعت برق ایران در نشستی خبری گفت: اکنون 
که کشور در حال تغییر و تحول قرار دارد، بخش خصوصی خواهان تغییر برخی عملکردها است و خوب است 
دولت جدید با تغییر در پاره ای از قوانین و مصوبات، مشکالت فعلی را از سر راه تولیدکنندگان به خصوص 

پیمانکاران صنعت برق کشور بردارد.
وی تصریح کرد: وزارت نیرو به عنوان مهم ترین وزراتخانه می تواند با تسویه حساب مانده مطالبات تولید کننده 
صنعت برق که نزد شرکت های تابعه وزارت نیرو معوق مانده اند ، زنگ هشداری را که به واسطه تاخیر در 

پرداخت های خود روشن کرده است خاموش کند و از تعدیل نیرو یا تعطیلی واحدهای تولیدی جلوگیری کند .
عضو سندیکای صنعت برق ایران با اشاره به دیگر مطالبات بخش خصوصی اظهار کرد: پیگیری علت ضبط 
ضمانت نامه  های شرکت های تولیدی به صورت یک  طرفه توسط شرکت های توزیع نیروی برق در شرایطی 
که همگان به مشکالت اقتصادی تولیدکنندگان اذعان دارند؛ همچنین الزام عملی شرکت  های توزیع برق به 
رعایت بخش نامه  های صادره وزارت نیرو مبنی بر عدم خرید لوازم برقی وارداتی مشابه تولید داخل نیز خواسته 

دیگری است که فعاالن بخش خصوصی صنعت برق از وزارت نیرو دارند .
فارسیان با بیان اینکه دولت می تواند از طریق سازمان حمایت از مصرف  کنندگان به حمایت عملی از تولیدکنندگان 
داخلی در قبال اقالم وارداتی )ساخت کامل( و تقلبی مشابه داخلی از کشورهای هند، چین و ... بپردازد، عنوان 
کرد: دولت می تواند موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی را ملزم کند با دقت و نظارت بیشتری واردات کاالها را 

دنبال کرده و به جلوگیری و جمع آوری اقالم وارداتی و داخلی بدون مهر استاندارد ایران اقدام کند .
به گفته وی عالوه بر این دولت می تواند وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کند تا مانع ورود کاالهای 
ساخته شده وارداتی برقی مشابه تولید داخل )با توجه به میزان تولید مکفی داخلی( شود. در این راستا وزارت 
کشور هم باید همکاری های الزم را برای جلوگیری از واردات اقالم برقی از مرزها و مبادی ورودی غیرقانونی 
کشور داشته باشد و در نهایت در جهت حمایت از تولیدکنندگان داخلی و نیز ایجاد اشتغال به منظور جلوگیری 

از افزایش درصد بیکاران و معتادان کشور که بزرگ ترین معضل کنونی کشور است، گام بردارد .
عضو اتاق بازرگانی ایران و آلمان با بیان اینکه سبد حمایتی مصارف انرژی برای تولیدکنندگان داخلی با توجه 
به حذف سوبسیدهای انرژی نیز عملکرد دیگری است که بخش خصوصی از دولت انتظار دارد، تاکید کرد: 
پذیرش تاییدیه های معتبر اروپایی کاالهای برقی وارداتی از برندهای نامی جهان، به جای ارجاع به موسسه 
استاندارد و آزمایشگاه های تابعه که منجر به تاخیر در ترخیص کاال و هزینه  های گزاف آزمایشگاهی می  شود؛ 
همچنین اصالح قوانین گمرکی و جلوگیری از تغییرات مداوم، سردرگم کننده و مشکل آفرین بخشنامه  های 

آن، خواسته بخش خصوصی از گمرکات کشور در دولت جدید است .
به گفته فارسیان فعاالن بخش خصوصی ، اجرای قوانین مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله 
ماده 12 قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه  گذاری صنعتی مبنی بر حمایت از تولید داخل، به همراه الزام 
دستگاه  های دولتی به رعایت و اجرای قوانین و بخشنامه  های مصوب معاونت راهبردی ریاست جمهوری 

را خواهان است .
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در هجدهمین مراسم بین المللی کیفیت صورت گرفت
قرارگیری شرکت برق صنعت ساالر در رده بندی طالیی

رده بندی  در  و  شد   )ERA( قرن  کیفیت  بین المللی  جایزه  دریافت  به  موفق  ساالر  برق صنعت  شرکت 
شرکت های طالیی قرار گرفت.

