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ـــن  ـــران، در هفتمی ـــرق ای ـــت ب ـــندیکای صنع ـــمی س ـــتبران، ارگان رس ـــریه س نش
ـــن  ـــال 1401 و مهمتری ـــه س ـــه بودج ـــی لایح ـــه بررس ـــود ب ـــری خ ـــماره سراس ش
ـــت.  ـــه اس ـــده پرداخت ـــال آین ـــه س ـــرق در بودج ـــت ب ـــا صنع ـــط ب ـــکام مرتب اح
ــن  ــرو، مهمتریـ ــه وزارت نیـ ــی بودجـ ــر بررسـ ــلاوه بـ ــماره عـ ــن شـ در ایـ
ـــان  ـــگاه کارشناس ـــور از ن ـــرق کش ـــت ب ـــرای صنع ـــه ب ـــن لایح ـــای ای ـــت ه فرص
ـــه  ـــکام لایح ـــت. واکاوی اح ـــده اس ـــل ش ـــت تحلی ـــن صنع ـــد ای ـــران ارش و مدی
و همچنیـــن پیشـــنهادات بخـــش خصوصـــی جهـــت بهبـــود ایـــن لایحـــه 
ـــت. ـــتبران اس ـــریه س ـــماره نش ـــن ش ـــب هفتمی ـــری از مطال ـــش دیگ ـــم بخ ه
ــی  ــت بررسـ ــا محوریـ ــژه ای بـ ــرد ویـ ــن میزگـ ــماره همچنیـ ــن شـ در ایـ
مهمتریـــن نقـــاط ضعـــف و قـــوت هفتمیـــن دوره هیـــات مدیـــره 
انتظـــارات  همچنیـــن  و  عضـــو  هـــای  شـــرکت  نـــگاه  از  ســـندیکا 
ــت.  ــده اسـ ــر شـ ــره منتشـ ــات مدیـ ــتم هیـ ــا از دوره هشـ ــدی اعضـ کلیـ
ـــای  ـــب و کاره ـــای کس ـــم ه ـــر پارادای ـــوص تغیی ـــی در خص ـــت های یادداش
ـــای  ـــروژه ه ـــرای پ ـــد ب ـــی جدی ـــع مال ـــف مناب ـــزوم تعری ـــرق، ل ـــت ب صنع
ایـــن صنعـــت و همچنیـــن تغییـــر نگـــرش بخـــش خصوصـــی نســـبت بـــه 
نحـــوه بنـــگاه داری و ضـــرورت ایجـــاد هولدینـــگ هـــای قدرتمنـــد در 
ایـــن صنعـــت بخـــش دیگـــری از ایـــن شـــماره را تشـــکیل مـــی دهـــد.
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ـــاش  ـــران، ت ـــرق ای ـــت ب ـــندیکای صنع ـــتبران، ارگان س س
مـــی کنـــد بـــه منظـــور معرفـــی پتانســـیل هـــای حقیقـــی 
بخـــش خصوصـــی صنعـــت بـــرق، بـــه ویـــژه در حـــوزه 
شـــرکت های  و  مشـــاوران  پیمانـــکاران،  ســـازندگان، 
مهندســـی بازرگانـــی، تصویـــر روشـــنی از توانمنـــدی 
ـــایی و  ـــاوه شناس ـــه ع ـــد. ب ـــان ده ـــش نش ـــن بخ ـــای ای ه
ــدف  ــا هـ ــت بـ ــای صنعـ ــا و گلوگاه هـ ــی چالش هـ بررسـ
ـــای  ـــردن زوای ـــن ک ـــف و روش ـــای مختل ـــدگاه ه ـــرح دی ط
ــه  ــم از جملـ ــور هـ ــرد کشـ ــاد کان و خـ ــف اقتصـ مختلـ

دیگـــر سیاســـت هـــای ایـــن نشـــریه اســـت.
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ـــا تمـــام فـــراز و نشـــیب هـــای پرتعـــدادش در حـــال اتمـــام اســـت،  ســـال 1400 هـــم ب
ـــام  ـــارغ از تم ـــا، ف ـــورهای دنی ـــه کش ـــل هم ـــم مث ـــران ه ـــه ای ـــرایطی ک ـــم در ش آن ه
ـــر  ـــت س ـــا پش ـــی کرون ـــن پاندم ـــم در بط ـــر را ه ـــال دیگ ـــک س ـــا، ی ـــی ه ـــوش بین خ
ـــری ســـویه هـــای  ـــن، همـــه گی ـــه اوکرای ـــه روســـیه ب ـــه حمل ـــا ک ـــن روزه گذاشـــت. ای
ـــد  ـــورهای قدرتمن ـــا کش ـــران ب ـــرات ای ـــد مذاک ـــتمرار رون ـــا، اس ـــاری کرون ـــد بیم جدی
دنیـــا و ادامـــه رونـــد نابســـامانی هـــای اقتصـــاد کشـــور ســـرتیتر اخبـــار را تشـــکیل مـــی 
ـــا  ـــد ب ـــی کن ـــلاش م ـــری، ت ـــان دیگ ـــر زم ـــر از ه ـــف ت ـــرق ضعی ـــت ب ـــد، صنع دهن

ـــد.  ـــش ده ـــا را پوش ـــار دارد، کمبوده ـــه در اختی ـــی ک ـــام توان تم
ســـال 1400 ســـال خاموشـــی هـــای گســـترده ای بـــود کـــه ایـــن بـــار بـــه جـــای تابســـتان 
از میانـــه هـــای بهـــار آغـــاز شـــد و علیرغـــم اینکـــه بســـیاری از مســـئولین وزارت 
ـــالی و  ـــردن خشکس ـــه گ ـــا را ب ـــی ه ـــد خاموش ـــلاش کردن ـــدا ت ـــر از ابت ـــرو و توانی نی
ـــران  ـــالان و مدی ـــه فع ـــت هم ـــا در نهای ـــد، ام ـــا بیندازن ـــی رمزارزه اســـتخراج غیرقانون
ـــه  ـــرق، از ایـــن پـــس ب ایـــن صنعـــت پذیرفتنـــد کـــه کاهـــش ســـرمایه گـــذاری هـــا در ب

ـــد داد.  ـــان خواه ـــا نش ـــی ه ـــت خاموش ـــودش را در قام ـــج خ تدری
ـــبت  ـــا نس ـــال ه ـــی س ـــش خصوص ـــه بخ ـــاری ک ـــاختار بیم ـــاد و س ـــت اقتص در حقیق
ـــود و  ـــا رک ـــر ب ـــای اخی ـــال ه ـــول س ـــدار داده، در ط ـــای آن هش ـــب و پیامده ـــه عواق ب
ـــود  ـــع نم ـــال و توزی ـــد، انتق ـــای تولی ـــوزه ه ـــا در ح ـــذاری ه ـــرمایه گ ـــدی س ـــول ج اف

ـــت.  ـــور را گرف ـــن کش ـــال 1400 دام ـــره در س ـــش بالاخ ـــرد و نتایج ـــدا ک پی
ـــه بالاخـــره صـــدای  ـــود ک ـــا آنقـــدر گســـترده ب ابعـــاد خســـارات ناشـــی از خاموشـــی ه
فعـــالان صنعـــت بـــرق شـــنیده شـــد، هـــر چنـــد متاســـفانه همچنـــان تصمیـــم گیـــری هـــا 
ـــذاری  ـــرمایه گ ـــت س ـــد. اف ـــیاری دارن ـــه بس ـــدن فاصل ـــی ش ـــی و عملیات ـــا اثربخش ت
هـــا در صنعـــت زیرســـاختی بـــرق از 6 میلیـــارد دلار بـــه کمتـــر از 600 میلیـــون دلار  در 
ـــاهد  ـــال ش ـــرف امس ـــک مص ـــه در پی ـــت ک ـــدادی اس ـــد رخ ـــی موی ـــه خوب ـــه 90 ب ده

ـــم.  آن بودی
ـــایش  ـــدم گش ـــود. ع ـــرق ب ـــت ب ـــرای صنع ـــکلات ب ـــتمرار مش ـــال اس ـــال 1400، س س
ـــا،  ـــرکت ه ـــات ش ـــت مطالب ـــتمرار انباش ـــت، اس ـــن صنع ـــی ای ـــع مال ـــن مناب در تامی
ـــانات  ـــامانی و نوس ـــا، نابس ـــم ه ـــی از تحری ـــای ناش ـــه ه ـــارها و هزین ـــش فش افزای
ـــد  ـــه، مانن ـــواد اولی ـــژه قیمـــت ارز و بهـــای م ـــه وی ـــا ب ـــی قیمـــت ه ـــش بین ـــل پی غیرقاب
ـــف  ـــد تضعی ـــا رون ـــد ت ـــرار ش ـــرق تک ـــت ب ـــم در صنع ـــاز ه ـــته ب ـــال گذش ـــد س چن

ـــد.  ـــدا کن ـــه پی ـــتری ادام ـــتاب بیش ـــا ش ـــی ب ـــش خصوص بخ
ـــش  ـــای پی ـــت ه ـــه ظرفی ـــه ب ـــا توج ـــه 1401 و ب ـــب بودج ـــتانه تصوی ـــه در آس اگرچ
بینـــی شـــده بـــرای صنعـــت بـــرق و همچنیـــن رونـــد امیـــدوار کننـــده مذاکـــرات، 
شـــاید بتـــوان امیـــد بیشـــتری بـــه بهبـــود شـــرایط در ســـال آینـــده داشـــت امـــا واقعیـــت 
ـــی  ـــا طولان ـــروژه هایـــش کـــه عمدت ـــه دلیـــل جنـــس پ ـــرق ب ایـــن اســـت کـــه صنعـــت ب
ـــر  ـــه ناگزی ـــادی دارد و البت ـــه زی ـــران عقـــب ماندگـــی هـــا فاصل ـــا جب مـــدت هســـتند، ت

ـــد.  ـــی کن ـــش بین ـــم پی ـــن مه ـــرای ای ـــز ب ـــی را نی ـــل توجه ـــی قاب ـــع مال ـــت مناب اس

بـــه همیـــن دلیـــل اســـت کـــه بســـیاری از کارشناســـان معتقدنـــد امـــکان حـــل مســـاله 
ـــال  ـــرق در س ـــرف ب ـــد و مص ـــزان تولی ـــن می ـــه بی ـــران فاصل ـــا و جب ـــی ه خاموش
ـــا  ـــم ب ـــار 1401 را ه ـــک ب ـــت پی ـــر اس ـــران ناگزی ـــت و ای ـــدک اس ـــیار ان ـــده بس آین
ـــرای صنایـــع بـــزرگ پشـــت  ـــه ویـــژه ب ـــا اعمـــال محدودیـــت مصـــرف ب خاموشـــی ی

ـــت.  ـــد گذاش ـــر خواه س
ـــای  ـــق درآمده ـــا، تحق ـــم ه ـــار تحری ـــش فش ـــورت کاه ـــه در ص ـــده البت ـــال آین س
نفتـــی پیـــش بینـــی شـــده در بودجـــه ســـالانه، ایجـــاد امـــکان مبـــادلات بیـــن المللـــی، 
افزایـــش صـــادرات و تســـهیل واردات مـــواد اولیـــه، تحقـــق منابـــع درآمـــدی وزارت 
ـــی  ـــت، م ـــن صنع ـــر ای ـــم ب ـــود حاک ـــی از رک ـــع بخش ـــه 1401 و رف ـــرو در بودج نی

ـــد.  ـــور باش ـــرق کش ـــت ب ـــالان صنع ـــرای فع ـــری ب ـــش ت ـــم چال ـــال ک ـــد س توان
ـــن  ـــاختی ای ـــای زیرس ـــروژه ه ـــی پ ـــن مال ـــای تامی ـــیوه ه ـــری در ش ـــن بازنگ همچنی
صنعـــت بـــه ویـــژه بـــا اتـــکا بـــه ظرفیـــت هـــای پیـــش بینـــی شـــده در بودجـــه 
ـــمت  ـــه س ـــرق ب ـــت ب ـــای صنع ـــب و کاره ـــت کس ـــن حرک ـــده و همچنی ـــال آین س
ـــه 1401 را  ـــت ک ـــی اس ـــادرات، اقدامات ـــوزه ص ـــژه در ح ـــه وی ـــد ب ـــای جدی بازاره

ـــد.  ـــی کن ـــل م ـــرق تبدی ـــران ب ـــرای صنعتگ ـــری ب ـــال بهت ـــه س ب
البتـــه بـــدون تردیـــد پیـــش نیـــاز تحـــولات توســـعه زا در ایـــن صنعـــت، ایجـــاد یـــک 
ـــی  ـــی و دولت ـــای خصوص ـــش ه ـــن بخ ـــد بی ـــی و هدفمن ـــترک، عقلای ـــان مش گفتم
ـــدگان  ـــوان نماین ـــه عن ـــی ب ـــش خصوص ـــای بخ ـــکل ه ـــا تش ـــری ب ـــت. همفک اس
فعـــالان ایـــن صنعـــت بایـــد از مرحلـــه جلســـات و نشســـت هـــا، بـــه تاثیرگـــذاری بـــر 
ـــر ایـــن صـــورت  ـــم ســـازی هـــا و سیاســـتگذاری هـــا برســـد. چـــرا کـــه در غی تصمی
ـــی  ـــال م ـــری دنب ـــی نگ ـــا بخش ـــا ب ـــه غالب ـــره ای ک ـــای جزی ـــری ه ـــات و پیگی اقدام
ـــه  ـــد، بلک ـــی کن ـــن نم ـــاختی را تامی ـــت زیرس ـــن صنع ـــع ای ـــا مناف ـــه تنه ـــوند، ن ش
ـــد کلان،  ـــه در بع ـــود ک ـــی ش ـــر م ـــی منج ـــام اقدامات ـــا انج ـــات ی ـــاذ تصمیم ـــه اتخ ب

ـــد.  ـــی کن ـــی اش دور م ـــع احتمال ـــا از مناف ـــرده و ی ـــرر ک ـــرق را متض ـــت ب صنع
ـــان  ـــد، همچن ـــرن جدی ـــن ق ـــال آغازی ـــال 1400 و در س ـــان س ـــرق در پای ـــت ب صنع
گرفتـــار بحـــران اســـت و قـــرار نیســـت هیـــچ اتفـــاق تـــازه ای در خـــارج از چارچـــوب 
ایـــن صنعـــت بـــزرگ رخ دهـــد. آنچـــه کـــه در نهایـــت بـــرق را از پنجـــه ایـــن بحـــران 
ـــران آن  ـــه بازیگ ـــن هم ـــر بی ـــارکت موث ـــد داد، مش ـــات خواه ـــداد نج ـــای پرتع ه
اســـت. اگـــر ایـــن مشـــارکت بـــه شـــکلی موثـــر و عمیـــق اتفـــاق بیفتـــد، قطعـــا 
آینـــده ایـــن صنعـــت امیدبخـــش تـــر خواهـــد بـــود، در غیـــر ایـــن صـــورت بحرانـــی 
کـــه امســـال در قامـــت خاموشـــی هـــای گســـترده خـــودش را نجـــات داد، بـــه زودی 
موریانـــه وار بـــه جـــان ریشـــه هـــای ایـــن صنعـــت خواهـــد افتـــاد و ظرفیـــت 

ـــرد.  ـــد ب ـــان خواه ـــش را از می های
ـــر، ســـبزتر  ـــرق ســـالی بهت ـــزرگ صنعـــت ب ـــواده ب ـــرای خان ـــه ســـال 1401 ب ـــد ک امی
ــق و  ــدای رونـ ــا و ابتـ ــان کابـــوس کرونـ ــه پایـ ــاز آن بـ ــد و آغـ ــر باشـ و پرامیدتـ

شـــکوفایی در اقتصـــاد و صنعـــت کشـــور تبدیـــل شـــود 

امیدهای سالی 
که در راه است

جانشین سردبیرسمیه کاظم زاده
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سرنوشــــــــــــــــت 
سرنوشــــــــــــــــت برق در بودجــــــــــــــه

برق در بودجــــــــــــــه
سرنوشــــــــــــــــت 
برق در بودجــــــــــــــه

بودجـــه 1401 کـــه ایـــن روزهـــا لایحـــه اش در مجلـــس شـــورای پرونده
اســـلامی در حـــال بررســـی اســـت، سرنوشـــت مالـــی یـــک ســـال 
ــه  ــرای همـ ــت بـ ــن جهـ ــد و از ایـ ــی کنـ ــخص مـ ــور را مشـ ــده کشـ آینـ
ــود  ــن وجـ ــا ایـ ــت. بـ ــوردار اسـ ــدی برخـ ــی کلیـ ــا از اهمیتـ ــوزه هـ حـ
بودجـــه بـــرای صنایـــع زیرســـاختی نظیـــر بـــرق کـــه بـــرای خـــروج از 
رکـــود و تعریـــف پـــروژه هـــای جدیـــد، بیـــش از هـــر چیـــز بـــه منابـــع 
مالـــی دولتـــی وابســـته اســـت، حیاتـــی تـــر و تعییـــن کننـــده تـــر اســـت. 
ـــار  ـــرق هـــر ســـاله در فصـــل بودجـــه در کن ـــالان صنعـــت ب ـــل فع ـــه همیـــن دلی ب
ـــه  ـــبت ب ـــت را نس ـــه مل ـــی خان ـــد، اهال ـــی کنن ـــلاش م ـــر ت ـــرو و توانی وزارت نی
ـــرای  ـــه را ب ـــرده و زمین ـــر ک ـــت آگاه ت ـــن صنع ـــوار ای ـــی و دش ـــرایط بحران ش
ـــم  ـــت فراه ـــن صنع ـــه ای ـــف بودج ـــاط ضع ـــش نق ـــا و کاه ـــت ه ـــت ظرفی تقوی
ـــه شـــکلی تفصیلـــی بررســـی و  ـــرق ب کننـــد. در ایـــن مجـــال، بودجـــه صنعـــت ب
نظـــرات کارشناســـان امـــر در ایـــن خصـــوص اخـــذ شـــده اســـت. ایـــن پرونـــده 
ـــه 1401 دارد. ـــه بودج ـــرق در لایح ـــت ب ـــهم صنع ـــه س ـــه ب ـــه جانب ـــی هم نگاه
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کمیسـیون انرژی و مرکز پژوهش های اتـاق بازرگانی، 
همـکاری  بـا  ایـران  کشـاورزی  و  معـادن  صنایـع، 
سـندیکای صنعت برق ایران و سـندیکای شرکت های 
تولیدکننـده برق، گزارشـی بـا موضوع بخـش برق در 
لایحه بودجه سـال 1401 کل کشـور تهیه و پیشـنهادات 
بخـش خصوصـی را بـرای بهبـود بودجه ایـن صنعت 
در طـول سـال آتـی مطـرح کـرده اسـت. در ایـن 
نگاشـت خلاصه ای از این گزارش آورده شـده است: 

مقدمه
صنعـــت بـــرق ایـــران بـــه دلایـــل ســـاختاری از جملـــه قیمت گـــذاری دولتـــی، انحصـــار تجـــارت 
بـــرق و شـــبکه ای بـــودن زیرســـاختی آن، کامـــلا متاثـــر از سیاســـت های مالـــی دولـــت بـــوده و 
ـــی و مصـــارف  ـــع مال ـــرو در ســـاختار مناب ـــژه وزارت نی ـــت و بوی ـــرد دول ـــه رویک ـــتگی ب توســـعه آن بس
ـــان  ـــال 1400 نش ـــتان س ـــی های تابس ـــران خاموش ـــه بح ـــه ب ـــا توج ـــئله ب ـــن مس ـــت دارد. ای ـــن صنع ای
ــعه  ــد در توسـ ــدازه می توانـ ــه انـ ــرو چـ ــت و وزارت نیـ ــی دولـ ــت های مالـ ــه سیاسـ ــد کـ می دهـ
ـــور  ـــاد کش ـــتراتژیک اقتص ـــی و اس ـــش حیات ـــن بخ ـــادی ای ـــت اقتص ـــا وضعی ـــب ب ـــوازن و متناس مت
ـــته   ـــای گذش ـــال ه ـــت در س ـــی دول ـــت مال ـــر سیاس ـــی ب ـــرور اجمال ـــک م ـــد. در ی ـــذار باش ـــر گ اث

می تـــوان بـــه مـــوارد زیـــر اشـــاره کـــرد:

ـــورد 	  ـــع م ـــدن مناب ـــه نش ـــر گرفت ـــرق و در نظ ـــت ب ـــارف صنع ـــع و مص ـــان مناب ـــوازن می ـــدم ت ع
ـــروش  ـــده ف ـــام ش ـــت تم ـــی و قیم ـــت تکلیف ـــاوت قیم ـــه التف ـــا ب ـــص م ـــرای تخصی ـــاز ب نی
ـــر  ـــغ ب ـــی بال ـــه بده ـــر ب ـــه منج ـــه 1401( ک ـــه بودج ـــه لایح ـــه )از جمل ـــن بودج ـــرق در قوانی ب
ـــت  ـــده اس ـــرق ش ـــت ب ـــی صنع ـــالان خصوص ـــه فع ـــرو ب ـــی وزارت نی ـــارد تومان ـــزار میلی 40 ه
و کاهـــش قـــدرت نقدینگـــی و تـــوان مالـــی واحدهـــای تولیـــدی را بـــرای انجـــام مخـــارج 
ـــداری  ـــرات و نگه ـــع تعمی ـــه موق ـــام ب ـــی و انج ـــی و بانک ـــای مالیات ـــت بدهی ه ـــاری، پرداخ ج
نیروگاه هـــا بـــه همـــراه داشـــته اســـت و از دیگـــر تبعـــات آن عـــدم پذیـــرش دســـتگاه های 

ـــت.  ـــوده اس ـــرکت ها ب ـــرای ش ـــی ب ـــنادی ریال ـــار اس ـــایش اعتب ـــه گش ـــی ب اجرای
عـــدم ثبـــات اقتصـــادی و نوســـانات ارزی کـــه ریســـک های تامیـــن مالـــی و ســـرمایه گذاری 	 

ـــرای  ـــی ب ـــش خصوص ـــارکت بخ ـــه مش ـــش داده و در نتیج ـــت را افزای ـــن صنع ـــعه ای ـــرای توس ب
ـــت ـــده اس ـــی ش ـــرمایه گذاری نزول ـــد س ـــش داده و  رون ـــت را کاه ـــن صنع ـــرمایه گذاری در ای س

ـــرق 	  ـــی بخـــش ب ـــای عمران ـــل طرح ه ـــرای تعدی ـــای مناســـب ب ـــاز و کاره ـــدم وجـــود س ع
کـــه موجـــب توقـــف تعـــداد زیـــادی از طرح هـــای توســـعه ای شـــده اســـت  )موانـــع 
ـــای  ـــل قرارداده ـــع تعدی ـــه مان ـــال 1356 ک ـــه س ـــون بودج ـــره 80 قان ـــط تبص ـــی مرتب قانون

ـــت( ـــده اس ـــروژه ش ـــرای پ ـــای اج ـــه ه ـــش هزین ـــا افزای ـــب ب ـــت متناس ـــن صنع ای
سیاســـت  عرضـــه یارانـــه ای )یارانـــه پنهـــان( بـــرق بـــه صنایـــع بـــزرگ و پرمصـــرف بـــدون 	 

ـــری  ـــب کس ـــه موج ـــدگان ک ـــرف کنن ـــا مص ـــت و ی ـــوی دول ـــاوت آن از س ـــه التف ـــت ماب پرداخ
مالـــی ده هـــزار میلیـــارد تومانـــی بخـــش بـــرق می شـــود.  

ـــت اســـت  ـــی دول ـــای مال ـــن ســـند سیاســـت ه ـــت، مهم تری ـــه لایحـــه بودجـــه ســـنواتی دول از آنجـــا ک
ـــال 1401  ـــت در س ـــن صنع ـــه ای ـــد ک ـــان ده ـــد نش ـــرق، می توان ـــش ب ـــه بخ ـــاختار بودج ـــی س بررس
ـــن بخـــش  ـــالان اقتصـــادی ای ـــرای فع ـــات آن ب ـــوده و تبع ـــی مواجـــه ب ـــر مال ـــی از نظ ـــا چـــه مخاطرات ب
ـــش  ـــنواتی در بخ ـــه س ـــاختار بودج ـــی س ـــا بررس ـــزارش ب ـــن گ ـــن رو در ای ـــود.  از ای ـــد ب ـــه خواه چ
ـــرق در لایحـــه بودجـــه ســـال 1401،  ـــت بخـــش ب ـــود وضعی ـــه منظـــور اصـــلاح و بهب ـــرژی، ب ـــرق و ان ب

ـــت.  ـــده اس ـــه ش ـــنهادهایی ارائ پیش

جــــــــ د بو
بـــــــ ــــه 
ـرق از  دریچـ
ــــه آمــــار
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تحلیل ساختار لایحه بودجه کل کشور
ـــش  ـــی و ش ـــر س ـــغ ب ـــارف بال ـــع و مص ـــث مناب ـــور از حی ـــال 1401 کل کش ـــه س ـــه بودج لایح
ـــت  ـــت و هش ـــصد و بیس ـــارد و شش ـــار میلی ـــد و چه ـــزار و هفتص ـــیصد و ده ه ـــون و س میلی
ـــال 1400،   ـــه س ـــون بودج ـــه قان ـــبت ب ـــه نس ـــت ک ـــال اس ـــون ) 36,310,704,628,000,000 ( ری میلی
ـــرح  ـــه ش ـــال 1401 ب ـــه ای س ـــع بودج ـــرات در مناب ـــایر تغیی ـــت. س ـــته اس ـــد داش ـــد رش 26 درص

ـــت. ـــدول 1 اس ج

جدول1- مقایسه منابع بودجه کل کشور در لایحه بودجه 1401 و قانون بودجه 1400

ماخذ: لایحه بودجه 1401 و قانون بودجه 1400

نمودار 1- منابع بودجه سال 1401

ماخذ: محاسبات بر مبنای لایحه بودجه سال 1401 

نمودار 2- تغییرات بودجه سال 1401 نسبت به 1400

ماخذ: محاسبات بر مبنای لایحه بودجه سال 1401 

میزان تغییر سال 1401- میلیون ریال سال 1400- میلیون ریال شرح

%26 36,310,704,628 28,823,398,457 بودجه کل کشور از حیث منابع و مصارف

%9.5 15,052,396,113 13,737,699,268 منابع و مصارف بودجه عمومی کشور

%7 13,720,000,000 12,779,209,356 منابع عمومی

%39 1,332,396,113 958,489,912 درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی

%42 22,314,079,318 15,713,217,843 بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

منابـــع بودجـــه ســـال 1401 بـــه ترتیـــب )ازنظـــر میـــزان( متشـــکل از درآمدهـــای مالیاتـــی و 
ـــودار  ـــه در نم ـــت ک ـــوال و طرح هاس ـــذاری ام ـــی و واگ ـــروش اوراق مال ـــت، ف ـــروش نف ـــی، ف گمرک

ـــت. ـــده اس ـــان داده  ش )1( نش

ـــال 1401 	  ـــه س ـــا در بودج ـــت، درآمده ـــده اس ـــخص ش ـــودار 2 مش ـــه در نم ـــور ک همان ط
ـــرات  ـــده تغیی ـــه عم ـــی اســـت ک ـــن در حال ـــد شـــد. ای ـــه ســـال 1400 بیشـــتر خواه ـــبت ب نس
ـــر سیاســـت های  ـــر تغیی ـــه بیانگ ـــوده ک ـــی ب ـــی و گمرک ـــای مالیات ـــدی از درآمده ـــع درآم مناب
ـــر  ـــه تاثی ـــات اســـت ک ـــق افزایـــش مالی ـــری بودجـــه از طری ـــران کس ـــت جهـــت جب ـــی دول مال
ـــی  ـــان م ـــا نش ـــرآورد ه ـــت. )ب ـــد داش ـــی خواه ـــش خصوص ـــای بخ ـــر فعالیته ـــتقیمی ب مس
ـــه  ـــبت ب ـــه 1401 نس ـــه بودج ـــی در لایح ـــص مل ـــد ناخال ـــه تولی ـــات ب ـــبت مالی ـــد نس ده
ـــه 1401(  ـــه بودج ـــه 6/9 در لایح ـــال 1399 ب ـــت 5/4 در س ـــی اس ـــته افزایش ـــال گذش دو س

ـــن  ـــه ای ـــت بلک ـــد یاف ـــش نخواه ـــتقراض افزای ـــروش اوراق و اس ـــل از ف ـــع حاص ـــن مناب همچنی
ـــع  ـــرای مناب ـــر ب ـــوی دیگ ـــت. از س ـــده اس ـــال 1400 کاهن ـــه س ـــبت ب ـــه 1401 نس ـــع در بودج مناب
ـــی  ـــر محسوس ـــال 1401 تغیی ـــه س ـــه بودج ـــت و گاز در لایح ـــروش نف ـــل از ف ـــدی حاص درآم

پیش بینـــی  نشـــده اســـت.

ـــی در لایحـــه  مطابـــق بـــا اطلاعـــات منـــدرج در لایحـــه بودجـــه، انتشـــار اوراق و در قالـــب اوراق مال
ـــر  ـــید اوراق منتش ـــه سررس ـــه ب ـــا توج ـــه ب ـــی دارد بلک ـــد منف ـــا رش ـــه تنه ـــده، ن ـــال آین ـــه س بودج
ـــه  ـــود ک ـــرآورد می ش ـــی ب ـــت منف ـــتقراض دول ـــص اس ـــلا خال ـــته عم ـــای گذش ـــال ه ـــده در س ش
ـــزار  ـــوان اب ـــزار به عن ـــن اب ـــده از ای ـــال آین ـــت در س ـــا دول ـــه نه تنه ـــت ک ـــی آن اس ـــه معن ـــن ب ای
ـــیر  ـــزار را در مس ـــن اب ـــه ای ـــرد بلک ـــد ب ـــره نخواه ـــت به ـــعه صنع ـــا و توس ـــی طرح ه ـــن مال تأمی

ـــرد.  ـــد ک ـــتفاده خواه ـــود اس ـــدات خ ـــون و تعه ـــویه دی تس
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ـــون  ـــبت قان ـــه نس ـــه 1401 ب ـــه بودج ـــت در لایح ـــی دول ـــارف عموم ـــد مص ـــد رش ـــکل 3، رون ش
بودجـــه 1400 را نشـــان می دهـــد. همانطـــور کـــه مشـــاهده می شـــود دولـــت مخـــارج خـــود 
ـــک  ـــهم تمل ـــه س ـــه طوریک ـــش داده ب ـــا افزای ـــش ه ـــایر بخ ـــش از س ـــی بی ـــش عمران را در بخ
ـــه  ـــون 1400 ب ـــد در قان ـــور از 13 درص ـــی کش ـــه عموم ـــارف بودج ـــرمایه ای از مص ـــای س دارایی ه

ـــت.  ـــه اس ـــش یافت ـــه 1401 افزای ـــد در لایح 17 درص

نمودار 3- روند رشد مصارف عمومی دولت در لایحه 1401 به نسبت قانون 1400

ماخذ: لایحه بودجه 1401 و قانون بودجه 1400

نمودار 4- بودجه عمومی وزارت نیرو در سال های 1399، 1400 و 1401

ماخذ: محاسبات بر مبنای لایحه بودجه سال 1401 

بودجه وزارت نیرو
بودجـــه وزارت نیـــرو ماننـــد ســـایر دســـتگاه های اجرایـــی کشـــور، متشـــکل از دو بخـــش 
ـــرق  ـــش ب ـــه بخ ـــه بودج ـــه ک ـــا آنچ ـــت. ام ـــی اس ـــرکت های دولت ـــه ش ـــی و بودج ـــه عموم بودج
ـــش  ـــن بخ ـــه ای ای ـــاختار بودج ـــد، س ـــز می کن ـــور متمای ـــادی کش ـــای اقتص ـــایر بخش ه را از س

ـــت.  اس
ـــت.  ـــده اس ـــخص ش ـــرو مش ـــی وزارت نی ـــه عموم ـــش  در بودج ـــر بخ ـــهم ه ـــودار  4 س در نم
ـــه  ـــان در لایح ـــارد توم ـــه 5627 میلی ـــان در ســـال 1400 ب ـــارد توم ـــرق از 2490 میلی ســـهم بخـــش ب
ـــر  ـــه نمـــودار نشـــان می دهـــد، ه ـــود همانطـــور ک ـــن وج ـــا ای ـــه اســـت. ب بودجـــه 1401 افزایـــش یافت
ـــود.  ـــص داده می ش ـــش آب تخصی ـــه بخ ـــرو ب ـــی وزارت نی ـــه عموم ـــی بودج ـــهم اصل ـــاله س س
ـــرکت های  ـــرمایه ای ش ـــای س ـــک دارایی ه ـــه تمل ـــن بودج ـــت در تامی ـــی دول ـــع عموم ـــهم مناب س
ـــد،  ـــص می یاب ـــت تخصی ـــن صنع ـــی ای ـــارج عمران ـــه مخ ـــه ب ـــرق ک ـــت ب ـــه صنع ـــر مجموع زی
ـــردد  ـــر نمی گ ـــن محـــل میس ـــرق از ای ـــی عمـــلا رشـــد و توســـعه صنعـــت ب 1 درصـــد اســـت یعن
ـــی  ـــن مال ـــکان تامی ـــه ام ـــت ک ـــه اس ـــکام بودج ـــی در اح ـــن راهکارهای ـــر گرفت ـــد در نظ و نیازمن
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درصد رشد

هزینه هاتملک دارایی های سرمایه ایتملک دارایی های مالیاز محل درآمدهای اختصاصی

ـــم آورد. ـــت را فراه ـــن صنع ـــه ای ـــی ب ـــرمایه های خصوص ـــذب س ـــرکتی و ج ش
ــه  ــت و  بودجـ ــی اسـ ــه عمومـ ــه بودجـ ــدود بـ ــًا محـ ــس صرفـ ــارت مجلـ ــه نظـ ــا کـ ازآنجـ
ـــع  ـــار مجم ـــب آن در اختی ـــه تصوی ـــد ک ـــروی می کن ـــارت پی ـــون تج ـــی از قان ـــرکت های دولت ش
ــلًا ازنظـــر  عمومـــی ایـــن شـــرکت ها اســـت، می تـــوان نتیجـــه گرفـــت لایحـــه بودجـــه عمـ
ـــدارد  ـــرق ن ـــرمایه ای و توســـعه ای صنعـــت ب ـــر اقتصـــاد بخـــش س ـــتقیمی ب ـــر مس ـــه ای، تأثی بودج
ـــت  ـــی مدیری ـــادر تخصص ـــرکت های م ـــط ش ـــرمایه گذاری آن توس ـــی و س ـــن مال ـــد تأمی و فراین
می شـــود. امـــا لایحـــه بودجـــه ســـنواتی دولـــت از منظـــر مجوزهایـــی کـــه بـــه شـــرکت های 
دولتـــی بـــرای جـــذب ســـرمایه گذاری و تأمیـــن مالـــی می دهـــد می توانـــد اثرگـــذار باشـــد. 
ـــرکتی،  ـــق بودجـــه ش ـــی از طری ـــن مال ـــد تأمی ـــرای توســـعه، نیازمن ـــرق ب ـــر بخـــش ب به عبارت دیگ
ـــازار  ـــی(، ب ـــع شـــبکه بانک ـــی و مناب ـــدوق توســـعه مل ـــع صن ـــی، مناب ـــهیلات دولت ـــول )تس ـــازار پ ب
ـــرای  ـــای لازم ب ـــه مجوزه ـــود ک ـــد ب ـــی خواه ـــی- خصوص ـــش عموم ـــارکت بخ ـــرمایه و مش س
اســـتفاده از ایـــن منابـــع از طریـــق بودجـــه در اختیـــار وزارت نیـــرو قـــرار می گیـــرد. بدیهـــی 
ـــرکتی(،  ـــه ش ـــرو )بودج ـــای وزارت نی ـــر از درآمده ـــع غی ـــرمایه گذاری از مناب ـــاز س ـــت پیش نی اس
توجیه پذیـــری طرح هـــا از طریـــق افزایـــش قیمـــت فـــروش بـــرق و نزدیـــک شـــدن آن بـــه 

ـــت. ـــرق اس ـــاد ب ـــاختار اقتص ـــلاح س ـــا اص ـــی و ی ـــای واقع قیمت ه
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مجمـــوع منابـــع پیش بینی شـــده بـــرای طرح هـــای تملـــک دارایـــی ســـرمایه ای بخـــش بـــرق 
ـــت  ـــان اس ـــارد توم ـــزار میلی ـــدود 30 ه ـــال 1401ح ـــه س ـــه بودج ـــی، در لایح ـــرکت های دولت در ش
کـــه نســـبت بـــه ســـال 1400 حـــدود 28 درصـــد رشـــد را نشـــان می دهـــد. منابـــع طرح هـــای 
ـــان  ـــودار 5 نش ـــال در نم ـــد و انتق ـــک تولی ـــه تفکی ـــرق ب ـــش ب ـــرمایه ای بخ ـــی س ـــک دارای تمل
ـــال  ـــع در س ـــوق توزی ـــال و ف ـــش انتق ـــعه ای بخ ـــای توس ـــه طرح ه ـــت. بودج ـــده اس داده ش
ــرمایه های  ــد سـ ــه 66 درصـ ــده کـ ــان پیش بینی شـ ــارد تومـ ــزار میلیـ ــدود 20 هـ 1401 حـ

ــرق اســـت. ــده بخـــش بـ پیش بینی شـ

ـــای  ـــرای طرح ه ـــده ب ـــع پیش بینی ش ـــوع مناب ـــرق از مجم ـــد ب ـــش  تولی ـــهم بخ ـــن س همچنی
ـــب  ـــر حس ـــه ب ـــت ک ـــان اس ـــارد توم ـــزار میلی ـــرق 10 ه ـــش ب ـــرمایه ای کل بخ ـــی س ـــک دارای تمل
ـــت  ـــی اس ـــن در حال ـــد. ای ـــص نمی یاب ـــز تخصی ـــل نی ـــور کام ـــه ط ـــته ب ـــال گذش ـــات س تجربی
ـــم و  ـــای پنج ـــه در برنامه ه ـــت ک ـــگاوات ظرفی ـــالانه 5000 م ـــش س ـــرای افزای ـــرق ب ـــد ب ـــه تولی ک
ـــزار  ـــر 80 ه ـــغ ب ـــی بال ـــع مال ـــه مناب ـــاز ب ـــالانه نی ـــت، س ـــده اس ـــذاری ش ـــعه هدف گ ـــم توس شش
ـــا  ـــه ب ـــور ک ـــدار کش ـــرق پای ـــن ب ـــه تامی ـــورو( دارد. در نتیج ـــون ی ـــان )2750 میلی ـــارد توم میلی
افزایـــش مناســـب ظرفیت هـــای تولیـــدی محقـــق می شـــود، نیازمنـــد جـــذب ســـرمایه های 
ـــی  ـــارکت عموم ـــای مش ـــدد الگوه ـــق مج ـــا و رون ـــعه نیروگاه ه ـــاخت و توس ـــه س ـــی ب خصوص
ـــی  ـــد اصلاحات ـــاله نیازمن ـــن مس ـــت. ای ـــرق اس ـــد ب ـــای تولی ـــداث نیروگاه ه ـــی در اح -  خصوص
ـــیر اصـــلاح احـــکام بودجـــه  ـــا از مس ـــی از آن ه ـــی شـــدن برخ ـــه اجرای ـــرق اســـت ک در صنعـــت ب

ـــت.  ـــده اس ـــه ش ـــا پرداخت ـــه آن ه ـــزارش ب ـــارم گ ـــش چه ـــه در بخ ـــود ک ـــر می ش میس

ـــط  ـــدی، متوس ـــش 44 درص ـــی افزای ـــش برقآب ـــرق در بخ ـــد ب ـــد تولی ـــه واح ـــط هزین ـــرای متوس ب
ـــدی،  ـــش 67 درص ـــده افزای ـــد پراکن ـــش تولی ـــی در بخ ـــش خصوص ـــرق از بخ ـــد ب ـــه خری هزین
ـــرکت مدیریـــت شـــبکه( رشـــد 70 درصـــدی  ـــرق )ش ـــازار ب ـــت ب ـــه مدیری بهـــای تمـــام شـــده برنام
ـــدی  ـــد 90 درص ـــه ای( رش ـــرق منطق ـــای ب ـــرکت ه ـــرق )ش ـــال ب ـــه انتق ـــده برنام ـــام ش ـــای تم و به
ـــوق  ـــام ف ـــه 1399، ارق ـــبت لایح ـــه نس ـــه 1400 ب ـــد لایح ـــبت رش ـــه نس ـــه ب ـــت ک ـــده اس ـــده ش دی

ـــت  ـــه اس ـــل توج قاب

جدول2 -  مقایسه بودجه شرکت های زیرمجموعه صنعت برق بر حسب برنامه، فعالیت و بهای تمام شده مقایسه لایحه 1401 با قانون 1400

ماخذ: پیوست 3 از لایحه بودجه 1401 و قانون بودجه 1400
نمودار 5 - منابع طرح های تملک دارایی سرمایه ای بخش برق به تفکیک تولید و انتقال

ماخذ: محاسبات بر مبنای لایحه بودجه سال 1401 
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ـــت  ـــای صنع ـــه در برنامه ه ـــه بودج ـــت 3 لایح ـــاس پیوس ـــر اس ـــه ب ـــورت گرفت ـــی ص در بررس
ـــت: ـــدول 2 اس ـــرح ج ـــه ش ـــه ب ـــود ک ـــاهده می ش ـــی مش ـــز تغییرات ـــرق نی ب
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بودجه برق

آنچه که هست
 آنچه که باید باشد

لایحه بودجه 1401 به مجلس شـورای اسـلامی 
تقدیـم شـده و کلیـات آن بـه تصویب رسـیده 
اسـت. بررسـی جایـگاه صنعـت بـرق و احکام 
مرتبـط با این صنعت، تصویر نسـبتا روشـن تری 
از فضـای مالـی بـرق در طـول سـال آینـده 
ایجـاد مـی کنـد. در این نگاشـت که بخشـی از 
گزارشـی اسـت کـه به همـت کمیسـیون انرژی 
و مرکـز پژوهـش هـای اتـاق بازرگانی ایـران و 
بـا همکاری سـندیکای صنعت برق و سـندیکای 
شـرکت هـای تولیدکننـده بـرق تهیـه شـده، 
احـکام لایحـه بودجـه سـال 1401 بررسـی و 
نقـاط قـوت و ضعـف آن ارزیابی شـده اسـت.