شرکت تولیدی برق صنعت ساالر  به عنوان یکی از اعضای سندیکای صنعت برق ایران در هجدهمین 
مراسم بین المللی کیفیت در ژنو سویس جایزا ارا )ERA( دریافت کرد و در دسته بندی طالیی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه تسهیالت بانکی ویژه برای تولیدکنندگان داخلی اشتغال ز ا با توجه به تعداد افراد استخدامی آن 
برای بازنگری در نرخ بهره و مدت زمان بازپرداخت نیز از راهکارهای پیشنهادی به وزارت اقتصاد و امور 
دارایی است، گفت:  انتظار می رود با توجه به شرایط ویژه ای که امروز بر اقتصاد کشور حاکم است، بانک  ها 

هم تغییراتی در رفتار و برخورد خود اعمال کنند .
وی عنوان کرد: صدور ضمانت نامه بانکی 9 الی 12 ماهه بدون تعیین حداقل میزان عوارض گمرکی برای 
کلیه تولیدکنندگان پیگیری و اصالح ارزش غیر واقعی نرخ ارز از طرف بانک مرکزی که منجر به عدم امکان 
رقابت تولیدات داخلی نسبت به واردات اقالم مشابه خارجی می شود، دو خواسته اساسی بخش خصوصی از 

سیستم بانکی کشور است .
وی با بیان اینکه بخش خصوصی انتظار دارد که سیستم بانکی علت عدم تخصیص ارز دولتی به تولیدکننده 
و نظارت بر آن را با دقت بیش تری بررسی کند و مشکل سپرده  گذاری اجباری بدون بهره بانکی را نیز خاتمه 
دهد ،اظهار کرد: همچنین انتظار می رود که دیدگاه سیستم بانکی نسبت به ارزش  گذاری وثایق ارایه شده 
اصالح شود. به عبارت دیگر بخش خصوصی به عادالنه نبودن ارزیابی امالک و ماشین آالت تولیدی از سوی 

بانک  ها اعتراض دارد و خواهان اصالح شیوه  های ارزش گذاری در این رابطه است .
فارسیان اظهار کرد: از دولت این توقع می رود که سازمان تامین اجتماعی به نمایندگی از دولت بخشی از 
هزینه  های بیمه سهم کارفرما را تقبل کند. در انتها بخش خصوصی انتظار دارد که وزارت خانه تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی با تصحیح فرهنگ کار از روزمزدی به کارمزدی در جهت ارتقای بهره  وری در جامعه گام بردارد 
و از تخصیص سریع و راحت مقرری بیمه بیکاری برای کارگران به خصوص جوانان جلوگیری کند ؛ چرا که 

این امر منجر به آسان طلبی و بروز بحران کمبود نیروی کار در جامعه می  شود .
عضو سندیکای صنعت برق ایران ضمن انتقاد از وجود فیوزهای تقلبی و چینی در بازار ایران گفت: علت اصلی 

آتش سوزی  کیفیت پایین فیوزهای چینی است.
فارسیان با بیان این که در حال حاضر 15 میلیون پل فیوز تولید می شود، اظهار کرد: این در حالی است که 

تولیدکنندگان داخلی تنها از 30 درصد ظرفیت خود استفاده می کنند.
به گفته وی اگر شرایط به گونه ای پیش رود که تولیدکنندگان بتوانند از 100 درصد ظرفیت خود در تولید 

استفاده کنند قطعا قیمت های فعلی فیوز داخلی 25 درصد کاهش می یابد.
عضو سندیکای صنعت برق ایران با بیان این که در حال حاضر فیوزهای چینی یا به عبارت بهتر کلیدهای 
روشن و خاموش با آرم استاندارد و شرکت های معتبر ایرانی در بازار عرضه می شوند، توضیح داد: این در حالی 