استفاده از نفت برای ایفای تعهدات قراردادهای بیع متقابل و مطالبات فعالان 
خصوصی صنعت برق )تبصره 1(

در بنـــد )ی( تبصـــره 1 قانـــون بودجـــه ســـال 1400 ظرفیت هایـــی بـــرای تســـویه بدهی هـــای دولـــت از 
ـــده  ـــذف ش ـــه 1401 ح ـــه در لایح ـــود ک ـــده ب ـــه ش ـــر گرفت ـــر در نظ ـــرح زی ـــه ش ـــام ب ـــت خ ـــا نف ـــر ب ـــق تهات طری

ـــت. اس
ـــتگاه های  ـــت  دس ـــورت درخواس ـــران درص ـــت ای ـــی نف ـــرکت مل ـــق ش ـــت از طری ـــف اس ـــت مکل ـــد )ی(: دول بن
ـــی  ـــی قطع ـــص بده ـــال از خال ـــارد )900.000.000.000.000( ری ـــزار میلی ـــد ه ـــغ نهص ـــا مبل ـــط ت ـــی ذی رب اجرائ
ـــام  )ره( و  ـــان ام ـــی فرم ـــتاد اجرائ ـــتضعفان، س ـــاد مس ـــی، بنی ـــی، تعاون ـــی، حقوق ـــخاص حقیق ـــه اش ـــود ب خ
بخش هـــای خصوصـــی کـــه در چهارچـــوب قوانیـــن تـــا پایـــان ســـال 1399 ایجـــاد شـــده و همچنیـــن 
ـــی و  ـــی، دفاع ـــای عمران ـــه طرح ه ـــوط ب ـــدات مرب ـــت تعه ـــه پرداخ ـــون از جمل ـــن قان ـــف ای ـــرای تکالی اج
ـــر اســـاس قیمـــت  ـــه ایـــن اشـــخاص ب ـــی ب ـــات گازی صادرات هســـته ای از محـــل تحویـــل نفـــت خـــام و میعان
ـــی دولـــت و براســـاس  ـــع و مصـــارف عموم ـــران تســـویه و از طریـــق مناب ـــی نفـــت ای ـــی شـــرکت مل روز صادرات

ـــد. ـــاب کن ـــال حس ـــور، اعم ـــه داری کل کش ـــا خزان ـــون ب ـــن قان ـــماره )21( ای ـــدول ش ج
ـــت و  ـــره نیس ـــن تبص ـــد )ب( ای ـــده در بن ـــن ش ـــقف تعیی ـــدن س ـــی ش ـــه اجرائ ـــوط ب ـــم من ـــن حک ـــرای ای اج
ـــی،  ـــخاص حقیق ـــای اش ـــورت تقاض ـــن در ص ـــت. همچنی ـــور اس ـــد مذک ـــدرج در بن ـــقف من ـــر س ـــازاد ب م
ـــال  ـــاه س ـــر از خردادم ـــید زودت ـــا سررس ـــلامی ب ـــی اس ـــواع اوراق مال ـــی دارای ان ـــی و خصوص ـــی، تعاون حقوق
ـــت  ـــل نف ـــق تحوی ـــال از طری ـــارد )150000000000000( ری ـــزار میلی ـــاه ه ـــد و پنج ـــقف یکص ـــا س 1400، ت
ـــد.  ـــویه نمای ـــا قیمـــت روز صـــادرات تس ـــزان ارزش اســـمی اوراق ب ـــه می ـــن اشـــخاص ب ـــه ای ـــی ب خـــام صادرات
ـــت  ـــت پرداخ ـــد )38%( جه ـــت درص ـــی و هش ـــادل س ـــد مع ـــن بن ـــازوکار ای ـــتفاده از س ـــزان اس ـــا می ـــب ب متناس
ـــت  ـــی نف ـــرکت مل ـــهم ش ـــوان س ـــه عن ـــد )14.5%( ب ـــم درص ـــارده و نی ـــی و چه ـــعه مل ـــدوق توس ـــهم صن س

ـــرد. ـــرار می گی ـــا ق ـــار آن ه ـــر در اختی ـــه  غی ـــال ب ـــل انتق ـــت قاب ـــل نف ـــه تحوی ـــران، حوال ای
ـــای  ـــکاری وزارتخانه ه ـــا هم ـــور ب ـــه کش ـــه و بودج ـــازمان برنام ـــنهاد س ـــه پیش ـــد ب ـــن بن ـــی ای ـــه اجرائ آیین نام
ـــه  ـــارت ب ـــدن و تج ـــت، مع ـــی و صنع ـــادی و دارای ـــور اقتص ـــلح، ام ـــای مس ـــتیبانی نیروه ـــاع و پش ـــت، دف نف

ـــد. ـــران می رس ـــأت وزی ـــب هی تصوی

مشارکت با بخش خصوصی -  غیردولتی برای اجرای طرح ها )تبصره 4(
ـــاره  ـــا اش ـــرای طرح ه ـــرای اج ـــی ب ـــر دولت ـــی غی ـــش خصوص ـــا بخ ـــارکت ب ـــوع مش ـــه موض ـــره 4 ب  در تبص
ـــه  ـــام هرچ ـــت اتم ـــی جه ـــی- خصوص ـــارکت عموم ـــره، مش ـــن تبص ـــاد ای ـــاس مف ـــر اس ـــت. ب ـــده اس ش
ــرداری  ــاده بهره بـ ــام، آمـ ــرمایه ای )نیمه تمـ ــای سـ ــک دارایی هـ ــا( تملـ ــای )پروژه هـ ــریع تر طرح هـ سـ
ـــت از  ـــرف حمای ـــرمایه ای را ص ـــای س ـــک دارایی ه ـــارات تمل ـــرجمع اعتب ـــد از س ـــا 10 درص ـــد( ت و جدی
ـــروژه  ـــول پ ـــای محص ـــه »به ـــت ک ـــده اس ـــاره ش ـــره اش ـــن تبص ـــف ای ـــد ال ـــز 2 بن ـــد. در ج ـــا کن ـــن طرح ه ای
ـــام و  ـــررات ع ـــن و مق ـــدرج در قوانی ـــذاری من ـــمول تعرفه-گ ـــارکت از ش ـــرمایه گذاری و مش ـــرارداد س در ق

ـــد«. ـــده باش ـــن ش ـــاوت آن تأمی ـــل مابه التف ـــه از قب ـــر اینک ـــت. مگ ـــتثنی اس ـــاص مس خ
ـــتفاده از  ـــی، اس ـــی و اجتماع ـــای قانون ـــی ه ـــی و پیچیدگ ـــذاری تکلیف ـــل قیمت گ ـــه دلی ـــرق ب ـــت ب در صنع
ـــای  ـــت بدهی ه ـــه انباش ـــه ب ـــا توج ـــن ب ـــت. همچنی ـــه اس ـــش  مواج ـــا چال ـــره ب ـــن تبص ـــیل های ای پتانس
ـــد  ـــر خواه ـــی توجیه پذی ـــی در صورت ـــش خصوص ـــارکت بخ ـــی، مش ـــش خصوص ـــه بخ ـــرو ب وزارت نی
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ـــای  ـــل دارایی ه ـــی از مح ـــت واقع ـــی و قیم ـــت تکلیف ـــاوت قیم ـــرح و مابه التف ـــدی ط ـــع درآم ـــه مناب ـــد ک ش
ـــود. ـــت ش ـــت پرداخ ـــر دول نقدپذی

تأمین مالی داخلی از محل اوراق اسلامی )تبصره 5(
در تبصـــره 5 بـــه دولـــت و شـــرکت های دولتـــی اجـــازه داده  شـــده اســـت کـــه بـــرای برخـــی مصـــارف 
ـــارد  ـــزار میلی ـــقف 80 ه ـــا س ـــی ت ـــادی و مال ـــی، اقتص ـــه فن ـــای دارای توجی ـــرای طرح ه ـــف( اج ـــه، )ال ازجمل
ـــرای )ج(  ـــال و ب ـــارد ری ـــزار میلی ـــقف 860 ه ـــا س ـــه ت ـــون بودج ـــارف قان ـــی مص ـــن مال ـــرای تأمی ـــال، )ب( ب ری
ـــر  ـــال اوراق منتش ـــارد ری ـــزار میلی ـــا 100 ه ـــال 1401 ت ـــده س ـــید ش ـــود اوراق سررس ـــل و س ـــت اص بازپرداخ

ـــد. نمای
ـــه اســـلامی را  ـــود، اســـناد خزان ـــت اجـــازه داده  شـــده ب ـــه دول ـــن ب ـــر در بودجـــه 1400، همچنی ـــره متناظ در تبص
ـــکاران واگـــذار  ـــه طلب ـــال ب ـــارد )500.000.000.000( ری ـــا ســـقف پانصـــد هـــزار میلی ـــد ت ـــا حفـــظ قـــدرت خری ب
ـــان  ـــه آن ـــی ب ـــتگاه های اجرائ ـــکاران  دس ـــه طلب ـــده ب ـــی ش ـــات قطع ـــه مطالب ـــت تأدی ـــناد باب ـــن اس ـــد. ای کن
ـــه  ـــه  و بودج ـــازمان برنام ـــط س ـــادره توس ـــای ص ـــار و تخصیص ه ـــلاغ اعتب ـــاس اب ـــر اس ـــًا ب ـــذار و صرف واگ
کشـــور و از محـــل اعتبـــارات هزینـــه ای و تملـــک دارایی هـــای ســـرمایه ای صـــادر می شـــد. انتشـــار ایـــن 

ـــت. ـــده اس ـــده نش ـــه 1401 دی ـــه بودج ـــناد در لایح اس
ـــای  ـــه، بدهی ه ـــویه خزان ـــناد تس ـــق اس ـــود از طری ـــده ب ـــازه داده  ش ـــت اج ـــه دول ـــه 1400 ب ـــون بودج ـــد ز قان در بن
ـــی  ـــات عموم ـــا و مؤسس ـــی( و نهاده ـــی و خصوص ـــی )تعاون ـــی و حقوق ـــخاص حقیق ـــه اش ـــود ب ـــی خ قطع
ـــت از اشـــخاص  ـــوق دول ـــی مع ـــات قطع ـــا مطالب ـــد را ب ـــان ســـال 1399 ایجـــاد شـــده بودن ـــا پای ـــه ت ـــی ک غیردولت
ـــویه  ـــی تس ـــی -  خرج ـــورت جمع ـــال به ص ـــارد )50.000.000.000.000( ری ـــزار میلی ـــغ پنجاه ه ـــا مبل ـــور ت مزب

ـــد.  کن
ـــی و  ـــخاص حقیق ـــی اش ـــات قطع ـــود، مطالب ـــده ب ـــازه داده  ش ـــت اج ـــه دول ـــد، ب ـــن بن ـــق ای ـــن طب همچنی
ـــات  ـــن مطالب ـــد و همچنی ـــده بودن ـــاد ش ـــال 1399 ایج ـــان س ـــا پای ـــه ت ـــی ک ـــی و تعاون ـــی خصوص حقوق
نهادهـــای عمومـــی غیردولتـــی، صندوق هـــای بازنشســـتگی، بانک هـــا )ازجملـــه بابـــت یارانـــه 
ــکاران  ــا(، پیمانـ ــاری کرونـ ــیوع بیمـ ــیب دیده از شـ ــی آسـ ــای غیردولتـ ــای بخش هـ ــه بنگاه هـ ــود بـ سـ
ــی نفـــت  ــرکت ملـ ــازندگی، شـ ــیج سـ ــاء )ص(، بسـ ــازندگی خاتم الانبیـ ــرارگاه سـ ــی قـ محرومیت زدایـ
ـــه  ـــت یاران ـــا باب ـــه وزارتخانه ه ـــی تابع ـــرکت های دولت ـــز  ش ـــته و نی ـــه و وابس ـــرکت های تابع ـــران و  ش ای
ـــال 1399  ـــان س ـــا پای ـــوط ت ـــررات مرب ـــن و مق ـــوب قوانی ـــه در چهارچ ـــت ک ـــی از دول ـــای تکلیف قیمت ه
ـــات  ـــا و مؤسس ـــا بانک ه ـــزی ی ـــک مرک ـــه بان ـــده ب ـــاد ش ـــخاص ی ـــی اش ـــا بده ـــت را ب ـــده اس ـــاد ش ایج
ـــارد  ـــزار میلی ـــقف 350 ه ـــا س ـــت، ت ـــده اس ـــاد ش ـــال 1399 ایج ـــان س ـــا پای ـــه ت ـــی ک ـــر بانک ـــاری غی اعتب
ـــات  ـــا و مؤسس ـــزی، بانک ه ـــک مرک ـــه بان ـــلیم ب ـــه و تس ـــویه خزان ـــناد تس ـــار اس ـــق انتش ـــال از طری ری

ـــد. ـــویه کنن ـــی تس ـــر بانک ـــاری غی اعتب
در ســـال های گذشـــته بخشـــی از مطالبـــات بخـــش خصوصـــی صنعـــت بـــرق از وزارت نیـــرو و شـــرکت 
ـــازمان  ـــه س ـــرکت ها ب ـــن ش ـــای ای ـــر بدهی ه ـــق تهات ـــد و از طری ـــن بن ـــای ای ـــر ظرفیت ه ـــه ب ـــا تکی ـــر ب توانی
ـــای  ـــی از روش ه ـــوان یک ـــا به عن ـــن بنده ـــذف ای ـــذا ح ـــت، ل ـــورت می پذیرف ـــا ص ـــی و بانک ه ـــور مالیات ام
ـــت  ـــش از دول ـــویه مطالبات ـــی را در تس ـــش خصوص ـــرو، بخ ـــای وزارت نی ـــت بدهی ه ـــتفاده در پرداخ قابل اس

ـــاخت. ـــد س ـــر خواه محدودت

عوارض و مالیات )تبصره 6(
ـــون حمایـــت از  ـــاده 5 قان ـــی ســـاتبا از عـــوارض موضـــوع م ـــه افزایـــش ســـهم تخصیص ـــره 6 ب ـــد ج تبص در بن
ـــعه  ـــای توس ـــرای طرح ه ـــرای اج ـــوه ای ب ـــع بالق ـــد منب ـــه می توان ـــت ک ـــده اس ـــاره ش ـــور اش ـــرق کش ـــت ب صنع

ـــد. ـــر باش ـــد پذی ـــای تجدی ـــعه انرژی ه ـــبکه و توس ـــداری ش و نگه
ـــعاب  ـــکونی دارای انش ـــد مس ـــر واح ـــالانه ه ـــه س ـــه پای ـــق بیم ـــذ ح ـــه اخ ـــره 6 ب ـــد هــــ تبص ـــزء 2 بن در ج
ـــالانه 24  ـــکان س ـــهم مال ـــه س ـــت ک ـــده اس ـــاره ش ـــان اش ـــزار توم ـــغ 100 ه ـــه مبل ـــال 1401 ب ـــرق در س ـــی ب قانون
ـــکونی  ـــای مس ـــرق واحده ـــوض ب ـــق درج در قب ـــرو از طری ـــط وزارت نی ـــه توس ـــود ک ـــد ب ـــان خواه ـــزار توم ه

ــود. دریافـــت می شـ
ـــاده 105  ـــوع م ـــات موض ـــرخ مالی ـــد، ن ـــت از تولی ـــت های حمای ـــتای سیاس ـــره و در راس ـــن تبص ـــد ف ای در بن
قانـــون مالیات هـــای مســـتقیم اشـــخاص حقوقـــی دارای پروانـــه بهره بـــرداری از وزارتخانه هـــای ذی ربـــط 
ـــا  ـــایر معافیت ه ـــر س ـــلاوه ب ـــودگی ع ـــن بخش ـــه ای ـــت ک ـــده اس ـــن ش ـــد تعیی ـــادل 20 درص ـــال 1400 مع ـــرای س ب

و بخشـــودگی ها و مشـــوق های قانونـــی اشـــخاص مذکـــور می باشـــد.
وفـــق جـــز 5 بنـــد ق ایـــن تبصـــره، برخـــورداری از معافیت هـــای مالیاتـــی بـــرای درآمدهـــای حاصـــل از 
ـــل از  ـــت ارز حاص ـــه بازگش ـــوط ب ـــی، من ـــوق صادرات ـــزه و مش ـــه جای ـــات و هرگون ـــا و خدم ـــادرات کالاه ص
ـــد  ـــع تعه ـــیر رف ـــود در مس ـــکلات موج ـــه مش ـــت ب ـــا عنای ـــت. ب ـــور اس ـــادی کش ـــه اقتص ـــه چرخ ـــادرات ب ص
ـــتفاده از  ـــت، اس ـــی اس ـــای بانک ـــل تحریم ه ـــه دلی ـــال ارز ب ـــای انتق ـــی از محدودیت ه ـــًا ناش ـــه عموم ارزی ک

ـــت.  ـــوده اس ـــه ب ـــت مواج ـــا محدودی ـــده ب ـــرکت های صادرکنن ـــرای ش ـــوق ب ـــن مش ای
ـــا  ـــکاری کارفرم ـــلات پیمان ـــه »در معام ـــود ک ـــده ب ـــاره ش ـــال 1400 اش ـــه س ـــر در بودج ـــره متناظ ـــد ل تبص در بن
ـــکار  ـــه پیمان ـــا آن را ب ـــب ب ـــزوده متناس ـــر ارزش اف ـــات ب ـــت، مالی ـــر پرداخ ـــا ه ـــان ب ـــت هم زم ـــف اس موظ
ـــد،  ـــرده باش ـــت نک ـــکار پرداخ ـــه پیمان ـــزوده را ب ـــر ارزش اف ـــات ب ـــا مالی ـــه کارفرم ـــی ک ـــا زمان ـــد. ت ـــت کن پرداخ
ـــی  ـــات مال ـــا و مؤسس ـــتعلام بانک ه ـــه اس ـــخ ب ـــن پاس ـــت ضم ـــف اس ـــور موظ ـــی کش ـــور مالیات ـــازمان ام س
ـــذ  ـــا اخ ـــکار ی ـــه آن از پیمان ـــق مطالب ـــی ح ـــتگاه های اجرائ ـــایر  دس ـــمی و س ـــناد رس ـــر اس ـــاری، دفات و اعتب
ـــناد  ـــورت اس ـــکار به ص ـــه پیمان ـــا ب ـــی کارفرم ـــه بده ـــواردی ک ـــت. در م ـــد داش ـــرد از وی را نخواه ـــه دیرک جریم
ـــن اوراق را  ـــا موظـــف اســـت ای ـــکار، کارفرم ـــه اســـلامی پرداخـــت می شـــود در صـــورت درخواســـت پیمان خزان
ـــی کشـــور معـــادل مبلـــغ اســـمی  ـــی کشـــور تحویـــل دهـــد. ســـازمان امـــور مالیات عینـــًا بـــه ســـازمان امـــور مالیات
ـــه  ـــور ارائ ـــه داری کل  کش ـــه خزان ـــور را ب ـــناد مذک ـــر و اس ـــکار کس ـــی پیمان ـــی مالیات ـــی را از بده اوراق تحویل
ـــوان  ـــی را به عن ـــه تحویل ـــناد خزان ـــمی اس ـــغ اس ـــادل مبل ـــت مع ـــف اس ـــور موظ ـــه داری کل کش ـــد. خزان می کن
ـــکاری کاهـــش  ـــای پیمان ـــی را در قرارداده ـــات مالیات ـــره اختلاف ـــن تبص ـــه ای ـــد« ک ـــور کن ـــات منظ ـــی مالی وصول

ـــی داد. م

هدفمندسازی یارانه ها )تبصره 14(
ـــال های  ـــه س ـــون بودج ـــه در قان ـــت ک ـــده اس ـــر آورده ش ـــرح زی ـــه ش ـــف ب ـــد ال ـــزء 5 بن ـــره ج ـــن تبص در ای

گذشـــته وجـــود نداشـــت.
در صـــورت نیـــاز خزانـــه داری کل کشـــور بـــه نقدینگـــی بـــرای پرداخـــت صرفـــًا حقـــوق و مزایـــای کارکنـــان، 
ـــاه  ـــوق در هرم ـــت حق ـــان پرداخ ـــا در زم ـــود ت ـــازه داده می ش ـــی اج ـــادی و دارای ـــور اقتص ـــه وزارت ام ب
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ـــازی  ـــازمان هدفمندس ـــاب های س ـــت از حس ـــه برداش ـــبت ب ـــه نس ـــه  و بودج ـــازمان برنام ـــه س ـــا تأییدی ب
ـــد. ـــودت نمای ـــر ع ـــازمان فوق الذک ـــاب س ـــد به حس ـــاه بع ـــم م ـــل از هفت ـــا قب ـــدام و ت ـــا اق یارانه ه

برق و انرژی هسته ای )تبصره 15(
ـــادی داشـــته و بخـــش مهمـــی از آن حـــذف شـــده اســـت. ازجملـــه ایـــن تغییـــرات  تبصـــره 15 تغییـــرات زی

ـــرد: ـــاره ک ـــر اش ـــوارد زی ـــه م ـــوان ب می ت
ــلاح الگـــوی مصـــرف بـــرق )از طریـــق هوشـــمند ســـازی  جـــزء 1 بنـــد د: در ســـال های پیـــش اصـ
ـــده  ـــه عه ـــمند( ب ـــور هوش ـــب کنت ـــن نص ـــترکان و همچنی ـــات از مش ـــول مطالب ـــایی و وص ـــرف، شناس مص
ـــن  ـــه 1401 ای ـــه بودج ـــن در لایح ـــود. لیک ـــده ب ـــه ش ـــر گرفت ـــر در نظ ـــرکت توانی ـــق ش ـــت و از طری دول
ـــرکت های کارور  ـــت ش ـــا اولوی ـــی ب ـــش غیردولت ـــق »بخ ـــر و از طری ـــرکت توانی ـــده ش ـــه عه ـــات ب اصلاح

ـــت.  ـــازی(« اس ـــور مج )اپرات
بنـــد و تبصـــره متناظـــر در بودجـــه ســـال 1401 کـــه مربـــوط بـــه اســـتفاده از ظرفیت هـــای مـــاده 12 قانـــون 
ـــن  ـــی ای ـــن مال ـــه تأمی ـــه آنک ـــه ب ـــا توج ـــت. ب ـــده اس ـــذف گردی ـــت، ح ـــوده اس ـــور ب ـــد کش ـــع تولی ـــع موان رف
ـــه راهـــکار  ـــی نشـــده اســـت، ارائ ـــون اجرای ـــور تاکن ـــی کش ـــبکه بانک ـــی ش ـــهیلات تکلیف ـــل تس ـــا از مح طرح ه
ـــیر  ـــرژی در مس ـــت و ان ـــلاف وق ـــی ات ـــه معن ـــور ب ـــارات مذک ـــذف اعتب ـــن ح ـــت لیک ـــوب اس ـــن مطل جایگزی

ـــت. ـــوده اس ـــر ب ـــال اخی ـــه س ـــط در س ـــای مرتب ـــایی طرح ه شناس
ـــی  ـــرق تحویل ـــرژی ب ـــای ان ـــط به ـــه متوس ـــوط ب ـــه 1401 مرب ـــده در بودج ـــذف ش ـــای ح ـــر بنده از دیگ
ـــگاهی  ـــای پالایش ـــزی، واحده ـــای فل ـــی و کانی ه ـــزات اساس ـــس، فل ـــوم، م ـــولادی، آلومینی ـــع ف ـــه صنای ب
و پتروشـــیمی، برمبنـــای متوســـط نـــرخ خریـــد انـــرژی بـــرق از نیروگاه هـــای دارای قـــرارداد تبدیـــل 
ـــرو  ـــه وزارت نی ـــه توســـط  شـــرکت های تابع ـــع حاصل ـــد: »مناب ـــن بن ـــق ای ـــوده اســـت. طب ـــرژی )ECA( ب ان
تـــا ســـقف 80 هـــزار میلیـــارد ریـــال را به صـــورت ماهانـــه و متناســـب بـــا وصـــول درآمـــد فوق الذکـــر 
ـــوده  ـــبکه فرس ـــازی ش ـــرف توســـعه و نوس ـــال ص ـــارد ری ـــزار میلی ـــقف 30 ه ـــا س ـــل، ت ـــورت کام به ص
ـــای  ـــرف اعط ـــاد ص ـــورای اقتص ـــب ش ـــا تصوی ـــتایی و ب ـــرق روس ـــای ب ـــی تیره ـــور و جابجای ـــرق کش ب
ـــعه  ـــاد، توس ـــرمایه گذاری )ایج ـــق س ـــرق از طری ـــد ب ـــوان تولی ـــش ت ـــت افزای ـــهیلات جه ـــود تس ـــه س یاران
و تکمیـــل طرح هـــای نیمه تمـــام( نیروگاه هـــای بـــرق و پرداخـــت مطالبـــات تولیدکننـــدگان خصوصـــی 
بـــرق و نیروگاه هـــای برق آبـــی، تـــا ســـقف 5 هـــزار میلیـــارد ریـــال در قالـــب مشـــارکت توانیـــر بـــه 
میـــزان چهـــل درصـــد )40%( در برق رســـانی بـــه شـــهرک های صنعتـــی و نواحـــی صنعتـــی و مناطـــق 
ــقف 2  ــا سـ ــق، تـ ــی و مناطـ ــهرک ها، نواحـ ــد )60%( آن شـ ــا آورده شـــصت درصـ ــادی بـ ــژه اقتصـ ویـ
ـــقف 20  ـــا س ـــر، ت ـــع تجدیدپذی ـــگاه های مرج ـــل آزمایش ـــیس و تکمی ـــرف تأس ـــال ص ـــارد ری ـــزار میلی ه
ـــبکه آب  ـــازی ش ـــلاح و بازس ـــش و اص ـــهرهای دارای تن ـــی ش ـــش آب ـــع تن ـــرف رف ـــال ص ـــارد ری ـــزار میلی ه
ـــال صـــرف اعطـــای  ـــارد ری ـــا ســـقف 13 هـــزار میلی ـــه مناطـــق محـــروم، ت شـــرب روســـتایی و آب رســـانی ب
تســـهیلات خطرپذیـــر بـــه  شـــرکت های دانش بنیـــان صنعـــت بـــرق و شـــرکت های فعـــال در حـــوزه 
ـــرای تکمیـــل زیرســـاخت شـــبکه  ـــا ســـقف 10 هـــزار میلیـــارد ریـــال ب اصـــلاح الگـــوی مصـــرف انـــرژی و ت

ـــد«. ـــه کن ـــور هزین ـــات کش ـــی اطلاع مل
ـــور و  ـــرق کش ـــوده ب ـــبکه فرس ـــازی ش ـــعه و نوس ـــرای توس ـــبی ب ـــیار مناس ـــای بس ـــره ظرفیت ه ـــن تبص ای

افزایـــش تـــوان تولیـــدی از طریـــق ســـرمایه گذاری در صنعـــت بـــرق ایجـــاد می کـــرد.

طبـــق بنـــد ط تبصـــره متناظـــر در بودجـــه 1400 بـــه  شـــرکت های تابعـــه و وابســـته بـــه وزارت نیـــرو 
ـــلاک  ـــی از ام ـــذاری بخش ـــل واگ ـــور از مح ـــی کش ـــات امنیت ـــت ملاحظ ـــا رعای ـــه ب ـــود ک ـــده ب ـــازه داده  ش اج
ـــوده آب  ـــبکه فرس ـــات و ش ـــازی تأسیس ـــای نوس ـــی طرح ه ـــن مال ـــه تأمی ـــبت ب ـــود نس ـــای خ و دارایی ه
و بـــرق کشـــور از جملـــه مناطـــق کمتـــر توســـعه یافته و طرح هـــای نیمه تمـــام تـــا ســـقف 70 هـــزار 
میلیـــارد ریـــال اقـــدام کننـــد. ایـــن منبـــع به عنـــوان منبـــع تأمیـــن مالـــی پروژه هـــا بســـیار کاربـــرد دارد 

ـــت.  ـــوده اس ـــازمانی ب ـــات درون س ـــی ملاحظ ـــل برخ ـــه دلی ـــدن آن ب ـــی نش ـــن اجرای لیک
ـــلاح  ـــون اص ـــاده )60( قان ـــرای م ـــه در اج ـــت ک ـــره 15 اس ـــد ی تبص ـــده، بن ـــذف ش ـــای ح ـــی از بنده یک
ـــه آن در  ـــا حوال ـــده ی ـــی  ش ـــوخت صرفه جوی ـــود س ـــده ب ـــف ش ـــت مکل ـــرژی، دول ـــرف ان ـــوی مص الگ
نیروگاه هـــای تجدیدپذیـــر را بـــا تأییـــد ســـازمان انرژی هـــای تجدیدپذیـــر و بهـــره وری انـــرژی بـــرق 
ـــرمایه گذاران  ـــه س ـــال ب ـــارد )25.000.000.000.00( ری ـــزار میلی ـــج ه ـــت و پن ـــقف بیس ـــا س ـــاتبا( ت )س

ـــد. ـــل نمای ـــرژی تحوی ـــورس ان ـــه در ب ـــا عرض ـــروش ی ـــت ف جه

در جمع بندی این بخش می توان اهم تغییرات اثرگذار بر بخش برق در لایحه 1401 
به نسبت قانون 1400 را به شرح زیر برشمرد:

ظرفیت های تهاتر مطالبات تولیدکنندگان برق با بدهی های آن ها به دولت و سازمان های دولتی از تبصره )5( 
حذف شده است.

ـــده  ـــذف ش ـــره )1( ح ـــام از تبص ـــت خ ـــا نف ـــر ب ـــق تهات ـــت از طری ـــای دول ـــویه بدهی ه ـــای تس  ظرفیت ه
ـــت. اس

ـــق  ـــه طب ـــوادی ک ـــتثنای م ـــه اس ـــدی آن ب ـــات بع ـــعه و اصلاح ـــم توس ـــاله شش ـــج س ـــه پن ـــون برنام ـــواد قان  م
ـــت. ـــده اس ـــد ش ـــال 1401 تمدی ـــده اند، در س ـــح ش ـــخ صری ـــلامی نس ـــورای اس ـــس ش ـــوب مجل ـــن مص قوانی

 واقعی شدن قیمت برخی صنایع از تبصره )15( حذف شده است.
ـــغ  ـــد مبل ـــزان 10 درص ـــه می ـــور ب ـــرق کش ـــت ب ـــت از صنع ـــون حمای ـــاده )5( قان ـــوع م ـــوارض موض ـــقف ع  س
ـــال  ـــر س ـــه براب ـــش از س ـــال )بی ـــارد ری ـــزار میلی ـــقف 60 ه ـــته( در س ـــال گذش ـــون س ـــی )همچ ـــرق مصرف ب

ـــت. ـــده اس ـــن ش ـــته( تعیی گذش
ـــرکت های  ـــیس ش ـــه تأس ـــبت ب ـــه نس ـــرکت های تابع ـــق ش ـــت از طری ـــده اس ـــازه داده ش ـــرو اج ـــه وزارت نی  ب
ـــع،  ـــز مناب ـــور تجهی ـــه منظ ـــی ب ـــر دولت ـــرمایه گذاران بخـــش غی ـــان و س ـــا مشـــارکت متقاضی ـــروژه ب ـــدوق پ صن
ـــر  ـــروم و کمت ـــق مح ـــت مناط ـــا اولوی ـــرق ب ـــروگاه ب ـــگاوات نی ـــزار )5000( م ـــج ه ـــرداری از پن ـــداث و بهره ب اح

ـــد. ـــدام کن ـــه، اق توســـعه یافت
ـــده در  ـــی ش ـــه جوی ـــوخت صرف ـــدات س ـــرای تعه ـــع ب ـــال مناب ـــارد ری ـــادل 30000 میلی ـــره 14، مع  در تبص
ـــه  ـــر گرفت ـــرف( در نظ ـــوی مص ـــلاح الگ ـــون اص ـــاده 61 قان ـــد و م ـــع تولی ـــع موان ـــون رف ـــاده 12 قان ـــا )م نیروگاه ه

ـــت. ـــده اس ش

ـــواردی  ـــه در م ـــژه آنک ـــه وی ـــد، ب ـــی انجام ـــرق نم ـــت ب ـــی صنع ـــکلات فعل ـــل مش ـــه ح ـــرات ب ـــن تغیی ای
ـــذف  ـــز ح ـــود، نی ـــده ب ـــه ش ـــر گرفت ـــکلات در نظ ـــف مش ـــرای تخفی ـــته ب ـــالیان گذش ـــه در س ـــی ک ظرفیت های
شـــده اســـت کـــه از آن جملـــه می تـــوان بـــه حـــذف ظرفیت هـــای تهاتـــر از تبصره هـــای )1( و )5( و 

ـــرد  ـــاره ک ـــره )15( اش ـــع از تبص ـــی صنای ـــت برخ ـــدن قیم ـــی ش ـــذف واقع ح
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و  بخش هـا  از  فـارغ  بودجـه  قانـون 
کلان  نگاهـی  در  مختلفـش،  محورهـای 
نیـاز بـه بازنگـری دارد. در حقیقت فرآیند 
شـکلی  بـه  بایـد  ایـران  در  بودجه ریـزی 
گسـترده و بنیادین تغییـر کند تا کارآمدی، 
میـزان تحقـق و اثربخشـی آن در توسـعه 
کشـور افزایش یابـد. رویکـرد بودجه ریزی 
تـا امـروز بـر مبنـای مصـارف بـوده امـا با 
توجـه بـه شـرایط حاکم بـر اقتصـاد کلان 
کشـور، ما باید بودجه سـالانه را بر اسـاس 
منابـع تنظیـم کنیـم. در حال حاضـر ابتدا 
هزینه هایـی کـه قاعدتـا هر سـاله در حال 
افزایـش اسـت، محاسـبه و تعییـن مـی 
شـوند و پـس از آن منابعـی بـرای تامیـن 
ایـن هزینه هـا تعریـف و پیش بینـی مـی 
شـود. ایـن در حالیسـت کـه دولـت بایـد 
افزایـش هزینه هـا  از  مسـتمر  بـه شـکل 
جلوگیـری کـرده و امـکان ایجـاد کسـری 

بودجـه را کاهـش دهـد. 
دولتـی  هـای  شـرکت  بودجـه  عـلاوه  بـه 
هـم کـه بـه صـورت معمـول در مجلـس 
بررسـی نمـی شـود و رقـم آن دو تـا سـه 
برابـر بودجـه عمومی اسـت، هر سـال در 
حـال افزایـش اسـت که ایـن امر نشـان از 
متـورم شـدن مسـتمر دولـت بـر خـلاف 
سیاسـت های کلان اقتصادی کشـور مبنی 
بـر ضـرورت کوچک شـدن بخـش دولتی 
اسـت. واقعیـت ایـن اسـت کـه در چنین 
نظـام بودجه ریـزی، مـا قادر به پیاده سـازی 
سیاسـت های کلـی اصـل 44 و تقویـت 

بخـش خصوصـی نخواهیـم بود. 
ـــاد  ـــرای ایج ـــا ب ـــه م ـــت ک ـــاله اینجاس مس
ــارف،  ــع و مصـ ــن منابـ ــانی بیـ همپوشـ
ــده  ــی شـ ــش بینـ ــداد پیـ ــم اعـ ناگزیریـ
بـــرای منابـــع مالـــی مـــورد نیـــاز یـــک 
ــا  ــر نحـــوی بـ ــه هـ ــاله کشـــور را بـ سـ
ــرای  ــده بـ ــه شـ ــر گرفتـ ــداد در نظـ اعـ
ــن  ــم و همیـ ــب کنیـ ــارف، متناسـ مصـ
مســـاله در اجـــرا بـــه ایجـــاد نوعـــی 

بی انضباطـــی مالـــی و کســـری بودجـــه 
ـــراز  ـــه 1401 ت ـــود. در بودج ـــی ش ـــر م منج
ـــی 700  ـــه تقریب ـــا فاصل ـــع و مصـــارف ب مناب
ـــن  ـــی اســـت. ای ـــان، منف ـــارد توم هـــزار میلی
فاصلـــه در غالـــب مـــوارد بـــا اعـــدادی و 
ـــزان  ـــه می ـــود ک ـــران می ش ـــی جب روش های

تحقـــق آنهـــا نامشـــخص اســـت.  
بـه عنـوان مثـال قیمـت هـر بشـکه نفـت 
بـرای سـال آینـده 60 دلار و میـزان فـروش 
بشـکه  هـزار  میلیـون و 200  یـک  نفـت 
در نظـر گرفتـه شـده اسـت. بنابـر بـا ایـن 
احتسـاب درآمـد حاصـل از فـروش نفـت 
هـزار   23 تسـعیر  نـرخ  بـا  کشـور  بـرای 
تومـان، فاصلـه بیـن مصـارف و منابـع را 
پـر مـی کنـد، اما عـدم تحقـق هر یـک از 
ایـن ارقـام بـه معنـای ایجـاد یـک کسـری 
بودجه خسـارت بار برای کشـور اسـت که 
عـوارض و پیامدهای آن را طی سـال های 

گذشـته کامـل درک و لمـس کرده ایـم. 
شـدن  عملیاتـی  کـه  اینجاسـت  نکتـه 
اسـت،  قطعـی  کامـلا  بودجـه  مصـارف 
ابهامـات جـدی  بـا  منابـع  امـا در طـرف 
مواجـه هسـتیم. مثـلا اگـر قیمـت نفـت 
در طـول سـال آینـده پاییـن تـر از 60 دلار 
باشـد و یـا ایـران کمتـر از یـک میلیـون و 
200 هـزار بشـکه بفروشـد، تامیـن منابـع 
درآمـدی پیش بینی شـده در بودجه تقریبا 

ناممکـن خواهـد بـود. 
اولیـن و روشـن ترین نتیجـه ایـن پارادایـم 
نهادینـه  بودجـه  کسـری  بودجه نویسـی، 
شـده در کشـور اسـت. در حقیقـت دولت 
و سـایر بازیگـران اقتصـاد کشـور از همان 
ابتـدا بـه خوبی بـه ایـن مسـاله آگاهند که 
در طـول سـال آتـی بـا کمبـود منابـع مالی 
مواجـه خواهند شـد. بیشـترین تاثیـر این 
مالـی  انضباطـی  بـی  و  بودجـه  کسـری 
ناشـی از آن در حوزه بودجـه های عمرانی 
قابل مشـاهده اسـت. چـرا که برداشـت از 
منابـع عمومـی کـه عمدتـا صـرف حقوق 

شـود،  مـی  دولـت  کارکنـان  دسـتمزد  و 
امـکان پذیـر نیسـت، بنابرایـن بودجه های 
عمرانـی کـه بایـد صـرف تعریـف کار و 
پروژه و رونق کسـب و کار شـود، دسترسی 
سـاده تری برای برداشـت و جبـران کمبود 

منابـع مالـی دارد.
بـه عنـوان مثـال در وزارت نیـرو علیرغـم 
عمرانـی  بودجـه  از  بـرق  سـهم  اینکـه 
امـا  اسـت  انـدک  بسـیار  وزارتخانـه  ایـن 
مـی بینیـم کـه در غالـب مـوارد ایـن عـدد 
محـدود هـم بـه پروژه هـا اختصـاص داده 
نشـده و یـا عملیاتـی نمـی شـود. همیـن 
سـازی  پیـاده  ضـرورت  درسـتی  بـه  امـر 
روش هـای نویـن بودجه نویسـی را بـرای ما 

روشـن مـی کنـد.
در  کـه  دیگـری  اهمیـت  حائـز  نکتـه 
قـرار  نظـر  مـد  بایـد  بودجـه  خصـوص 
گیـرد ایـن اسـت کـه در طـول دهـه هـای 
گذشـته منابـع بودجـه ای کشـور اتکایـی 
غیرقابـل انکار به درآمدهای نفتی داشـت. 
درآمـد  و  فـروش  کاهـش  و  تحریم هـا 
نفتـی طـی سـال هـای اخیـر تـا انـدازه ای 
رویکردهـای بودجـه در خصـوص منابع را 
تغییـر داد و بـر اتـکای آن بـه درآمدهـای 
مالیاتـی افـزود. اگرچـه کاهش سـهم نفت 
در بودجـه یـک اتفـاق خـوش یمـن بـرای 
محسـوب  مـا  محصولـی  تـک  اقتصـاد 
می شـود امـا متاسـفانه دولت بـرای جبران 
افـت منابع درآمـدی اش از مسـیر مالیات، 
بیشـترین فشـار را به بنگاه هـای اقتصادی 

وارد کـرد. 
در  هـم  آن  مالیـات،  درصـدی   60 رشـد 
بـه  اقتصـادی  هـای  بنـگاه  کـه  شـرایطی 
شـدت گرفتار بحران و نوسـانات اقتصادی 
پایـه  گسـترش  بـرای  هنـوز  و  هسـتند 
مالیاتـی به درسـتی چاره اندیشـی نشـده، 
بـه معنـای ایجـاد فشـار مضاعف بـر روی 
این بخش اسـت. توسـعه پایـه مالیاتی به 
جـای افزایـش نـرخ مالیـات و ایجـاد چتر 

منصفانـه مالیاتـی بـرای همـه اصنـاف و 
فعالیـت هـای اقتصـادی، کاری اسـت کـه 
عـلاوه بـر ایجاد عدالـت فراگیر، مـی تواند 
منابـع درآمـدی قابل اتکایـی را برای بودجه 

سـالانه ایجـاد کند.
بـه  سـالانه  بودجـه  هـم  بـرق  بخـش  در 
دلیـل کسـری مـداوم و مسـتمر بودجـه از 
اهمیتـی ویـژه برخـوردار اسـت. بـه ویـژه 
اینکـه عمـده دغدغـه فعالان  ایـن صنعت 
پیـش بینـی ظرفیت هایـی بـرای پرداخت 
مطالبـات معـوق و رفـع رکـود حاکـم بـر 
صنعت برق اسـت. در همین راسـتا ما در 
سـندیکای صنعت بـرق ایران به رسـم هر 
سـال ضمن انجـام مطالعات اولیـه بر روی 
لایحـه بودجه، پیشـنهاداتی را جهت بهبود 
شـرایط بودجه صنعت بـرق تدوین کرده  و 
به مجلس شـورای اسـلامی و سایر مراجع 

ارائـه کرده ایم. ذیربـط 
ایـــن  در  مـــا  تمرکـــز  اصلی تریـــن 
ـــی اعـــم از  ـــع مال پیشـــنهادات، ایجـــاد مناب
ـــود  ـــرای بهب ـــادار ب ـــی و اوراق به نقدینگ
ـــع  ـــرق و رف شـــرایط اقتصـــادی صنعـــت ب
بخشـــی از ناتـــرازی منابـــع و مصـــارف 
ـــا توجـــه  ایـــن صنعـــت اســـت. همچنیـــن ب
ـــات  ـــاله مطالب ـــم مس ـــوز ه ـــه هن ـــه اینک ب
ـــای  ـــن چالش ه ـــی از جدی تری ـــوق یک مع
ــی  ــوب مـ ــرق محسـ ــت بـ ــالان صنعـ فعـ
بـــرای  ظرفیت هایـــی  ایجـــاد  شـــود، 
ـــکلات  ـــع مش ـــات و رف ـــن مطالب ـــویه ای تس
ـــال در آن  ـــادی فع ـــای اقتص ـــی بنگاه ه مال
ـــه در  ـــت ک ـــی اس ـــر موضوعات ـــم از دیگ ه
ــرق  ــت بـ ــندیکای صنعـ ــنهادات سـ پیشـ
ایـــران بـــه شـــکل جـــدی مطـــرح شـــده 
و امیدواریـــم کـــه از ســـوی مجلـــس 
ــود. در  ــه شـ ــلامی پذیرفتـ ــورای اسـ شـ
غیـــر ایـــن صـــورت بـــدون تردیـــد 
فعـــالان صنعـــت بـــرق در ســـال 1401 
بـــا شـــرایط بســـیار دشـــوارتری روبـــرو 

خواهنـــد شـــد

لــــــــــــ
ــزوم بازنــــ 

در نظام بودجه ریزی کشور
ــــــــگری
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نبـ                                 ض برق

صنعـــت بـــرق بـــه لحـــاظ میـــزان ســـرمایه گذاری و تامیـــن منابـــع مالـــی 
ــواری  ــاس و دشـ ــرایط حسـ ــوق، در شـ ــای معـ ــویه بدهی هـ ــرای تسـ بـ
قـــرار دارد. از ایـــن رو بودجـــه ســـال 1401 بـــرای ایـــن صنعـــت بیـــش 
ــود.  ــد بـ ــوردار خواهـ ــدی برخـ ــی جـ ــته از اهمیتـ ــال های گذشـ از سـ
نکتـــه ای کـــه بایـــد بـــه آن اشـــاره کـــرد ایـــن اســـت کـــه در ســـال های 
اخیـــر ســـهم صنعـــت بـــرق از بودجه هـــای عمرانـــی قابـــل توجـــه 
نبـــوده و حتـــی عمـــده بـــار مالـــی پروژه هـــای زیرســـاختی ایـــن 
صنعـــت بـــر دوش منابـــع داخلـــی بخـــش بـــرق گذاشـــته شـــده اســـت.
ــت  ــده، دولـ ــال آینـ ــه سـ ــد در بودجـ ــر می رسـ ــه نظـ ــن رو بـ از همیـ
تـــلاش می کنـــد زمینـــه را بـــرای ایجـــاد ظرفیت هـــای جدیـــد جهـــت 
تســـویه بخشـــی از بدهی هـــای چنـــد ده هـــزار میلیـــارد تومانـــی ایـــن 
ــه 1401 ،  ــه بودجـ ــن در لایحـ ــر ایـ ــلاوه بـ ــد. عـ ــم کنـ ــه فراهـ وزارتخانـ
ــده و  ــام شـ ــت تمـ ــاوت قیمـ ــه التفـ ــوان مابـ ــا عنـ ــدی بـ ــف  جدیـ ردیـ
تکلیفـــی بـــرق کـــه عـــدم پرداخـــت آن در ســـال های گذشـــته خســـارات 
غیرقابـــل جبرانـــی را بـــه اقتصـــاد ایـــن صنعـــت وارد کـــرده نیـــز ایجـــاد 
ــت  ــی صنعـ ــرایط مالـ ــدی شـ ــا حـ ــد تـ ــر می توانـ ــن امـ ــه ایـ ــده کـ شـ
بـــرق کشـــور را بهبـــود ببخشـــد. محســـن بختیـــار، معـــاون برنامه ریـــزی 
و امـــور اقتصـــادی وزارت نیـــرو، ظرفیت هـــای بودجـــه ســـال 1401 
ـــی  ـــتراتژیک را بررس ـــت اس ـــن صنع ـــد ای ـــی جدی ـــع مال ـــن مناب ـــرای تامی ب
ــادی در  ــراز اقتصـ ــاد تـ ــه را ایجـ ــن لایحـ ــوت ایـ ــاط قـ ــن نقـ و  مهمتریـ
ایـــن حـــوزه می دانـــد کـــه در ادامـــه مشـــروح آن را می خوانیـــد. 

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو محسن بختیار

 در طـــول ســـال های اخیـــر انباشـــت 
بـــه  نیـــرو  وزارت  بدهی هـــای 
بخـــش غیردولتـــی یکـــی از مهمتریـــن 
ـــت  ـــن صنع ـــش روی ای ـــای پی چالش ه
بـــوده اســـت. مهمتریـــن راهکارهـــای 
پیش بینـــی شـــده بـــرای ایـــن مســـاله 
ـــد  ـــه خواه ـــده چ ـــال آین ـــه س در بودج

بـــود؟

در  نیـــرو  وزارت  عمرانـــی  بودجـــه 
ـــت  ـــمت صنع ـــه س ـــتر ب ـــال 1401 بیش س
آب روانـــه شـــده اســـت، از ایـــن رو، 
ــودن  ــرمایه گریز بـ ــه سـ ــه بـ ــا توجـ بـ
ــر و  ــال های اخیـ ــرق در سـ ــت بـ صنعـ
ــاخت ها،  ــعه زیرسـ ــه توسـ ــاز آن بـ نیـ
ـــوزه  ـــن ح ـــرای ای ـــوع ب ـــن موض ـــا ای آی

ــد؟  ــد شـ ــاز نخواهـ مساله سـ

در تبصـره 4 بنـد »ب«، تهاتـر و رد دیـون دسـتگاه اجرایـی از طریـق 
واگـذاری طرح هـای نیمـه تمـام به طلبـکاران همان دسـتگاه به شـرط 
تعهـد اتمـام طـرح پیش بینی شـده اسـت. از طرفی در تبصـره 5 بند 
»ب« نیـز مجـوز انتشـار اسـناد خزانـه اسـلامی در سـقف 860 هـزار 
میلیـارد ریـال بـه دولـت بـرای تسـویه بدهی طلبـکاران دسـتگاه های 
اجرایـی داده شـده اسـت. از ایـن رو اجرای این تبصره ها در طول سـال 
آتـی می تواند بخشـی از مشـکلات مالـی صنعت بـرق و بدهی های 

ایـن وزارتخانـه بـه بخـش خصوصی را حـل کند. 

در تبصـره 1 بنـد »ی« لایحـه بودجـه 1401، پرداخت تعهـدات مربوط 
پیشـرفت و آبادانی )طرح  شـهید سـلیمانی( و محرومیت زدایی )طرح 
شـهید سـوداگر( از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی 
بـه این اشـخاص بـر اسـاس قیمـت روز صادراتی شـرکت ملی نفت 

ایران پیش بینی شـده اسـت.
همچنیـن در کنـار آن ظرفیـت دیگـری در تبصـره 19 بنـد »ز« جزء 1  
ایجاد شـده که بر اسـاس آن اجازه تحویل نفت خام و میعانات گازی 
صادراتـی بـه اشـخاص معرفـی شـده توسـط دسـتگاه های اجرایی و 
صرفا پس از تایید اشـخاص توسـط وزارت نفت و بر اسـاس قیمت 

روز صادراتـی شـرکت ملی نفت ایران داده شـده اسـت. 
از همیـن رو ایـن دو بنـد امـکان تسـویه بخشـی از مطالبـات بخش 
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ــت  ــد بازگشـ ــما، رونـ ــر شـ ــه نظـ بـ
ــرق از  ــت بـ ــدی صنعـ ــع درآمـ منابـ
ســـازمان هدفمنـــدی بـــرای ســـال 

ــد؟ ــد شـ ــلاح خواهـ ــده اصـ آینـ

ســـال گذشـــته، بنـــد »ی« تبصـــره 1 
ـــویه  ـــال 1401 ) تس ـــه س ـــون بودج قان
طریـــق  از  دولـــت  بدهی هـــای 
تهاتـــر بـــا نفـــت خـــام( پیش بینـــی 
شـــده بـــود، امـــا متاســـفانه امســـال، 
ــرای آن  ــدم اجـ ــه عـ ــه بـ ــا توجـ بـ
ــه 1401  ــته، از بودجـ ــال گذشـ در سـ
ـــت  ـــا ظرفی ـــت. آی ـــده اس ـــذف ش ح
جدیـــدی بـــرای جایگزیـــن شـــدن 
ـــده  ـــف ش ـــه تعری ـــد در بودج ـــن بن ای

اســـت؟

*  برگرفته از روزنامه دنیای اقتصاد

تهاتـر  بـرای  را  زمینـه  و  داده  نیـرو  وزارت  بـه  را  خصوصـی 
بدهی هـای ایـن وزارتخانـه بـا نفت خـام و میعانـات گازی نیز 

فراهـم مـی آورد.

سـهم صنعـت آب از بودجه هـای منابـع عمومی بیشـتر بوده 
امـا واقعیـت ایـن اسـت کـه در لایحـه بودجـه سـال 1401 
ظرفیت هـای مناسـبی بـرای صنعت بـرق پیش بینی شـده که 
ایجـاد ردیـف جدیـد مابـه التفـاوت قیمت تکلیفـی و قیمت 
تمـام شـده فـروش آب و بـرق )جمعی-خرجـی( یکـی از 

مهمتریـن آنها اسـت. 
همچنین در بند »الف« تبصره 3 مجوز اسـتفاده از تسـهیلات 
مالـی خارجـی )فاینانـس( در سـقف 26 میلیـارد یـورو برای 
ایـن صنعـت پیش بینـی شـده اسـت. در بنـد »ب« همیـن 
تبصـره نیـز مجوز اخذ یا تضمین تسـهیلات مالـی و اعتباری 
یـا کمک هـای بلاعـوض خارجـی )وام دولتـی روسـیه بـرای 

طرح هـای نیروگاهـی( صـادر شـده اسـت. 
البتـــه ذکـــر ایـــن نکتـــه ضـــروری اســـت کـــه بنـــد »ب« 
ـــکاران  ـــون طلب ـــر و رد دی ـــه تهات ـــز ب ـــه نی ـــن لایح ـــره 4 ای تبص
شـــرکت های دولتـــی زیرمجموعـــه از طریـــق واگـــذاری 
ــتگاه  ــان دسـ ــکاران همـ ــه طلبـ ــام بـ ــه تمـ ــای نیمـ طرح هـ
ـــده و در  ـــاص داده ش ـــرح اختص ـــام ط ـــد اتم ـــرط تعه ـــه ش ب
ـــی اســـلامی  ـــف« تبصـــره 5 مجـــوز انتشـــار اوراق مال ـــد »ال بن
ریالـــی بـــرای اجـــرای طرح هـــا و تکمیـــل طرح هـــای 
ـــارد  ـــزار میلی ـــن شـــرکت در ســـقف 8 ه ـــا تضمی ـــام ب نیمه تم

ـــت. ـــده اس ـــادر ش ـــان ص توم
از دیگـر ظرفیت هـای پیش بینـی شـده در لایحه بودجه سـال 
1401 ، تبصـره 6  بنـد »ج« بـوده کـه عـوارض مصـرف برق 
بـه میـزان10 درصـد از مبلـغ برق مصرفـی در سـقف 6 هزار 
میلیـارد تومـان بـرای بـرق روسـتایی و عشـایری و نیز خرید 
تضمینـی بـرق تجدیدپذیر تعیین شـده اسـت. در تبصره 14 
هـم امکان بازگشـت فوری و مسـتقیم تمامی وجـوه دریافتی 
از فـروش آب و بـرق بـه ایـن صنایع و حـذف فرآیند گردش 
سـازمان هدفمندسـازی یارانه ها و تخصیص سـازمان برنامه 
و بودجـه کشـور پیش بینـی شـده کـه قطعـا می تواند شـرایط 
اقتصـادی صنعـت برق را تا حد قابل توجهی بهبود ببخشـد.
البتـه در قالـب لایحـه بودجـه سـال آینـده ردیـف جدیـدی 
تعهـدات سـوخت صرفـه جویـی شـده در  در خصـوص 
نیروگاه هـا )مـاده 12 قانون رفـع موانع تولید و مـاده 61 قانون 

اصـلاح الگـوی مصـرف( در مصـارف جدول تبصـره 14 هم 
در نظـر گرفتـه شـده کـه در کنـار آن مجـوز هزینـه کـرد بهای 
سـوخت مصرفی بابـت بازپرداخت طرح هـای نیروگاهی در 
چارچـوب مجوزات شـورای اقتصـاد، نیز در جـدول تبصره 

14 صادر شـده اسـت.
شـرکت های  میـان  سـازوکار   15 تبصـره  »الـف«  بنـد  در 
تولیدکننـده بـرق حرارتـی و بـرق منطقه ای ها با شـرکت های 
»مادرتخصصـی تولیـد بـرق حرارتـی« و »توانیـر« بابـت رد 
نیـروگاه  توسـعه  در  )احـداث(  سـرمایه گذاری  یـا  و  دیـون 
حرارتـی و توسـعه شـبکه دولتـی بـرق تعییـن و پیش بینـی 
شـده اسـت. ضمـن اینکـه در بنـد »د« جـزء 1 همیـن تبصره 
بـه نصـب کنتورهـای هوشـمند فهـام برای مشـترکان بـرق و 
گاز بـا اولویت مشـترکان پرمصـرف به منظور اصـلاح الگوی 
مصـرف بـرق اشـاره شـده اسـت. از طرفـی بنـد »و« تبصـره 
15 نیـز بـه محاسـبه تعرفه سـوخت نیروگاه های خـود تأمین 
کـه بـرق تولیدی  آنها به شـبکه سراسـری تحویل داده شـده، 
اشـاره کـرده کـه ایـن مهـم می توانـد بـه تسـهیل تامیـن بـرق 

پایـدار کمـک شـایانی کند.
از طرفـــی ایجـــاد صنـــدوق پـــروژه بـــرای ســـاخت 5هـــزار 
بـــا مشـــارکت متقاضیـــان و  بـــرق  نیـــروگاه  مـــگاوات 
ـــره  ـــد »ز« تبص ـــیر بن ـــی از مس ـــش غیردولت ـــرمایه گذاران بخ س
ـــرای  ـــران ب ـــت ای ـــرفت و عدال ـــدوق پیش ـــاد صن ـــز ایج 15 و نی
ــا  ــر بـ ــای تجدیدپذیـ ــع انرژی هـ ــتفاده از منابـ ــعه اسـ توسـ
اتـــکا بـــه تبصـــره 18 هـــم از دیگـــر ظرفیت هـــای مالـــی 
پیش بینـــی شـــده در بودجـــه ســـال آینـــده خواهـــد بـــود.

در سـال های گذشـته براساس قوانین بودجه سـنواتی، صد درصد 
منابـع صنعـت آب و بـرق بایـد ظـرف مـدت 2 هفتـه بـا هـدف 
توسـعه سـرمایه گذاری  و پرداخـت تعهـدات بـه ایـن دو صنعـت 
اسـتراتژیک عـودت داده می شـد. امـا بـا توجـه بـه زمان بـر بـودن 
فرآینـد  گـردش وجـوه و دریافـت تخصیـص و مراحـل اداری آن 
از سـال گذشـته، بـه پیشـنهاد دولـت و تصویب مجلـس در بند 
»الـف« تبصـره 14 وجـوه حاصـل از فـروش آب و بـرق از گردش 
سـازمان هدفمندسـازی یارانه ها مسـتثنی شـده و با تدبیر دولت 
در ایـن بنـد، معافیت منابع حاصل از فـروش آب و برق از گردش 

سـازمان هدفمندی یارانه ها برای سـال 1401 تمدید شـده است  
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بودجه سال آینده صنعت برق چه نقاط قوتی دارد؟
در لایحـه بودجـه سـال 1401 ظرفیت هـای خوبـی بـرای صنعـت بـرق در نظر گرفته شـده اسـت. به عنـوان مثال، بـرای اولین بـار ردیفی 
تحـت عنـوان مابه التفـاوت قیمت هـای تکلیفـی و تمام شـده برق در این لایحه پیش بینی شـده اسـت که امکان تسـویه بخشـی از این مابه  

التفـاوت را بـرای صنعت برق فراهـم می کند.
در بنـد )ز( تبصـره 15 بـه وزارت نیـرو اجـازه داده شـده اسـت از طریـق شـرکت های تابعـه نسـبت به تأسـیس شـرکت های صندوق 
پـروژه بـا مشـارکت متقاضیـان و سـرمایه گذاران بخـش غیردولتـی بـه منظـور تجهیـز منابـع، احـداث و بهره بـرداری از پنـج هـزار 
)5000( مـگاوات نیـروگاه بـرق بـا اولویـت مناطق محـروم و کمتر توسـعه یافته، اقدام کنـد. در بند )الـف( تبصره 3، امکان اسـتفاده 
از ظرفیـت فاینانـس خارجـی تـا سـقف 26 میلیـارد یـورو بـرای کل کشـور فراهـم شـده اسـت کـه صنعت بـرق نیـز می توانـد از این 

ظرفیـت اسـتفاده کند.
در بنـد )ب( تبصـره 3، مجوز تسـهیلات مالی و کمک های بلاعوض خارجی و وام روسـیه صادر شـده که در حـوزه صنعت برق پروژه ای 

که از وام دولتی روسـیه اسـتفاده کرده، به منظور احداث نیروگاه سـیریک بوده اسـت.

نقاط ضعف بودجه 1401 چیست؟
ـــورد  ـــرق م ـــت ب ـــای صنع ـــکلات و نیازمندی ه ـــت مش ـــن اس ـــه ممک ـــی ک ـــا جای ـــده ت ـــعی ش ـــال 1401 س ـــه س ـــه بودج ـــه لایح در تهی
ـــرق در  ـــت ب ـــکلات صنع ـــام مش ـــکان درج تم ـــًا ام ـــا طبیعت ـــود. ام ـــی ش ـــاره  اندیش ـــا چ ـــل آن ه ـــل و فص ـــرای ح ـــه و ب ـــرار گرفت ـــه ق توج
ـــای  ـــن برنامه ه ـــق تدوی ـــور از طری ـــرایط کش ـــن ش ـــر گرفت ـــا در نظ ـــت ب ـــتا لازم اس ـــن راس ـــته و در ای ـــود نداش ـــالانه وج ـــه س ـــه بودج لایح
بلندمـــدت نســـبت بـــه برطـــرف کـــرد آن هـــا اقـــدام کـــرد.  موضـــوع تهاتـــر بدهی هـــای مالیاتـــی و بدهی هـــای بانکـــی کـــه طـــی 
ســـال های اخیـــر در بودجه هـــای ســـنواتی پیش بینـــی می شـــد و ظرفیـــت مناســـبی بـــرای صنعـــت بـــرق فراهـــم می کـــرد در لایحـــه 

بودجـــه ســـال 1401 پیش بینـــی نشـــده اســـت.
عـلاوه بـر ایـن، تعرفـه بـرق صنایـع انرژی بـر هم علی رغـم تصریـح آن در بند ز تبصـره 15 قانـون بودجـه سـال 1400، در لایحه بودجـه 1401 

مسـکوت مانـده اسـت. موضـوع تامین مالی بازسـازی شـبکه های فرسـوده بـرق هم متاسـفانه در لایحـه بودجـه 1401 مغفول مانده اسـت.

چه میزان اعتبار در بودجه سال آینده برای نوسازی و بهسازی شبکه در نظر گرفته شده است؟
معمـولا در قالـب بودجه هـای شـرکتی )پیوسـت لایحـه 3( اعتبـارات مـورد نیاز برای توسـعه و بهینه سـازی شـبکه پیش بینی می شـود منتها 
بواسـطه پاییـن بـودن قیمـت فـروش بـرق نسـبت بـه قیمت تمام شـده در عمـل درصـد تحقق ایـن برنامه ها کـم اتفـاق می افتد. بـرای رفع 
بخشـی از ایـن کسـری در سـال 1400 در بنـد ط تبصـره 15، هفـت هـزار میلیـارد تومـان از محل فروش اموال پیش بینی شـده بـود لیکن در 
لایحـه بودجـه 1401 علیرغـم پیشـنهاد وزارت نیـرو مبنـی بـر تامیـن 20 همت از محـل فروش امـوال برای تامین مالی بازسـازی شـبکه های 

فرسـوده آب و بـرق، ایـن مهم مغفول مانده اسـت.

از بودجه 1401

ـــرای  ـــاد او ب ـــه اعتق ـــرد. ب ـــریح ک ـــال 1401 را تش ـــه س ـــف بودج ـــوت و ضع ـــاط ق ـــرق نق ـــت ب ـــخنگوی صنع ـــهدی س ـــی مش ـــی رجب مصطف
ـــی  ـــت. رجب ـــده اس ـــده ش ـــده دی ـــال آین ـــه س ـــرق در بودج ـــده ب ـــام ش ـــی و تم ـــای تکلیف ـــاوت قیمت ه ـــف مابه التف ـــار ردی ـــتین ب نخس
مشـــهدی بـــر ایـــن بـــاور اســـت کـــه بـــا اســـتفاده از ایـــن ردیـــف، وزارت نیـــرو می توانـــد بخشـــی از بدهی هـــای خـــود را بـــه 
ـــه  ـــوان نقط ـــوده به عن ـــبکه های فرس ـــازی ش ـــه بازس ـــه ب ـــص بودج ـــدم تخصی ـــد. او از ع ـــت کن ـــی پرداخ ـــش خصوص ـــکاران بخ پیمان
ـــه  ـــه بودج ـــازی در لایح ـــرای نیروگاه س ـــه ای ب ـــه بودج ـــت از آنجاک ـــد اس ـــا معتق ـــد، ام ـــاد می کن ـــده ی ـــال آین ـــی س ـــه مال ـــف لایح ضع
ـــد  ـــد ش ـــد، آزاد خواه ـــازی می ش ـــرف نیروگاه س ـــه ص ـــرو ک ـــی وزارت نی ـــع مال ـــت، مناب ـــده اس ـــه ش ـــر گرفت ـــت در نظ ـــنهادی دول پیش

ـــرد. ـــتفاده ک ـــوان اس ـــوده می ت ـــبکه فرس ـــازی ش ـــارات در بازس ـــن اعتب و از ای

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایرانمصطفی رجبی مشهدی

باز مانده
ـــال  ـــه س ـــت؟ در بودج ـــزان اس ـــه می ـــی چ ـــش خصوص ـــه بخ ـــت ب ـــی دول ـــویه بده ـــرای تس ـــده ب ـــی ش ـــارات پیش بین ـــزان اعتب می

ـــد؟ ـــد ش ـــویه خواه ـــا تس ـــاز و کاری بدهی ه ـــه س ـــتفاده از چ ـــا اس ـــده ب آین
بـــرای پرداخـــت بدهی هـــای دولـــت بـــه بخـــش خصوصـــی ظرفیت هایـــی در لایحـــه بودجـــه پیشـــنهاد شـــده اســـت. مهم تریـــن 
ـــرق از  ـــروش ب ـــی ف ـــام شـــده و تکلیف ـــاوت قیمـــت تم ـــه  التف ـــه بخـــش خصوصـــی، پرداخـــت ماب ـــرق ب ـــزار تســـویه بدهـــی صنعـــت ب اب
ـــجل  ـــی و مس ـــون قطع ـــت رد دی ـــت، باب ـــده اس ـــازه داده ش ـــت اج ـــه دول ـــره 4 ب ـــد )ب( تبص ـــن، در بن ـــر ای ـــلاوه ب ـــت. ع ـــت اس ـــرف دول ط
ـــن  ـــدت معی ـــروژه در م ـــل پ ـــر تکمی ـــی ب ـــکاران مبن ـــد طلب ـــرط تعه ـــه ش ـــام را ب ـــه تم ـــای نیم ـــکاران، پروژه ه ـــه طلب ـــی ب ـــتگاه های اجرای دس

ـــد. ـــذار کن ـــا واگ ـــه آن ه ب

آیا برای تسویه بدهی ها امکان استفاده از پتانسیل اوراق اسلامی وجود دارد؟
مشـابه سـنوات قبل در بند ب تبصره 5 به دولت اجازه داده شـده اسـت برای تأمین مالی مصارف این قانون تا سـقف هشـتصد و شـصت 
هـزار میلیـارد )860.000.000.000( ریـال، انـواع اوراق مالی اسـلامی )ریالی-ارزی( از جمله اسـناد خزانه اسـلامی کـه منطبق بر قوانین 
و مقـررات و در چارچـوب عقـود اسـلامی باشـد، را منتشـر و منابـع حاصل از انتشـار نقـدی اوراق را بـه ردیف شـماره 310108 جدول 
شـماره )5( ایـن قانـون واریـز و اسـناد خزانه اسـلامی موضوع ردیـف درآمدی 310103 جـدول شـماره )5( این قانون را بـا حفظ قدرت 
خرید و با سررسـید تا پایان سـال 1404 منتشـر و به طلبکاران دسـتگاه های اجرایی بابت تادیه مطالبات واگذار کند. موضوع قابل توجه 
در ایـن زمینـه ایـن اسـت کـه صنعت بـرق در سـال های قبل به واسـطه محدودیت هـای قانونی امـکان اسـتفاده از این ظرفیت را نداشـت، 
منتهـا همان طـور که اشـاره شـد در لایحـه بودجه 1401 با پیش بینـی ردیف مابه التفاوت قیمت تکلیفی و تمام شـده بـرق، این محدودیت 
رفـع شـده و بـا هماهنگـی سـازمان برنامه و بودجه امـکان تخصیص از این محـل برای بازپرداخـت بدهی های صنعت برق وجـود دارد.

در بودجـــه ســـال آینـــده راهکار هایـــی بـــرای ایجـــاد نیروگاه هـــای جدیـــد پیش بینـــی شـــده اســـت، آیـــا بـــرای بهســـازی و 
ـــت؟ ـــده اس ـــور ش ـــخصی منظ ـــارات مش ـــز اعتب ـــبکه نی ـــازی ش نوس

همان طور که در بالا اشـاره شـد، این ظرفیت برای ایجاد نیروگاه دیده شـده، ولی بازسـازی شـبکه های فرسـوده برق مغفول مانده اسـت، ولی 
بایـد توجـه داشـت کـه در کلیـت صنعـت برق بالاخـره یک ظرفیتـی برای ایجـاد نیروگاه پیش بینی شـده و طبیعتا بخشـی از منابـع محدود 

داخلـی صنعـت بـرق کـه باید صرف ایجاد نیروگاه می شـد، برای بازسـازی شـبکه های فرسـوده برق آزاد می شـود.

ـــه  ـــر هزین ـــت ب ـــن سیاس ـــما ای ـــر ش ـــه نظ ـــد، ب ـــش تولی ـــتانی از بخ ـــات س ـــش مالی ـــر افزای ـــده ب ـــال آین ـــه س ـــه بودج ـــه تکی ـــه ب ـــا توج ب
ـــود؟ ـــد ب ـــذار خواه ـــدر تاثیرگ ـــر چق ـــا توانی ـــط ب ـــای مرتب ـــده پروژه ه ـــام ش تم

طبیعتـًا اخـذ مالیـات از بخـش تولید، قیمت نهاده های مورد اسـتفاده در تمام صنایـع و منجمله صنعت برق را تحت تاثیر قـرار می دهد. اما 
در ایـن حـوزه بهتـر اسـت از نـگاه بخشـی اجتنـاب کرده و صرفـه و صلاح کل کشـور را مدنظر قـرار دهیم. عـلاوه بر این هدف گـذاری دولت 

در ایـن زمینـه افزایش پایه های مالیاتی اسـت نه نـرخ مالیات 
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ــت فرصـــــــــــــــــــ
ـــت. آن  ـــی اس ـــت بررس ـــق در دس ـــیون تلفی ـــه 1401 در کمیس ـــه بودج لایح
طـــور کـــه از اخبـــار بـــر می آیـــد، ایـــن لایحـــه در کمیســـیون تلفیـــق 
ـــرق نیـــز از ایـــن قاعـــده  ـــی شـــده اســـت. بودجـــه بخـــش ب دســـتخوش تغییرات
ـــیون  ـــابق کمیس ـــس س ـــی رئی ـــدون عباس ـــه فری ـــور ک ـــت. آن ط ـــتثنی نیس مس
ـــه  ـــای لایح ـــی از بنده ـــد: در برخ ـــلامی می گوی ـــورای اس ـــس ش ـــرژی مجل ان
ـــت. ـــرده اس ـــاد ک ـــی ایج ـــق تغییرات ـــیون تلفی ـــرق، کمیس ـــش ب ـــه بخ بودج
ـــای وزارت  ـــویه بدهی ه ـــرق، تس ـــت ب ـــرای صنع ـــم ب ـــث مه ـــی از مباح یک
ـــورای  ـــس ش ـــرژی مجل ـــیون ان ـــو کمیس ـــابق و عض ـــس س ـــت. رئی ـــرو اس نی
ـــم  ـــه 1401 حک ـــق بودج ـــیون تلفی ـــه در کمیس ـــد ک ـــلام می  کن ـــلامی اع اس
ـــیده  ـــب رس ـــه تصوی ـــال 1401 ب ـــه س ـــه بودج ـــره )6( لایح ـــی در تبص الحاق
اســـت کـــه در آن بـــه میـــزان 100 هـــزار میلیـــارد ریـــال از بدهی هـــای 
بانکـــی و مالیاتـــی شـــرکت های خصوصـــی بخـــش بـــرق کـــه مربـــوط 
بـــه اجـــرای طرح هـــا بـــوده از محـــل مطالبـــات وزارت نیـــرو و شـــرکت 
توانیـــر از دولـــت بابـــت مابه التفـــاوت قیمـــت تکلیفـــی و تمـــام شـــده 
بـــرق بصـــورت جمعـــی - خرجـــی تســـویه و تهاتـــر شـــود. البتـــه او بـــر 
ــا در  ــویه بدهی هـ ــقف تسـ ــه از سـ ــرای اینکـ ــه بـ ــت کـ ــاور اسـ ــن بـ ایـ
ـــه  ـــود ک ـــنهاد ش ـــری و پیش ـــد پیگی ـــود، بای ـــل ش ـــتفاده کام ـــم اس ـــن حک ای
شـــمول طرح هـــای منـــدرج در ایـــن حکـــم اصـــلاح شـــود تـــا امـــکان 
اســـتفاده را بـــرای طیـــف وســـیع تری از بنگاه هـــای خصوصـــی بخـــش 
ـــا  ـــرق مهی ـــکاری ب ـــرکت های پیمان ـــزات و ش ـــازندگان تجهی ـــژه س ـــرق به وی ب
ـــری  ـــده تغیی ـــال آین ـــه س ـــه بودج ـــرق در لایح ـــت ب ـــه او قیم ـــه گفت ـــود. ب ش
ـــرای  ـــرق ب ـــروش ب ـــرخ ف ـــات ن ـــرای اصلاح ـــا ب ـــی بنده ـــا برخ ـــته ام نداش
ـــی  ـــت. عباس ـــده اس ـــه ش ـــه اضاف ـــه لایح ـــق ب ـــیون تلفی ـــترکان در کمیس مش
ـــات  ـــدی مالی ـــه و 70 درص ـــل توج ـــش قاب ـــه افزای ـــاره ب ـــا اش ـــن ب همچنی
ــا  ــود: برآوردهـ ــادآور می شـ ــال آینده،یـ ــه سـ ــه بودجـ ــتانی در لایحـ سـ
ــرآورد  ــع بیش بـ ــزان منابـ ــن میـ ــوص ایـ ــه در خصـ ــد کـ ــان می دهـ نشـ
ـــتانی  ـــل از مالیات س ـــع حاص ـــه مناب ـــم آنک ـــا به رغ ـــت. ام ـــده اس ـــام ش انج
ـــش  ـــمت کاه ـــه س ـــه ب ـــه بودج ـــت، لایح ـــته اس ـــی داش ـــل توجه ـــش قاب افزای
نـــرخ مالیات ســـتانی از بنگاه هـــای تولیـــدی هدایـــت شـــده اســـت. او 
ـــه  ـــه بودج ـــه در لایح ـــر گرفت ـــعیر ارز در نظ ـــرخ تس ـــد: ن ـــن می گوی همچنی
ـــر  ـــه از نظ ـــی ای ک ـــزات داخل ـــاخت کالا و تجهی ـــای س ـــش به ـــه افزای ـــر ب منج
ـــتند،  ـــه واردات هس ـــی ب ـــطه ای متک ـــای واس ـــا کالاه ـــه و ی ـــواد اولی ـــن م تأمی

ـــد. ـــد ش خواه

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی فریدون عباسی دوانی

ـــه 1401  ـــرق از بودج ـــت ب ـــهم صنع س
ـــت؟ ـــدر اس چق

بزرگتریـــن  جـــزء  نیـــرو  وزارت 
ــی  ــش خصوصـ ــه بخـ ــکاران بـ بدهـ
اســـت. آیـــا در بودجـــه ســـال 
آینـــده اعتبـــاری بـــرای تســـویه 
بدهـــی وزارت نیـــرو بـــه نیروگاه هـــا 
و پیمانـــکاران در نظـــر گرفتـــه شـــده 

ــت؟ اسـ

بخـش بـرق وزارت نیـرو تقریبـًا به صـورت شـرکتی اداره می شـود. بر ایـن اسـاس باید این 
شـرکت ها بـا کسـب درآمـد و جبـران هزینه هـای جـاری خـود، منابـع مالـی لازم را بـرای 
سـرمایه گذاری در توسـعه زیرسـاخت بـرق اختصـاص دهنـد. ایـن نکتـه بـه معنـای عـدم 
تخصیـص منابـع از محـل بودجـه عمومـی بـه ایـن صنعـت نیسـت و بخشـی از منابـع 
عمومـی و اختصاصـی بـه صنعـت بـرق اختصـاص پیـدا خواهد کـرد. منابـع عمومی که 
بـه ایـن صنعـت اختصـاص پیـدا می کنـد بـرای اجـرای طرح هـای عمرانـی و هزینه هـای 
سـتادی وزارت نیـرو اسـت. این رقم در سـال بعـد حـدود 224/5 هزار میلیارد ریـال بوده که 
85/5 درصـد آن متعلـق بـه طرح هـای عمرانی اسـت. لازم به ذکر اسـت، سـهم بـرق از رقم 

فوق الذکـر در حـدود 25 درصـد اسـت. 
بنابراین، در سـال 1401 از محل منابع عمومی بودجه کل کشـور بیش از 56/1 هزار میلیارد 
ریـال بـرای بخـش بـرق وزارت نیـرو درنظـر گرفتـه شـده کـه بخـش عمـده این منابـع نیز 
درآمـد اختصاصـی از محـل دریافـت عـوارض بـرق اسـت. همان طور کـه در لایحـه بودجه 
نیـز آمـده رقـم درآمد اختصاصی از محل دریافـت عوارض برق که بـرای خرید تضمینی از 
نیروگاه هـای تجدیدپذیر درنظر گرفته شـده معـادل 48 هزار میلیارد ریال اسـت. لذا می توان 
گفـت کـه مابقـی این منابع که حـدود 8 هـزار میلیارد ریال اسـت باید بـه طرح های تملک 
دارایی هـای سـرمایه ای صنعـت بـرق اختصاص پیدا کند که رقم بسـیار ناچیزی اسـت. در 
نتیجـه همان طـور کـه در بـالا نیـز اشـاره شـد، این صنعـت باید متکی بـه بودجه ای باشـد 
کـه در شـرکت های دولتـی بخـش بـرق وزارت نیرو به تصویب می رسـد تا بتوانـد علاوه بر 

جبـران هزینه هـای جاری خـود، هزینه های سـرمایه  را نیـز تأمین کند.

ـــی  ـــتگاه ها اجرای ـــات دس ـــای و مطالب ـــت بدهی ه ـــرای پرداخ ـــی ب ـــع مال ـــن منب اصلی تری
ــه  ــن بودجـ ــه در قوانیـ ــت کـ ــار اوراق اسـ ــژه انتشـ ــی به ویـ ــای مالـ ــذاری دارایی هـ واگـ
ـــه  ـــرای مجموع ـــی ب ـــویه اعتبارات ـــناد تس ـــلامی و اس ـــه اس ـــناد خزان ـــب اس ـــنواتی در قال س
ــال 1401  ــه سـ ــه بودجـ ــژه در لایحـ ــور ویـ ــد و به طـ ــه می شـ ــر گرفتـ ــتگاه ها درنظـ دسـ

ـــت.  ـــده اس ـــه نش ـــر گرفت ـــرق درنظ ـــت ب ـــرای صنع ـــی ب اعتبارات
لازم بـه ذکـر اسـت در قانـون بودجـه سـال های اخیر نظیر قانـون بودجـه 1400، اسـتفاده از 
منابـع حاصـل از واگـذاری دارایی هـای سـرمایه ای نظیر نفـت برای تأمین بخشـی از بودجه 
سـرمایه ای دسـتگاه های اجرایـی در نظـر گرفته شـده بود؛ برای مثـال، بخشـی از منابع لازم 
بابـت ایفـای تعهـدات در قراردادهای بیع متقابل تبدیل نیروگاه های گازی به سـیکل ترکیبی 

تأمیـن شـده اسـت. ایـن مهـم در لایحه بودجه سـال 1401 ایـن موضوع نیامده اسـت.
بـا ایـن وجـود، کمیسـیون انـرژی مجلـس شـورای اسـلامی، در بررسـی های خـود پیرامون 
لایحـه بودجـه 1401 ضـرورت توجـه ویـژه بـرای پرداخت مطالبـات بخـش خصوصی اعم 
نیروگاه هـا و پیمانـکاران را مدنظـر قـرار داد و پیشـنهادهایی بـرای جبـران بخشـی از ایـن 
بدهی هـا از طریـق انتشـار اوراق خزانـه اسـلامی، اسـناد تسـویه و همچنیـن تحویـل نفت 
خـام مطرح کرده اسـت. خوشـبختانه کمیسـیون تلفیق لایحـه بودجه 1401 نیـز این مهم را 
مـورد توجـه خـود قـرار داده و احکامـی در ایـن خصـوص مصوب کرده اسـت؛ بـرای مثال 
در سـال آینـده 5/5 میلیـارد یـورو از محـل تحویـل نفت خام بـرای طرح هایی زیرسـاختی 
نظیر احداث واحدهای نیروگاهی، توسـعه میادین نفتی و غیره در نظر گرفته شـده اسـت.

100000 میلیارد ریالی 
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در بودجـــه ســـال آینـــده بـــه چـــه 
میـــزان اجـــازه انتشـــار اوراق بـــرای 
ــت؟  ــده اسـ ــادر شـ ــرو صـ وزارت نیـ
آیـــا از ســـاز و کاری مثـــل تهاتـــر 
ــای وزارت  ــویه بدهی هـ ــرای تسـ بـ

نیـــرو اســـتفاده می شـــود؟

ــام  ــت تمـ ــودن قیمـ ــوان نبـ همخـ
شـــده تولیـــد بـــرق بـــا قیمـــت 
فـــروش آن اقتصـــاد صنعـــت بـــرق 
را بـــا مشـــکل مواجـــه کـــرده اســـت 
و فـــروش بـــرق یکـــی از منابـــع 

درآمـــدی وزارت نیـــرو اســـت.
ــه  ــده، تعرفـ ــال آینـ ــه سـ  در بودجـ
پرداختـــی بـــرق توســـط مشـــترکان 

تغییـــری می کنـــد؟

اصلـــی  سیاســـت های  از  یکـــی 
دولـــت در بودجـــه 1401 مالیـــات 
ــه  ــد چـ ــن رونـ ــت، ایـ ــتانی اسـ سـ
اثـــری بـــر عملکـــرد تولیدکننـــدگان 
تجهیـــزات بـــرق خواهـــد داشـــت؟

ـــبه  ـــعیر ارز در محاس ـــرخ تس ـــلاح ن اص
ــر  ــری بـ ــه اثـ ــی چـ ــوق گمرکـ حقـ
تولیدکننـــدگان تجهیـــزات برقـــی 

ــت؟ ــد داشـ خواهـ

ـــی  ـــده پیش بین ـــال آین ـــه س در بودج
ـــدوق  ـــاد صن ـــل ایج ـــه از مح ـــده ک ش
بـــرای  منابـــع  چقـــدر  پـــروژه، 
ــرو  ــای وزارت نیـ ــرای پروژه هـ اجـ

تامیـــن شـــود؟

در لایحه بودجه سال 1401 از محل اوراق بدهی 980 هزار میلیارد ریال منابع پیش بینی 
شـده کـه نسـبت به سـال های قبـل کاهش قابـل توجهی داشـته اسـت. بعلاوه بـه دولت 
نیـز اجـازه داده شـده که در صورت عدم تحقق منابع ناشـی از صـادرات نفت و میعانات 
گازی و خالـص صـادرات گاز بـه میـزان پیش بینـی شـده در لایحـه بودجه انتشـار اوراق 
صـورت بگیـرد. بنابرایـن هـر انـدازه در پیش بینـی منابـع عمومـی بودجـه بیش بـرآورد 
صـورت گرفتـه باشـد، اتکا بـه اسـتفاده از اوراق برای جبـران هزینه های جاری تشـدید 

خواهـد یافت. 
در لایحـــه بودجـــه ســـال 1401 ســـهم دســـتگاه های اجرایـــی از جملـــه وزارت نیـــرو از 
ـــه  ـــاس لایح ـــر اس ـــن ب ـــت. بنابرای ـــده اس ـــخص نش ـــروش اوراق مش ـــل از ف ـــع حاص مناب
بودجـــه نمی تـــوان تصویـــر روشـــن و شـــفافی از میـــزان جبـــران مطالبـــات بخـــش 

خصوصـــی و یـــا تأمیـــن مالـــی پروژه هـــای بخـــش بـــرق ارائـــه کـــرد. 
البتـه در کمیسـیون تلفیـق بودجـه 1401 حکـم الحاقـی در تبصـره )6( لایحـه بودجـه 
سـال 1401 بـه تصویـب رسـیده اسـت کـه در آن بـه میـزان 100 هـزار میلیـارد ریـال 
از بدهی هـای بانکـی و مالیاتـی شـرکت های خصوصـی بخـش بـرق کـه مربـوط بـه 
اجـرای طرح هـا بـوده از محـل مطالبـات وزارت نیرو و شـرکت توانیـر از دولت بابت 
مابه التفـاوت قیمـت تکلیفـی و تمـام شـده بـرق بصـورت جمعـی - خرجـی تسـویه 
و تهاتـر شـود. بنظـر می رسـد بـرای اینکـه از سـقف تسـویه بدهی هـا در ایـن حکـم 
اسـتفاده کامـل شـود، بایـد پیگیری و پیشـنهاد شـود کـه شـمول طرح های منـدرج در 
ایـن حکـم اصـلاح شـود تـا امـکان اسـتفاده را بـرای طیـف وسـیع تری از بنگاه هـای 
خصوصـی بخـش بـرق به ویژه سـازندگان تجهیـزات و شـرکت های پیمانـکاری برق 

مهیا شـود.