است که عمر این کاالها بیشتر از شش ماه نیست.
فارسیان با اشاره به یکی از شرکت های معتبر ایرانی در این حوزه، اظهار کرد: به طور مثال شرکت توس فیوز 
کاالی خود را با پنج سال گارانتی ارائه می دهد که این کاال 20 سال نیز برای مشترک کار می کند و همین 
مساله نیز موجب سوء استفاده چینی ها شده به طوری که در بازار وجود فیوزهای بی کیفیت چینی با آرم این 
شرکت به چشم می خورد. وی راهکار مقابله با فیوزهای چینی را حرکت ضربتی سازمان استاندارد دانست 
و ادامه داد: اگر سازمان استاندارد مانع فروش کاالهای قاچاق توسط مغازه دارها شود، قطعا این کاالها دیگر 

وجود نخواهد داشت.
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موفقیت تست پاور آرک 500 کیلو ولت برای زنجیره های 
یراق آوران پویا

به  مربوط   Power-Arc تست  خاورمیانه  در  بار  اولین  برای  نوامبر 2016  اوسط  پویا  یراق آوران  شرکت 
زنجیره های 500 کیلو ولت پروژه  CPP01 پاکستان، شامل زنجیره کششی و آویزی چهار باندله با 43 مقره 

بشقابی KN 160، در آزمایشگاه KEMA  با موفقیت پشت سر گذاشت.
این شرکت عضو سندیکای صنعت برق ایران انجام موفقیت آمیز تست های اتصال کوتاه مربوط به کلیت و 
اسپیسرهای بین فازی کابل های XLPE-230kV را نیز در تاریخ بیست و یکم تا بیست و چهارم نوامبر سال 

جاری میالدی برای اولین بار در کشور در آزمایشگاه VEIKI–VNL مجارستان در کارنامه دارد.
 500kv  گفتنی است شرکت یراق آوران پویا تنها شرکت سازنده دارای تائییدیه ساخت انواع یراق آالت
کشور بالخص در بازار پاکستان محسوب می شود و با داشتن بیش از 350 گواهی تایپ تست از مراجع معتبر 
بین المللی در زمینه طراحی و تولید یراق آالت خطوط انتقال نیرو و کلمپ کانکتور پست های فشار قوی و 

انواع آشکارساز خطا فعالیت دارد. 

اجرای موفقیت آمیز تایپ تست برج 60 درجه ساخت فراگستر 
بیستون در هند

شرکت فراگستر بیستون که طراح و سازنده برج هاي 60 درجه انتهایي خط سوم انتقال نیروي برق ایران- 
ارمنستان است، پس از انعقاد قرارداد با شرکت صانیر موفق شد طراحي این برج ها را با توجه به استاندارد ها و 

شرایط فني مندرج در قرارداد مربوطه به موقع به اتمام برساند. 
این برج با توجه به مشخصات خاص خود، شامل 68 تن وزن، 72/5 متر ارتفاع، 19متر فاصله پایه ها و 22 
متر فاصله کراس آرم ها با عدم امکان تایپ تست آن در اکثر ایستگاه هاي تست منطقه روبرو بود که نتیجتا 
در مرکز مدرن تحقیقاتي دولتي هند به نام CSIR-SIRC مورد آزمایش و تایپ تست قرار گرفت و تمام 
مراحل تست را با موفقیت به انجام رساند. هم اکنون ساخت برج های مذکور در کارخانجات شرکت فراگستر 

بیستون آغاز شده است.
این مهم بیانگر توانایي فني و دانش و امکانات ساخت شرکت فراگستر بیستون در تولید انواع برج هاي انتقال 
نیرو است و مسلما استفاده از این امکانات براي طرح هاي آینده انتقال نیروي برق کشور و بازارهاي بین المللي 

از هر نظر قابل توجه خواهد بود.

ساخت، اجرا و راه اندازی سیستم کنترل پاالیشگاه در پارس جنوبی 
توسط کرمان تابلو

پس از به ثمر رسیدن انقالب اسالمی و خروج کارشناسان خارجی، هسته مرکزی شرکت کرمان تابلو در 
با تشدید تحریم های  ایجادشده در فضای مهندسی کشور تشکیل شد.  به منظور رفع خأل  سال 1361 
بین المللی علیه کشور، تامین تجهیزات تکنولوژیک از جمله سیستم های کنترل با مشکل جدی مواجه شد. 
لذا به منظور رفع مشکل مذکور ساخت سیستم کنترل بومی در دستور کار شرکت کرمان تابلو قرار گرفت. 
پس از تالش های شبانه روزی در سال 1370 اولین سیستم کنترل کرمان تابلو با نام تجاری Persia-A  در 
پروژه های آب رسانی با موفقیت نصب و مورد بهره برداری قرار گرفت. پس از این موفقیت، سیستم کنترل 
نیروگاه های آبی و سیستم کنترل ایستگاه های تقویت فشار گاز قله هایی بودند که یکی پس از دیگری توسط 
شرکت کرمان تابلو و با بهره گیری از این سیستم کنترل فتح شدند و بدین صورت کرمان تابلو توانمندی خود 