در لایحـه بودجـه 1401 تغییـری نسـبت به اصلاح قیمت فروش برق نسـبت به سـالیان 
اخیـر صورت نگرفته اسـت. با این وجود کمیسـیون تلفیق بودجـه 1401 احکام الحاقی 
بـرای اصـلاح نـرخ بـرق در پله هـای مختلـف مصرفی )اصـلاح تعرفـه IBT موجـود( و 
همچنیـن اصـلاح نـرخ فروش برق به صنایع )مشـابه بنـد »ز« تبصـره )15( قانون بودجه 

1400( به تصویب رسـیده اسـت. 
تـداوم وضـع موجـود برای تأمین مخـارج صنعت بـرق از جمله جاری و یا سـرمایه ای 
بیـش از پیـش نگران کننده شـده اسـت. زیرا طی سـال های اخیـر به دلیل اختـلاف قابل 
توجـه نـرخ افزایـش بهای بـرق و تورم، مابه التفـاوت بهای تکلیفی فروش و تمام شـده 
بـرق افزایـش چشـمگیری پیـدا اسـت. بطوریکـه اگر در سـال آینـده احـکام فوق الذکر 
بـرای اصـلاح تعرفـه بـرق خانگـی و صنعتی اجرایی نشـود، صنعـت برق در شـرایطی 
قـرار می گیـرد کـه بطور متوسـط 1012 ریـال در هر کیلووات سـاعت برق به مشـترکین 
داخلـی بـه فـروش می رسـاند؛ درحالیکه متوسـط هزینه تمام شـده برق حـدود 2900 
ریـال در هـر کیلـووات سـاعت اسـت. بنابرایـن تحـت چنیـن مفروضاتـی بخـش برق 
وزارت نیـرو در سـال 1401 حـدود 65 درصـد از متوسـط هزینـه تمـام شـده بـرق در 
سـال 1401 را دریافـت نخواهـد کـرد که منجر به افزایـش بدهی های دولت بـه وزارت 
نیـرو و بـه دنبـال آن افزایـش بدهی هـای وزارت نیـرو بـه تولیدکننـدگان، شـرکت های 

تولیدکننـده تجهیـزات و پیمانـکاری خواهـد شـد. لـذا ضـروری اسـت نگاه بـه اصلاح 
وضعیـت مالـی بخـش بـرق وزارت نیـرو صرفـًا محـدود به مصوبـات یکسـاله بودجه 
نشـود و از طریـق اجـرای تکالیـف و اختیارات داده شـده بـه دولـت در قوانین مصوب 
مجلـس شـورای اسـلامی و یـا در صـورت لزوم اصـلاح قوانین فعلی کشـور بـرای این 
صنعـت افق گشـایی شـود و کلیـه ذی نفعـان را در معرض چشـم انداز مثبـت و پایداری 

بـرای توسـعه ایـن صنعت قـرار دهد.  

میـــزان مالیـــات پیش بینـــی شـــده در لایحـــه بودجـــه 1401 افزایـــش قابـــل توجـــه 
ـــا  ـــته و برآورده ـــال 1400 داش ـــه س ـــون بودج ـــه قان ـــبت ب ـــدی( نس ـــدود 70 درص )ح
نشـــان می دهـــد کـــه در خصـــوص ایـــن میـــزان منابـــع بیش بـــرآورد انجـــام شـــده 
ـــق  ـــور تحق ـــتانی در کش ـــی و مالیات س ـــام مالیات ـــلاح نظ ـــدون اص ـــه ب ـــرا ک ـــت. چ اس
ـــد.   ـــر می رس ـــد به نظ ـــیار بعی ـــات بس ـــل از مالی ـــع حاص ـــش در مناب ـــزان افزای ـــن می ای
بـــا ایـــن وجـــود در بنـــد »ف« تبصـــره )6( لایحـــه بودجـــه 1401 نـــرخ مالیـــات اشـــخاص 
حقوقـــی کـــه دارای پروانـــه بهره بـــرداری هســـتند )ناظـــر بـــه مـــاده )105( قانـــون 
مالیات هـــای مســـتقیم( بـــه میـــزان 5 درصـــد کاهـــش پیـــدا کـــرده اســـت. بنابرایـــن 
همان طـــور کـــه مشـــاهده می شـــود به رغـــم آنکـــه منابـــع حاصـــل از مالیات ســـتانی 
ـــتانی  ـــرخ مالیات س ـــش ن ـــمت کاه ـــه س ـــه ب ـــه بودج ـــته لایح ـــی داش ـــل توجه ـــش قاب افزای

از بنگاه هـــای تولیـــدی ســـمت و ســـو داده شـــده اســـت.

در سـال آینـده محاسـبه حقـوق گمرکـی بـرای واردات مـواد اولیـه و کالاهای واسـطه ای بر 
اسـاس نـرخ تسـعیر ارز ETS درنظـر گرفته شـده اسـت. برآوردها نشـان می دهد متوسـط 
تعرفـه گمرکـی کلیـه کالاهای وارداتی اعـم از اینکه دارای معافیت هسـتند و یا خیر، حدود 
15 درصـد اسـت. بنابرایـن اختـلاف نرخ تسـعیر ارز در محاسـبه حقوق گمرکـی کالاهای 
وارداتـی در سـال جـاری و سـال 1401 منجـر بـه افزایـش بهـای سـاخت کالا و تجهیـزات 
داخلـی ای کـه از نظـر تأمیـن مـواد اولیـه و یـا کالاهای واسـطه ای متکـی واردات هسـتند، 
خواهـد شـد. اینکه این تغییـرات تا چه انـدازه در صنایع مختلف اثرگذاری خواهد داشـت 

بقـدر کافی تبیین نشـده اسـت.

در بنـد »ز« لایحـه بودجه 1401 تأمیـن مالی برای احداث و بهره بـرداری از 5000 مگاوات 
نیـروگاه پیش بینی شـده اسـت. بـا این وجود عملکرد موفق شـرکت های صنـدوق پروژه 
در حـوزه نیروگاهـی کـه در حـال حاضر قادر بـه دریافت کامـل درآمد حاصـل از فروش 
بـرق خـود در داخـل نیسـت و مسـتمراً در حـال زیـان و بدهـی  هسـتند محـل ابهـام 
قـرار دارد. بنابراین لازم هسـت کارشناسـان و متخصصان در خصوص میزان اثربخشـی 
مکانیزم هـای تشـویقی مختلـف نظیـر معافیـت نقـل و انتقـال دارایـی در صندوق های 
سـرمایه گذاری پـروژه ورود داشـته باشـند تـا اجـرای ایـن حکـم در سـال 1401 عملکـرد 

قابـل قبولـی را رقـم بزند 
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ــی  ــال آتـ ــه سـ ــا در بودجـ آیـ
توســـعه  بـــرای  لازم  منابـــع 
ــرق  ــت بـ ــاخت های صنعـ زیرسـ
ـــت  ـــن صنع ـــات ای ـــویه مطالب و تس

پیش بینـــی شـــده اســـت؟ 

ناکارآمدی نظام اقتصادی؛ 
مانع تحقق منابع مالی صنعت برق
صنعـــت بـــرق بـــه عنـــوان یـــک صنعـــت زیرســـاختی و ســـرمایه بر 
طـــی ســـال های اخیـــر بـــه علـــت عـــدم ســـرمایه گذاری و اقتصـــاد 
ـــل  ـــرای ح ـــا ب ـــه ت ـــت ک ـــان اس ـــه گریب ـــت ب ـــکلاتی دس ـــا مش ـــراز ب نات
آنهـــا اقـــدام ریشـــه ای و اساســـی صـــورت نگیـــرد، رفـــع نخواهنـــد 
ـــگ  ـــور فرهن ـــرژی در کش ـــرف ان ـــگ مص ـــر فرهن ـــرف دیگ ـــد. از ط ش
ــگ  ــج فرهنـ ــرای ترویـ ــترهای لازم بـ ــد بسـ ــت و بایـ ــتی نیسـ درسـ
بهینه ســـازی را فراهـــم کـــرد. در گفتگـــو بـــا رضـــا پدیـــدار، رئیـــس 
ــع،  ــی، صنایـ ــاق بازرگانـ ــت اتـ ــط زیسـ ــرژی و محیـ ــیون انـ کمیسـ
ــه  ــای بودجـ ــی ظرفیت هـ ــه بررسـ ــران بـ ــاورزی تهـ ــادن و کشـ معـ
ـــرورت  ـــن ض ـــرق وهمچنی ـــت ب ـــکلات صنع ـــل مش ـــی در ح ـــال آت س
ـــت:  ـــر اس ـــرح زی ـــه ش ـــو ب ـــن گفتگ ـــم. مت ـــرف پرداخته ای ـــت مص مدیری

مقامـات مسـئول در سـازمان برنامـه و بودجـه با همـکاری وزارت نفـت و نیرو 
در بودجـه سـال 1401، فـروش 1.2 میلیـون بشـکه نفـت در روز با نـرخ60  دلار 
پیش بینـی کرده انـد، درآمـد حاصـل از ایـن محـل در شـرایطی محقـق خواهد 
شـد کـه برجـام به نتیجه برسـد و تحریم ها برداشـته شـود در غیر ایـن صورت 
اقتصاد کشـور با مشـکلات مشابه سـال 1400 مواجه خواهد شـد لذا تنها شرط 
تحقـق ایـن درآمـد توافـق برجام اسـت تا میـزان پیش بینی شـده فـروش نفت 
خـام در بودجه به درآمد برسـد. ایـران در حوزه فروش و صـادارت گاز طبیعی و 
مشـتقات نفتی نیز قراردادهای بلند مدتی با کشـورهای ترکیه، عراق، ارمنستان، 
آذربایجـان و .. دارد کـه بـه دلیـل رشـد مصـرف انـرژی در کشـور و ناکارآمـدی، 
نتوانسـته ایم بـه تعهـدات خـود در ایـن حـوزه پایبنـد باشـیم و بـه گفتـه خـود 
مسـئولان با شـرایط پیش آمده، صـادرات گاز به ترکیه نه تنهـا کاهش پیدا کرده 
بلکـه در مقاطعـی متوقـف هم شـده اسـت. با این تفاسـیر دسـتیابی بـه منابع 
درآمـدی حاصـل از فـروش نفت و فرآورده هـای نفتی و هیدروکربـوری منوط به 
آزادسـازی مکانیـزم عرضـه نفـت در بازارهـای جهانـی و رفـع محدودیت هـای 
ناشـی از تحریـم اسـت. قاعدتـا تـا زمانی کـه این توافق صـورت نگیـرد و ایران 
بخواهـد نفـت خـود را به طور غیرمسـتقیم به فروش برسـاند، منابع پیش بینی 
شـده محقـق نخواهـد نشـد. در بودجـه سـال آتی قیمـت هر بشـکه نفت 60 
دلار در نظر گرفته شـده اسـت در حالی که قیمت واقعی آن بالای 80 دلار بوده 
و گاهـی بـه 90 دلار هـم رسـیده اسـت. در این شـرایط کـه ایران مجبور اسـت 
نفت را غیرمسـتقیم بفروشـد، هزینه های اضافی از قبیـل بارگیری و تخلیه نیز 

به مـا تحمیل می شـود. 

صنعـت بـرق در روزهـای پیـک تابسـتان وضعیـت مطلوبـی نداشـت و همـه شـاهد 
خاموشـی ها و کمبودهـا در همـه بخش هـا اعـم از خانگـی و صنایـع بودیـم کـه عارضه ها 
و خسـارت هایی بـه بـار آورد. اما نکته اینجاسـت که باید توجه داشـته باشـیم صنعت برق 
علیرغم همه مشـکلات، یک موضوع داخلی اسـت و باید توسـط خودمان مدیریت شـود. 
در صنعت برق تولید و مصرف تناسـبی با هم ندارند، شـدت رشـد مصرف برق در کشـور 
بالاسـت و ظرفیت تولید پاسـخگویی این میزان مصرف نیست. کنترل و مدیریت مصرف 
انـرژی محـور مهمی اسـت که باید بـرای فرهنگ سـازی آن تلاش کرد. بهینه سـازی یکی از 
ضروری تریـن اقداماتـی اسـت کـه هم در بخش خانگـی و هم در بخش صنایـع باید بر آن 
تمرکز کرد. بهینه سـازی و مدیریت مصرف باید طوری رعایت شـود که ناچار نباشـیم برق 
صنایع را قطع کنیم و باعث ضربه خوردن به تولید کشـور شـویم. شـدت مصرف انرژی در 
ایران 5.7 برابر میانگین جهانی اسـت، متاسـفانه ما بالاترین شـدت مصرف انرژی را در دنیا 
داریـم و ایـن یـک خطر برای کشـور اسـت. مـن معتقدم که رسـانه ها و مطبوعـات به جای 
پـر رنگ کردن مشـکلات صنعت بـرق و کمبودهـا، ترویج مدیریت مصرف و بهینه سـازی 
را در اولویـت قـرار دهنـد و بـرای تشـویق مشـترکان و مصرف کننـدگان بـه درسـت مصرف 
کـردن انـرژی، برنامه ریـزی کننـد. اگـر بـا فرهنگ سـازی تا حـدودی جلوی مصـرف بی رویه 
و نادرسـت را بگیریـم، می تـوان بـا سـرمایه گذاری صنعـت بـرق را توسـعه داد. آگاه سـازی و 

هدایـت جامعـه در جهـت بهینه سـازی و کنترل مصـرف انرژی امری حیاتی اسـت. 
ـــفانه  ـــت، متاس ـــر اس ـــو و تجدیدپذی ـــای ن ـــت انرژی ه ـــتفاده از ظرفی ـــر اس ـــکار دیگ راه
ـــت در  ـــد اس ـــک درص ـــر ی ـــر زی ـــای تجدیدپذی ـــوزه انرژی ه ـــران در ح ـــهم ای ـــن س میانگی
ـــی در حـــوزه تجدیدپذیرهـــا  ـــی 7 درصـــد اســـت. بخـــش خصوص ـــن جهان ـــی میانگی حال
ـــم  ـــی اع ـــت های حمایت ـــاذ سیاس ـــا اتخ ـــوان ب ـــه می ت ـــی دارد ک ـــیل بالای ـــت  و پتانس ظرفی
ــر و  ــای تجدیدپذیـ ــی، انرژی هـ ــای مالیاتـ ــرمایه گذاری و تخفیف هـ ــوق های سـ از مشـ

ـــو را توســـعه داد. ن

بلـه، هـم در برنامه هـای توسـعه و هـم در بودجـه منابـع لازم بـرای طرح هـای توسـعه ای 
پیش بینـی شـده اسـت اما بـه دلیـل نارکارآمـدی نظام اقتصـادی کشـور، این منابـع حاصل 
نشـده و پروژه های توسـعه ای از جمله توسـعه نیروگاه ها متوقف مانده اسـت. اگر این روند 
ادامه داشـته باشـد و سرمایه گذاری در صنعت برق انجام نشـود، خاموشی ها تکرار و شرایط 
بدتـر خواهـد شـد. همانطور کـه تاکید کـردم اولیـن راهکار رعایت تـوازن تولیـد و مصرف 
اسـت. همـه بایـد یـاد بگیریم که انرژی ارزشـمند اسـت و بایـد آن را درسـت مصرف کنیم. 
اینکه سیسـتم های گرمایشـی با بالاترین درجه روشـن اما پنجره ها باز باشـد، نشان می دهد 
کـه هیـچ گونـه مدیریتـی در مصـرف انرژی وجـود نـدارد. مردم حاضـر بـه پرداخت قبوض 
خـود بـا مبالغ چند برابری هسـتند اما نمی خواهند مصرف خود را کنتـرل و مدیریت کنند. 
دولـت بایـد بـا اتخـاذ سیاسـت های درسـت و بـه کمـک رسـانه ها و انجمن هـا در مسـیر 
آگاه سـازی و هدایـت مـردم بـه سـمت کنترل مصـرف قـدم بـردارد و اقدامات جدی داشـته 
باشـد. بـرای رسـیدن به سالم سـازی در این حوزه، برخـی قوانین نیز نیاز به بازنگـری دارند، 
اصـلاح و بازنگـری ایـن قوانین باید در دسـتور کار قرار داده شـود. مـا در خصوص پرداخت 
مطالبـات بخـش خصوصـی صنعت برق نیـز به دولـت اخطـار داده و پیشـنهادات خود را 
در گزارش هـای مکتـوب ارائـه کرده ایم. اگـر از بخش خصوصی حمایت نشـود و مطالبات 

آنهـا پرداخـت نشـود، رکود و تـورم ادامه دار خواهـد بود و تولید عملا متوقف خواهد شـد 

ـــاد  ـــر اقتص ـــم ب ـــرایط حاک ـــه ش ـــه ب ـــا توج ب
ـــال  ـــه س ـــی بودج ـــزان اثربخش ـــور، می کش
ـــور  ـــرایط را چط ـــبی ش ـــود نس ـــی در بهب آت

ــد؟ ــی می کنیـ ارزیابـ

بـــه نظـــر شـــما در بودجـــه 
1401 بـــرای صنـــت بـــرق چـــه 
ظرفیت هایـــی وجـــود دارد کـــه 
می تـــوان بـــا اســـتفاده از آنهـــا 
ـــور را از  ـــرق کش ـــت ب ـــرایط صنع ش

ایـــن وضعیـــت خـــارج کـــرد؟ 

رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهرانرضا پدیدار
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در احـــــــــــکام برقــــــی الیحه بودجه

نایب رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایرانجعفر جوال

الحاقـی بـه تبصـره 5: دولـت از طریـق اسـناد تسـویه خزانـه، بدهی هـای قطعـی خـود بـه اشـخاص حقیقی و 
حقوقـی )تعاونـی و خصوصـی( و نهادهـا و مؤسسـات عمومـی غیردولتی، قـرارگاه سـازندگی خاتم الانبیاء )ص( 
و بسـیج سـازندگی کـه در چهارچـوب قوانیـن و مقـررات مربـوط تـا پایـان سـال 1400 ایجاد شـده، بـا مطالبات 
قطعـی معـوق دولـت از اشـخاص مزبـور تـا مبلـغ 50 هـزار میلیـارد ریـال بـه صورت جمعـی - خرجی تسـویه 
کنـد. مطالبـات قطعـی دولـت از اشـخاص فوق الذکـر کـه در اجـرای بنـد )پ( مـاده )2( قانـون رفع موانـع تولید 
رقابت پذیـر و ارتقـای نظام مالی کشـور مصـوب 1394/2/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی به  شـرکت های دولتی 

منتقـل شـده، بـا بدهـی دولـت بـه  شـرکت های مذکور به وسـیله این اسـناد قابل تسـویه اسـت. 

الحاقـی بـه تبصـره 15: بـه  شـرکت های تابعه و وابسـته بـه وزارت نیـرو اجازه داده می شـود بـا رعایت 
ملاحظـات امنیتی کشـور از محل واگذاری بخشـی از امـلاک و دارایی های خود نسـبت به تأمین مالی 
طرح هـای نوسـازی تأسیسـات و شـبکه فرسـوده بـرق کشـور از جملـه مناطـق کمتـر توسـعه یافته و 

طرح هـای نیمـه تمـام تا سـقف 70 هـزار میلیـارد ریال اقـدام کنند. 

اولیـن لایحـه بودجـه دولـت سـیزدهم کـه بـه نوعـی اولیـن لایحـه بودجه کشـور در سـده 15 هجری شمسـی نیز محسـوب 
می شـود، تقدیم مجلس محترم شـورای اسـلامی شـده اسـت. بدون تردید بودجه یکی از مهم ترین اسـناد مالی کشـور اسـت 
کـه اگـر چنانچه با مبانی کارشناسـی برگرفتـه از واقعیت های اقتصادی روز جامعه تدوین شـود؛ امکان تخصیص بهینه منابع 
و برقـراری تـوازن در دخـل و خرج را فراهم می آورد. وضعیت اقتصادی کشـور در سـال های اخیر بواسـطه فشـارهای ناشـی از 
تحریم هـای ظالمانـه و جهـش نـرخ ارز، شـرایط حسـاس و بی سـابقه ای را تجربه می کنـد و از طرفی صنعت بـرق نیز علاوه 
بـر مواجهـه بـا اثـرات تغییر در شـاخص های کلان اقتصـادی، با چالش هـای فراوانی که عمدتًا ناشـی از انباشـت بدهی های 
وزارت نیـرو بـه فعـالان ایـن صنعت بـوده، مواجه اسـت. بنابراین ضروری اسـت که به منظور تأمیـن برق پایدار بویـژه در زمان 
اوج مصـرف، تدابیـر و تمهیـدات ویـژه ای نسـبت بـه تدویـن احـکام مرتبـط بـا صنعـت برق متناسـب بـا نیازهـای واقعی و 
حیاتـی صنعـت در لایحـه بودجـه 1401 اتخاذ شـود. بررسـی ها حاکی از آن اسـت کـه تفاوت هایی میان لایحه ارسـالی دولت 
بـا قانـون بودجـه سـال 1400 از نظـر محتـوی و کمیـت ارقـام منـدرج در آن وجـود دارد؛ بـه  نحوی کـه برخـی از تبصره ها و یا 

بندهـای مرتبـط بـا صنعـت برق در قانـون بودجه سـال 1400 در لایحه بودجـه 1401 مغفول مانده اسـت. 
بـه طـور خـاص در لایحـه بودجه سـال 1401 مواردی از قبیـل پرداخت بدهی هـای دولت به بخش خصوصـی از طریق تهاتر 
مطالبـات بـا اوراق اسـلامی )تبصـره 5 بندهـای »و« و »ز«(، تأمیـن مالـی طرح هـای زیربنایـی از طریـق بازار سـرمایه )تبصره 5 
بنـد »الـف«(، تحویل سـوخت صرفه جویی  شـده یـا حوالـه آن در نیروگاه های تجدیدپذیر به سـرمایه گذاران جهـت فروش یا 
عرضـه در بـورس انـرژی )تبصره 15بنـد »ی«(، تأمین مالی طرح های زیربنایـی از طریق واگذاری دارایی های سـرمایه ای )تبصره 
15 بنـد »ط«(، نحـوه محاسـبه متوسـط بهـای انرژی برق تحویلـی به صنایع فلـزی )تبصره 15 بنـد »ز«(، تسـویه مابه التفاوت 
قیمـت تکلیفـی و قیمـت تمام شـده فـروش هـر کیلـووات سـاعت برق بـا بدهـی طرح هـای تملـک دارایی های سـرمایه ای 
)تبصـره 7 بنـد »د«( و تأمیـن مالی طرح های صنعت برق از طریق تسـهیلات بانکی )تبصره 15بنـد »و«( و مالیات قراردادهای 

پیمانـکاری )بنـد »ل« تبصـره 6 ( حـذف یا دچـار تغییرات قابل توجهی شـده اند.
بـا عنایـت بـه اهمیـت موضوعاتـی ماننـد تهاتـر بدهی هـای دولت بـا مطالبـات مالیاتـی و بانکـی شـرکت های خصوصی، 
شـفافیت در پرداخت مالیات در قراردادهای پیمانکاری و تأمین منابع مالی توسـعه و نوسـازی شـبکه انرژی های تجدیدپذیر 

و دانش بنیـان پیشـنهاداتی بـه شـرح ذیل قابل طرح اسـت.

الحاقـی بـه تبصـره 5: به دولت اجازه داده می شـود در صورت درخواسـت متقاضیان، مطالبات قطعی اشـخاص 
حقیقـی و حقوقـی خصوصـی و تعاونـی کـه در چهارچـوب قوانیـن و مقـررات تا پایان سـال 1400 ایجاد شـده 
اسـت و همچنیـن مطالبـات نهادهای عمومـی غیردولتـی، صندوق های بازنشسـتگی، بانک هـا )از جمله بابت 
یارانه سـود به بنگاه های بخش های غیردولتی آسـیب دیده از شـیوع بیماری کرونا(، قرارگاه سـازندگی خاتم الانبیاء 
)ص(، پیمانـکاران محرومیت زدایـی قـرارگاه سـازندگی خاتم الانبیاء )ص(، بسـیج سـازندگی، شـرکت ملی نفت 
ایـران و  شـرکت های تابعـه و وابسـته و نیـز  شـرکت های دولتـی تابعـه وزارتخانه هـا بابـت یارانـه قیمت هـای 
تکلیفـی از دولـت کـه در چهارچـوب قوانیـن و مقررات مربوط تا پایان سـال 1400 ایجاد شـده اسـت را با بدهی 
اشـخاص یـاد شـده بـه بانـک مرکزی یـا بانک ها و مؤسسـات اعتبـاری غیربانکـی که تا پایـان سـال 1400 ایجاد 
شـده اسـت، تـا سـقف 350 هزارمیلیـارد ریـال از طریق انتشـار اسـناد تسـویه خزانه و تسـلیم به بانـک مرکزی، 

بانک هـا و مؤسسـات اعتبـاری غیربانکـی به شـرح زیر تسـویه کند.

الحاقـی بـه تبصـره 6: در معامـلات پیمانکاری کارفرما موظف اسـت همزمان با هـر پرداخت، مالیـات بر ارزش 
افـزوده متناسـب بـا آن را بـه پیمانـکار پرداخت کنـد تا زمانی کـه کارفرما مالیـات بـر ارزش افزوده را بـه پیمانکار 
پرداخت نکرده باشـد، سـازمان امور مالیاتی کشـور موظف اسـت ضمن پاسـخ به اسـتعلام بانک ها و مؤسسات 
مالـی و اعتبـاری، دفاتـر اسـناد رسـمی و سـایر دسـتگاه های اجرایی حـق مطالبـه آن از پیمانکار یـا اخذ جریمه 
دیرکـرد از وی را نخواهـد داشـت. در مـواردی کـه بدهـی کارفرمـا بـه پیمانـکار بـه صـورت اسـناد خزانه اسـلامی 
پرداخـت می شـود در صـورت درخواسـت پیمانـکار، کارفرمـا موظـف اسـت ایـن اوراق را عینـًا بـه سـازمان امور 
مالیاتـی کشـور تحویـل دهد. سـازمان امور مالیاتی کشـور معادل مبلغ اسـمی اوراق تحویلـی را از بدهی مالیاتی 
پیمانـکار کسـر و اسـناد مذکـور را بـه خزانـه داری کل کشـور ارائـه می کنـد. خزانه داری کل کشـور موظف اسـت 

معـادل مبلغ اسـمی اسـناد خزانـه تحویلی را بـه عنوان وصولـی مالیات منظـور کند.

الحاقـی به تبصره 15: وزارت نیرو مکلف اسـت متوسـط بهای انرژی برق تحویلـی به صنایع فولادی، آلومینیوم، 
مـس، فلـزات اساسـی و کانی هـای فلـزی، واحدهای پالایشـگاهی و پتروشـیمی را بر مبنای متوسـط نرخ خرید 
انـرژی بـرق از نیروگاه های دارای قرارداد تبدیل انرژی )ای.سـی.اِی( محاسـبه و دریافت کند. منابع حاصل از محل 
افزایـش بهـای بـرق ایـن صنایع به حسـاب شـرکت توانیر نزد خزانه داری کل کشـور واریز می شـود. مشـترکین با 
قـدرت کمتـر از دو مـگاوات و همچنیـن مصـارف کمتـر از دو مـگاوات مربوطه به مشـترکین با قـدرت بیش از 
دو مـگاوات مشـمول حکـم ایـن بنـد نمی باشـند. وزارت  نیـرو از طریـق  شـرکت های تابعه مکلف اسـت منابع 
حاصلـه تـا سـقف 120 هـزار میلیـارد  ریـال را به صورت ماهانه و متناسـب با وصـول درآمـد فوق الذکر به صورت 
کامـل صـرف توسـعه و نوسـازی شـبکه فرسـوده بـرق کشـور و جابجایی تیرهـای برق روسـتایی و بـا تصویب 
شـورای اقتصـاد صـرف اعطـای یارانـه سـود تسـهیلات جهـت افزایش تـوان تولیـد بـرق از طریق سـرمایه گذاری 
)ایجـاد، توسـعه و تکمیـل طرح های نیمه تمـام( نیروگاه های بـرق و پرداخت مطالبـات تولیدکنندگان خصوصی 

بـرق و نیروگاه هـای برق آبـی، پیمانـکاران و تأمین کننـدگان تجهیزات صنعت بـرق کند 
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پروندهپرونده

بـروز خاموشـی های گسـترده در تابسـتان 1400 نشـان داد کـه عرضـه 
بـرق نسـبت به رشـد تقاضـا دچـار کمبود اسـت و اعمال سیاسـت های 
مدیریـت تقاضـا نمی توانـد ایـن شـکاف را جبران کنـد؛ بنابراین توسـعه 
عرضـه بـرق بـرای جلوگیـری از بـروز خاموشـی ها و زیان هـای ناشـی از 
آن کامـلا ضـروری اسـت. در لایحـه بودجـه سـال 1401 مجمـوع منابـع 
پیش بینی شـده بـرای طرح هـای توسـعه ای بخـش بـرق حـدود 30 هزار 
میلیـارد تومان اسـت که 66 درصـد برای بخش انتقال و فـوق توزیع و 44 
درصـد بـرای بخش تولید در نظر گرفته شـده اسـت. این در حالی اسـت 
کـه سـاختار بودجـه کشـور از نظر سیاسـت های مالی و پولی نسـبت به 
قبل انقباضی اسـت و با شـرایط صنعت برقی که نیازمند سـرمایه گذاری 
و اجرای سیاسـت های انبسـاطی و توسـعه ای اسـت، سـازگار نیسـت. 

بـه همیـن دلیـل در سـاختار بودجـه 1401 موضـوع مشـارکت عمومـیـ  
خصوصـی و تشـکیل »صنـدوق پروژه هـا« بـرای جـذب سـرمایه گذاری 
بخـش خصوصـی مطرح شـده اسـت. بـه نظر می رسـد سیاسـتگذار با 
آگاهـی از محدودیت هـای مالـی بودجه هـای عمومـی و کمبـود منابـع 
مالـی بخـش دولتی، انتظـار دارد بخش خصوصی شـکاف بین نیاز های 
سـرمایه گذاری بخـش بـرق و انرژی با کمبود هـای مالی دولتـی را پر کند. 
ایـن رویکـرد در سیاسـتگذاری مالـی حـوزه انـرژی اگرچـه در بسـیاری از 
کشـور ها اجـرا شـده، امـا با توجـه به سـاختار فعلـی مالی صنعـت برق 
قابـل اجرا نیسـت. چـرا که چرخـه درآمدـ  هزینـه به دلیـل قیمت گذاری 
دسـتوری، منفـی اسـت و نمی توانـد بـازده مالـی کافـی را برای بازگشـت 

سـرمایه بخش خصوصـی، فراهـم کند. 
از سـوی دیگـر بـه دلیـل انحصار تجـارت بـرق در بخـش دولتی )بخش 
خرده فروشـی(، سـازوکار های مبتنی بـر بازار که بتوانـد عرضه و تقاضای 
انـرژی را در نقطـه تعادلـی قـرار دهـد، ایجاد نشـده اسـت. در نتیجه این 
وضعیت، اجرای سیاسـت جذب سـرمایه گذار بخش خصوصی با توجه 
بـه دیـر بـازده بـودن و بزرگ بـودن مقیـاس سـرمایه گذاری در ایـن بخش، 
امکان پذیـر نیسـت؛ بنابراین این سـوال مطـرح خواهد بود کـه با توجه به 
سـاختار بودجـه بخـش برق در سـال آینده چه مخاطراتـی در بخش برق 
پیـش روی فعالان اقتصادی و مصرف کنندگان انرژی وجود دارد. مهمترین 
و بنیادی تریـن مخاطـره سـال آینـده عدم توسـعه عرضه برق متناسـب با 
نیـاز کشـور و در نتیجـه ادامـه خاموشـی های تابسـتان گذشـته در سـال 
آینده خواهد بود. این مسـئله اساسـی نه فقـط صنعت برق بلکه تمامی 
صنایـع و مصرف کننـدگان انرژی را متاثر خواهد سـاخت و انتظار می رود 
مجموعـه اقتصـاد کشـور از این ناحیه زیان های آشـکار و پنهـان زیادی را 
متحمـل شـود؛ بنابراین صنایع کشـور و به ویژه بخش هـای حیاتی مانند 
بیمارسـتان ها و مراکـز درمانی نیازمنـد آن خواهند بود کـه تجهیزات برق 

اضطـراری خـود را برای خاموشـی های محتمل سـال آینده آمـاده کنند. 
از طـرف دیگـر بخش هایـی که کسـب و کار آن ها وابسـته بـه طرح های 
توسـعه ای صنعت برق اسـت، یعنـی پیمانکاران، مشـاوران و سـازندگان 
تجهیـزات برقـی، همچنـان بـا مشـکل نقدینگـی و تامین مالـی مواجه 
خواهنـد شـد. ایـن مسـاله ریسـک وصـول مطالبات بخـش خصوصی 
صنعـت بـرق را افزایـش می دهـد. از ایـن رو ضـروری اسـت مدیریـت 
کسـب و کار هـای بخش خصوصـی در بخش صنایع پشـتیبان احداث 

تاسیسـات برقی، تمهیدات لازم را برای مدیریت ریسـک های مالی خود 
پیش بینـی کنند. 

نکتـه دیگـری که صنعت بـرق با آن مواجه اسـت، مدیریت بخش تقاضا 
اسـت. از آنجـا کـه در سـال آینـده موضـوع ناتـرازی عرضـه و تقاضـای 
بـرق همچنـان ادامـه خواهـد داشـت و میـزان عرضـه بـرق متناسـب بـا 
سـطح تقاضـا رشـد نخواهد کـرد، صنعت برق بـه ناگزیر نیازمنـد اعمال 
سیاسـت های مدیریـت تقاضا بـرای توزیع کمبود برق خواهـد بود. آنچه 
در سـال های گذشـته تحت عنوان مدیریت تقاضای بار اعمال می شـده، 
در بخـش کشـاورزی و صنعتی، »تغییر آرایش خاموشـی ها« بوده اسـت؛ 
بـه ایـن نحو که بـه جای اعمال »خاموشـی های اجبـاری«، از طریـق دادن 
مشـوق های مالـی بـه بخش های صنعتـی و کشـاورزی، »خاموشـی های 
داوطلبانـه« را اعمـال کرده اسـت و در بخش خانگی هم با سیاسـت های 
قیمتی برای مشـترکین پرمصرف و فعالیت هـای تبلیغاتی-ترویجی برای 

عمـوم جامعـه، سیاسـت های مدیریت تقاضا انجام می شـده اسـت. 
ـــا  ـــی تقاض ـــد افزایش ـــان رون ـــت ها، همچن ـــن سیاس ـــرای ای ـــم اج علیرغ
ـــه  ـــن عرض ـــکاف بی ـــته ش ـــت ها نتوانس ـــن سیاس ـــرده و ای ـــدا ک ـــه پی ادام
و تقاضـــا را بـــه صـــورت پایـــدار برطـــرف کنـــد. ایـــن در حالـــی اســـت کـــه 
ـــش  ـــا در بخ ـــی تقاض ـــا منحن ـــه و ی ـــی عرض ـــدار منحن ـــی پای جابه جای
ـــرات فنـــاوری در تولیـــد و مصـــرف اســـت و آنچـــه در  ـــرق، نیازمنـــد تغیی ب
ـــه  ـــه آن پرداخت ـــر ب ـــرو کمت ـــت های وزارت نی ـــته در سیاس ـــال های گذش س
ـــرخ رشـــد تقاضـــا  ـــرای اصـــلاح ن ـــه ب ـــرات فناوران شـــده اســـت، ایجـــاد تغیی

ـــت.  ـــا اس ـــی تقاض ـــی منحن و جابه جای
بـــرای اعمـــال ایـــن سیاســـت ها لازم اســـت »زیســـت بـــوم نـــوآوری 
صنعـــت بـــرق« متناســـب بـــا ایـــن صنعـــت رشـــد کنـــد تـــا بتوانـــد 
ـــرای  ـــرق ب تغییـــرات فناورانـــه را شـــکل دهـــد؛ و بالاخـــره آنکـــه صنعـــت ب
بـــرون رفـــت از چرخـــه معیـــوب اقتصـــادی آن، نیازمنـــد آزادســـازی تجارت 
بـــرق و رفـــع انحصـــار عرضـــه بـــرق در بازار هـــای خـــرده فروشـــی 
ـــرو  ـــه وزارت نی ـــت ک ـــروری اس ـــت ض ـــن سیاس ـــرای ای ـــرای اج ـــت. ب اس
ـــد  ـــا کن ـــی جابه ج ـــمت حکمران ـــه س ـــگاه داری ب ـــود را از بن ـــز خ تمرک
تـــا بتوانـــد در مقـــام نهـــاد تنظیم گـــر، امـــکان رقابـــت منصفانـــه در 
ـــدی  ـــرش ناکارآم ـــدون پذی ـــم ب ـــن مه ـــم آورد. ای ـــرق را فراه ـــای ب بازار ه
ـــع  ـــه و توزی ـــوه عرض ـــرق و نح ـــی ب ـــی در حکمران ـــت های قبل سیاس
و اتخـــاذ سیاســـت های نوآورانـــه در مدیریـــت حـــوزه بـــرق ممکـــن 
ـــی فـــوری  ـــن مال ـــرق پیـــش و بیـــش از تامی نیســـت. در واقـــع صنعـــت ب
ـــرق  ـــی ب و ســـریع، نیازمنـــد اصـــلاح ســـاختار سیاســـتی و نظـــام حکمران
ـــی کشـــور ممکـــن  ـــن صنعـــت زیرســـاختی و حیات ـــای ای ـــا احی اســـت ت
ـــع  ـــع موان ـــرق«، »رف ـــارت ب ـــازی تج ـــات، »آزادس ـــن اصلاح ـــود. در ای ش
ـــده و  ـــلات عم ـــرق و معام ـــی ب ـــه خرده فروش ـــی ب ـــش خصوص ورود بخ
ـــورس  ـــرق و ب ـــارت ب ـــازار تج ـــای ب ـــازی فض ـــی«، »کارآمدس خرده فروش
ـــرو«  ـــه وزارت نی ـــرکت های تابع ـــی ش ـــام حکمران ـــلاح نظ ـــرژی«، »اص ان
و بالاخـــره »ســـاماندهی نظـــام تنظیم گـــری بخـــش بـــرق« از جملـــه 
ـــت گذاران  ـــتور کار سیاس ـــد در دس ـــه بای ـــت ک ـــردی اس ـــات راهب موضوع

ـــرد   ـــرار گی ـــرژی ق ـــرق و ان ـــش ب ـــور در بخ کش
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  بودجـــــــــــــــــه 1401 
برای وصــــــــــول مطالبات 

ظرفیت

الف( احکام مرتبط با وصول مطالبات از شرکت مادر تخصصی توانیر 
و شرکت های تابعه

یکـی از اصلی تریـن دغدغه هـای بخـش خصوصـی صنعـت بـرق در سـال های اخیـر، وصـول 
مطالباتشـان از شـرکت مـادر تخصصـی توانیـر و شـرکت های تابعـه آن بـوده اسـت کـه مغفـول 
مانـدن از آن، بقـای کسـب وکارها و تـداوم فعالیت هـای آن هـا را بـه مخاطـره انداختـه اسـت. از 
یک سـو درآمدهـای شـرکت توانیـر از محـل فـروش بـرق، تکافـوی پوشـش بهـای تمام شـده و 
هزینه هـای مترتـب را نـداده و لـذا منجـر به انباشـت بدهی شـده و از سـوی دیگر، این عـدم ایفای 
به موقـع تعهـدات منجـر به کاهـش نقدینگی بخـش خصوصی بـرای پذیرش طرح هـای جدید و 
متوقـف شـدن قراردادهـا شـده اسـت. همچنین بسـیاری از دیـون و تعهدات شـرکت های طلبکار 
بـه دلیـل ایـن کاهـش نقدینگی به اشـخاص ثالث به موقع پرداخت نشـده و آن شـرکت ها را نیز در 
مقابـل ادارات امـور مالیاتـی، گمـرک، شـبکه بانکـی و شـرکت های تأمین کننده مواد اولیـه بدهکار 
کـرده اسـت. چنانچـه در خصـوص وصول ایـن مطالبات چاره اندیشـی نشـود، تـداوم فعالیت این 

شـرکت ها بـه مخاطـره افتـاده و آینـده و رشـد و توسـعه صنعـت را متزلزل خواهد سـاخت.
در قوانیـن بودجـه سـنواتی، برخـی مـوارد مرتبـط بـا وصـول مطالبـات از شـرکت های دولتـی بیان 
می شـود کـه اسـتفاده از پتانسـیل های آن می توانـد در وصـول مطالبـات از محـل انتشـار اوراق، 
تهاتـر بدهی هـا یـا سـایر منابـع منـدرج در احـکام بودجه، بـرای نیل به این هدف راهگشـا باشـد. 
بـا بررسـی احـکام مرتبط بـا وصول مطالبـات از شـرکت های دولتی در قانـون بودجه سـال 1400 و 

لایحـه بودجـه 1401 می تـوان ایـن شـیوه های تسـویه بدهـی را بـه شـرح زیر تفکیـک کرد:

واگذاری طرح های نیمه تمام
در بنـد )هــ( تبصـره 18 قانـون بودجـه سـال 1400 مقرر شـده بـود منابـع موردنیاز اتمـام طرح های 
عمرانـی تـا سـقف 2000 میلیارد ریـال و در قالب مـاده )56( قانون تنظیم بخشـی از مقررات مالی 
دولـت، توسـط بانک هـا و بـا نظـارت بانک مرکـزی تأمین گـردد. لیکن مطابـق با بنـد )ب( تبصره 
4 لایحـه بودجـه 1401 بـه دولـت اجـازه داده شـده اسـت ایـن طرح هـای نیمه تمـام را بابـت رد دیون 
قطعـی دسـتگاه های اجرایـی، بـه طلبـکاران از آن دسـتگاه اجرایـی واگـذار کنـد مشـروط بـه آنکـه 

طلبـکاران متعهـد بـه تکمیـل طـرح در مدت زمان معین شـوند.

انتشار اوراق مالی اسالمی
ـــرای  ـــه ب ـــت اجـــازه داده شـــده اســـت ک ـــه دول در بنـــد )ب( تبصـــره 5 لایحـــه بودجـــه ســـال 1401، ب
ـــلامی  ـــی اس ـــال اوراق مال ـــارد ری ـــزار میلی ـــقف 860 ه ـــا س ـــه ت ـــون بودج ـــارف قان ـــی مص ـــن مال تأمی
ازجملـــه اســـناد خزانـــه اســـلامی منتشـــر کـــرده و از محـــل منابـــع حاصـــل از انتشـــار ایـــن اوراق 
ـــه  ـــر و ب ـــان ســـال 1404 منتش ـــا پای ـــید ت ـــا سررس ـــد و ب ـــدرت خری ـــا حفـــظ ق ـــه اســـلامی ب اســـناد خزان
ـــی  ـــار تخصیص ـــن اعتب ـــد. ای ـــذار کن ـــات واگ ـــه مطالب ـــت تأدی ـــی باب ـــتگاه های اجرای ـــکاران دس طلب
ـــد  ـــدود 30 درص ـــاردی، ح ـــار 655 هزارمیلی ـــقف انتش ـــا س ـــال 1400 ب ـــه س ـــه بودج ـــبت ب نس

ـــت. ـــته اس ـــد داش رش
همچنیـن در بنـد )ج( ایـن تبصره همانند سـنوات قبل به این موضوع اشـاره شـده اسـت کـه اوراق 
منتشـره فـروش نرفته جهـت تأمین مالی طرح هـا و مصارف قانـون بودجه، قابل واگـذاری به تمامی 

طلبـکاران اعم از پیمانکاران، مشـاوران و تأمین کنندگان تجهیزات اسـت.
از سـوی دیگـر در قانـون بودجـه سـال 1400 )جـز 1 بنـد )ز( تبصـره 5( بـه دولت اجازه داده شـده 

دبیر کمیته مالی و بانکی سندیکای صنعت برق ایران مهناز علی آبادی

های 
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آیین نامـه تاکنـون بـه شـیوه مطلـوب اجرایی نشـده اسـت.

ب( احکام مرتبط با مشارکت بخش خصوصی در توسعه صنعت برق
با عنایت به نیاز روزافزون صنعت برق به توسعه و سرمایه گذاری و با توجه به انباشت بدهی های 

دولت به بخش خصوصی که تأمین مالی پروژه های جدید را در قالب قراردادهای پیمانکاری 
دشوار ساخته است، استفاده از مدل های مشارکت بخش غیردولتی در طرح ها می تواند در حل 
مشکلات کمبود نقدینگی و توسعه صنعت برق راهگشا باشد. ازجمله احکامی که در لایحه 

بودجه 1401 به این نوع مشارکت ها اشاره دارد می توان به تأسیس صندوق پروژه اشاره نمود. 
همچنین در این لایحه برای اتمام هرچه سریع تر طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، به دولت 

اجازه داده شده نسبت به انعقاد قراردادهای مشارکت با بخش غیردولتی اقدام نماید.

تأسیس صندوق پروژه در تأسیس نیروگاه ها
بـر اسـاس بنـد )ز( تبصـره 15 لایحـه بودجـه سـال 1401 بـه وزارت نیـرو اجـازه داده شـده اسـت از 
طریـق شـرکت های تابعه نسـبت به تأسـیس شـرکت های صنـدوق پروژه بـا مشـارکت متقاضیان و 
سـرمایه گذاران بخـش غیردولتـی به منظور تجهیز منابـع، احداث و بهره بـرداری از پنج هـزار مگاوات 
نیـروگاه بـرق بـا اولویـت مناطـق محـروم و کمتـر توسـعه یافته، اقدام کنـد. در ایـن صنـدوق پروژه ها 
حداکثـر آورده بخـش دولتـی اعـم از وجوه نقد و آورده غیر نقدی 49 درصد اسـت که این سـهم پس 

از تکمیـل و بهره بـرداری نیروگاه هـای مذکـور بـه 20 درصـد کاهـش می یابد.

انعقاد قراردادهای مشارکت جهت اتمام هرچه سریع تر طرح های 
تملک دارایی های سرمایه ای

ـــق  ـــه از طری ـــت ک ـــده اس ـــازه داده ش ـــت اج ـــه دول ـــال 1401 ب ـــه س ـــه بودج ـــره 4 لایح ـــا تبص ـــق ب مطاب
دســـتگاه های اجرایـــی و به منظـــور جلـــب مشـــارکت بخـــش غیردولتـــی جهـــت اتمـــام هرچـــه 
ــه را  ــارات مربوطـ ــد از اعتبـ ــا 10 درصـ ــرمایه ای تـ ــای سـ ــک دارایی هـ ــای تملـ ــریع تر طرح هـ سـ
صـــرف حمایـــت از ایـــن طرح هـــا کنـــد. در جـــز 2 بنـــد )الـــف( ایـــن تبصـــره اشـــاره شـــده 
اســـت کـــه »بهـــای محصـــول پـــروژه در قـــرارداد ســـرمایه گذاری و مشـــارکت از شـــمول 
ـــام و خـــاص مســـتثنی اســـت. مگـــر اینکـــه  ـــررات ع ـــن و مق ـــدرج در قوانی ـــذاری من ـــه گ تعرف

از قبـــل مابه التفـــاوت آن تأمیـــن شـــده باشـــد.«
در صنعـت بـرق بـه دلیل قیمت گـذاری تکلیفی و امکان پذیر نبودن مسـتثنی کردن آن از شـمول 
تعرفـه گـذاری، اسـتفاده از پتانسـیل-های ایـن تبصـره بـا محدودیـت مواجـه اسـت. همچنیـن با 
توجـه بـه انباشـت بدهی هـای وزارت نیـرو بـه بخـش خصوصـی، مشـارکت بخـش خصوصـی 
در صورتـی توجیه پذیـر خواهـد شـد کـه منابـع درآمـدی طـرح و مابه التفـاوت قیمـت تکلیفـی 
و قیمـت واقعـی از محـل دارایی هـای نقدپذیـر دولـت پرداخـت شـود. یکـی از راهکارهـای 
ایجـاد انگیـزه جهت مشـارکت بخـش خصوصی، در ایـن گروه از طرح هـا، اسـتفاده بلندمدت از 
دارایی هـای راکـد دولتـی اسـت. ایـن شـیوه علاوه بـر آنکه بـا انتقال انتفـاع به بخـش خصوصی، 
سـرمایه گذاران را بـه مشـارکت در طـرح ترغیـب می کنـد، مالکیـت امـوال و دارایی هـای وزارت 
نیـرو را حفـظ نمـوده و بـا تبدیل آن بـه دارایی مولد، فرصـت درآمدهای آتـی وزارت نیرو از محل 

آن دارایی هـا را نیـز فراهـم می کنـد 

بـود از طریـق اسـناد تسـویه خزانـه، بدهی هـای خـود را بـه اشـخاص حقیقـی و حقوقـی کـه تا 
پایـان سـال 1399 ایجادشـده، بـا مطالبـات قطعـی معـوق دولـت از اشـخاص مزبور تـا مبلغ 50 
هـزار میلیـارد ریـال به صـورت جمعی-خرجـی تسـویه کنـد. مطالبـات قطعـی از اشـخاص کـه 
در اجـرای بنـد )پ( مـاده 2 قانـون رفـع موانـع تولیـد رقابت پذیـر و ارتقـای نظـام مالی کشـور به 
شـرکت های دولتـی منتقل شـده، بـا بدهـی دولـت  بـه  شـرکت های مذکـور به وسـیله ایـن اسـناد 
قابـل تسـویه قلمـداد می شـد کـه این بنـد در لایحه بودجـه 1401 از تبصره 5 حذف شـده اسـت.

تهاتر مطالبات اشخاص از دولت با بدهی آن ها به شبکه بانکی
ـــود،  ـــده ب ـــازه داده ش ـــت اج ـــه دول ـــه ســـال 1400 ب ـــون بودج ـــره 5 قان ـــد )ز( تبص ـــز 2 بن در ج
ـــال  ـــان س ـــا پای ـــه ت ـــی ک ـــی و تعاون ـــی خصوص ـــی و حقوق ـــخاص حقیق ـــی اش ـــات قطع مطالب
1399 ایجـــاد شـــدند و همچنیـــن مطالبـــات نهادهـــای عمومـــی غیردولتـــی، صندوق هـــای 
ــه  ــت یارانـ ــا بابـ ــه وزارتخانه هـ ــی تابعـ ــرکت های دولتـ ــز  شـ ــا و نیـ ــتگی، بانک هـ بازنشسـ
قیمت هـــای تکلیفـــی از دولـــت را بـــا بدهـــی اشـــخاص یادشـــده بـــه بانـــک مرکـــزی یـــا 
ــال از  ــارد ریـ ــزار میلیـ ــا ســـقف 350 هـ ــی تـ ــر بانکـ ــاری غیـ ــات اعتبـ ــا و مؤسسـ بانک هـ
ـــات  ـــا و مؤسس ـــزی، بانک ه ـــک مرک ـــه بان ـــلیم ب ـــه و تس ـــویه خزان ـــناد تس ـــار اس ـــق انتش طری
اعتبـــاری غیـــر بانکـــی تســـویه کننـــد. در ســـال های گذشـــته بخشـــی از مطالبـــات بخـــش 
ـــد  ـــن بن ـــای ای ـــر ظرفیت ه ـــا تکیه ب ـــر ب ـــرکت توانی ـــرو و ش ـــرق از وزارت نی ـــت ب ـــی صنع خصوص
ـــورت  ـــا ص ـــی و بانک ه ـــور مالیات ـــازمان ام ـــه س ـــرکت ها ب ـــن ش ـــای ای ـــر بدهی ه ـــق تهات و از طری
می پذیرفـــت، لیکـــن ایـــن بنـــد در لایحـــه بودجـــه ســـال 1401 حذف شـــده اســـت کـــه حـــذف 
ــرو،  ــای وزارت نیـ ــت بدهی هـ ــتفاده در پرداخـ ــای قابل اسـ ــی از روش هـ ــوان یکـ آن به عنـ

ـــاخت. ـــد س ـــر خواه ـــت محدودت ـــش از دول ـــویه مطالبات ـــی را در تس ـــش خصوص بخ

کارگزاری )فاکتورینگ(
مطابـق بـا مـاده 8 قانـون حداکثـر اسـتفاده از تـوان تولیـدی و خدماتـی کشـور »تأمین کننـدگان 
کالا و خدمـات مجازنـد بـا اسـتناد بـه مـاده )10( قانـون برگـزاری مناقصـات و در چهارچـوب 
تأمیـن مالـی واگـذاری مطالبـات از طریـق کارگـزاری )فاکتورینـگ(، تمـام یـا بخشـی از مطالبات 
قـراردادی محقـق شـده و محقـق نشـده خـود را بـه اشـخاص حقیقـی و حقوقـی ثالـث اعـم از 
بانک هـا یـا مؤسسـات اعتبـاری واگـذار کننـد. درصورتی کـه تأمین کننـده، مطالبـات را بـه ثالـث 
واگـذار کنـد، کلیـه کارفرمایـان موضـوع ایـن قانـون اعـم از دولتـی، عمومـی و یا تعاونـی مکلف 
بـه رعایـت واگـذاری مطالبـات از طریـق کارگـزاری )فاکتورینـگ( هسـتند.« در بنـد )ت( تبصره 5 
قانـون بودجـه سـال 1400 سـازمان برنامه وبودجه کشـور و وزارت امـور اقتصـادی و دارایی مکلف 
شـده بـود در چهارچـوب ایـن ماده قانونـی، مقدمـات لازم اعـم از انجـام امـور کارگـزاری، ابـلاغ 
قـرارداد همسـان واگـذاری، ایجـاد زیرسـاخت های موردنیـاز بـرای واگـذاری مطالبـات قـراردادی 
)فاکتورینـگ( تـا سـقف یک صـد هـزار میلیـارد ریـال را فراهـم نمایند. این بنـد در لایحـه بودجه 
سـال 1401 حذف شـده اسـت. ایـن در حالـی اسـت که علی رغـم الزامات منـدرج در متـن قانون 
مبنـی بـر تدویـن آیین نامه اجرایی و بر اسـاس پیشـنهاد مشـترک وزارت امور اقتصـاد و دارایی و 
سـازمان برنامه وبودجـه کشـور، »آیین نامـه اجرایی مـاده 8  قانون حداکثر اسـتفاده از تـوان تولیدی 
و خدماتـی کشـور و حمایـت از کالای ایرانـی بـا موضـوع نحوه واگـذاری مطالبات قـراردادی« در 
جلسـه مـورخ 99/07/16 هیـأت محتـرم وزیـران مطـرح و بـه تصویـب رسـیده اسـت لیکـن این 
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ــران در  ــالمی ای ــوری اس ــت جمه ــیزدهمین دول س
نخســتین ســال حضــورش در رأس امــور در حالــی 
ــال 1401  ــرای س ــور را ب ــرج کش ــل  وخ ــه دخ برنام
ــه ســال های  ــه مجلــس ارســال کــرد کــه نســبت ب ب
ــی در  ــرات اساس ــل تغیی ــت قب ــه دول ــته و البت گذش
آن داده بــود. افزایــش درآمد هــای مالیاتــی و 
حــذف ارز ترجیحــی 4200 تومانــی دو مبحــث مهم 
ــه  ــد ک ــال بع ــه س ــه بودج ــده در الیح ــده  ش گنجان
ــه  ــون تبدیــل  شــده هســتند کــه البت ــه قان اکنــون ب
بــه شــکل مســتقیم بــر تولیــد و بــازار ســرمایه اثرگذار 

ــت. اس
ــن  ــار و تضمی ــزان انتش ــش می ــه کاه ــن این ک ضم
اوراق دولتــی در الیحــه بودجــه را می تــوان از 
مــوارد مهــم تأثیرگــذار در بــازار ســرمایه ســال 1401 
ــد. در همیــن حــال در بودجــه ســال آینــده  خوان
ــور  ــه  ط ــود ب ــل از س ــات حاص ــده مالی ــرر ش مق
ــز  ــازار واری ــت ب ــدوق تثبی ــاب صن ــه  حس ــتقیم ب مس
ــا  شــده و بدهی هــای صنــدوق توســعه ملــی هــم ب
ایــن صنــدوق تســویه شــود ضمــن آن کــه کاهــش 
ــد و  ــج درص ــا پن ــدی ت ــای تولی ــات واحد ه مالی
ــر  ــی از دیگ ــای مالیات ــش درآمد ه ــالوه افزای ــه ع ب
ــد.  ــاب می آی ــون به حس ــن قان ــم در ای ــوارد مه م

 در واقـع بودجـه سـال 1401 از طریـق کنتـرل رشـد بدهی هـای دولـت بـا محـدود شـدن میزان 
انتشـار اوراق مالـی و رشـد بیشـتر هزینه هـای عمرانـی به نسـبت هزینه های جـاری و افزایش 

درآمد هـای مالیاتـی بـه دنبـال کنترل تورم اسـت.
هرچنـد که براسـاس اخبار منتشـر شـده میـزان درآمد هـای مالیاتی در سـال آینده حـدود 532 
هـزار میلیـارد تومـان عنوان  شـده که در مقایسـه با قانون بودجه سـال جاری بیـش از 62 درصد 
افزایـش داشـته اسـت و به بـاور صاحب نظران اقتصـادی، رقم 532 هـزار میلیارد تومـان درآمد 
مالیاتـی در سـال آینـده بـرآورد شـده اسـت، زیـرا در سـال آینـده هیـچ پایـه مالیاتـی جدیـدی 
تعریـف  نشـده و نمی تـوان بـا قوانیـن فعلی، مالیـات را بیـش از 61 درصد افزایـش داد. در این 
میـان، مالیـات بـر اشـخاص حقوقـی بیش ترین افزایـش را بین اقـلام مالیات داشـته و افزایش 
حـدود 126 درصـدی را تجربـه کرده اسـت. بعـد از آن، مالیـات بر کالا ها و خدمات رشـد بیش 
از 64  درصـدی را تجربـه کـرده که در این بین مالیـات ارزش افزوده 5/ 67 درصد افزایش داشـته 
اسـت. مالیـات ارزش افـزوده در سـال آینـده حـدود 1 50هـزار میلیـارد تومـان پیش بینی  شـده 
اسـت. بـا این حال در سـال جاری، مالیـات ارزش افزوده کمتـر از 90 هزار میلیـارد تومان اعلام  
شـده بـود. بـه نظـر می رسـد افزایش 68 درصـدی مالیات بـر ارزش افـزوده با توجه بـه تورم 50 

درصـدی کالا هـا و خدمـات نمی تواند قابلیت تحقق داشـته باشـد.
بـا همـه ایـن اوصـاف نکتـه مهمـی کـه در این بیـن باید بـه آن توجه شـود این اسـت کـه این 
خط مشـی کلـی و جدیـد به طـور قطع اثراتی جـدی بر فعالیـت بخش های اقتصـادی خواهد 

گذاشـت کـه نمی تـوان بـه آن هـا بی توجه بـود یا آن هـا را جـدی نگرفت.

بخش انرژی و بودجه 1401
امـا ایـن قانـون با شـکل و شـمایل جدیـد و البته تأثیـرات جدید و ویـژه خود بر اقتصاد کشـور 

در حـوزه انـرژی و بـه ویـژه صنعت برق چـه تأثیـرات و تغییراتی را ایجـاد خواهد کرد.
 در لایحـــه بودجـــه 1401 شـــش تفـــاوت عمـــده بـــا بودجـــه 1400 در حـــوزه انـــرژی 
ـــه طراحـــان آن؛ هـــدف از طراحـــی بودجـــه کل کشـــور در ســـال 1401  ـــه گفت وجـــود دارد و ب
ـــا  ـــر تحریم ه ـــل تأثی ـــا حداق ـــادی درون زا ب ـــد اقتص ـــیر رش ـــت در مس ـــرژی، حرک ـــوزه ان در ح
بـــر ایـــن بخـــش اســـت و از منظـــر انـــرژی ایـــن بودجـــه امـــکان آن را دارد کـــه ضمـــن حرکـــت 
ــا و  ــیر تحقـــق رشـــد اقتصـــادی هشـــت درصدی در بخـــش نفـــت و نیـــرو، نیاز هـ در مسـ

ـــد. ـــم کن ـــعه را فراه ـــیر توس ـــت در مس ـــرای حرک ـــف ب ـــای مختل ـــات بخش ه الزام
آن طـور کـه بررسـی ها نشـان می دهـد احکام لایحـه بودجه سـال 1401 در بخش بـرق تغییراتی 
نسـبت بـه قانـون بودجـه سـال 1400 دارد، اما موضوعاتـی از قبیل عوارض برق، بیمه مشـترکان 
خانگـی و تجـاری، نصـب کنتور هـای هوشـمند بـرای مشـترکان پرمصـرف بـرق مشـابه قانون 
بودجـه سـال 1400 در لایحـه تکرار شـده اسـت. البته دو جزء مهـم از تبصره هـای قانون بودجه 
سـال 1400 بـا موضـوع تسـویه بدهـی طرح هـای تملـک دارایی هـای سـرمایه ای بخـش بـرق با 
مابه التفـاوت قیمـت تکلیفـی و قیمـت تمام شـده و تعرفـه مشـترکان پرمصـرف خانگـی در 

بخـش بـرق از لایحـه بودجه سـال 1401 حذف  شـده اسـت.
ـــی  ـــه تفاوت های ـــه و بودجـــه گفت ـــرژی ســـازمان برنام ـــور ان ـــس ام ـــه رئی ـــه ک ـــع آن گون درواق
کـــه در حـــوزه انـــرژی میـــان قانـــون بودجـــه 1400 و 1401 وجـــود دارد را می تـــوان: 
ـــای  ـــرای طرح ه ـــی در اج ـــی - خصوص ـــتفاده از روش عموم ـــات اس ـــدن امکان ـــم ش »فراه
تولیـــد بـــرق؛ پیش بینـــی منابـــع لازم بـــرای توســـعه انرژی هـــای تجدیدپذیـــر از طریـــق 

روزنامه نگارپری شاکرین

شعارزده

رویکرد بودجه 1401 
در حوزه انرژی چگونه است؟

گره گشا 
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و فعـالان بخـش خصوصـی از وزارت نیـرو بالـغ بـر 40 هـزار میلیـارد تومان اسـت و از سـوی 
دیگـر آن هـا بدهـی کلانی به سـازمان های مالیاتـی، تأمین اجتماعی و شـبکه بانکـی دارند که 
تهاتـر نشـدن بدهی هـا با مطالباتشـان می تواند مالـکان و مدیران نیروگاه را با مسـائلی ازجمله 
مسـدود شـدن حسـاب های بانکی، ممنوع الخروجی و مشـکل شـرکت در مجامع، حضور در 

انتخابـات شـرکت ها و... رو بـه رو کنـد.

 بی توجهی به واقعی شدن قیمت برق
نکتـــه دیگـــری کـــه بـــه عنـــوان اشـــکال بـــه بودجـــه 1401 وارد اســـت حـــذف بنـــد )ز( 
تبصـــره 15 قانـــون بودجـــه ســـال 1400 از لایحـــه 1401 اســـت. چراکـــه بـــا توجـــه بـــه 
ــت  ــوان گفـ ــرق، می تـ ــده بـ ــی و تمام شـ ــت تکلیفـ ــاوت قیمـ ــت مابه التفـ ــدم پرداخـ عـ
دولـــت سال هاســـت از محـــل منابـــع صنعـــت بـــرق بـــه مصرف کننـــدگان بـــرق یارانـــه 
ـــی  ـــکلات مال ـــا مش ـــرق را ب ـــت ب ـــا، صنع ـــه حمایت ه ـــی از این گون ـــار ناش ـــردازد. فش می پ
ـــنگین  ـــع س ـــرق، صنای ـــزرگ ب ـــدگان ب ـــی از مصرف کنن ـــت. بخش ـــرده اس ـــه ک ـــدی مواج ج
ــای  ــزی، واحد هـ ــای فلـ ــی وکانی هـ ــزات اساسـ ــس، فلـ ــوم، مـ ــولاد، آلومینیـ ــل فـ از قبیـ
ـــد و امـــکان کســـب  پالایشـــگاهی و پتروشـــیمی هســـتند کـــه از ســـودآوری بالایـــی برخوردارن
ـــند. در  ـــاوم باش ـــانات ارزی مق ـــه نوس ـــبت ب ـــود نس ـــر می ش ـــا منج ـــی آن ه ـــد صادرات درآم
ـــه  ـــود ک ـــی ش ـــع واقع ـــن صنای ـــرق ای ـــت ب ـــود قیم ـــده ب ـــرر ش ـــال 1400 مق ـــه س ـــون بودج قان
ـــرد  ـــد عملک ـــد. هرچن ـــرآورد ش ـــل ب ـــن مح ـــع از ای ـــان مناب ـــارد توم ـــزار میلی ـــزان 8 ه ـــه می ب
ـــا  ـــود، ام ـــاع نب ـــل دف ـــرق قاب ـــت ب ـــت صنع ـــود وضعی ـــرای بهب ـــال 1400 ب ـــد در س ـــن بن ای
ـــا مشـــکلات  ـــه ب ـــن صنعـــت را ک ـــت ای حـــذف آن از لایحـــه بودجـــه 1401 جـــز آنکـــه وضعی
ـــی  ـــت از صنایع ـــای حمای ـــه به ـــت، ب ـــه رو اس ـــود روب ـــعه خ ـــدد در اداره و توس ـــی متع مال
ـــن در  ـــت. ای ـــد داش ـــه ای نخواه ـــد، نتیج ـــر کن ـــد، وخیم ت ـــبی دارن ـــی مناس ـــت مال ـــه وضعی ک
ـــردش  ـــودآوری و گ ـــه س ـــه ب ـــا توج ـــع ب ـــن صنای ـــرق ای ـــت ب ـــدن قیم ـــی ش ـــه واقع ـــی اســـت ک حال
ـــوق  ـــا از حق ـــته و تنه ـــادی نداش ـــداف کلان اقتص ـــر اه ـــی ب ـــر منف مالـــی آن هـــا، مشـــخصًا اث

ـــرد. ـــد ک ـــت خواه ـــدگان صیان ـــایر تولیدکنن ـــر س ـــرق در براب ـــدگان ب تولیدکنن
 ازایـن رو، واقعـی شـدن قیمـت بـرق صنایـع پرمصـرف ضرورتـی اسـت کـه بایـد از طریـق 
سـازوکار های درسـت در بـورس انـرژی محقـق شـود و تـا زمانـی کـه شـرایط بـورس انـرژی 
ایـن امـکان را ایجـاد نمی کنـد، اسـتفاده از ظرفیت هـای بودجـه ای و تخصیـص ایـن منابـع به 

تولیدکننـدگان بـرق می توانـد راهگشـا باشـد.
طبـــق مطالعـــات طـــرح جامـــع فـــولاد کشـــور، ایـــران در میـــان کشـــور های صادرکننـــده 
ـــر اســـاس  ـــن ب ـــه خـــود اختصـــاص داده اســـت. همچنی ـــه 16 را در ســـال 2019 ب ـــولاد رتب ف
اطلاعـــات شـــرکت ملـــی فـــولاد ایـــران بـــه نقـــل از ســـخنگوی گمـــرک، در ســـال 1399 
ـــون و 106  ـــارد و 630 میلی ـــولاد 3 میلی ـــن و ف ـــا آه ـــط ب ـــولات مرتب ـــادرات محص ارزش ص
هـــزار و 565 دلار بـــوده اســـت. همچنیـــن بـــر اســـاس گزارش هـــای وزارت صمـــت، 
ــه ارزش  ــزار تـــن بـ ــال 1399، 57924 هـ ــیمی و میعانـــات گازی در سـ صنعـــت پتروشـ
ـــت  ـــد صنع ـــه درآم ـــت ک ـــی اس ـــن در حال ـــت. ای ـــته اس ـــادرات داش ـــون دلار ص 17504 میلی
بـــرق از محـــل صـــادرات انـــرژی بـــرق )بـــا نـــرخ تســـعیر 23 هـــزار تومـــان بـــرای هـــر 
ـــه  ـــل ب ـــور کام ـــه به ط ـــده ک ـــرآورد ش ـــه 1401 ب ـــون دلار در بودج ـــر از 550 میلی دلار( کمت
ــد.  ــهمی از آن نمی برنـ ــرق سـ ــی بـ ــدگان غیردولتـ ــه و تولیدکننـ ــرو تعلق گرفتـ وزارت نیـ

ـــه بدهی هـــای ایـــن  ـــرق مصرفـــی و ایجـــاد ردیـــف بازپرداخـــت تعهـــدات و تادی عـــوارض ب
ـــرکت های  ـــه ش ـــم بودج ـــال 1401؛ تنظی ـــه س ـــه بودج ـــره 14 لایح ـــدول تبص ـــش در ج بخ
ــرژی؛  ــره وری انـ ــرمایه گذاری ها و افزایـــش بهـ ــت افزایـــش سـ ــرژی در جهـ بخـــش انـ
ــک  ــتای تفکیـ ــران در راسـ ــت ایـ ــی نفـ ــرکت ملـ ــت از شـ ــه وزارت نفـ ــک بودجـ تفکیـ
وظایـــف حاکمیتـــی از تصدی گـــری در بخـــش نفـــت و گاز و افزایـــش تـــوان نظارتـــی 
تدویـــن برنامه هـــای قابـــل ســـنجش در بودجه هـــای دســـتگاه های بخـــش انـــرژی 
مطابـــق بـــا فعالیـــت آن هـــا در راســـتای برنامه هـــای مصـــوب اجـــازه بـــه وزارت نیـــرو 
ـــل  ـــی در ازای تکمی ـــش خصوص ـــه بخ ـــام ب ـــای نیمه تم ـــوال و نیروگاه ه ـــروش ام ـــرای ف ب
ـــل  ـــوده از مح ـــبکه های فرس ـــازی ش ـــی نوس ـــن مال ـــرح تأمی ـــن ط ـــرد. هم چنی ـــر ک ـــا« ذک آن ه
واگـــذاری بخشـــی از امـــوال و دارایی هـــا در لایحـــه بودجـــه ســـال 1401 حذف شـــده کـــه بـــه 

ـــت. ـــوده اس ـــد ب ـــن آن خری ـــه کمتری ـــت ک ـــوع مالکی ـــل ن دلی
در همیـن حـال در مـورد سـوخت صرفه جویـی شـده نیروگاه هـا کـه پیش تـر در تبصـره 15 
وجـود داشـت، ردیـف جدیـدی در تبصـره 14 اضافـه  شـده کـه فقـط بـرای تعهدات سـوخت 
صرفه جویـی شـده در نیروگاه هـا بـا اسـتناد بـه مـاده 61، قانون اصـلاح الگوی مصـرف به مبلغ 
30 هـزار میلیـارد ریـال امـکان اسـتفاده از آن بـرای توسـعه نیروگاه هـای تجدیدپذیـر را فراهـم 

اسـت. کرده 
در ایـن لایحـه منابـع میـزان تولیـد بـرق تجدیدپذیـر نیـز از 925 مگاوات بـه یک هـزار و 925 
مـگاوات افزایـش می یابـد و 500 مـگاوات هـم از محـل ارتقای بـازده نیروگاه ها به شـبکه برق 
تزریـق خواهـد شـد. به عـلاوه، با رشـد منابع مالی صنعت بـرق در بودجـه 1401 ظرفیت تولید 
نیروگاه هـای بـرق کشـور سـال آینده با چهار هـزار مگاوات افزایـش به 92 هـزار و 201 مگاوات 
خواهـد رسـید. بدیـن ترتیـب، میـزان منابع صنعت بـرق افزایـش قابل توجهی خواهد داشـت 
و در لایحـه احـکام مختلفـی برای جـذب منابع ازجمله انتشـار اوراق مالـی، فاینانس خارجی، 

فـروش اوراق و منابـع داخلی بودجه دیده  شـده اسـت.

انتقادات وارده به بودجه 1401 چیست؟
امـا نکاتـی که ذکر شـد آن چیزی اسـت که دربـاره لایحه بودجه از سـوی دولتمـردان یا طراحان 
گفتـه  شـده و البتـه تحلیلگـران از لابـلای آمـار و ارقـام اسـتخراج کرده انـد؛ ولـی در ایـن میـان 
انتقـادات زیـادی هـم بـه ایـن لایحـه وارد بـوده اسـت. یکـی از انتقاداتـی کـه در مـورد بودجـه 
1401 در حـوزه انـرژی مطـرح شـده ایـن اسـت کـه در آن شـیوه ای بـرای پرداخـت مطالبـات 
نیروگاه هـای تولیدکننـده بـرق در نظـر گرفتـه نشـده اسـت. جـدول 9 لایحـه کـه بـه بـرآورد 
اعتبـارات ردیف هـای متفرقـه اختصـاص دارد در مقابـل سـطر مابه التفـاوت قیمـت تکلیفـی 
و قیمـت تمام شـده آب و بـرق تخصیصـی در نظـر نگرفتـه اسـت. از سـوی دیگـر تبصـره 
5 کـه هرسـاله ظرفیت هایـی را بـرای تهاتـر مطالبـات نیروگاه هـا از سـازمان های زیرمجموعـه 
وزارت نیـرو بـا بدهی هـای آن هـا بـه دولـت، سیسـتم بانکـی و سـازمان های دولتـی از طریـق 
اسـناد تسـویه خزانـه نـوع اول و دوم ایجـاد می کـرد، حذف شـده که در راسـتای سیاسـت های 
دولـت مبنـی بـر کنترل انتشـار اوراق مالی اسـلامی اسـت. با توجه بـه مجموع ایـن ملاحظات 
و نیـز عـدم امـکان تهاتـر مطالبـات نیروگاه هـا بـا نفـت در لایحـه، مشـخص نیسـت وزارت 
نیـرو چـه تدبیـری بـرای پرداخت مطالبـات بخش خصوصـی در دسـتور کار خواهد داشـت. 
ایـن در حالی اسـت که در شـرایط فعلـی مطالبات تولیدکننـدگان برق، سـازندگان، پیمانکاران 
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شـد و بـه صـورت قانـون درآمـد و بـا نزدیک شـدن بـه پایان سـال و آغاز هـزاره جدیـد می رود 
کـه رنـگ اجرایـی بـه خـود بگیـرد در ایـن میـان، اما آنچـه باید بـه آن توجـه کـرد چالش هایی 
اسـت کـه حـوزه انـرژی و خاصـه صنعـت بـرق بـا آن دسـت و پنجه نـرم می کنـد و بـه اذعان 

حتـی خـود دولتی هـا باید بـرای آن ها چـاره ای اندیشـید.
آن طـور کـه مسـئول بخـش انـرژی سـازمان برنامـه و بودجـه گفتـه اسـت در حـال حاضـر دو 
چالـش جـدی در بخـش انرژی کشـور وجـود دارد که شـامل »ناتـرازی تولید و مصـرف انرژی« 

و »خـام فروشـی« هسـتند. ایـن چالش هـا ناشـی از مجموعـه ای از عوامـل ازجمله:
1. توسعه نامتناسب ظرفیت های تولید و انتقال انرژی

2. تلفات بالای زنجیره تولید، تبدیل، انتقال، توزیع و مصرف انرژی
3. عدم تنوع سبد انرژی

4.  رشد شدید مصرف انرژی در زمان اوج مصرف
5.  نگاه بخشی به مدیریت حوزه انرژی و تعارض منافع نهادی

 6. عدم توازن نرخ بازگشت سرمایه با میزان توسعه یافتگی زنجیره ارزش
7. نگاه سنتی به حفظ سهم فروش نفت خام در بازار های بین المللی

 8.  وابسـتگی فنـاوری در برخـی تجهیـزات و دانـش فنـی مرتبـط بـا فرایند هـای حـوزه انـرژی 
هستند 

 آن طـور کـه کفاشـی گفته اسـت مـواردی هـم چـون: اسـتفاده از روش سـرمایه گذاری صندوق 
پـروژه بـرای احـداث 5000 مـگاوات ظرفیت حرارتـی، اجـاره وزارت نیرو برای اسـتفاده از تهاتر 
نفـت خـام بـرای بازپرداخـت بدهی هـا بـه بخـش خصوصـی و احـداث نیروگاه هـای جدیـد، 
تعییـن نـرخ سـوخت گاز نیروگاه های خـود تامین صنایع در جهـت اسـتفاده از 2000 مگاوات 
نیروگاه هـای مذکـور و کمک به بار شـبکه، اصلاح قیمت سـوخت گاز مصرفی پتروشـیمی ها، 
پالایشـگاه ها و صنایـع و اصـلاح تعرفـه پلکانـی گاز مصارف خانگی در راسـتای بهینه سـازی 
مصـرف و بهـره وری انـرژی و در نظـر گرفتـن بخشـی از منابع حاصلـه برای کمک بـه تولید و 
تحقق رشـد اقتصادی، اصلاح الگوی مصرف گاز و برق و اسـتفاده از توان شـرکت های اپراتور 
مجـازی دانش بنیـان نسـبت بـه هوشمندسـازی مصـرف انرژی و نصـب کنتور های هوشـمند 

مـواردی هسـت کـه در بودجـه 1401 بـرای حل ایـن چالش ها در نظر گرفته  شـده اسـت.
ضمـن این کـه مـواردی مثـل بازپرداخت تعهدات مربـوط به تولید بـرق تجدیدپذیـر در جدول 
تبصـره 14 کـه بـا انجـام آن معـادل 500 مگاوات نیـروگاه تجدیدپذیر تـا خـرداد 1401 وارد مدار 
تولیـد می شـود و تخصیـص اعتبـار بـرای کمـک بـه توسـعه زیرسـاخت ها و فناوری هـا و 
حمایـت از شـرکت های دانش بنیـان در زمینـه انـرژی هـم از دیگر نکات راهگشـا بوده اسـت.

بـا ایـن توصیفـات اگرچـه مسـئولان اذعـان می کننـد کـه هـم چنـان بـاز شـدن گره مشـکلات 
حـوزه انـرژی را در لایحـه بودجـه 1401 پیش بینـی کرده انـد، ولـی در این میـان نهاد های صنفی 
حـوزه انـرژی و صنعـت بـرق همان طـور کـه ذکر شـد ایراداتـی را هم چنان بـر این لایحـه وارد 
می داننـد و در ایـن میان گـذر زمـان اسـت کـه مشـخص خواهـد کـرد بودجـه 1401 گره گشـا 
خواهـد بـود یـا بـه قـول فریدون عباسـی رنگ شـعار به خـود گرفته بـوده و از خم طـره آن هم 

هیـچ گشایشـی صـورت نخواهـد گرفت 

ـــه  ـــته ب ـــالیان گذش ـــول س ـــده در ط ـــاذ ش ـــت های اتخ ـــل سیاس ـــه دلی ـــران ب ـــرق ای ـــد ب تولی
ـــل  ـــعه و از مح ـــم توس ـــه شش ـــت. در برنام ـــده اس ـــار ش ـــواری دچ ـــده و دش ـــت پیچی وضعی
ـــروگاه  ـــاخت نی ـــه س ـــدی ب ـــرمایه جدی ـــون، س ـــن قان ـــاده 48 ای ـــد )ت( م ـــای بن ظرفیت ه
ـــرمایه گذاری  ـــل س ـــال ها از مح ـــن س ـــرق در ای ـــبکه ب ـــت ش ـــش ظرفی ـــرده و افزای ورود نک
ـــیده  ـــرداری رس ـــه بهره ب ـــی ب ـــه زمان ـــا فاصل ـــه ب ـــوده ک ـــم ب ـــارم و پنج ـــای چه در برنامه ه
اســـت. در پیـــک 1400، بالـــغ بـــر 12 هـــزار مـــگاوات کمبـــود بـــرق داشـــتیم و ایـــن 
نگرانـــی وجـــود دارد کـــه ایـــن رقـــم در ســـال های آینـــده تشـــدید شـــود. ایـــن مســـئله 
ـــع در  ـــرق صنای ـــع ب ـــت و قط ـــرق اس ـــت ب ـــتاورد های صنع ـــینی از دس ـــوح عقب نش به وض
ـــات آن  ـــه تبع ـــازد ک ـــور وارد می س ـــد کش ـــره تولی ـــه زنجی ـــدی ب ـــیب ج ـــرف، آس ـــک مص پی
ـــه  ـــی ک ـــد. اتفاق ـــرایت می کن ـــاد س ـــه کل اقتص ـــورم ب ـــش ت ـــه و افزای ـــش عرض ـــب کاه در قال
ـــه  ـــه عنـــوان یـــک نمون در صنعـــت ســـیمان و فـــولاد در تابســـتان 1400 شـــاهد آن بودیـــم. ب
ــهر  ــکونی شـ ــاختمان های مسـ ــای سـ ــاخص قیمـــت نهاده هـ ــزارش شـ ــه گـ ــوان بـ می تـ
تهـــران کـــه مرکـــز آمـــار محاســـبه می کنـــد، اشـــاره کـــرد. بـــر اســـاس آمار هـــای ایـــن 
ـــال و  ـــن س ـــار ای ـــبت به ـــه نس ـــتان 1400 ب ـــاخص در تابس ـــن ش ـــر ای ـــد تغیی ـــزارش درص گ
ـــب 2/ 18 و  ـــه ترتی ـــه ب ـــن و ماس ـــن، ش ـــیمان، بت ـــروه س ـــل، در گ ـــال قب ـــابه س ـــل مش فص
144 درصـــد بـــوده اســـت کـــه بیش تریـــن افزایـــش را در میـــان نهاده هـــای ســـاختمانی 
نشـــان می دهـــد. بـــه خوبـــی روشـــن اســـت کـــه کمبـــود بـــرق و خاموشـــی نـــه  تنهـــا رفـــاه 
ـــد  ـــش تولی ـــا کاه ـــی آورد، ب ـــراه م ـــه هم ـــی ب ـــای اجتماع ـــش داده و نارضایتی ه ـــه را کاه جامع
و عرضـــه کل منجـــر بـــه نتایـــج تورمـــی می شـــود کـــه دقیقـــًا نقطـــه مقابـــل هدف گـــذاری 

ـــود. ـــد ب ـــورم خواه ـــرل ت ـــرای کنت ـــه 1401 ب ـــت در بودج دول

ایرادات از زبان یک نماینده
چنـدی پیش فریدون عباسـی عضو کمیسـیون انرژی مجلـس هم در سـخنانی انتقاداتی را به 
ایـن بخـش وارد دانسـت. وی بخش انرژی هسـته ای در لایحه بودجه 1401 را روشـن و شـفاف 
ندانسـته و گفـت کـه تولیـد 10 هزار مـگاوات برق هسـته ای در سـال آینده برخـلاف آنچه در 

لایحـه بودجـه آمده، امکان پذیر نیسـت.
بـه گفتـه وی اگرچـه از گذشـته چشـم انداز هایی جهـت تأمیـن بـرق موردنیـاز کشـور از طریق 
نیروگاه هـای هسـته ای وجود داشـته اسـت، به طور مثال طبـق برنامه ریزی ها در سـال 1410 باید 
10 هـزار مـگاوات بـرق هسـته ای داشـته باشـیم، امـا رونـد در پیش گرفته شـده نشـان می دهد 
دسـتیابی بـه ایـن چشـم انداز ممکـن نیسـت چراکـه دو واحـد نیروگاهـی در حـال سـاخت 
بـا عنـوان فـاز دوم و سـوم نیـروگاه بوشـهر، طـی 8 سـال گذشـته از پیشـرفت خوبی برخـوردار 
نبودنـد. عباسـی بـا بیـان اینکه تولیـد 10 هزار مگاوات برق هسـته ای در سـال آینـده برخلاف 
آنچـه در لایحـه بودجـه آمـده امکان پذیـر نیسـت، گفتـه اسـت کـه صرفـًا می تـوان گفـت؛ در 
سـال آینـده قـرارداد تولیـد 10 هزار مگاوات برق هسـته ای نهایـی و نوع راکتور انتخاب شـود و 
مشـخص کنیـم در کـدام نقـاط و چه نوع راکتور هایی قرار اسـت سـاخته شـود، بنابراین اشـاره 

بـه تولیـد 10 هـزار مـگاوات در لایحـه بودجه سـال آینـده را شـعاری می دانم.