را به عنوان سازنده سیستم کنترل در کشور به اثبات رسانید.
با توجه به افزایش روز افزون سطح برداشت کشورهای همسایه از میدان مشترک پارس جنوبی، تکمیل 
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رونمایی از نرم افزار “آرام” به همت تیم فنی شرکت آموج فرایند

رونمایی از نرم افزار مدیریت ریسک )آرام( )Amouj Risk Assessment management( برابر با برنامه 
از پیش تعیین شده در تاریخ بیست وسوم آذرماه در محل رستوران سپید و با حضور میهمانانی از سندیکای برق 
ایران، سازمان ملی استاندارد، سازمان نظام مهندسی و میهمانانی از شرکت های دولتی و خصوصی برگزار شد.
ــراد ســخنرانی  ــه ای در آغــاز برنامــه منصــور صــدری از اعضــای برجســته ســازمان نظــام مهندســی ب
پرداخــت. در ادامــه ضمــن تببیــن چرایــی و دالیــل تدویــن نرم افــزار مدیریــت ریســک سیســتم حفاظــت 
در برابــر صاعقــه توســط شــعله شــاهرودی عضــو هیات مدیــره شــرکت آمــوج فراینــد، احســان اســداللهی 
 IEC 62305-2از مدرســان بــا تجربــه و مدیــر واحــد طراحــی مهندســی شــرکت آموج فراینــد اســتاندارد
را بــرای میهمانــان تشــریح کــرد. به دنبــال ایــن بیانــات رونمایــی از نرم افــزار توســط محســن ســاریخانی 
عضــو کمیتــه فنــی شــرکت آمــوج فراینــد صــورت پذیرفــت. ایــن مراســم پــس از پاســخگویی اعضــای 

کمیتــه فنــی بــه ســواالت میهمانــان پایــان پذیرفــت.
گفتنـی اسـت این نرم افزار بر اسـاس اسـتاندارد مذکـور و برای طراحی سیسـتم حفاظـت در مقابل صاعقه 
)بحث مدیریت ریسـک( آماده شـده و با بارگذاری آن بر روی سـایت رسمی شـرکت آموج فرایند مهندسـان 
می تواننـد تمامی محاسـبات را از طریـق ایـن نرم افزار انجـام داده و نتایج را به صورت پرینـت دریافت کنند.

فازهای پاالیشگاهی از جمله فازهای 20 و 21 به عنوان اولویت های وزارت نفت مطرح شد، اما با توجه به 
تحریم های شدید علیه کشور و از آنجا که ساخت سیستم کنترل پاالیشگاه تا آن زمان در انحصار شرکت های 
خارجی قرار داشت، هیچ شرکت خارجی حاضر به همکاری در این زمینه نشد. لذا با موافقت مدیران ارشد 
صنعت نفت و گاز، از چند شرکت داخلی از جمله شرکت کرمان تابلو جهت ارائه پیشنهاد دعوت به عمل آمد. 
پس از چندین ماه بررسی های دقیق سیستم های ارائه شده، در نهایت مسئولیت ساخت و اجرای سیستم 

کنترل پاالیشگاه بر عهده شرکت کرمان تابلو قرار گرفت.
سیستم مذکور که به صورت گسترده طراحی شده است شامل Node 46، بیش از Tag 100.000 و بیش از 
Station 60 به عنوان یک مگاپروژه، بزرگترین پروژه سیستم کنترلی است که تا به حال توسط یک شرکت 