چالش های پیش رو
بـا همـه ایـن اوصـاف، اما کلیـات لایحه بودجـه 1401 همین چنـدی قبـل در مجلس تصویب 
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پروندهپرونده

عملکرد سندیکا در دوره 
هفتم هیات مدیره بررسی شد

تشـــکل هـــای اقتصـــادی نماینـــدگان فعالانـــی هســـتند کـــه بخـــش بزرگـــی از تولیـــد 
و اقتصـــاد کشـــور را راهبـــری مـــی کننـــد، از ایـــن رو بـــدون تردیـــد نقـــش آنهـــا در 
ــا  ــا و توانمندی هـ ــت هـ ــرات، ظرفیـ ــا، تفکـ ــده هـ ــن ایـ ــی در بیـ ــم افزایـ ــاد هـ ایجـ
بســـیار کلیـــدی و حیاتـــی اســـت. بـــه همیـــن دلیـــل ایجـــاد ســـاختارهای موثـــر بـــه 
ــای  ــت هـ ــا و اولویـ ــه هـ ــن برنامـ ــن تعییـ ــا و همچنیـ ــرات اعضـ ــب نظـ ــور کسـ منظـ
ــت  ــی اسـ ــن اقداماتـ ــی از مهمتریـ ــا یکـ ــای آنهـ ــه هـ ــاس دغدغـ ــر اسـ ــکل بـ تشـ
ــم آورد.  ــکل فراهـ ــن شـ ــه بهتریـ ــی را بـ ــم افزایـ ــن هـ ــه ایـ ــد زمینـ ــی توانـ ــه مـ کـ
ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران هـــم در پایـــان هفتمیـــن دوره هیـــات مدیـــره، تـــلاش کـــرد بـــا 
کســـب نظـــر از نماینـــدگان شـــرکت هـــای عضـــو در کمیتـــه هـــای تخصصـــی، حتـــی الامـــکان 
ضمـــن بررســـی نقـــاط قـــوت و ضعـــف ســـندیکا طـــی ســـال هـــای اخیـــر، مهمتریـــن انتظـــارات 
ـــد.  ـــایی کن ـــندیکا شناس ـــره س ـــات مدی ـــتمین دوره هی ـــرح در هش ـــور ط ـــه منظ ـــا را ب اعض
ــژه ای  ــرد ویـ ــروح میزگـ ــتبران، مشـ ــریه سـ ــماره نشـ ــن شـ ــش از هفتمیـ ــن بخـ در ایـ
کـــه بـــه منظـــور بررســـی عملکـــرد هفتمیـــن دوره و انتظـــارت از دوره هشـــتم هیـــات 
ــت. ــده اسـ ــس شـ ــد، منعکـ ــزار شـ ــران برگـ ــرق ایـ ــت بـ ــندیکای صنعـ ــره سـ مدیـ

کارنامـــه

کارنامـــه
کـــارنامه

کـــارنامه

 ســـندیکا
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میزگرد ویژهمیزگرد ویژه

ــخت ترین  ــر س ــه اخی ــک ده ــول ی ــور در ط ــرق کش ــت ب صنع
ســال های فعالیــت خــود را پشــت ســر گذاشــته  و ســندیکا در این 
ســال ها تــالش کــرده با احصــاء و بررســی مشــکالت، پیشــنهادات و 
راهکارهــای خــود را بــرای رفــع مســائل ایــن صنعــت بــه نهادهای 
ــری  ــرده فراگی ــالش ک ــواره ت ــندیکا هم ــد. س ــه ده ــط ارائ ذیرب
ــا  ــب ب ــکان متناس ــود را حتی االم ــای خ ــات و فعالیت ه اقدام
ظرفیــت اعضــا گســترش دهــد و بــرای حــل مشــکالت اعضــا تمام 
تــوان تشــکلی خــود را بــه کار بگیــرد. از اینــرو بــا توجــه بــه اتمام 
دوره هفتــم هیــات مدیــره، در میزگــردی کــه بــا حضــور »ســعید 
ــی  ــل، »موس ــاخت داخ ــت از س ــه حمای ــو کمیت ــدی« عض احم
ــین  ــرات، »امیرحس ــیون و مخاب ــه اتوماس ــس کمیت ــان« رئی احمدی
ــن پوررفیــع  ــت، »محس ــرزاده« عضــو کمیتــه پیمانــکاران پس طاه
ــیدمحمدجواد  ــاور، »س ــی مش ــه مهندس ــس کمیت ــی« رئی عربان
موســوی« نایــب رئیــس کمیتــه انرژی هــای تجدیدپذیــر ســندیکا 
ــات  ــای هی ــائلی« از اعض ــدی مس ــعادتی« و »مه ــعود س و »مس
ــرد ســندیکا در  ــی عملک ــه بررس ــم برگــزار شــد، ب ــره دور هفت مدی
دوره هفتــم و محورهــای پیشــنهادی آنهــا بــرای پیگیــری در دوره 
ــرح  ــه ش ــرد ب ــروح میزگ ــم. مش ــره پرداخته ای ــات مدی ــد هی جدی

ــر اســت: زی

پیشنهادات اعضا 
روی میز هیات 

مدیره هشتم

محسن پوررفیع عربانی

در طـــول چهـــار ســـال گذشـــته مـــا بـــا همفکـــری اعضـــای کمیتـــه مهندســـی مشـــاور، حرکت هـــا و 
ـــال های  ـــان س ـــه از هم ـــود ک ـــن ب ـــا ای ـــی م ـــای اساس ـــی از چالش ه ـــم. یک ـــکل دادی ـــی را ش ـــات خوب اقدام
ـــول  ـــد در ط ـــن رون ـــود و ای ـــل نب ـــاوران قائ ـــرای مش ـــاری ب ـــچ اعتب ـــه هی ـــازمان برنام ـــلاب، س ـــی انق ابتدای
ـــازمان  ـــا س ـــی را ب ـــلات خوب ـــندیکا تعام ـــکاری س ـــا هم ـــبختانه ب ـــود. خوش ـــه ب ـــه یافت ـــر ادام ـــای اخی دهه ه
ـــاور  ـــی مش ـــرکت های مهندس ـــکلات ش ـــی از مش ـــم بخش ـــق بتوانی ـــن طری ـــا از ای ـــم ت ـــکل دادی ـــه ش برنام
ـــه  ـــرای کمیت ـــی را ب ـــه اساس ـــته دو وظیف ـــال گذش ـــار س ـــول چه ـــا در ط ـــتا م ـــن راس ـــم. در همی ـــل کنی را ح
ـــه  ـــود ک ـــو ب ـــرکت های عض ـــرای ش ـــازار کار ب ـــاد ب ـــف اول ایج ـــم. تکلی ـــف کردی ـــاور تعری ـــی مش مهندس
ـــتیم،  ـــرو داش ـــر نی ـــرق وزی ـــاون ب ـــر و مع ـــرکت توانی ـــا ش ـــه ب ـــی ک ـــه زنی های ـــرات و چان ـــا مذاک ـــبختانه ب خوش
ـــروی  ـــرت نی ـــز مهاج ـــر چی ـــش از ه ـــا بی ـــی م ـــم. نگران ـــت یافتی ـــبی دس ـــت نس ـــه موفقی ـــوزه ب ـــن ح در ای
ـــاور  ـــی مش ـــرکت های مهندس ـــی ش ـــرمایه اصل ـــه س ـــت ک ـــرده ای اس ـــل ک ـــص و تحصی ـــانی متخص انس

ـــد.  ـــور برون ـــد از کش ـــح می دادن ـــازار، ترجی ـــر ب ـــم ب ـــود حاک ـــل رک ـــه دلی ـــوند و ب ـــوب می ش محس
ـــی  ـــات مهندس ـــای خدم ـــارس به ـــن فه ـــم، تدوی ـــه بودی ـــر گرفت ـــه در نظ ـــرای کمیت ـــه ب ـــی ک ـــف دوم تکلی
ـــال ها  ـــن س ـــول ای ـــبختانه در ط ـــد. خوش ـــام ش ـــیاری انج ـــر بس ـــات موث ـــم اقدام ـــوزه ه ـــن ح ـــه در ای ـــود ک ب
ـــه  ـــددی را ب ـــات متع ـــد، جلس ـــم و علاقمن ـــص، فهی ـــردی متخص ـــوان ف ـــه عن ـــت ب ـــدس دق ـــای مهن آق
منظـــور تدویـــن و قیمـــت دار کـــردن فهـــارس بهـــای خدمـــات مهندســـی بـــا نماینـــدگان شـــرکت های 
ـــن  ـــی ای ـــکل اساس ـــاندند. مش ـــه رس ـــه نتیج ـــندیکا ب ـــکاری س ـــا هم ـــم را ب ـــن مه ـــرده و ای ـــزار ک ـــاور برگ مش
ـــرای قیمـــت دار کـــردن خدمـــات مهندســـی وجـــود نـــدارد و همیـــن امـــر کار را  بـــود کـــه مبنـــای مشـــخصی ب
ـــدس  ـــای مهن ـــک آق ـــا کم ـــود ب ـــن وج ـــا ای ـــد. ب ـــه می کن ـــدی مواج ـــکلات ج ـــا مش ـــل ب ـــی از مراح در برخ
ـــفانه در  ـــا متاس ـــت. ام ـــش رف ـــی پی ـــل توجه ـــد قاب ـــا ح ـــد و کار ت ـــن ش ـــا تدوی ـــارس به ـــن فه ـــت، ای دق
ـــی،  ـــات مهندس ـــای خدم ـــارس به ـــردن فه ـــی ک ـــرای نهای ـــا ب ـــر، پیگیری ه ـــان از توانی ـــن ایش ـــا رفت ـــت ب نهای

ـــد.  ـــگ ش ـــدازه ای کمرن ـــا ان ت

جایگاه مورد وثوق سندیکا در سازمان برنامه و بودجه  
ـــان  ـــه گریب ـــدادی دســـت ب ـــا مشـــکلات پرتع ـــی مشـــاور ب ـــرکت های مهندس ـــول ســـال های گذشـــته ش در ط
بوده انـــد کـــه یکـــی از مهمتریـــن آن هـــا بـــروز تحریم هـــا و توقـــف مگاپروژه هایـــی نظیـــر راه انـــدازی 
314 پســـت فـــوق توزیـــع و 84 پســـت فشـــار قـــوی بـــود. ایـــن مگاپروژه هـــا کـــه قـــرار بـــود از طریـــق 
فاینانـــس خارجـــی اجرایـــی شـــوند، می توانســـتند فرصـــت کاری مناســـبی بـــرای همـــه شـــرکت ها از 
ـــن  ـــرگیری تحریم هـــا و توقـــف ای ـــا ازس ـــا متاســـفانه ب ـــکاران و مشـــاوران باشـــند ام ـــه ســـازندگان، پیمان جمل
ـــه  ـــات کمیت ـــر از اقدام ـــی دیگ ـــد. یک ـــم ش ـــرق حاک ـــت ب ـــازار صنع ـــر ب ـــاره ب ـــود دوب ـــلا رک ـــا عم مگاپروژه ه
ـــرق  ـــرکت ب ـــرای ش ـــتورالعملی ب ـــه دس ـــته، تهی ـــال گذش ـــار س ـــول چه ـــندیکا در ط ـــاور س ـــی مش مهندس
منطقـــه ای تهـــران بـــه منظـــور درجه بنـــدی مشـــاوران و توزیـــع مناســـب پروژه هـــا بیـــن شـــرکت های 

ـــود.  ـــا ب ـــدازه آن ه ـــب ان ـــه تناس ـــاور ب ـــی مش مهندس
ـــد و  ـــه هدفمن ـــران رابط ـــرق ای ـــت ب ـــندیکای صنع ـــاور س ـــین مش ـــه مهندس ـــا در کمیت ـــروز م ـــبختانه ام خوش
ـــورد  ـــده و م ـــنیده ش ـــازمان ش ـــن س ـــا در ای ـــای م ـــرات و دیدگاه ه ـــم. نظ ـــه داری ـــازمان برنام ـــا س ـــری ب نزدیکت
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ـــرای  ـــار ب ـــن ب ـــن تشـــکل اولی ـــه ای ـــد ک ـــر دارن ـــه خاط ـــی ب ـــه خوب ـــی ســـندیکا ب ـــا همـــه اعضـــای قدیم قطع
ـــکیل  ـــا تش ـــکلات آن ه ـــری مش ـــرق و پیگی ـــت ب ـــزات صنع ـــده تجهی ـــرکت های تولیدکنن ـــم آوردن ش گرده
ـــرکت های  ـــکلات ش ـــی از مش ـــازان بخش ـــن تابلوس ـــه انجم ـــم اینک ـــان علیرغ ـــت در آن زم ـــد. در حقیق ش
ـــه  ـــتند ک ـــی نداش ـــکل تخصص ـــک تش ـــزات ی ـــازندگان تجهی ـــا س ـــرد، ام ـــال می ک ـــوزه را دنب ـــن ح ـــال ای فع
ـــن  ـــب اولی ـــه ایـــن ترتی ـــد. ب ـــاص دنبـــال کنن ـــه صـــورت خ ـــا را ب ـــای آن ه ـــائل و چالش ه ـــد مس بتوانن
ـــدس  ـــای مهن ـــیله آق ـــه وس ـــرق ب ـــت ب ـــزات صنع ـــازنده تجهی ـــرکت های س ـــندیکای ش ـــاد س ـــای ایج پایه ه

ـــد.  ـــته ش ـــان گذاش ـــا بنی پارس

انحراف سندیکا از مسیر حمایت از سازندگان صنعت برق
ــری  ــت و پیگی ــرو و صم ــای نی ــا وزارتخانه ه ــه ب ــازمان یافت ــاط س ــندیکا ارتب ــه س ــی و اولی ــدف اصل ه
ــرد و ســندیکا  ــر ک ــش تغیی ــد از حــدود یــک دهــه پی ــن رون ــا ای ــود. ام ــرکت های ســازنده ب مشــکلات ش
ــا،  ــق عضویت ه ــل ح ــر از مح ــد بالات ــب درآم ــن کس ــتر و همچنی ــای بیش ــذب اعض ــور ج ــه منظ ب
مهندســی  و  مشــاور  مهندســی  پیمانــکاری،  و  داد  توســعه  را  خــود  عضــو  شــرکت های  گســتره 
ــف  ــب ســندیکا، طی ــن ترتی ــه ای ــزود. ب ــرکت های عضــو خــود اف ــت ش ــه فعالی ــه زمین ــز ب ــی را نی بازرگان
ــرد.  ــراف ک ــار انح ــه آن را دچ ــداف اولی ــلا اه ــه عم ــد ک ــامل ش ــرق را ش ــت ب ــالان صنع ــیعی از فع وس
ـــدر  ـــد، آنق ـــز باش ـــرق متمرک ـــت ب ـــازندگان صنع ـــائل س ـــر مس ـــط ب ـــود فق ـــرار ب ـــدا ق ـــه در ابت ـــکلی ک تش
ـــا  ـــل تنه ـــاخت داخ ـــت از س ـــه حمای ـــای داد ک ـــود ج ـــی را در خ ـــه تخصص ـــه 13 کمیت ـــد ک ـــترده ش گس
ـــه  ـــد ب ـــازندگان می ش ـــکلات س ـــری مش ـــرف پیگی ـــد ص ـــه بای ـــی ک ـــت قدرت ـــود. در نهای ـــا ب ـــی از آن ه یک
ـــن  ـــدی ای ـــوال کلی ـــال س ـــت. ح ـــش یاف ـــیزدهم کاه ـــک س ـــه ی ـــا، ب ـــت اعض ـــوزه فعالی ـــتردگی ح ـــل گس دلی
اســـت کـــه آیـــا اقدامـــات و پیگیری هـــای صـــورت گرفتـــه بـــرای مســـائل شـــرکت های تولیدکننـــده و 
ـــازندگان  ـــر س ـــال حاض ـــب دارد؟ در ح ـــندیکا تناس ـــو س ـــرکت های عض ـــا از کل ش ـــهم آن ه ـــا س ـــازنده ب س

سعید احمدی

بالاتریـــن تعـــداد اعضـــای ســـندیکا را تشـــکیل می دهنـــد، امـــا اقدامـــات ســـندیکا در ایـــن حـــوزه بـــا 
ـــدارد.  ـــی ن ـــازندگان همخوان ـــهم س س

ـــد  ـــن ح ـــه کمتری ـــر ب ـــال اخی ـــار س ـــول چه ـــت در ط ـــا وزارت صم ـــندیکا ب ـــاط س ـــد ارتب ـــر می رس ـــه نظ ب
ــه  ــن وزارتخانـ ــازی های ایـ ــوزه تصمیم سـ ــذاری را در حـ ــزان تاثیرگـ ــن میـ ــا کمتریـ ــیده و مـ ــود رسـ خـ
ـــا وزارت  ـــده ب ـــرار ش ـــات برق ـــوارد ارتباط ـــی از م ـــی در برخ ـــد حت ـــر می رس ـــه نظ ـــفانه ب ـــته ایم. متاس داش

ـــت.  ـــده اس ـــز ش ـــندیکا، متمرک ـــد س ـــران ارش ـــی از مدی ـــخصی برخ ـــع ش ـــری مناف ـــر پیگی ـــت ب صم
ـــه  ـــر گرفت ـــرای آن در نظ ـــدا ب ـــه در ابت ـــه آنچـــه ک ـــبت ب ـــیر ســـندیکا نس ـــه مس ـــن اســـت ک ـــر ای ـــد مـــن ب تاکی
ـــم  ـــوش نکنی ـــت. فرام ـــوده اس ـــدگان ب ـــرر تولیدکنن ـــه ض ـــلا ب ـــراف کام ـــن انح ـــرده و ای ـــر ک ـــود، تغیی ـــده ب ش
ـــران  ـــرق ای ـــت ب ـــندیکای صنع ـــکیل س ـــزه تش ـــدف و انگی ـــن ه ـــن و مهمتری ـــد، اولی ـــت از تولی ـــه حمای ک
ـــه  ـــا از جمل ـــایر حوزه ه ـــمت س ـــه س ـــندیکا ب ـــی س ـــت های کل ـــج سیاس ـــه تدری ـــفانه ب ـــا متاس ـــوده، ام ب

ـــت.  ـــیر داده اس ـــر مس ـــزات تغیی ـــدگان تجهی ـــاوران و واردکنن ـــکاران، مش پیمان
در طـــول ایـــن ســـال ها تعـــداد جلســـات کمیتـــه حمایـــت از ســـاخت داخـــل کاهـــش چشـــمگیری 
ـــیار  ـــا مشـــکلات بس ـــرکت ســـازنده عضـــو ســـندیکا ب ـــه 400  ش ـــب ب ـــه قری ـــرایطی ک داشـــته، آن هـــم در ش
ـــات  ـــب هی ـــه ترکی ـــم ک ـــرح کرده ای ـــه را مط ـــن گلای ـــا ای ـــا بار ه ـــد. م ـــان بوده ان ـــه گریب ـــت ب ـــترده ای دس گس
ـــازندگان  ـــم، س ـــال در دوره هفت ـــوان مث ـــه عن ـــت. ب ـــو نیس ـــرکت های عض ـــب ش ـــا ترکی ـــب ب ـــره متناس مدی
ـــته اند.  ـــره داش ـــات مدی ـــده در هی ـــا دو نماین ـــا، تنه ـــایر حوزه ه ـــه س ـــبت ب ـــودن نس ـــداد ب ـــم پرتع علیرغ
ـــر  ـــو در ه ـــرکت های عض ـــداد ش ـــاس وزن و تع ـــر اس ـــره ب ـــات مدی ـــب هی ـــه ترکی ـــود ک ـــن ب ـــا ای ـــنهاد م پیش
ـــی  ـــاور و مهندس ـــی مش ـــکاری، مهندس ـــزات، پیمان ـــاخت تجهی ـــه س ـــت از جمل ـــای فعالی ـــک از حوزه ه ی

ـــود. ـــن ش ـــی تعیی بازرگان
ـــری نشـــد،  ـــره پیگی ـــات مدی ـــم هی ـــه درســـتی در دوره هفت ـــن ب ـــر م ـــه نظ ـــه ب ـــی ک ـــات مهم ـــه اقدام از جمل
ـــازندگان و  ـــت س ـــخیص صلاحی ـــی و تش ـــت، ارزیاب ـــا وزارت صم ـــندیکا ب ـــترک س ـــه مش ـــردن کمیت ـــال ک فع
ـــی  ـــدی، برنامه های ـــات کلی ـــن اقدام ـــود. ای ـــرق ب ـــت ب ـــزات صنع ـــل تجهی ـــاخت داخ ـــق س ـــن عم ـــز تعیی نی
ـــند.  ـــه برس ـــه نتیج ـــده و ب ـــال ش ـــره دنب ـــات مدی ـــتم هی ـــری در دوره هش ـــکل جدی ت ـــه ش ـــد ب ـــه بای ـــت ک اس

تبدیل سندیکا به کنفدراسیون؛ مطالبه جدی از هیات مدیره
اگــر اقــدام مشــخصی هــم در خصــوص هر یک از این موارد در ســندیکا انجام شــده، متاســفانه ما در کمیته 
از آن بی اطــلاع هســتیم؛ بنابرایــن ضــروری اســت کــه کمیته هــا، اخبــار و نتایــج پیگیری هــای خــود را بــه 
صــورت شــفاف و دقیــق در اختیــار اعضا قرار دهند. انتظــار ما از هشــتمین دوره هیات مدیــره، ایجاد ارتباط 
ســازمان یافتــه بــا وزارت صمــت و ارتقــای ایــن ارتباط از ســطح کارشناســی به ســطوح مدیران بالادســتی این 
وزارتخانــه و نیــز توجــه جدی تر به مشــکلات ســازندگان به عنوان بخشــی کلیدی از اعضای سندیکاســت.

ـــع  ـــاد مناف ـــت تض ـــرق و مدیری ـــری از تف ـــرای جلوگی ـــته ب ـــال های گذش ـــی س ـــه ط ـــی ک ـــی از راهبرد های یک
ـــدن آن  ـــی ش ـــرای اجرای ـــترده ای ب ـــری گس ـــم پیگی ـــود و در دوره شش ـــده ب ـــرح ش ـــندیکا مط ـــا در س اعض
ـــرار  ـــه و ق ـــی تهی ـــی چارت صـــورت گرفـــت، تشـــکیل کنفدراســـیون اســـت. در حـــال حاضـــر در اتـــاق بازرگان
ـــد  ـــکیل دهن ـــتقلی تش ـــندیکایی مس ـــا س ـــا ی ـــکل، انجمن ه ـــک تش ـــو ی ـــف عض ـــای مختل ـــده گروه ه ش
ـــت  ـــود فعالی ـــتی خ ـــکل بالادس ـــوان تش ـــه عن ـــیون ب ـــا کنفدراس ـــیون ی ـــک فدراس ـــر ی ـــر نظ ـــت زی و در نهای
ـــر  ـــه اگ ـــاورم ک ـــن ب ـــر ای ـــن ب ـــا م ـــد، ام ـــف ش ـــی متوق ـــه دلایل ـــرق ب ـــیون ب ـــاد کنفدراس ـــرح ایج ـــد. ط کنن
ـــری  ـــر و بهت ـــکلی موثرت ـــات تش ـــت اقدام ـــیون می توانس ـــا فدراس ـــندیکا ی ـــد، س ـــی می ش ـــن کار عمل ای
ـــیون  ـــه کنفدراس ـــل ســـندیکا ب ـــئله تبدی ـــد مس ـــره جدی ـــات مدی ـــی رود هی ـــن رو انتظـــار م داشـــته باشـــد. از ای
ـــاد  ـــوند. ایج ـــا ش ـــزش اعض ـــی و ری ـــع جدای ـــیر مان ـــن مس ـــرده و از ای ـــری ک ـــدی پیگی ـــورت ج ـــه ص را ب

ـــه و  ـــازمان برنام ـــوی س ـــنامه از س ـــن بخش ـــتا چندی ـــن راس ـــت. در همی ـــور اس ـــد کش ـــران ارش ـــوق مدی وث
ـــود  ـــن وج ـــا ای ـــت. ب ـــرده اس ـــهیل ک ـــاور تس ـــین مش ـــرای مهندس ـــه کار را ب ـــده ک ـــلاغ ش ـــر اب ـــرکت توانی ش
ـــدی  ـــکلات ج ـــا مش ـــی ب ـــای عمران ـــوزه پروژه ه ـــژه در ح ـــه وی ـــه ب ـــاختار بودج ـــاره س ـــان درب ـــا همچن م
ـــروژه  ـــک پ ـــی ی ـــزارش توجیه ـــت و گ ـــه اس ـــازمان برنام ـــت س ـــه در دس ـــه بودج ـــرا ک ـــتیم. چ ـــه هس مواج
ـــری  ـــت تصمیم گی ـــود. در نهای ـــه ش ـــازمان ارائ ـــن س ـــه ای ـــرو ب ـــر و وزارت نی ـــوی توانی ـــد از س ـــی بای عمران
ـــام  ـــه انج ـــازمان برنام ـــره در س ـــیون 5 نف ـــک کمیس ـــروژه در ی ـــن پ ـــه ای ـــه ب ـــص بودج ـــوص تخصی در خص
می شـــود کـــه ممکـــن اســـت اشـــراف کافـــی بـــه الزامـــات و ضرورت هـــای پروژه هـــای صنعـــت بـــرق 
نداشـــته باشـــند. البتـــه در ایـــن خصـــوص هـــم جلســـات متعـــددی بـــا ســـازمان برنامـــه داشـــته ایم و 
ـــوع  ـــن موض ـــره، ای ـــات مدی ـــی هی ـــه در دوره آت ـــندیکا و کمیت ـــای س ـــتمرار پیگیری ه ـــا اس ـــه ب ـــم ک امیدواری

ـــود. ـــل ش ـــدازه ای ح ـــا ان ـــاور ت ـــی مش ـــرکت های مهندس ـــائل ش ـــیده و مس ـــه رس ـــه نتیج ـــم ب ه
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ـــندیکا  ـــای س ـــرای بق ـــه ب ـــود و البت ـــد ب ـــا خواه ـــیار راهگش ـــرق بس ـــت ب ـــالان صنع ـــرای فع ـــیون ب کنفدراس
ـــت.  ـــی اس ـــز الزام نی

ـــوع  ـــا و وق ـــیوع بیمـــاری کرون ـــل ش ـــه دلی ـــه ب ـــم ســـندیکا ک ـــره دوره هفت ـــات مدی ـــورد هی ـــاله در م ـــن مس اولی
ـــن دوره  ـــدگاه م ـــود. از دی ـــا ب ـــی آن ه ـــوغ و ناپختگ ـــدم بل ـــه، ع ـــم مواج ـــی ه ـــا بدشانس ـــادی ب ـــران اقتص بح
هفتـــم هیـــات مدیـــره فاقـــد پختگـــی لازم  بـــود و یکـــی از نشـــانه های ایـــن ناپختگـــی گزافه گویـــی 
ـــرد،  ـــر ک ـــم منتش ـــتاورد های دوره هفت ـــات و دس ـــم اقدام ـــوان اه ـــه عن ـــه ب ـــه دبیرخان ـــی ک ـــت. در گزارش اس
ـــر  ـــش موث ـــای نق ـــوان ایف ـــت عن ـــی تح ـــه در آن موضوعات ـــرا ک ـــت. چ ـــاهده اس ـــل مش ـــی قاب ـــن گزافه گوی ای

ـــت.  ـــتاورد نیس ـــا دس ـــه قاعدت ـــده ک ـــان ش ـــندیکا بی س
 

دوره هفتم هیات مدیره سندیکا پختگی و بلوغ نداشت
ســندیکای صنعــت بــرق بــا 600  شــرکت عضــو فقــط بخشــی از اقتصاد کشــور اســت و قاعدتــا نمی تواند 
بــه عنــوان یــک تشــکل در طــول چهــار ســال این همــه دســتاورد داشــته باشــد. بخش عمــده ایــن اقدامات 
در طــول کل دوره فعالیــت ســندیکا پیگیــری شــده و به نتیجه رســیده اســت. ضمن اینکه دســتاورد بســیار 
محــدود اســت و نمی توانیــم بپذیریــم کــه تعــداد زیــادی دســتاورد در طــول یــک دوره چهــار ســاله داشــته  
باشــیم. مــا در کمیتــه اتوماســیون طی 10 ســال اخیر فقط دو دســتاورد داشــته ایم کــه البته برگزاری جلســات 
و دوره هــای آموزشــی جــزو آن هــا نیســت. اولیــن دســتاورد مــا ایــن بــود کــه بــا پیگیری هــای فــراوان کمیتــه، 
کارفرمایــان پذیرفتنــد کــه پســت های فشــار قــوی بایــد بــه جای مدل ســنتی بــر پایه دانش باشــد احــداث و 
راه انــدازی شــوند و دســتاورد دوم هــم تدویــن نظامنامه اتوماســیون بود که خوشــبختانه در حال انجام اســت. 
ـــن  ـــت ای ـــود. واقعی ـــندیکا ب ـــازمانی س ـــارت س ـــد، چ ـــر مان ـــره ابت ـــات مدی ـــم هی ـــه در دوره هفت ـــی ک موضوع
ـــی  ـــد بررس ـــه بای ـــواردی ک ـــی از م ـــن رو یک ـــم، از ای ـــر دادی ـــل چـــارت ســـندیکا را تغیی ـــه 4 ســـال قب اســـت ک
ـــت  ـــته اس ـــی داش ـــت و منف ـــاط مثب ـــه نق ـــان و چ ـــزان راندم ـــه می ـــارت چ ـــر چ ـــه تغیی ـــت ک ـــن اس ـــود ای ش
ـــی  ـــاله یک ـــن مس ـــی ای ـــدم بررس ـــاز دارد؟ ع ـــت نی ـــر و تقوی ـــلاح و تغیی ـــه اص ـــد ب ـــارت جدی ـــن چ ـــا ای و آی
ـــا  ـــاط ب ـــدازه ارتب ـــه ان ـــندیکا ب ـــی س ـــائل داخل ـــت. مس ـــوده اس ـــم ب ـــره دوره هفت ـــات مدی ـــف هی ـــاط ضع از نق
ـــی  ـــاختار داخل ـــم در س ـــوز نمی دانی ـــا هن ـــه م ـــت ک ـــن در حالیس ـــت، ای ـــت اس ـــز اهمی ـــا حائ ـــایر ارگان ه س
ـــره دوره  ـــات مدی ـــد در هی ـــه بای ـــائلی ک ـــی از مس ـــن یک ـــه چـــه شـــکل اســـت؛ بنابرای ـــان ب ســـندیکا ارتباطاتم
ـــرده و در  ـــی ک ـــندیکا را بررس ـــی س ـــارت فعل ـــت چ ـــه وضعی ـــت ک ـــن اس ـــرد، ای ـــرار گی ـــر ق ـــد نظ ـــتم م هش
ـــره  ـــات مدی ـــن دوره هی ـــند. ای ـــود ببخش ـــد و آن را بهب ـــر کنن ـــوص تجدیدنظ ـــن خص ـــاز در ای ـــورت نی ص

ـــرد. ـــدی بگی ـــندیکا را ج ـــازمانی س ـــاط درون س ـــه ارتب ـــوط ب ـــائل مرب ـــد مس بای
ـــود  ـــجام لازم ب ـــرد و انس ـــد عملک ـــم فاق ـــراد ه ـــب اف ـــوزه ترکی ـــندیکا در ح ـــره س ـــات مدی ـــم هی دوره هفت

ـــول  ـــل قب ـــه قاب ـــت، ک ـــی داش ـــش غالب ـــازندگان گرای ـــه س ـــم ب ـــود. دوره هفت ـــده ب ـــی ش ـــدی قطب ـــا ح و ت
ـــت.  ـــداد اس ـــع اض ـــن جم ـــرار گرفت ـــم ق ـــار ه ـــندیکا کن ـــارز س ـــای ب ـــی از ویژگی ه ـــه یک ـــرا ک ـــت. چ نیس
ـــع  ـــراق مناف ـــار افت ـــه دچ ـــد، بلک ـــع ندارن ـــتراک مناف ـــا اش ـــه تنه ـــی ن ـــندیکا در نقاط ـــو س ـــرکت های عض ش
ـــاور،  ـــرکت های مش ـــندیکای ش ـــت، س ـــازندگان اس ـــکل س ـــه تش ـــان ک ـــندیکا همچن ـــن س ـــتند. ای ـــم هس ه
پیمانـــکار، بـــازرگان و فعـــالان انرژی هـــای نـــو و ... هـــم هســـت و برقـــراری تعـــادل بیـــن همـــه ایـــن 

حوزه هاســـت کـــه ســـندیکا را پابرجـــا نگـــه مـــی دارد.
ـــن  ـــرد ای ـــرح ک ـــوان مط ـــره می ت ـــات مدی ـــن دوره هی ـــرد هفتمی ـــوص عملک ـــه در خص ـــری ک ـــه دیگ نکت
ـــی  ـــی گوی ـــوارد کل ـــب م ـــم. در غال ـــری نکردی ـــره پیگی ـــات مدی ـــخصی را در هی ـــدف مش ـــا ه ـــه م ـــت ک اس
ـــان  ـــا جـــان کلام را در پیگیری هایم ـــیه اســـت. م ـــرای اعضـــا حاش ـــه ب ـــم ک ـــی پرداختی ـــه حرف های ـــرده و ب ک
ـــی  ـــزار و ط ـــا برگ ـــای کمیته ه ـــره و روس ـــات مدی ـــن هی ـــه ای بی ـــال جلس ـــوان مث ـــه عن ـــم. ب ـــوان نکردی عن
ـــرگان  ـــی خب ـــه، گردهمای ـــن جلس ـــه مفهـــوم ای ـــرایطی ک ـــه شـــد. در ش ـــی در 20 صفحـــه ارائ ـــی کل آن گزارش
ـــه  ـــت ب ـــد و در نهای ـــته باش ـــخصی داش ـــه مش ـــی و نتیج ـــت خروج ـــار می رف ـــود، انتظ ـــرق ب ـــت ب صنع
ـــد  ـــته باش ـــه ای داش ـــد نتیج ـــاتی بای ـــن جلس ـــیم. چنی ـــرایط برس ـــود ش ـــرای بهب ـــور و روش ب ـــد مح چن
ـــر  ـــه نظ ـــا ب ـــه داد. ام ـــئولان ارائ ـــط و مس ـــای ذیرب ـــه نهاد ه ـــه ب ـــی جلس ـــوان خروج ـــه عن ـــوان آن را ب ـــه بت ک
می رســـد مـــا در ســـندیکا حـــرف واضـــح و مشـــخصی نداریـــم، بـــه همیـــن دلیـــل هـــم نمی توانیـــم 

ـــیم.  ـــی برس ـــح و دقیق ـــه واض ـــه نتیج ـــیم ب ـــته باش ـــار داش انتظ
گزارش هـــای تهیـــه شـــده در ســـندیکا، ســـالاد واژگانـــی بی اثـــر اســـت. مـــا تعـــداد زیـــادی گـــزارش در 
ـــه  ـــد ک ـــن باش ـــا ای ـــور م ـــگاه اول تص ـــاید در ن ـــم، ش ـــه داده ای ـــس ارائ ـــه مجل ـــف ب ـــات مختل ـــورد موضوع م
ـــورد  ـــی در م ـــا گزارش ـــع م ـــا در واق ـــم، ام ـــه داده ای ـــاد ارائ ـــن نه ـــه ای ـــود را ب ـــرات خ ـــا نظ ـــن گزارش ه در ای
موضوعـــات خودمـــان تهیـــه نکرده ایـــم، بلکـــه گزارشـــی را تهیـــه کرده ایـــم کـــه مجلـــس خواســـته و 

ـــت. ـــهود اس ـــلا مش ـــا کام ـــن گزارش ه ـــی در همی ـــاختار داخل ـــا در س ـــی م بلاتکلیف
ـــه  ـــه رابط ـــب ک ـــن ترتی ـــه ای ـــم. ب ـــی داری ـــاط عرض ـــک ارتب ـــی و ی ـــاختار طول ـــک س ـــازمانی ی ـــر س ـــا در ه م
ـــی  ـــک رابطـــه عرض ـــد، ی ـــرق را شـــکل می ده ـــت ب ـــس صنع ـــی از بیزین ـــه بخش ـــن اعضـــای ســـندیکا ک بی
ـــکل  ـــندیکا ش ـــی را در س ـــاط عرض ـــن ارتب ـــد ای ـــا بای ـــد. م ـــدا کن ـــترش پی ـــد گس ـــه بای ـــت ک در سندیکاس

ـــت. ـــده اس ـــه نش ـــوع پرداخت ـــن موض ـــه ای ـــره ب ـــات مدی ـــم هی ـــه در دوره هفت ـــدم ک ـــن معتق ـــم و م دهی
ـــه  ـــو، ب ـــرکت های عض ـــع ش ـــتر از مناف ـــره بیش ـــات مدی ـــای هی ـــدادی از اعض ـــته، تع ـــفانه در دوره گذش متاس
ـــی  ـــی نوع ـــت، ول ـــرم نیس ـــا ج ـــردی قاعدت ـــن رویک ـــه چنی ـــد. اگرچ ـــود بودن ـــخصی خ ـــداف ش ـــال اه دنب
ـــخصی  ـــرداری ش ـــره بهره ب ـــات مدی ـــش در هی ـــرد از جایگاه ـــک ف ـــه ی ـــت ک ـــی اس ـــتفاده و بی اخلاق سوءاس

ـــد. کن
ـــن  ـــرح در ای ـــل ط ـــر قاب ـــکات دیگ ـــی از ن ـــم یک ـــل ه ـــره دوره قب ـــات مدی ـــای هی ـــوری اعض ـــاله خودمح مس
حـــوزه اســـت. ایـــن خودمحـــوری باعـــث می شـــود کـــه مشـــورت دیگـــران را قبـــول نداشـــته باشـــیم و 
ـــره بایـــد تـــلاش  ـــات مدی ـــم. در دوره هشـــتم هی ـــراد دیگـــر بـــه درســـتی اســـتفاده نکنی عمومـــا از تخصـــص اف
ـــده  ـــزار ش ـــت برگ ـــاد و صنع ـــان اقتص ـــا متخصص ـــری ب ـــور همفک ـــه منظ ـــت هایی ب ـــات و نشس ـــود جلس ش
ـــران  ـــه مدی ـــد ک ـــم کن ـــرایطی را فراه ـــد ش ـــندیکا بای ـــم. س ـــتفاده کنی ـــا اس ـــنهادی آن ه ـــای پیش و از راهکار ه
ـــنا  ـــا Machine Learning آش ـــیا ی ـــت اش ـــر اینترن ـــدی نظی ـــوم جدی ـــا عل ـــندیکا ب ـــو س ـــرکت های عض ش
ـــورد  ـــت و در م ـــن نیس ـــود کارآفری ـــندیکا می ش ـــو س ـــه عض ـــرکتی ک ـــر ش ـــه ه ـــم ک ـــد بپذیری ـــوند. بای ش
ـــرای آن هـــا  ـــن آمـــوزش را ب ـــه ای ـــد زمین ـــه بای ـــه آمـــوزش دارد و سندیکاســـت ک ـــاز ب ـــی از موضوعـــات نی برخ

ـــد. ـــم کن فراه
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در طـــول چهـــار ســـال گذشـــته در کمیتـــه انرژی هـــای تجدیدپذیـــر ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران، 
اقدامـــات گســـترده ای بـــه منظـــور پیگیـــری مشـــکلات فعـــالان ایـــن حـــوزه انجـــام اســـت. یکـــی از 
ـــرای  ـــادی ب ـــکلات زی ـــه مش ـــت ک ـــرق اس ـــی ب ـــد تضمین ـــای خری ـــوزه، تعرفه ه ـــن ح ـــی ای ـــلات اصل معض
فعـــالان ایـــن صنعـــت ایجـــاد کـــرده و عمـــلا ســـرمایه گذاری در ایـــن حـــوزه را متوقـــف کـــرده اســـت. 
در همیـــن راســـتا مکاتبـــات و پیگیری هـــای گســـترده ای بـــه منظـــور ایجـــاد بـــازار ثانویـــه بـــرای بـــرق 
تجدیدپذیر هـــا بـــه ویـــژه در حـــوزه تامیـــن بـــرق ماینر هـــا صـــورت گرفـــت و پیشـــنهادات کمیتـــه از 
ـــرر شـــد در چارچـــوب  طریـــق شـــورای گفتگـــوی دولـــت و بخـــش خصوصـــی، طـــرح شـــد و در نهایـــت مق
ـــدی  ـــرق تولی ـــد ب ـــه تجدیدپذیر هـــا بتوانن ـــن شـــود ک ـــرو راهـــکاری تدوی ـــت و وزارت نی ـــات دول ـــررات هی مق

خـــود را عـــلاوه بـــر قرارداد هـــای خریـــد تضمینـــی بـــرق، در بـــازار دوم بـــه ماینر هـــا بفروشـــند.