ایرانی انجام شده است. 
این شرکت عضو سندیکای صنعت برق ایران پس از پیمودن راهی سخت و طوالنی و علی رغم وجود 
نگرانی ها، موفق به تولید، اجرای موفق تست های کارخانه ای و میدانی و راه اندازی سیستم شد. پس از انجام 
تست های الزم  توسط گروه راه انداز و صحه گذاری عملکرد سیستم کنترل، در نهایت پس از ورود گاز ترش 
از سکوی فاز 21 و اجرای موفق عملیات شیرین سازی تنها پس از گذشت زمان 42 ساعت از ورود گاز ترش، 
خروجی پاالیشگاه در تاریخ بیست وهفتم آذرماه سال جاری  به شبکه سراسری متصل شد تا ظرفیت تولید 
گاز ایران از میدان پارس جنوبی به 515 میلیون متر مکعب برسد. ثبت زمان فوق، رکوردی تکرار نشدی در 
تمام فازهای پاالیشگاهی پارس جنوبی است که شرکت کرمان تابلو با حمایت های به جای مسئولین کشور 
و با تکیه بر همت واالی مدیران و کارشناسان خود ضمن بهره گیری از سیستم کنترل بومی سهم باالیی را 

در این مهم ایفا کرده است.
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تبریک و تسلیت

شـرکت محتـرم اپیـل
سندیکای صنعت برق ایران بدینوسیله موفقیت شرکت دانش بنیان آزمایشگاه های صنایع انرژی اپیل را 
در اخذ گواهینامه بین المللی ISO IEC 17025 با قابلیت ردیابی )ILAC( خدمت جناب آقای مهندس 

حمیدرضا صالحی، مدیرعامل محترم آن شرکت و کارکنان محترم تبریک عرض می نماید.

شـرکت محتـرم آموج  فـرآینـد
سندیکای صنعت برق ایران بدینوسیله موفقیت شرکت آموج فرآیند را در رونمایی از نرم افزار مدیریت ریسک 
)آرام(، خدمت جناب مهندس مهدی قندهاری مدیرعامل محترم آن شرکت، اعضای محترم تیم فنی و دیگر 

کارکنان محترم تبریک عرض می نماید.

شـرکت محتـرم بـرق صنعت سـاالر
سندیکای صنعت برق ایران بدینوسیله قرارگیری شایسته شرکت تولیدی برق صنعت ساالر در رده بندی 
شرکت های طالیی هجدهمین مراسم بین المللی کیفیت و همچنین دریافت جایزه بین المللی کیفیت قرن را 
خدمت جناب آقای مهندس منصور دارا، مدیرعامل محترم آن شرکت و کارکنان محترم تبریک عرض می نماید.

شـرکت محتـرم فـراگستـر  بیستـون 
سندیکای صنعت برق ایران بدینوسیله اجرای موفقیت آمیز تست برج هاي 60 درجه ساخت شرکت فراگستر 
بیستون را در مرکز CSIR-SIRC هند، خدمت جناب مهندس فتوره چی مدیرعامل محترم آن شرکت و 

کارکنان محترم تبریک عرض می نماید.

شـرکت محتـرم کرمـان تابلـو
سندیکای صنعت برق ایران بدینوسیله اجرای موفقیت آمیز سیستم کنترلی عملیات خط لوله سکوی فاز 
21 پارس جنوبی را که منجر به اتصال این پاالیشگاه به خط سراسری شده است، خدمت سرکار خانم 
مهندس حیدری نسب مدیرعامل محترم شرکت کرمان تابلو و کارکنان محترم آن واحد صنعتی تبریک 

عرض می نماید.

شـرکت محتـرم سـازه هـای فلـزی یاسـان
سندیکای صنعت برق ایران بدینوسیله انتخاب شایسته شرکت سازه های فلزی یاسان را به عنوان صادرکننده 
نمونه ملی سال 1395 خدمت جناب مهندس فارسی مدیرعامل محترم آن شرکت و کارکنان محترم تبریک 

عرض می نماید.

شـرکت محتـرم مپنـا
سندیکای صنعت برق ایران بدینوسیله انتخاب شایسته شرکت مپنا را به عنوان صادرکننده نمونه ملی سال 1395 

خدمت جناب دکتر عباس علی آبادی مدیرعامل محترم آن شرکت و کارکنان محترم تبریک عرض می نماید.

شـرکت محتـرم کابل افـق البـرز
سندیکای صنعت برق ایران بدینوسیله انتخاب شایسته شرکت کابل افق البرز را به عنوان صادرکننده نمونه 
ملی سال 1395 خدمت مهندس علی هاشمی مدیرعامل محترم آن شرکت و کارکنان محترم تبریک عرض 

می نماید.

تبریک
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جناب آقای مهندس شیرانی
مدیرعامل محترم شرکت موننکو ایران

با کمال تاسف و تاثر مصیبت وارده را خدمت جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده از درگاه ایزد 
مّنان برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم.

جناب آقای مهندس توراج زن
معاون محترم مالی و بازرگانی شرکت ترانس پست پارس

با کمال تاسف و تاثر مصیبت وارده را خدمت جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده برای آن مرحوم 
علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومندیم.

شرکت محترم الکترونیک افزار آزما
با نهایت تاثر و تاسف درگذشت جناب آقای مهندس خدابنده را خدمت کارکنان آن شرکت و خانواده محترم 

ایشان تسلیت عرض نموده، برای آن مرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومندیم.

جناب آقای مهندس امیرفرهادی
مشاور محترم ریاست پژوهشگاه نیرو

با کمال تاسف و تاثر مصیبت وارده را خدمت جنابعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده، برای آن مرحوم 
علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومندیم.

تبریک و تسلیت
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1. شرکت رهنما تجارت پاسارگاد
به مدیریت: جناب آقای محمدرضا محرم پور

زمینه فعالیت: فروش تجهیزات و اجرای سیستم های 
صاعقه گیر و ارتینگ

 تلفن: 88973280-021/ نمابر: 021-88991576

2. شرکت توان احداث پارس
به مدیریت: جناب آقای محمدمحسن اتحاد

زمینه فعالیت: پیمانکاری برق
تلفن: 66859286-021/ نمابر: 021-66859228

3. شرکت ایجادکاران )آکان(
به مدیریت: جناب آقای آرش جواهری

زمینه فعالیت: تولید تجهیزات سیستم ارت
تلفن: 71-66974469-021/ نمابر: 021-66464822

4. شرکت توسعه راهبرد استاک 
به مدیریت: جناب آقای حمید عبدلی

زمینه فعالیت: تامین تجهیزات خطوط انتقال شبکه های توزیع 
و فوق توزیع 

تلفن:  44961093-021/ نمابر: 021-44017756

5. شرکت ایورداریا )ایورد آریا(
به مدیریت: جناب آقای سید محسن حالجی نژاد

زمینه فعالیت: طراحی، مشاوره و تامین تجهیزات شبکه و 
اتوماسیون 

تلفن: 88919265-021/ نمابر: 021-88937470

خیر مقدم به اعضای جدید
به گزارش کمیته عضویت سندیکای صنعت برق ایران، در دو ماه 

گذشته 9 شرکت جدید به عضویت این سندیکا پیوسته اند. 
بر پایه این گزارش، اعضای جدید به شرح زیر معرفی می شوند:

سندیکای صنعت برق ایران، مقدم اعضای جدید را گرامی می دارد.

)PTS( 6. شرکت پارسیان تراش صنعت
به مدیریت: جناب آقای سعید واحدیان

زمینه فعالیت: طراحی، تولید و اجرای سیستم های ارتینگ، 
صاعقه گیر، حفاظت کاتدی و پودر جوش احتراقی

تلفن: 021-26656483 
نمابر: 021-26656495

7. شرکت پتروکانی نیکان
به مدیریت: جناب آقای جلیل خدایاری

زمینه فعالیت: حفاظت از صاعقه، حفاظت زمین و حفاظت 
کاتدیک

تلفن: 021-88636357
 نمابر: 021-88630125

8. شرکت توزیع قدرت فرامنطقه
به مدیریت: جناب آقای دانیال قندهاری

زمینه فعالیت: حفاظت دربرابر صاعقه،  سیستم های ارت، توزیع
تلفن: 051-37052168
 نمابر: 051-37052168

9. شرکت بین المللی پیمان نیوساد انرژی
به مدیریت: جناب آقای پیام مختارزاده شربیانی

زمینه فعالیت: نمایندگی رسمی تامین انواع ترانس های توزیع 
و قدرت، پست های کامپکت، انواع تجهیزات برقی و نصب و 

راه اندازی
تلفن: 88785033-021 و 021-88788916 

نمابر: 021-88661467
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