عدم ارتباط سازمان یافته با کمیته ها؛ جدی ترین نقد به هیات مدیره هفتم
ــای  ــث تعرفه ه ــتند، بح ــه هس ــا آن مواج ــر ب ــوزه تجدیدپذی ــالان ح ــه فع ــائلی ک ــر از مس ــی دیگ یک
گمرکــی بــود. از آنجــا کــه بخــش قابــل توجهــی از تکنولــوژی و 65 درصــد تجهیــزات حــوزه 
ــری  ــل و رقابت پذی ــد داخ ــت از تولی ــه حمای ــوط ب ــط مرب ــود ضواب ــت، بهب ــی اس ــو واردات ــای ن انرژی ه
را از وزارت صمــت و ســازمان توســعه تجــارت ایــران دنبــال کردیــم و ایــن موضــوع را بــه شــکل 
مســتمر در دســتور کار داشــتیم. در فصــل بودجــه هــم نظــرات کمیتــه را در راســتای حمایــت از 
تجدیدپذیر هــا بــه مجلــس ارائــه دادیــم و توانســتیم ارقــام بودجــه ایــن حــوزه را تقویــت کنیــم. 
ـــن  ـــد ای ـــز بای ـــر چی ـــش از ه ـــته، پی ـــال گذش ـــار س ـــرف چه ـــندیکا ظ ـــی س ـــرد کل ـــوص عملک ـــا در خص ام
مســـاله را بپذیریـــم کـــه ســـندیکا بـــه عنـــوان یـــک تشـــکل توانمنـــد و فوق العـــاده حرفـــه ای جایـــگاه 
ـــری  ـــرای پیگی ـــد ب ـــی می توان ـــش خصوص ـــل بخ ـــن دلی ـــه همی ـــرق دارد و ب ـــت ب ـــی در صنع ـــل توجه قاب
ـــوارد از  ـــی م ـــندیکا در برخ ـــفانه س ـــه متاس ـــد. البت ـــکا کن ـــکل ات ـــن تش ـــای ای ـــه ظرفیت ه ـــود، ب ـــائل خ مس
ـــم کاری  ـــی از ک ـــز ناش ـــر چی ـــش از ه ـــر بی ـــن ام ـــد ای ـــر می رس ـــه نظ ـــه ب ـــه ک ـــه گرفت ـــود فاصل ـــگاه خ جای
ـــره و  ـــات مدی ـــای هی ـــی از اعض ـــط بعض ـــخصی توس ـــع ش ـــر مناف ـــز ب ـــز تمرک ـــا و نی ـــی از حوزه ه در برخ

ـــت.  ـــندیکا و کمیته هاس ـــه س ـــا بدن ـــب ب ـــاط مناس ـــراری ارتب ـــدم برق ـــز ع نی
ـــل  ـــه دوره قب ـــه ب ـــت ک ـــدی اس ـــن نق ـــی، جدی تری ـــای تخصص ـــا کمیته ه ـــه ب ـــازمان یافت ـــاط س ـــدم ارتب ع
ـــه  ـــم ب ـــار آن ه ـــط یکب ـــا فق ـــه تجدیدپذیر ه ـــا در کمیت ـــال م ـــوان مث ـــه عن ـــت. ب ـــره وارد اس ـــات مدی هی
ـــه  ـــات ب ـــن جلس ـــود ای ـــر ب ـــه بهت ـــی ک ـــتیم در حال ـــه داش ـــره جلس ـــات مدی ـــا هی ـــان ب ـــت خودم درخواس
ـــوی  ـــردی از س ـــزارش عملک ـــم گ ـــا ه ـــد ت ـــزار می ش ـــه برگ ـــره و کمیت ـــات مدی ـــن هی ـــتمر بی ـــورت مس ص
ـــرکت های  ـــدگان ش ـــرای نماین ـــود را ب ـــات خ ـــا و اقدام ـــره برنامه ه ـــات مدی ـــم هی ـــود و ه ـــه ش ـــا ارائ کمیته ه
ـــاط  ـــا ارتب ـــتم و کمیته ه ـــره دوره هش ـــات مدی ـــن هی ـــه بی ـــت ک ـــروری اس ـــن رو ض ـــد. از ای ـــرح ده ـــو ش عض
تنگاتنگـــی برقـــرار شـــود تـــا از ایـــن طریـــق مســـائل و مشـــکلات شـــرکت های عضـــو در حوزه هـــای 

ـــود.  ـــزی ش ـــری آن برنامه ری ـــرای پیگی ـــده و ب ـــل ش ـــندیکا منتق ـــه راس س ـــق ب ـــورت دقی ـــه ص ـــف ب مختل
ـــی  ـــران دولت ـــا مدی ـــی ب ـــش خصوص ـــوان بخ ـــه عن ـــا ب ـــه م ـــکلاتی ک ـــیاری از مش ـــه بس ـــت ک ـــه اینجاس نکت
ـــده  ـــث ش ـــاله باع ـــن مس ـــم و ای ـــندیکا داری ـــی و س ـــش خصوص ـــود در بخ ـــران خ ـــا مدی ـــروز ب ـــتیم ام داش

ـــرد. ـــه بگی ـــود فاصل ـــداف کلان خ ـــی از اه ـــش خصوص ـــکل بخ ـــوان تش ـــه عن ـــندیکا ب س
ـــم.  ـــت کنی ـــندیکا را تقوی ـــگاه س ـــته ایم جای ـــه نتوانس ـــت ک ـــن اس ـــود ای ـــکلات موج ـــر از مش ـــی دیگ یک
ـــا  ـــرو ب ـــا در وزارت نی ـــعه تجدیدپذیر ه ـــور توس ـــه منظ ـــه ای ب ـــم، کمیت ـــت دوازده ـــال در دول ـــوان مث ـــه عن ب
ـــندیکا،  ـــای س ـــف پیگیری ه ـــل ضع ـــه دلی ـــفانه ب ـــا متاس ـــد، ام ـــکیل ش ـــر تش ـــن وزی ـــه معاونی ـــور هم حض

ـــد.  ـــته باش ـــه داش ـــن کمیت ـــده ای در ای ـــت نماین ـــی نتوانس ـــش خصوص بخ
ـــران  ـــت بح ـــده و در مدیری ـــی ش ـــی روزمرگ ـــار نوع ـــر دچ ـــالیان اخی ـــرف س ـــندیکا ظ ـــن س ـــدگاه م از دی
ـــش  ـــران، کف ـــان بح ـــد در زم ـــندیکا بای ـــه س ـــت ک ـــن در حالیس ـــت. ای ـــته اس ـــف داش ـــود ضع ـــای خ اعض
ـــان  ـــه بی ـــع آن هـــا باشـــد. ب ـــظ مناف ـــار اعضـــا و حاف ـــگاه خـــود، در کن ـــا تقویـــت جای ـــرده و ب ـــا ک ـــه پ ـــی ب آهن
ـــه  ـــد ک ـــکلی دارن ـــی، تش ـــع بحران ـــه در مواق ـــند ک ـــته باش ـــان داش ـــد اطمین ـــو بای ـــرکت های عض ـــاده تر ش س
ـــا وارد  ـــه آن ه ـــدی ب ـــیب ج ـــه آس ـــد ک ـــازه نمی ده ـــرده و اج ـــت ک ـــا حمای ـــد از آن ه ـــکلی قدرتمن ـــه ش ب
ـــش  ـــده بخ ـــوان نماین ـــه عن ـــرات آن ب ـــه نظ ـــود ک ـــت ش ـــه ای تقوی ـــه گون ـــد ب ـــندیکا بای ـــگاه س ـــود. جای ش
خصوصـــی در تصمیم گیری هـــا اعمـــال شـــود و از سیاســـتگذاری پشـــت در هـــای بســـته جلوگیـــری 

ـــود. ش
ـــرده، نقـــاط قـــوت را تقویـــت  ـــل را بررســـی و بازنگـــری ک ـــره دوره هشـــتم بایـــد عملکـــرد دوره قب ـــات مدی هی
ـــاد  ـــرکت ها و ســـندیکا زی ـــن ش ـــروز شـــکاف بی ـــه ام ـــن اســـت ک ـــت ای ـــد. واقعی ـــع کن ـــاط ضعـــف را رف و نق
ـــد.  ـــا باش ـــا اعض ـــر ب ـــاط موث ـــک ارتب ـــاد ی ـــال ایج ـــه دنب ـــز ب ـــر چی ـــش از ه ـــد پی ـــتم بای ـــت و دوره هش اس
ـــور  ـــه منظ ـــا ب ـــن آن ه ـــاط بی ـــت ارتب ـــر و تقوی ـــه یکدیگ ـــرکت ها ب ـــدن ش ـــک ش ـــرای نزدی ـــازی ب زمینه س
ـــگاه  ـــت جای ـــدف تقوی ـــا ه ـــا ب ـــره و اعض ـــات مدی ـــن هی ـــل بی ـــعه تعام ـــز توس ـــا و نی ـــد آن ه ـــش درآم افزای
ـــه  ـــرد. البت ـــرار گی ـــتم ق ـــره دوره هش ـــات مدی ـــتور کار هی ـــد در دس ـــه بای ـــت ک ـــی اس ـــکل اقدامات ـــن تش ای
ـــد  ـــندیکا نیازمن ـــای س ـــره و اعض ـــات مدی ـــن هی ـــاط بی ـــه ارتب ـــت ک ـــر دور داش ـــاله را از نظ ـــن مس ـــد ای نبای
ـــی  ـــش خصوص ـــداف بخ ـــم اه ـــه می توانی ـــت ک ـــورت اس ـــن ص ـــا در ای ـــت، تنه ـــی اس ـــدت و همگرای وح
ـــه در  ـــری ک ـــم دیگ ـــه مه ـــانیم. نکت ـــه برس ـــه نتیج ـــرده و ب ـــال ک ـــر دنب ـــکلی موث ـــه ش ـــرق را ب ـــت ب صنع
ـــا  ـــتمر ب ـــت های مس ـــزاری نشس ـــرورت برگ ـــرد، ض ـــرار گی ـــر ق ـــد نظ ـــد م ـــره بای ـــات مدی ـــتمین دوره هی هش
ـــه اعضـــا و تاثیرگـــذاری در  ـــه منظـــور آگاهـــی بخشـــی ب ـــرق و اقتصـــاد ب ـــرگان صنعـــت ب متخصصـــان و خب

ـــت. ـــود اس ـــای موج ـــت بحران ه مدیری

ـــت  ـــددی فعالی ـــای متع ـــه در حوزه ه ـــت ک ـــرق اس ـــت ب ـــال صنع ـــرکت فع ـــکل از 600 ش ـــندیکا متش س
ـــت و  ـــترک اس ـــا مش ـــائل اعض ـــکلات و مس ـــد مش ـــش از 80 درص ـــا بی ـــدد، ام ـــن تع ـــم ای ـــد. علیرغ می کنن
ـــرکت های  ـــه ش ـــان داده ک ـــه نش ـــت. تجرب ـــات اس ـــد از موضوع ـــا در 20 درص ـــا عمدت ـــات و تفاوت ه تعارض
عضـــو ســـندیکا بـــه طـــور معمـــول در 5 درصـــد مـــوارد بـــا تعـــارض و تضـــاد منافـــع جـــدی مواجـــه 
ـــرای  ـــا مشـــکل جـــدی ب ـــارت و ی ـــدون ایجـــاد خس ـــا مشـــارکت ســـندیکا ب ـــوارد ب ـــب م ـــه در غال ـــتند ک هس

ـــت.  ـــده اس ـــت ش ـــع مدیری ـــاد مناف ـــن تض ـــف، ای ـــای مختل بخش ه
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ـــه  ـــروز ب ـــت و ام ـــت اس ـــابقه فعالی ـــال س ـــا 20 س ـــجم ب ـــکیلاتی منس ـــران، تش ـــرق ای ـــت ب ـــندیکای صنع س
واســـطه توانمندی هـــا، دســـتاورد ها و ســـاختارش بـــه یکـــی از تشـــکل های موفـــق و شـــناخته شـــده 
ـــد  ـــت را دارن ـــن فرص ـــم ای ـــندیکا ه ـــی س ـــی و عموم ـــای تخصص ـــت. کمیته ه ـــده اس ـــل ش ـــور تبدی کش

ـــد.  ـــال کنن ـــرح و دنب ـــود را مط ـــائل خ ـــندیکا مس ـــون س ـــه از تریب ک
ـــول  ـــل قب ـــردی قاب ـــا، عملک ـــارکت اعض ـــت و مش ـــا حمای ـــود، ب ـــت خ ـــال های فعالی ـــول س ـــندیکا در ط س
در بیـــن نهاد هـــا و ارگان هـــای مختلـــف اعـــم از دولـــت، مجلـــس، قـــوه قضاییـــه و .. داشـــته اســـت. 
ـــا  ـــارکت اعض ـــر مش ـــه خاط ـــندیکا ب ـــار س ـــه اعتب ـــت ک ـــوده و هس ـــاور ب ـــن ب ـــر ای ـــواره ب ـــره هم ـــات مدی هی
ـــرای  ـــتی ب ـــل درس ـــائل را دلی ـــات و مس ـــی از موضوع ـــش کوچک ـــع در بخ ـــاد مناف ـــوان تض ـــوده و نمی ت ب
ـــی  ـــر دلیل ـــه ه ـــندیکا ب ـــر س ـــه اگ ـــت ک ـــن اس ـــوال ای ـــت. س ـــو دانس ـــرکت های عض ـــزش ش ـــا ری ـــه ی تجزی
ـــر  ـــن ب ـــت؟ م ـــد داش ـــروز را خواه ـــذاری ام ـــی و اثرگ ـــا کارای ـــود، قطع ـــیم ش ـــر تقس ـــکل های کوچکت ـــه تش ب
ـــد  ـــه بتوان ـــد ک ـــیده باش ـــوغ رس ـــدی از بل ـــه ح ـــد ب ـــت، بای ـــه فعالی ـــس از دو ده ـــندیکا پ ـــه س ـــاورم ک ـــن ب ای
ـــام  ـــع تم ـــد مناف ـــلاش کن ـــرده و ت ـــره و گفتگـــو حـــل ک ـــیر مذاک ـــود را از مس ـــن اعضـــای خ ـــع بی تضـــاد مناف

ـــد.  ـــال کن ـــایی و دنب ـــا را شناس ـــا و کمیته ه اعض
ـــرار  ـــا را در دســـتور کار ق ـــا ارگان ه ـــل ب ـــه تعام ـــه صـــورت جداگان ـــا ب ـــر کمیته ه ـــه اگ ـــن اســـت ک ـــت ای واقعی
ـــندیکا  ـــواده س ـــای خان ـــر اعض ـــلاف نظ ـــد، اخت ـــری کنن ـــتقل پیگی ـــکل مس ـــه ش ـــود را ب ـــائل خ داده و مس
ـــه  ـــود ک ـــل ش ـــی تبدی ـــتفاده مراجع ـــرای سوءاس ـــه ای ب ـــه بهان ـــت ب ـــن اس ـــده و ممک ـــل ش ـــرون منتق ـــه بی ب
ـــت  ـــه لازم اس ـــی ک ـــن اقدام ـــد مهمتری ـــر می رس ـــه نظ ـــن رو ب ـــد. از ای ـــه می کن ـــا مراجع ـــه آن ه ـــندیکا ب س
ـــت  ـــیر تقوی ـــو از مس ـــرکت های عض ـــا ش ـــاط ب ـــش ارتب ـــود، افزای ـــال ش ـــره دنب ـــات مدی ـــتم هی در دوره هش

کمیته هاســـت. 
ـــد،  ـــوز هـــم حضـــور و مشـــارکت جـــدی در کمیته هـــای ســـندیکا ندارن ـــرکت های عضـــو هن ـــیاری از ش بس
در حالـــی کـــه کمیته هـــا مهمتریـــن ارکان یـــک تشـــکل هســـتند و شـــرکت ها می تواننـــد بـــا حضـــور 
ـــان را  ـــوزه فعالیتش ـــکلات ح ـــائل و مش ـــل مس ـــود، ح ـــرات خ ـــرح نظ ـــر ط ـــلاوه ب ـــا، ع ـــود در آنه ـــال خ فع
ـــه  ـــه ب ـــم ک ـــد اجـــازه دهی ـــه و نبای ـــکا دســـت یافت ـــل ات ـــی قاب ـــه جایگاه ـــروز ســـندیکا ب ـــد. ام ـــال کنن ـــز دنب نی
ـــش  ـــا و بخ ـــع اعض ـــه مناف ـــم ک ـــاله را بپذیری ـــن مس ـــد ای ـــا بای ـــود. م ـــه ش ـــا تجزی ـــف و ی ـــی تضعی ـــر دلیل ه
ـــر  ـــود را زی ـــائل خ ـــوی داشـــته باشـــند و مس ـــک تشـــکل ق ـــه ی ـــن اســـت ک ـــرق در ای ـــی صنعـــت ب خصوص

ـــد. ـــال کنن ـــر ســـندیکا دنب چت
ـــط  ـــده توس ـــه ش ـــزارش تهی ـــه گ ـــت ک ـــن اس ـــم ای ـــرار دهی ـــر ق ـــد نظ ـــد م ـــه بای ـــری ک ـــم دیگ ـــه مه نکت
ـــری شـــده  ـــی اســـت کـــه در طـــول فعالیـــت چهارســـاله دوره هفتـــم پیگی دبیرخانـــه ســـندیکا در واقـــع اقدامات
ـــری  ـــراردادی، جلوگی ـــای ق ـــال تعدیل ه ـــپ، اعم ـــرارداد تی ـــلاغ ق ـــر اب ـــدودی نظی ـــوارد مع ـــر م ـــتاورد ها ب و دس
ـــص  ـــح و تلخی ـــنامه تنقی ـــلاغ بخش ـــخ و اب ـــای فس ـــه ج ـــاری ب ـــی برکن ـــا، جایگزین ـــط ضمانتنامه ه از ضب

ـــت.  ـــوده اس ـــی ب ـــای پیمان ـــه قرارداد ه ـــق بیم ح
افزایش اثربخشی سندیکا منوط به اتحاد و همدلی است 

مســـاله دیگـــری کـــه نبایـــد از نظـــر دور داشـــت ایـــن اســـت کـــه در برخـــی مـــوارد علیرغـــم اینکـــه 
ـــرکت های  ـــل ش ـــدم تمای ـــل ع ـــه دلی ـــا ب ـــود، ام ـــده ب ـــپرده ش ـــا س ـــه کمیته ه ـــر ب ـــلام نظ ـــری و اع تصمیم گی
عضـــو و عـــدم مشـــارکت آنهـــا، عمـــلا اقـــدام خاصـــی در مـــورد ایـــن موضوعـــات صـــورت نگرفـــت. 
ـــت از  ـــن دس ـــری ای ـــرای پیگی ـــلاحی ب ـــرم و س ـــلا اه ـــره عم ـــات مدی ـــا در هی ـــم م ـــل ه ـــن دلی ـــه همی ب
ـــلاوه در  ـــه ع ـــم. ب ـــش ببری ـــا را پی ـــی آن ه ـــی و رایزن ـــا کدخدامنش ـــم ب ـــور بودی ـــتیم و مجب ـــات نداش موضوع
ـــه  ـــویم ک ـــز ش ـــی متمرک ـــائل مهم ـــر روی مس ـــم ب ـــر بودی ـــا ناگزی ـــت م ـــر صنع ـــم ب ـــی حاک ـــرایط بحران ش
بقـــای شـــرکت ها را تضمیـــن می کـــرد. بـــه همیـــن دلیـــل تـــلاش کردیـــم در خصـــوص ایـــن دســـت 

ـــا  ـــدار ب ـــا اقت ـــلیقه و ب ـــلاف س ـــدون اخت ـــیم و ب ـــترک برس ـــع مش ـــک موض ـــه ی ـــی ب ـــات حیات از موضوع
نهاد هـــای ذیربـــط بالادســـتی وارد مذاکـــره شـــویم. 

ـــرکت های  ـــن ش ـــاط بی ـــت ارتب ـــر می رســـد داشـــتن انتظـــار تقوی ـــه نظ ـــه ب ـــن اســـت ک ـــر ای ـــم دیگ ـــه مه نکت
ـــن  ـــاط بی ـــا در ارتب ـــره اساس ـــات مدی ـــه هی ـــرا ک ـــت چ ـــه نیس ـــدان منصفان ـــره، چن ـــات مدی ـــو از هی عض
ـــاط  ـــاد ارتب ـــرای ایج ـــاعد ب ـــتر مس ـــک بس ـــا ی ـــدارد. کمیته ه ـــتقیمی ن ـــت مس ـــا دخال ـــا و اعض کمیته ه
ـــتر  ـــن بس ـــد از ای ـــه بای ـــتند ک ـــو هس ـــرکت های عض ـــن ش ـــوند و ای ـــوب می ش ـــا محس ـــن اعض ـــر بی موث
ـــات  ـــرد هی ـــه رویک ـــی ب ـــتر، ربط ـــن بس ـــرکت ها از ای ـــری ش ـــزان بهره گی ـــد. می ـــتفاده کنن ـــتی اس ـــه درس ب

ـــدارد.  ـــره ن مدی
ـــرو،  ـــم از وزارت نی ـــط اع ـــتگاه های ذیرب ـــا و دس ـــه ارگان ه ـــران در هم ـــرق ای ـــت ب ـــندیکای صنع ـــروز س ام
توانیـــر، وزارت صمـــت، مجلـــس شـــورای اســـلامی، ســـازمان برنامـــه و بودجـــه، قـــوه قضائیـــه، ســـازمان 
ـــا  ـــد ب ـــندیکا بای ـــود. س ـــنیده می ش ـــش ش ـــت و صدای ـــرح اس ـــده و مط ـــناخته ش ـــور و ... ش ـــی کش بازرس
ـــع  ـــوش مراج ـــه گ ـــود را ب ـــدای خ ـــاد ص ـــا اتح ـــدا و ب ـــک ص ـــا ی ـــی، ب ـــائل داخل ـــل مس ـــی و ح هم افزای

ـــود.  ـــد ب ـــتر خواه ـــندیکا بیش ـــذاری س ـــه اثرگ ـــت ک ـــاد اس ـــورت اتح ـــاند و در ص برس
ـــن تعـــداد  ـــدگان بالاتری ـــم، تولیدکنن ـــه در دوره هفت ـــم ک ـــد بگوی ـــره هـــم بای ـــات مدی ـــب هی درخصـــوص ترکی
کرســـی را داشـــته ا ند. اگـــر مســـائلی کـــه پیگیـــری می شـــود بیشـــتر مربـــوط بـــه حـــوزه پیمانـــکاری 
ـــه  ـــل اســـت ک ـــن دلی ـــه ای ـــه شـــدند، بلکـــه ب ـــده گرفت ـــدگان نادی ـــه تولیدکنن ـــت ک ـــا نیس ـــن معن ـــه ای اســـت، ب
ـــا حـــل آنهـــا، مشـــکلات بســـیاری از فعـــالان  ـــوده و ب ـــوارد ام المســـائل ب ـــب م ـــکاران در قال مشـــکلات پیمان

ـــود. ـــد ب ـــا خواه ـــه اعض ـــال هم ـــامل ح ـــا ش ـــری آن ه ـــه پیگی ـــده و نتیج ـــل ش ـــرق ح ـــت ب صنع

امیرحسین طاهرزاده

ـــرایط  ـــد ش ـــه بع ـــال 89 ب ـــرق از س ـــت ب ـــه صنع ـــت ک ـــن اس ـــت ای ـــر دور داش ـــد از نظ ـــه نبای ـــاله ای ک مس
ـــت. در  ـــر داش ـــکلی فراگی ـــه تش ـــاز ب ـــرایط نی ـــن ش ـــبی ای ـــود نس ـــرای بهب ـــته و ب ـــواری داش ـــیار دش بس
حقیقـــت ســـندیکا تشـــکلی اســـت کـــه در طـــول ایـــن ســـال ها ریل گـــذاری بـــرای رفـــع مشـــکلات 
ـــود  ـــن وج ـــا ای ـــت. ب ـــام داده اس ـــی انج ـــه خوب ـــی را ب ـــاور و بازرگان ـــکار، مش ـــازنده، پیمان ـــرکت های س ش
ـــده  ـــائل کلان بازمان ـــری مس ـــار از پیگی ـــه ناچ ـــب و کار ب ـــای کس ـــای فض ـــش چالش ه ـــل افزای ـــه دلی ب
و بـــه مشـــکلاتی نظیـــر نوســـانات نـــرخ ارز، قرارداد هـــای متوقـــف و مســـائل فیمابیـــن شـــرکت ها 

ـــت. ـــرده اس ـــیدگی ک رس
ـــرکت های  ـــدم، ش ـــرق وارد ش ـــت ب ـــه صنع ـــال 1377 ب ـــی در س ـــه وقت ـــر دارم ک ـــه خاط ـــی ب ـــه خوب ـــن ب م
ــی  ــای EPC مبحثـ ــرای پروژه هـ ــه و اجـ ــکل گرفتـ ــت شـ ــکاری پسـ ــوزه پیمانـ ــال در حـ ــزرگ فعـ بـ
ـــور  ـــه منظ ـــندیکا ب ـــان س ـــد. در آن زم ـــوب می ش ـــه محس ـــازمان برنام ـــرق و س ـــت ب ـــرای صنع ـــد ب جدی
روشـــن کـــردن ابعـــاد، الزامـــات و ضرورت هـــای اجـــرای پروژه هـــای EPC بـــرای ســـازمان برنامـــه و 
ـــوص  ـــژه در خص ـــه وی ـــکاران ب ـــرد. پیمان ـــیاری ک ـــلاش بس ـــی ت ـــن اجتماع ـــازمان تامی ـــر س از آن مهمت
بخشـــنامه های متعـــدد ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی و نیـــز پیاد ه ســـازی ســـلیقه ای آن هـــا در شـــعب 
ـــوع  ـــوص تن ـــم در خص ـــخن همکاران ـــد س ـــم تایی ـــذا علیرغ ـــتند؛ ل ـــترده ای داش ـــکلات گس ـــف، مش مختل
ـــه  ـــم ک ـــد می کن ـــازندگان، تاکی ـــد س ـــی مانن ـــر حوزه های ـــز آن ب ـــش تمرک ـــندیکا و کاه ـــت س ـــه فعالی زمین
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ـــر  ـــم ب ـــای حاک ـــا فض ـــازگاری ب ـــز س ـــاره ای ج ـــود چ ـــف خ ـــف و وظای ـــام تکالی ـــرای انج ـــکل ب ـــن تش ای
ـــدی  ـــش کلی ـــود، نق ـــکلات موج ـــش مش ـــندیکا در کاه ـــه س ـــم ک ـــد بپذیری ـــت. بای ـــرق نداش ـــت ب صنع

ـــت.  ـــته اس داش
ـــش  ـــر بی ـــال حاض ـــه در ح ـــت ک ـــن اس ـــرار داد ای ـــر ق ـــد نظ ـــد م ـــه بای ـــری ک ـــم دیگ ـــیار مه ـــه بس نکت
از 80  درصـــد شـــرکت های ســـازنده تجهیـــزات صنعـــت بـــرق، فـــروش مســـتقیمی بـــه کارفرمایـــان 
دولتـــی ندارنـــد و عمدتـــا بـــا شـــرکت های پیمانـــکار فعالیـــت می کننـــد؛ لـــذا بـــه نظـــر می رســـد 
حـــل مشـــکلات از ســـر منشـــا کـــه در غالـــب مـــوارد، واحـــد برنامه ریـــزی شـــرکت های کارفرمایـــی 
ـــت  ـــران صنع ـــره ای از بازیگ ـــب زنجی ـــن ترتی ـــه ای ـــت. ب ـــر اس ـــتند، اثربخش ت ـــاور هس ـــی مش ـــا مهندس ی
بـــرق از پیمانـــکار، ســـازنده و حتـــی شـــرکت بهره بـــردار، بـــا مشـــکلات کمتـــری مواجـــه می شـــوند. 
از دیـــدگاه مـــن ســـندیکا را نبایـــد تنهـــا در قالـــب یـــک هیـــات مدیـــره 11 نفـــره دیـــد. ایـــن تشـــکل 
مجموعـــه ای واحـــد از هیـــات مدیـــره، کمیته هـــا و دبیرخانـــه اســـت. از ایـــن رو نمی تـــوان شـــرایط و 
عملکـــرد آن را منفـــی دانســـت، چـــرا کـــه در طـــول بیـــش از ده ســـال گذشـــته بـــا وجـــود بحران هـــای 
ـــکل  ـــن تش ـــول از ای ـــل قب ـــردی قاب ـــم عملک ـــاز ه ـــرده، ب ـــر ک ـــور را درگی ـــاد کش ـــه اقتص ـــی ک ـــدد و بزرگ متع

دیده ایـــم. 
ــنامه های  ــرخ ارز و بخشـ ــداد نـ ــای پرتعـ ــال ها، جهش هـ ــن سـ ــول ایـ ــه در طـ ــم کـ ــوش نکنیـ فرامـ
جبرانـــی بـــا پوشـــش محـــدود خســـارات، بخشـــنامه های متعـــدد و خســـارت بار ســـازمان تامیـــن 
ـــه  ـــان و هزین ـــمول زم ـــا مش ـــود ی ـــن نب ـــا ممک ـــا ی ـــل آن ه ـــه ح ـــت ک ـــن دس ـــکلاتی از ای ـــی و مش اجتماع
بســـیاری بـــرای شـــرکت ها می شـــد، چالش هایـــی هســـتند کـــه نمی تـــوان از آن هـــا چشـــم پوشـــید 
ـــترده  ـــای گس ـــر پیگیری ه ـــاید اگ ـــت. ش ـــته اس ـــترده ای داش ـــات گس ـــا اقدام ـــع آن ه ـــرای رف ـــندیکا ب و س

ســـندیکا در ایـــن حوزه هـــا نبـــود، امـــروز شـــرایط بـــرای اعضـــا بســـیار ســـخت تر می شـــد. 
ـــرده  ـــر ک ـــا را فعال ت ـــه کمیته ه ـــت ک ـــن اس ـــره ای ـــات مدی ـــتمین دوره هی ـــا از هش ـــع م ـــن توق اصلی تری
و نظـــرات آن هـــا را کســـب کنـــد و بـــر اســـاس ایـــن نظـــرات چانه زنی هـــا را در ســـطح کلان انجـــام 
ـــکاری  ـــای پیمان ـــایر کمیته ه ـــی س ـــا هماهنگ ـــت ب ـــه پس ـــته کمیت ـــال گذش ـــار س ـــول چه ـــد. در ط ده
ـــادی را  ـــیار زی ـــای بس ـــرده و قرارداد ه ـــل ک ـــال عم ـــرق فع ـــت ب ـــکلات صنع ـــری مش ـــی در پیگی و حقوق
ـــف 200  ـــای متوق ـــروه قرارداد ه ـــای کارگ ـــدام از اعض ـــر ک ـــال ه ـــوان مث ـــه عن ـــد. ب ـــل کرده ان ـــل و فص ح
ـــل  ـــدی ح ـــا ح ـــو ت ـــرکت های عض ـــف ش ـــای متوق ـــاله پروژه ه ـــا مس ـــتند ت ـــت گذاش ـــاعت وق ـــر س نف

ـــود.  ش
بـــرای تحقـــق ایـــن امـــر قرارداد هـــا در کمیته هـــای پســـت و حقوقـــی، دســـته  بندی و پیگیری هـــا از 
ـــران در  ـــترده، بح ـــای گس ـــن پیگیری ه ـــه همی ـــکا ب ـــا ات ـــد. ب ـــد زده ش ـــی کلی ـــی فن ـــورای عال ـــطح ش س
ـــده  ـــف ش ـــاختی متوق ـــای زیرس ـــاله طرح ه ـــه مس ـــدند ک ـــه ش ـــان متوج ـــت و کارفرمای ـــال 99 شکس س
ایـــن صنعـــت، بـــدون همراهـــی و حمایـــت آن هـــا حـــل شـــدنی نیســـت. نتیجـــه ایـــن پیگیری هـــا 
ــختگیرانه  ــات سـ ــری از اقدامـ ــرو و جلوگیـ ــوی وزارت نیـ ــراردادی از سـ ــس قـ ــد دوره تنفـ ــلام چنـ اعـ
ــری  ــک و پیگیـ ــا کمـ ــوزه و بـ ــن حـ ــود. در همیـ ــرکت ها بـ ــه شـ ــط ضمانت نامـ ــراردادی و ضبـ قـ
ـــریع تر  ـــل س ـــرای ح ـــه ب ـــد و زمین ـــف ش ـــن تکلی ـــر تعیی ـــوی توانی ـــف از س ـــرارداد متوق ـــندیکا، 120 ق س

ســـایر قرارداد هـــا نیـــز فراهـــم آمـــد. 
ـــن  ـــزات ای ـــرای تجهی ـــا ب ـــت به ـــود فهرس ـــرق، نب ـــت ب ـــالان صنع ـــدی فع ـــلات ج ـــر از معض ـــی دیگ یک
ـــرای  ـــتقل ب ـــای مس ـــت به ـــندیکا، 5 فهرس ـــه س ـــای مجدان ـــا پیگیری ه ـــبختانه ب ـــه خوش ـــود ک ـــت ب صنع
حوزه هـــای مختلـــف بـــرق ابـــلاغ شـــد. مـــن یکـــی از اعضـــای کارگـــروه تدویـــن فهرســـت بهـــای 
ـــا  ـــت به ـــن فهرس ـــن ای ـــرای تدوی ـــه ب ـــورت گرفت ـــداوم ص ـــلاش م ـــال ت ـــک س ـــول ی ـــودم و در ط ـــت ب پس

ـــدس  ـــای مهن ـــکاری آق ـــن هم ـــف و همچنی ـــای مختل ـــدگان کمیته ه ـــترده نماین ـــای گس ـــاهد تلاش ه ش
دقـــت بـــودم. در حـــال حاضـــر هـــم توانیـــر و ســـندیکا بـــه شـــکل مســـتمر پیگیـــر جمع بنـــدی 

شـــاخص های ایـــن فهـــارس بهـــای پنج گانـــه هســـتند. 

تقویت کمیته ها در دستور کار دوره هشتم هیات مدیره باشد
ــه فســخ  ــه نتیجــه رســید تبدیــل برکنــاری ب ــلاش ســندیکا ب ــا ت ــدی کــه ب یکــی دیگــر از اقدامــات کلی
ــاری  ــاله برکن ــل مس ــه دلی ــی ب ــکاری بزرگ ــرکت های پیمان ــن ش ــش از ای ــود. پی ــا ب ــن قرارداد ه در مت
ــای  ــرایط قرارداد ه ــود ش ــتاورد در بهب ــن دس ــن رو ای ــد. از ای ــه کار بازماندن ــده و از ادام ــته ش ورشکس
شــرکت های عضــو کامــلا اثرگــذار اســت. شــاید ایــن اقدامــات، چنــدان کلان و فراگیــر بــه نظــر 
ــرای  ــروز ب ــرایط ام ــد، ش ــام نمی ش ــم انج ــا ه ــن کار ه ــر همی ــه اگ ــت ک ــن اس ــت ای ــا واقعی ــند، ام نرس
ســایر  خصــوص  در  ســندیکا  اینکــه  بــر  افــزون  بــود.  ســخت تر  بســیار  عضــو  شــرکت های 
مســائل و مشــکلات هــم برنامه ریزی هــا و اقدامــات گســترده ای داشــته کــه متاســفانه بــه دلیــل 
ــت. ــیده اس ــنی نرس ــج روش ــه نتای ــا ب ــرق بعض ــت ب ــب و کار و صنع ــای کس ــر فض ــم ب ــرایط حاک ش

ـــرد  ـــم عملک ـــر بخواهی ـــرد. اگ ـــی ک ـــبی بررس ـــده آل و نس ـــرد ای ـــا دو رویک ـــوان ب ـــندیکا را می ت ـــرد س عملک
ـــرا  ـــت، چ ـــاد اس ـــی آن زی ـــاط منف ـــا نق ـــم، قطع ـــی کنی ـــی ارزیاب ـــرد ایده آل گرای ـــا رویک ـــکل را ب ـــن تش ای
ـــی  ـــا نگاه ـــندیکا را ب ـــرد س ـــر عملک ـــا اگ ـــت. ام ـــی اس ـــیار بحران ـــرو بس ـــاد و وزارت نی ـــرایط اقتص ـــه ش ک
ـــه  ـــم، ب ـــر بگیری ـــز در نظ ـــا را نی ـــیوع کرون ـــا و ش ـــادی، تحریم ه ـــرایط اقتص ـــم و ش ـــی کنی ـــبی بررس نس

ـــت.  ـــوده اس ـــول ب ـــل قب ـــندیکا قاب ـــرد س ـــه عملک ـــید ک ـــم رس ـــه خواهی ـــن نتیج ای
بایـــد ایـــن مســـاله را در نظـــر بگیریـــم کـــه هیـــات مدیـــره مســـئولیت کلانـــی در حـــوزه چانه زنـــی 
و رگولاتـــوری دارد و مســـائل و موضوعـــات حوزه هـــای مختلـــف بایـــد توســـط کمیته هـــا پیگیـــری 
و دنبـــال شـــود. دســـتاورد های ســـندیکا حاصـــل فعالیـــت کمیته هایـــی اســـت کـــه ماموریت هـــای 
خـــود را بـــه شـــکل جدی تـــری پیگیـــری کرده انـــد. از ایـــن رو تمرکـــز بـــر تقویـــت کمیته هـــا بایـــد 
در دســـتور کار دوره هشـــتم هیـــات مدیـــره قـــرار گیـــرد. بـــه عـــلاوه کمیته هـــا بایـــد خواســـته ها و 
ـــا  ـــد ب ـــم بای ـــره ه ـــات مدی ـــد. هی ـــری کنن ـــره پیگی ـــات مدی ـــال از هی ـــکل فع ـــه ش ـــود را ب ـــات خ مطالب
ریل گـــذاری و چانه زنـــی، راه را بـــرای وصـــول مطالبـــات کمیته هـــا بـــاز کنـــد و در مـــواردی هـــم کـــه 

بیـــن خواســـته ها تضـــاد منافـــع وجـــود دارد، نقـــش رگولاتـــور را ایفـــا کنـــد.

ـــم  ـــروری می دان ـــح را ض ـــن توضی ـــم ای ـــره دوره هفت ـــات مدی ـــب هی ـــوص ترکی ـــز در خص ـــر چی ـــش از ه پی
ـــوده و 6  ـــده ب ـــره تولیدکنن ـــات مدی ـــل هی ـــدل دوره قب ـــی الب ـــی و عل ـــای اصل ـــر اعض ـــر از 15 نف ـــه 9 نف ک
ـــت  ـــزات صنع ـــد تجهی ـــط در تولی ـــاص، فق ـــورت خ ـــه ص ـــه ب ـــتند ک ـــرکت هایی هس ـــدگان ش ـــر نماین نف
ـــرح  ـــم مط ـــه دوره هفت ـــبت ب ـــه نس ـــی ک ـــی از انتقادات ـــل یک ـــن دلی ـــه همی ـــت ب ـــتند. درس ـــال هس ـــرق فع ب
ـــن از  ـــود. م ـــزات ب ـــدگان تجهی ـــائل تولیدکنن ـــه مس ـــره ب ـــات مدی ـــتر هی ـــه بیش ـــز و توج ـــد، تمرک می ش
ـــل  ـــره در مح ـــات مدی ـــات هی ـــان جلس ـــه در آن زم ـــر دارم ک ـــه خاط ـــور دارم و ب ـــندیکا حض ـــال 85 در س س
ـــاص  ـــای خ ـــیده، مکانیزم ه ـــوغ رس ـــه بل ـــندیکا ب ـــروز س ـــا ام ـــد. ام ـــزار می ش ـــا برگ ـــی از اعض ـــرکت یک ش

ـــود.  ـــناخته می ش ـــور ش ـــر کش ـــق و موث ـــکل های موف ـــی از تش ـــوان یک ـــه عن ـــود را دارد و ب خ
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ـــر  ـــه اث ـــرق، نقط ـــت ب ـــدی صنع ـــات کلی ـــیاری از موضوع ـــر روی بس ـــره ب ـــات مدی ـــم هی ـــا در دوره هفت م
داشـــته ایم و گـــواه آن امضـــای ســـندیکا پـــای بخشـــنامه نـــرخ ارز اســـت. مـــا در ایـــن دوره، دو پـــروژه 
ـــرده  ـــال ک ـــخ را دنب ـــه فس ـــاری ب ـــل برکن ـــاده 68 و تبدی ـــر م ـــات، تغیی ـــروژه نج ـــتیم. در پ ـــوذ داش ـــات و نف نج
و بـــه نتیجـــه رســـاندیم. همچنیـــن اثربخشـــی در تدویـــن بخشـــنامه های ارزی، فـــورس مـــاژور، ارتبـــاط 
بـــا دادســـتانی و ارتبـــاط رو در رو بـــا ســـازمان بازرســـی هـــم بخش هایـــی از ایـــن پـــروژه بودنـــد کـــه تـــا 

ـــیدند.  ـــه رس ـــه نتیج ـــدازه ای ب ان

حفظ و قوام سندیکا نتیجه اجماع بین اعضای هیات مدیره
ــرار  ــتور کار ق ــط را در دس ــادی مرتب ــازمان ها و نه ــا س ــر ب ــل موث ــر تعام ــز ب ــم تمرک ــوذ ه ــروژه نف  در پ
ــن  ــم. در همی ــی گرفتی ــن اجتماع ــازمان تامی ــا س ــل ب ــن تعام ــاد ای ــه را از ایج ــن نتیج ــم و بهتری دادی
راســتا از ســال 98 تــا امــروز بالــغ بــر 50 جلســه بــا ســازمان تامیــن اجتماعــی برگــزار کرده ایــم 
ــول  ــد. در ط ــر ش ــی منج ــای پیمان ــه قرارداد ه ــق بیم ــح ح ــص و تنقی ــنامه تلخی ــلاغ بخش ــه اب ــه ب ک
ــر  ــرای ه ــه ب ــا داد ک ــتی ارتق ــای بالادس ــود را در نهاد ه ــگاه خ ــدی جای ــا ح ــندیکا ت ــال س ــار س ــن چه ای
تصمیــم ســازی در ایــن حــوزه از ســندیکا نظرخواهــی می شــود. البتــه در ایــن میــان نمی تــوان 
ــده  ــت، نادی ــکل اس ــن تش ــی ای ــور اجرای ــه در راس ام ــندیکا ک ــوان س ــر ج ــر؛ دبی ــای برزی مه ــش آق نق
گرفــت،  ایــن امــر در حقیقــت نقطــه قــوت بســیار بزرگــی بــرای ســندیکا محســوب می شــود. 
ـــم  ـــک تی ـــه ی ـــره ب ـــات مدی ـــدن هی ـــل ش ـــا تبدی ـــی از آن ه ـــه یک ـــم رخ داد ک ـــاق مه ـــن دوره دو اتف در ای
ـــم و  ـــن ببری ـــا را از بی ـــات و برنامه ه ـــاره اقدام ـــل درب ـــای منفع ـــم دیدگاه ه ـــلاش کردی ـــا ت ـــود. م ـــجم ب منس

ـــذارد. ـــره بگ ـــات مدی ـــرخ هی ـــوب لای چ ـــی چ ـــه کس ـــم ک ـــازه ندهی اج
ـــی از  ـــال ها ناش ـــن س ـــول ای ـــندیکا در ط ـــوام س ـــظ و ق ـــت حف ـــوان گف ـــرات می ت ـــه ج ـــاس ب ـــن اس ـــر ای ب

ـــود.  ـــره ب ـــات مدی ـــای هی ـــن اعض ـــاع بی اجم
ـــی از  ـــری یک ـــا راهب ـــدام از اعض ـــر ک ـــه ه ـــد ک ـــف ش ـــره تعری ـــات مدی ـــرای هی ـــرد ب ـــم ده راهب در دوره هفت
ـــه  ـــود ک ـــن دوره ب ـــات ای ـــن اقدام ـــی از مهمتری ـــا یک ـــارس به ـــتند. فه ـــده داش ـــر عه ـــا را ب ـــن راهبرد ه ای
پیگیری هـــای گســـترده ای بـــرای آن انجـــام شـــد. حاصـــل ایـــن پیگیری هـــا، ایـــن اســـت کـــه امـــروز 
صنعـــت بـــرق 5 فهرســـت بهـــای تخصصـــی دارد و 39 شـــرکت در سراســـر کشـــور کـــه 60 درصـــد 
ـــزات  ـــت تجهی ـــل قیم ـــرای تعدی ـــد، ب ـــاص می دهن ـــود اختص ـــه خ ـــر را ب ـــال توانی ـــع و انتق ـــه توزی بودج

ـــد.  ـــا دارن ـــت به ـــام فهرس ـــه ن ـــزی ب ـــتم متمرک ـــده، سیس ـــداری ش خری
ـــن اجتماعـــی هـــم همانطـــور کـــه پیشـــتر اشـــاره شـــد، بخشـــنامه تلخیـــص و تنقیـــح عمـــلا  در حـــوزه تامی
ـــنامه ها  ـــدد بخش ـــی از تع ـــات ناش ـــن ابهام ـــعب و همچنی ـــلیقه ش ـــال س ـــی از اعم ـــل توجه ـــش قاب بخ
را حـــل کـــرده و اصـــلاح آن همچنـــان در دســـتور کار اســـت. در همیـــن راســـتا آخریـــن اقـــدام انجـــام 
ـــدگان  ـــه تولیدکنن ـــا ب ـــورد از آن ه ـــه دو م ـــت ک ـــنامه اس ـــن بخش ـــر روی ای ـــلاح ب ـــش اص ـــری ش ـــده، پیگی ش
ـــت،  ـــای دق ـــاب آق ـــا انتص ـــرداد 98 و ب ـــه از خ ـــت ک ـــروری اس ـــه ض ـــن نکت ـــر ای ـــاص دارد. ذک کالا اختص
ـــوزه  ـــکلات ح ـــرای مش ـــی ب ـــا و راهکاریاب ـــور احص ـــه منظ ـــر ب ـــندیکا و توانی ـــن س ـــترک بی ـــه مش 9 جلس
ـــن  ـــازمان تامی ـــارکت س ـــا مش ـــت ب ـــه در نهای ـــد ک ـــکیل ش ـــرق تش ـــت ب ـــالان صنع ـــی فع ـــن اجتماع تامی

ـــید.  ـــه رس ـــه نتیج ـــی ب اجتماع
ـــط  ـــادی توس ـــات زی ـــا و مکاتب ـــم پیگیری ه ـــاژور ه ـــورس م ـــال ف ـــرای اعم ـــته ب ـــال گذش ـــار س ـــول چه در ط
ـــا  ـــاژور ت ـــورس م ـــوع ف ـــورد موض ـــم در م ـــوی حاک ـــلا تاب ـــات عم ـــن اقدام ـــا ای ـــد و ب ـــام ش ـــندیکا انج س
حـــدی شکســـته شـــد. در همیـــن دوره زمانـــی قـــرارداد تیـــپ خریـــد توزیـــع کـــه بـــرای هفـــت ســـال 
ـــور در  ـــی کل کش ـــازمان بازرس ـــا س ـــندیکا ب ـــات س ـــس از مکاتب ـــود، پ ـــی نشـــده ب ـــده و اجرای ـــف مان بلاتکلی

ـــت. ـــرار گرف ـــتور کار ق ـــپس در دس ـــد و س ـــاع ش ـــر ارج ـــت توانی ـــل وق ـــه مدیرعام ـــه ای ب نام
ـــزار شـــده  ـــات متعـــدد برگ ـــی جلس ـــه ط ـــم ک ـــد بگوی ـــم بای ـــا وزارت صمـــت ه ـــاط ســـندیکا ب ـــورد ارتب در م
ـــی  ـــث و بررس ـــورد بح ـــا م ـــار، بار ه ـــاخت داخـــل و انحص ـــق س ـــد عم ـــی مانن ـــه موضوعات ـــن وزارتخان ـــا ای ب
ـــت  ـــنامه ب 2 و ب 5 وضعی ـــا بخش ـــرق ب ـــت ب ـــار در صنع ـــن ب ـــرای اولی ـــت ب ـــت. در نهای ـــه اس ـــرار گرفت ق

ـــف شـــد.  ـــن تکلی ـــرق تعیی ـــری صنعـــت ب ارزب
ـــاخت  ـــه س ـــی ک ـــت از کالا های ـــر حمای ـــی ب ـــود را مبن ـــت خ ـــم درخواس ـــت واردات ه ـــا مدیری ـــه ب در رابط
ـــت  ـــر صم ـــه وزی ـــوند، ب ـــاخته نمی ش ـــور س ـــه در کش ـــی ک ـــن کالا های ـــرورت تامی ـــز ض ـــد و نی ـــل دارن داخ
ـــت.  ـــده اس ـــم ش ـــاس تنظی ـــن اس ـــر همی ـــت، ب ـــا وزارت صم ـــا ب ـــای م ـــه رویکرد ه ـــم و هم ـــلام کردی اع
ــتار  از ســـال 91 ســـندیکا طـــرح شـــفافیت تعرفه هـــای گمرکـــی را بـــه وزارتخانـــه ارائـــه داده و خواسـ
تخصیـــص ارز ترجیحـــی بـــه تمـــام تجهیزاتـــی شـــدیم کـــه در کشـــور مـــا تولیـــد نمی شـــود و نیـــاز 

ـــت.  ـــور اس ـــرق کش ـــت ب صنع
مـــا اقدامـــات گســـترده ای بـــه منظـــور پیگیـــری مســـائل و مشـــکلات اعضـــا در حوزه هـــای واردات، 
ـــن  ـــه ای ـــت. در نتیج ـــود اس ـــا موج ـــتندات آن ه ـــه مس ـــته ایم ک ـــاوران داش ـــدگان و مش ـــادرات، تولیدکنن ص
ـــت  ـــن عضوی ـــروه ســـاخت داخـــل وزارت صمـــت در ســـندیکا و همچنی ـــه کارگ ـــا اســـتقرار دبیرخان تلاش ه
در کمیتـــه تجدیدپذیر هـــای وزارت نیـــرو اســـت. بـــه عـــلاوه بـــا پیگیری هـــای ســـندیکا در ایـــن دوره 
ـــرار  ـــی ارز ق ـــنامه جبران ـــش بخش ـــت پوش ـــاور تح ـــی مش ـــرکت های مهندس ـــات ش ـــار خدم ـــن ب ـــرای اولی ب

ـــت.  گرف
قطعـــا ایـــن نقـــد صحیـــح اســـت کـــه ســـندیکا در مقاطعـــی دچـــار روزمرگـــی شـــده و انتقاداتـــی بـــه 
ـــری مشـــکلات اعضـــا دچـــار  ـــرای پیگی ـــت ایـــن اســـت کـــه ســـندیکا ب ـــی واقعی عملکـــرد آن وارد اســـت، ول
ـــک  ـــندیکا کم ـــت و از س ـــط اس ـــال ضب ـــرکتی در ح ـــه ش ـــی ضمانتنام ـــت. وقت ـــده اس ـــی ش ـــن روزمرگ ای
ـــم  ـــلاش کردی ـــره هســـتیم. در طـــول ایـــن مـــدت ت ـــری ایـــن مســـائل روزم ـــه پیگی ـــا موظـــف ب می خواهـــد، م
ـــی  ـــم و حت ـــال کنی ـــه دنب ـــازمان برنام ـــر و س ـــرو، توانی ـــیر وزارت نی ـــو را از مس ـــرکت های عض ـــکلات ش مش
ـــه  ـــه نتیج ـــرده و ب ـــال ک ـــم دنب ـــد را ه ـــلام می ش ـــندیکا اع ـــه س ـــوردی ب ـــورت م ـــه ص ـــه ب ـــی ک موضوعات
ـــدی،  ـــف کلی ـــک تکلی ـــوان ی ـــه عن ـــوق اعضـــا ب ـــاق حق ـــر احق ـــلاوه ب ـــه ع ـــم ک ـــن باوری ـــر ای ـــا ب رســـاندیم. م
موظـــف بـــه حفـــظ وجهـــه ســـندیکا در توانیـــر و وزارت نیـــرو و ســـایر نهاد هـــای ذیربـــط بالادســـتی 

ـــتیم.  هس
ـــره  ـــات مدی ـــای هی ـــب اعض ـــه ترکی ـــت ک ـــن اس ـــت ای ـــر دور داش ـــد از نظ ـــه نبای ـــری ک ـــم دیگ ـــه مه نکت
ـــه  ـــه هم ـــت ک ـــن اس ـــدی ای ـــاله کلی ـــدارد، مس ـــی ن ـــت چندان ـــا در آن اهمی ـــک از گروه ه ـــر ی ـــهم ه و س
ـــای  ـــر از اعض ـــروز دو نف ـــه ام ـــند. اینک ـــا باش ـــک اعض ـــک ت ـــخگوی ت ـــد پاس ـــره بای ـــات مدی ـــای هی اعض
ـــد  ـــده برن ـــان دهن ـــتند، نش ـــران هس ـــاق ای ـــرژی ات ـــیون ان ـــس کمیس ـــب رئی ـــندیکا، نای ـــره س ـــات مدی هی
ـــی و واکاوی  ـــل بررس ـــود، قاب ـــتفاده ای می ش ـــه اس ـــگاه چ ـــد و جای ـــن برن ـــه از ای ـــا اینک ـــت، ام سندیکاس

ـــت.  اس
ـــری  ـــاط گی ـــازه ارتب ـــد و اج ـــاد ش ـــی ایج ـــرعت گیر های ـــندیکا س ـــرای س ـــل ب ـــای قب ـــفانه در دوره ه متاس
ـــه  ـــت ب ـــر در نهای ـــن ام ـــد و ای ـــکل داده نش ـــن تش ـــه ای ـــف ب ـــای متوق ـــری قرارداد ه ـــا و پیگی ـــا ارگان ه ب
ـــی  ـــه خوب ـــندیکا ب ـــروز س ـــا ام ـــد، ام ـــر ش ـــو منج ـــرکت های عض ـــای ش ـــادی از قرارداد ه ـــداد زی ـــخ تع فس
ـــن  ـــا همی ـــاند. ب ـــه برس ـــه نتیج ـــرده و ب ـــری ک ـــف پیگی ـــای مختل ـــرای نهاد ه ـــائل را از مج ـــد مس می توان
ـــم  ـــداد ه ـــن تع ـــه از ای ـــد ک ـــخ ش ـــرارداد فس ـــط 6 ق ـــع، فق ـــوزه توزی ـــف ح ـــرارداد متوق ـــم از 403 ق ـــرد ه رویک

ـــد  ـــلام ش ـــی اع ـــرارداد، منتف ـــه ق ـــخ س فس
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پروندهپرونده

ـــاور  ـــل ب ـــرعتی غیرقاب ـــا س ـــب و کار ب ـــاختارهای کس س
ـــن  ـــگرف در بط ـــولات ش ـــتند. تح ـــر هس ـــال تغیی در ح
ـــتاب  ـــعه پرش ـــا توس ـــه تنه ـــادی، ن ـــای اقتص ـــگاه ه بن
آنهـــا را ممکـــن کـــرده، بلکـــه عمـــلا پارادایم هـــای 
ـــان  ـــن می ـــت. در ای ـــه اس ـــم ریخت ـــز در ه ـــازار را نی ب
ـــده و  ـــم ش ـــان، تحری ـــی، پرنوس ـــاد دولت ـــا در اقتص ام
ـــدودی  ـــکان مح ـــا ام ـــب و کاره ـــران، کس ـــران ای پربح
ـــد. ـــی دارن ـــولات جهان ـــا تح ـــدن ب ـــراه ش ـــرای هم ب

بـــدون تردیـــد در ایـــران هـــم بنـــگاه هـــای 
ــگام  ــه همـ ــد کـ ــود دارنـ ــی وجـ ــادی موفقـ اقتصـ
ــه  ــعه و بـ ــال توسـ ــی، در حـ ــرات جهانـ ــا تغییـ بـ
ــا در  ــتند امـ ــود هسـ ــاختارهای خـ ــانی سـ روزرسـ
ــر  ــنتی بـ ــی سـ ــم نگرشـ ــوز هـ ــی هنـ ــی کلـ نگاهـ
کســـب و کارهـــای ایرانـــی حکمفرماســـت. در ایـــن 
بیـــن صنایـــع زیرســـاختی نظیـــر بـــرق کـــه عمـــده 
قراردادهایشـــان در قالـــب B2G اســـت و معاملاتـــی 
بـــا شـــرکت های دولتـــی محســـوب می شـــود، 
ــولات  ــا تحـ ــا بـ ــایر بخش هـ ــر از سـ ــولا دیرتـ معمـ
آینــــــــــده جهانـــی کســـب و کارهـــا همـــراه می شـــوند. 

صنعـــــت برق
ایـــن صنعـــت کـــه طـــی ســـال هـــای اخیـــر بـــه 
ـــر  ـــکلاتی نظی ـــا مش ـــت ب ـــه در دول ـــری بودج ـــل کس دلی
انباشـــت مطالبـــات و کمبـــود شـــدید نقدینگـــی مواجـــه 
ـــه  ـــت را ب ـــکلات دول ـــی از مش ـــار بخش ـــلا ب ـــده و عم ش
عنـــوان کارفرمـــای اصلـــی خـــود بـــه دوش مـــی 
کشـــد، ایـــن روزهـــا بیـــش از هـــر زمـــان دیگـــری 
بایـــد بـــه دنبـــال تغییـــر پارادایـــم هـــای کســـب و 
ـــددی  ـــای متع ـــر راهکاره ـــن ام ـــد. ای ـــش باش کارهای

ــد  ــی جدیـ ــع مالـ ــف منابـ ــاید تعریـ ــه شـ دارد کـ
بـــرای پـــروژه هـــای زیربنایـــی بـــرق و همچنیـــن 
تقویـــت شـــرکت های ســـازنده، پیمانـــکار و مشـــاور 
ــای  ــاد هولدینگ هـ ــی و ایجـ ــم افزایـ ــیر هـ از مسـ
باشـــد.  آنهـــا  اصلی تریـــن  جـــزو  بـــزرگ 
ایـــن بخـــش از نشـــریه ســـتبران بـــه طـــرح 
دیـــدگاه دو تـــن از مدیـــران شـــناخته شـــده 
بهبـــود  نحـــوه  خصـــوص  در  بـــرق  صنعـــت 
شـــرایط کســـب و کارهـــای بخـــش خصوصـــی 
صنعـــت بـــرق اختصـــاص داده شـــده اســـت.
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یادداشتیادداشت

اقتصـاد صنعـت بـرق در طول سـال های 
اخیـر دچار تغییرات گسـترده ای شـده که 
عمـلا فضـای کسـب و کار را با شـرایطی 
اسـت.  کـرده  مواجـه  متفـاوت  و  جدیـد 
عواملـی نظیـر تحریم هـا، کاهـش جدی 
درآمدهای ارزی از یک سـو و اقتصاد ناتراز 
و گاهـا ناکارآمـدی در مدیریـت صنعـت 
بـرق از سـوی دیگـر، بـه ایجـاد مسـائلی 
ماننـد کاهش چشـمگیر سـرمایه گذاری ها 
در ایـن صنعـت منجـر شـده اسـت. افول 
سـرمایه گذاری ها از 6 میلیـارد دلار به کمتر 
از 600 میلیـون دلار در کمتـر از یـک دهـه 
و ایجـاد شـرایطی نابهنجـار در حوزه های 
تولیـد، انتقـال و توزیـع، حاصـل تغییراتی 
اسـت کـه در فضـای کلان اقتصاد صنعت 

بـرق رخ داده اسـت. 
تـا پیـش از ایـن کار در صنعـت بـرق بـا 
اتـکا به بودجه هـای دولتی، تعریـف پروژه 
از سـوی کارفرمایـان، برگـزاری مناقصات و 
در نهایـت واگـذاری کار بـه شـرکت هـای 
سـازنده، پیمانـکار، مشـاور و تامین کننده 
پیـش می رفـت، اما در فضـای کنونی این 
صنعـت امکان پیاده سـازی چنیـن روندی 
وجـود نـدارد. در شـرایطی که دولـت دچار 
کمبود شـدید نقدینگی اسـت و هر سـاله 
بـا کسـری بودجه قابـل توجهـی روبرو می 
شـود، تامیـن مالی پـروژه های زیرسـاختی 
و عمومـا گـران قیمـت صنعت بـرق برای 
وزارت نیـرو و دولـت امکان پذیر نیسـت. 
از  بسـیاری  کـه  اسـت  دلیـل  همیـن  بـه 
فعـالان صنعت برق طی سـال هـای اخیر 
زیر سـایه سـنگین رکود، ناگزیـر به کاهش 
ظرفیـت تولیـد شـده، بیـکار مانـده و یـا 
ورشکسـت شـده انـد. واقعیت این اسـت 
که مجموعه هایی که در این شـرایط سـرپا 
مانده و همچنان عملکـرد موفقی در بازار 
دارنـد، عمدتـا شـرکت هایی بـا اسـتراتژی 
مشـخص هسـتند که فضـای پـروژه های 
خـود را تغییـر داده و بـا شـرایط حاکـم بر 

علی بخشی؛ رییس هیات مدیره شرکت صانیر

صنعـت و اقتصاد کشـور سـازگار شـده اند. 
ایـن دسـت از شـرکت هـا پذیرفتـه انـد کـه 
و  هـا  پـروژه  اجـرای  بـرای  منابعـی  دولـت 
انجام سـرمایه گـذاری های جدیـد در اختیار 
نـدارد و بـرای ادامه حیات نیازمنـد مدل های 
اقتصادی جدید هسـتند. واقعیت این است 
کـه ما در بخش خصوصی بایـد رویکردهای 
اقتصـادی  بنـگاه هـای  اداره  در  را  جدیـدی 
خـود تمریـن کـرده و اسـتراتژی هـای کوتـاه 
شـرکت  بلندمـدت  و  میان مـدت  مـدت، 
را بـر ایـن مبنـا پی ریـزی کنیـم کـه دولـت و 
وزارت نیرو سـرمایه و بودجـه ای برای اجرای 

پروژه هـای ایـن صنعـت نـدارد.
بـر همین اسـاس بـه نظر می رسـد صنعت 
بـرق نیازمنـد مـدل هـای اقتصـادی جدیدی 
اسـت کـه حاصـل تغییـر نگـرش و رویکرد 
نهادهـای  و  دولـت  بخـش خصوصـی،  در 
بالادسـتی حاکمیتی نسـبت بـه این صنعت 
راهبردهایـی  ایـن  از  پیـش  البتـه  اسـت. 
در  خصوصـی  بخـش  مشـارکت  بـرای 
سـرمایه گذاری هـای حـوزه تولیـد از مسـیر 
قراردادهـای BOO و BOT پیـاده شـده بود. 
به این ترتیب زمینه برای ورود سـرمایه گذاران 
خصوصـی و غیردولتی بـرای خرید، احداث 
بازگشـت  و  فراهـم  نیروگاه هـا  راه انـدازی  و 
سـرمایه از مسـیر فـروش بـرق میسـر شـده 
بـود. البتـه به نظر می رسـد صنعت بـرق در 
ایـن حـوزه هم نیازمند مدل هـا و راهبردهای 
جدیدی جهت مشـارکت بخش خصوصی 
بـرای توسـعه زیرسـاخت هـای نیروگاهی با 

حفـظ منافـع طرفین اسـت. 
بـــر خـــلاف حـــوزه تولیـــد، به دلیـــل 
ـــر  ـــگاه حاکم ب ـــی و ن ـــای قانون محدودیت ه
ـــروز  ـــا ام ـــع، ت ـــال و توزی ـــای انتق بخش ه
بخـــش  مشـــارکت  بـــرای  ســـاختاری 
ــن  ــرمایه گذاری های ایـ ــی در سـ خصوصـ
دو حـــوزه ایجـــاد نشـــده اســـت. از ایـــن رو 
ـــذاران  ـــرمایه گ ـــرای ورود س ـــازی ب بسترس
خصوصـــی بـــه حـــوزه شـــبکه هـــای 

انتقـــال و توزیـــع موضوعـــی اســـت کـــه 
ـــی  ـــاق بازرگان ـــوی ات ـــت از س ـــدت هاس م
ــری و  ــرق پیگیـ ــندیکای صنعـــت بـ و سـ
دنبـــال مـــی شـــود. البتـــه نبایـــد از ایـــن 
ـــی  ـــزوم دولت ـــه ل ـــید ک ـــم پوش ـــاله چش مس
مانـــدن شـــبکه هـــای انتقـــال بـــر اســـاس 
سیاســـت هـــای کلـــی اصـــل 44 قانـــون 
اساســـی یکـــی از موانـــع پیـــش روی 
ـــرای ســـرمایه گـــذاری  بخـــش خصوصـــی ب
ــال  ــر حـ ــه هـ ــوزه اســـت. بـ ــن حـ در ایـ
ــه هیچیـــک از  ــت کـ ــن اسـ ــت ایـ واقعیـ
ـــی  ـــم از خصوص ـــرق اع ـــران صنعـــت ب بازیگ
ـــف  ـــرای تعری ـــی ب ـــروز اقدام ـــا ام ـــی ت و دولت
ـــا  ـــق ب ـــد مطاب ـــادی جدی ـــدل اقتص ـــک م ی
ـــرمایه گذاری  ـــور س ـــه منظ ـــود، ب ـــن موج قوانی
و تامیـــن مالـــی پـــروژه هـــای زیرســـاختی 

ــد.   ــورت نداده انـ ــع صـ ــال و توزیـ انتقـ
در شـرایط فعلـی صنعـت بـرق نیازمند یک 
پارادایـم جدیـد بـرای ایجـاد مشـارکت موثر 
جهـت  بخش خصوصـی  و  دولـت  بیـن 
تامیـن مالـی پـروژه هـای زیرسـاختی ایـن 
صنعـت اعـم از تولیـد، انتقـال و توزیـع و 
بهینه سـازی  بهـره وری،  هـای  پـروژه  حتـی 
تامین مالـی  اسـت.   مصـرف  مدیریـت  و 
پـروژه هـا فـارغ از منابـع درآمدی دولـت باید 
بـه عنـوان یـک اصـل در توسـعه و رونـق 
صنعـت برق پذیرفته شـده و ابزارهایی نظیر 
بـازار سـرمایه و صـادرات و یـا ترانزیـت برق 
جایگزیـن مـدل های سـنتی بودجه ریـزی در 

ایـن صنعـت شـود. 
اتـکای  امـروز  تـا  کـه  اسـت  ایـن  واقعیـت 
دولتـی  هـای  بودجـه  بـه  بـرق  صنعـت 
پیمانـکاری،  ـ  کارفرمایـی  رایـج  نـگاه  و 
بنگاه هـای اقتصـادی و حتـی شـرکت های 
کارفرمایـی را بـه رونـد نادرسـت، قدیمـی و 
ناکارآمـد وابسـتگی مطلـق بـه بودجـه هـای 
دولتـی عـادت داده اسـت. نتیجـه ایـن رونـد 
تضعیـف و ورشکسـتگی شـرکت هـا بـه 
افـت  دولتـی،  هـای  بودجـه  کاهـش  دلیـل 

میـزان سـرمایه گذاری ها و کـم شـدن تعـداد 
پروژه هاسـت. بـرای مواجهـه با بحـران مالی 
کـه امـروز گریبانگیـر صنعـت بـرق شـده، 
همفکـری و مشـارکت دولـت، مجلـس و 
تشـکل های بخـش خصوصـی بـه منظـور 
تدویـن یـک مـدل تامیـن مالـی جدیـد و 
ایجاد بسـترهای قانونـی و زیربنایی لازم برای 

پیـاده سـازی ایـن مـدل اسـت.
بـه طـور خلاصـه باید گفـت همـه بازیگران 
صنعـت بـرق در گام اول بایـد بپذیرنـد کـه 
عصـر توسـعه بـر پایـه سـرمایه های دولتـی 
بـه پایـان رسـیده و امـروز پیشـرفت صنعتی 
در گـرو تعریـف مدل هـای مشـارکت دولتی 
و خصوصـی بـرای جـذب سـرمایه اسـت. 
و  دولـت  در  را  پذیـرش  ایـن  بتوانیـم  اگـر 
پـس از آن مجلـس ایجاد کنیم و بسـترهای 
قانونـی لازم را بـرای پیاده سـازی مـدل هایـی 
کـه باید با همفکـری و مفاهمه بیـن دولت، 
از  نمایندگـی  بـه  تشـکل ها  نیـرو  وزارت 
بخـش خصوصـی طراحی و تدوین شـوند، 
فراهـم کنیـم. در ایـن صـورت قطعـا عـلاوه 
چشـمگیر  عقب ماندگی هـای  جبـران  بـر 
و  توسـعه  برنامه هـای  از  سـرمایه گذاری ها 
ایجـاد فرصت هـای جدیـد در بـازار داخلی 
ایـن صنعـت، زمینـه برای توسـعه صـادرات 
کالای بـرق، تجهیـزات و خدمـات فنـی و 

مهندسـی هـم مهیاتـر خواهـد شـد. 
در مقابـل اگـر این تغییر پارادایـم را نپذیریم، 
نتیجـه ای جـز شـرایط کنونـی صنعـت کـه 
پروژه های زیرسـاختی متوقف شده، ظرفیت 
شـبکه  یافتـه،  کاهـش  هـا  شـرکت  تولیـد 
هـای انتقـال و توزیع به شـدت فرسـوده و با 
تلفـات بالا هسـتند و پـروژه های بهـره وری، 
بهینه سـازی و مدیریـت مصرف کـه به دلیل 
فقـدان مزیـت اقتصـادی، قابلیـت اجرایـی 
شـدن ندارنـد، در پی نخواهد داشـت. پیامد 
ایـن شـرایط بـرای بخش خصوصـی چیزی 
جز بیـکاری طولانی مـدت، رکود و تعطیلی 

نخواهـد بود 

تعریف مدل های جدید تامین مالی؛ 

آنچه صنعت برق را از 
بحران نجات خواهد داد
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هلدینگ ها 

ـــازندگان  ـــوزه س ـــژه در ح ـــه وی ـــرق ب ـــت ب ـــی صنع ـــرایط فعل ش
تجهیـــزات، مشـــمول نـــکات و ســـوالاتی اســـت کـــه شـــاید بـــرای 
ایجـــاد تغییـــرات اساســـی و بهبـــود وضعیـــت کنونـــی، لازم باشـــد 

ـــود.  ـــا داده ش ـــه آن ه ـــفاف ب ـــح و ش ـــخ هایی صری پاس

کارشناس و پیشکسوت صنعت برقولی اله بیات

از 600 عضـو دارد  بیـش  ایـران  بـرق  سـندیکای صنعـت 
کـه بـا تعـداد محـدود شـرکت های غیرعضـو فعـال در این 
متوسـط  بـزرگ،  اقتصـادی  بنـگاه   700 از  بیـش  صنعـت، 
در  ایـن  ایـن صنعـت شـامل می شـوند.  در  را  و کوچـک 
حالیسـت کـه در کشـور های توسـعه یافته و بعضـًا در حال 
توسـعه، عمـده فعالیت هـا و اقدامـات 700  شـرکت فعـال 
در صنعـت بـرق ایـران، توسـط یـک شـرکت بزرگتـر نظیر 
زیمنـس آلمان، ABB سـوئیس و یا آلسـتوم فرانسـه انجام 

می شـود.
نکتـه اینجاسـت کـه کل گـردش مالـی شـرکت های ایرانـی، 
شـاید حتـی بـه انـدازه 10 درصـد ترنـور یکی از شـرکت هایی 
بزرگـی کـه پیشـتر بـه آن اشـاره شـد، هـم نباشـد. شـاید بـه 
همیـن دلیـل اسـت شـرکت هایی نظیـر زیمنـس یـا آلسـتوم 
در کشـور های خـود از جایـگاه و احتـرام ویـژه ای برخوردارنـد، 
امـا در ایـران نـه تنهـا صـدای بنگاه هـای اقتصـادی بـه تنهایی 
شـنیده نمی شـود، بلکـه معمـولا حتـی بـه نظرات تشـکل ها 
هـم بی توجهـی می شـود. بـه عنـوان مثـال زمانی که سـندیکا 
بـه عنـوان نمـاد و نماینـده صنعتگـران صنعـت بـرق جایگاه 

موثـری در بیـن ذینفعـان کلیـدی ایـن صنعـت پیـدا می کند، 
بسـیار خوشـحال می شـویم و به خـود می بالیـم، در حالیکه 
ممکن اسـت گا ها حتی خواسـته های سـندیکایی شـرکت ها 

هـم مـورد توجـه قـرار نگیرد.
فراموش نکنیم که بخش بزرگی از تامین برق پایدار در کشـور 
مرهـون و مدیون همین چند صد شـرکتی اسـت که بسـیاری 
از آن هـا عضـو سـندیکای صنعـت برق هسـتند و اگـر روزی 
فعالیـت آن هـا متوقف شـود، قطعا تامین انـرژی الکتریکی در 
کشـور، بـا بحـران و مصائب جدی مواجه خواهد شـد. سـوال 
اینجاسـت کـه آیـا سیاسـتگذاران و تصمیم سـازان کشـور تـا 
امـروز بـه این مسـاله فکـر کرده اند کـه در نبود بـرق و با وجود 

تحریم هـا، شـرایط زندگی در کشـورمان چگونـه خواهد بود؟
بـه هر حـال امروز صنعت برق با اتکا بـه ظرفیت و توانمندی 
شـرکت های سـازنده، پیمانکار، مشـاور و تامین کننده فعال به 
ایـن جایـگاه قابـل اتکا در منطقه دسـت یافته اسـت. نکته ای 
کـه در خصـوص ایـن شـرکت ها بایـد مد نظـر قرار گیـرد این 
اسـت که بسـیاری از آن ها در یک رشـته مشـترک مشـغول به 
فعالیـت هسـتند. به عنـوان مثال می بینیم که چند ده شـرکت 

بحــران
عـــــــــــــــــــــبور از میانبر

میانبر
میانبر

میانبرمیانبر
میانبر
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در حـوزه سـاخت تابلو، سـیم و کابـل و یا پیمانکاری پسـت 
در کشـور فعال هستند. 

در ایـن میـان بسـیاری از ایـن شـرکت ها بـا مشـکلات جـدی 
نظیر انباشـت مطالبات از کارفرمایانشان مواجهند، اما علیرغم 
ایـن نارضایتـی و گلایه هـای مرسـوم و مسـتمر، هنـوز هـم 
خدشـه ای به پایداری شـبکه و یا روند توسـعه زیرساخت های 

صنعـت برق وارد نشـده اسـت. 
سـوال ایـن اسـت کـه چـرا گلایه هـا و اعتراضـات صنعتگـران 
صنعـت بـرق نسـبت بـه شـرایط حاکـم بـر ایـن صنعـت، 
بی اثـر و بی نتجـه باقـی مانـده و علیرغـم اینکـه در اغلـب 
جلسـات خواسـته های اعضای سـندیکا بجا و به حق ارزیابی 
می شـود، امـا اقدام جدی بـرای تحقق این خواسـته ها صورت 
نمی گیـرد. آیـا ما بـه عنوان فعـالان و صنعتگـران صنعت برق 
بـه ایـن موضوع فکـر کرده ایم که اگـر به جای مسـئولان وزارت 
نیـرو بودیـم تصمیـم متفاوتـی اتخـاذ می کردیـم، آن هـم در 
شـرایطی کـه موظف بودیـم منافع سـازمان خـود را در اولویت 
قـرار دهیـم؟ چقـدر اطمینـان داریم کـه در جایگاه مشـابه یک 

مدیـر دولتـی رفتـاری حتی بدتـر از او نداشـتیم؟ 
مسـاله مهـم دیگـری کـه بایـد به صـورت جـدی مـورد توجه 
قـرار گیـرد ایـن اسـت کـه در رأس شـرکت های تولیـد کننـده 
یـا پیمانـکار، افـراد باهـوش و تحصیلکـرده قـرار دارنـد کـه 
عمدتـا در رفع مشـکلات فنی سـازمان خود عملکـرد موفقی 
داشـته اند، امـا می بینیـم کـه در حـل مشـکلات رایـج خـود با 

کارفرمایانشـان موفـق نبوده انـد. 
البتـه لازم اسـت توانمندی هـا و ظرفیت هـای صنعت بـرق از 
این نگاه هم بررسـی شـود که اگـر روزی در کشـورمان رابطه ها 
کامـلًا حـذف شـده و شـرایط رقابتـی براسـاس توانمندی های 
واقعـی شـرکت ها حاکـم شـود، چنـد شـرکت جایـگاه فعلی 
خـود را حفـظ می کننـد؟ برای پاسـخ به این سـوال لازم اسـت 
این مسـاله را بررسـی کنیم که نسـبت هزینه های یک شرکت 
ایرانـی نسـبت بـه هزینه های مشـابه در شـرکت های بـزرگ و 
موفـق دنیـا چگونـه اسـت و یـا کیفیـت خدمـات و کالا هـای 
تحویلـی از طـرف فعالان صنعـت برق همواره با مشـخصات 

فنـی و اسـتاندارد مـورد نظر کارفرمـا مطابقـت دارد یا خیر.
عمیـق  شـکلی  بـه  بایـد  کـه  کلیدی تـری  بسـیار  مسـاله 
و شـفاف بررسـی شـود ایـن اسـت کـه اگـر در هـر رشـته 
صنعتـی یـک یا تعداد بسـیار محـدود واحد تولیـدی فعال 
داشـتیم، آیـا بـاز هـم کارفرما می توانسـت شـرایط خـود را 
بـه هـر نحـوی بـه شـرکت ها تحمیـل کنـد؟ پاسـخ دقیـق 

بـه ایـن سـوالات برای مـا روشـن می کند کـه راندمـان کدام 
چـه  و  اسـت  بالاتـر  بـرق  صنعـت  فعالیت هـای  از  یـک 
حوزه هایـی زمینـه ارتقـاء موثرتـری دارنـد. بـه عـلاوه شـاید 
بتوانیـم ایـن مسـاله را روشـن کنیـم که چـرا تا امـروز میزان 
قابـل  تناسـب  صنعـت  ایـن  در  سـرمایه گذاری  و  تولیـد 

نداشـته اند. قبولـی 
شـاید لازم باشـد نـگاه خـود را بـه نحـوه فعالیـت در صنعـت 
بـرق تغییـر دهیـم، اما پیـش از آن باید مشـخص کنیـم که آیا 
حاضریـم به سـود متناسـب با توانمـان قانع باشـیم و یا وجود 
و حضـور یـک فعال کم سـرمایه را به انـدازه توانمندی مالی و 

فنـی اش بپذیریم؟ 
بـدون تردیـد افـرادی فرهیختـه، تحصیلکـرده، بـا هـوش و 
دانـش اجتماعـی و فنـی کافـی در راس صنایـع بـرق حضور 
دارند که مفهوم و مزایای شایسـته سـالاری را به درسـتی درک 
می کننـد، حـال بایـد دیـد ایـن مدیـران فرهیختـه حاضرنـد 
در صورتیکـه از اسـتمرار منافعشـان اطمینـان حاصـل کنند، 
فعالیـت یک رشـته کاری را به شایسـته ترین فـرد یا مجموعه 
آن رشـته واگـذار کـرده و تنها در افزایش منافـع کمک حال او 

باشـند و همراهـی اش کنند؟
ـــه  ـــرد ک ـــرح ک ـــاله را ط ـــن مس ـــوان ای ـــاید بت ـــگاه ش ـــن ن ـــا ای ب
ـــت  ـــال صنع ـــای فع ـــت بنگاه ه ـــوه فعالی ـــوان نح ـــه می ت چگون
ـــکاری  ـــال راه ـــه دنب ـــد ب ـــا بای ـــر داد. م ـــوی تغیی ـــه نح ـــرق را ب ب
ـــل  ـــا تحم ـــط ب ـــردی و فق ـــع ف ـــظ مناف ـــن حف ـــه ضم ـــیم ک باش
منافـــع رقیـــب، فعالیـــت را در شـــرایط بســـیار آبرومندانه تـــری 
ســـازماندهی کـــرده و بـــا موفقیـــت ادامـــه دهـــد و بـــه نظـــر 
می رســـد شـــرایط زمانـــی بـــرای چنیـــن تصمیمـــی بســـیار 

ـــت.  ـــب اس مناس
در شـرایطی کـه همـه ما به عنـوان فعـالان صنعت بـرق باور 
داریـم کـه وزارت نیـرو و کارفرمایـان رویکـردی یک سـویه و 
گا هـا حتـی ظالمانـه نسـبت بـه بخـش خصوصـی دارنـد، 
تغییـر رویکـرد بنگاه هـای اقتصادی مـان الزامـی اسـت. نباید 
ایـن مسـاله را فرامـوش کنیـم که میثـاق نامه های امضا شـده 
توسـط فعـالان برخـی از رشـته های صنعتـی امضـاء می شـد 
گا هـا توسـط فعـالان همـان صنعـت نادیـده گرفتـه می شـد؛ 
بنابرایـن پیـش از هـر اقدامـی لازم اسـت عیـب و اشـکال 
خودمـان را بزرگتـر ببینیـم نـه ظلـم کارفرمـا را، زیـرا در ایـن 
صـورت در رفـع عیـب و اشـکال و اصـلاح امـور موفق تـر و 

مصمم تـر خواهیـم بـود.
امیـد اسـت بـا توجـه و تمرکـز بـر اشـکالات فعـالان صنعت 

و بخـش خصوصـی و تفکـر در چگونگـی رفـع آن هـا در راه 
نجـات و احیـای ایـن صنعـت، قدمی موثـر و موفق برداشـته 
و ظرفیت هـای آن حفـظ شـود. بـا توجـه به نکاتی کـه در این 
نگاشـت به آن ها اشـاره شـد، به نظر می رسد تجمیع فعالیت 
در هر رشـته تولیـدی یک راه حل موثـر و تجمیع فعالیت کل 
صنایـع و فعالان صنعت بـرق در قالب چند هلدینگ محدود 
راه حـل نهایـی بـرای برون رفت از شـرایط حاد کنونـی و ایجاد 

شـرایط مطلوبـی بـرای فعالیت صنعت برق باشـد. 
شـــاهد ایـــن ادعـــا، آســـیب کمتـــر فعالانـــی اســـت کـــه 
از آن هـــا بـــه عنـــوان فعـــالان انحصـــاری نـــام بـــرده 
می شـــود. در واقـــع در صنایـــع موصـــوف )انحصـــاری( 
کارفرمـــا نمی توانـــد بـــا ایجـــاد تفرقـــه، نظـــرات خـــود 
ــا در  ــا آن هـ ــه همیـــن دلیـــل عمدتـ ــد، بـ ــل کنـ را تحمیـ
ایمنـــی نســـبی بهتـــری قـــرار می گیرنـــد. از ایـــن رو 
ــالان آن  ــد فعـ ــته ای می توانـ ــر رشـ ــا در هـ ــع فعالیت هـ تجمیـ
ـــکل  ـــه ش ـــرده و ب ـــر ک ـــار نزدیک ت ـــرایط انحص ـــه ش ـــش را ب بخ
ـــان  ـــویه کارفرمای ـــک س ـــات ی ـــر اقدام ـــا در براب ـــری از آن ه موثرت
محافظـــت کنـــد. البتـــه مزایـــای تجمیـــع، بســـیار زیـــاد، 
ـــدرت  ـــدی و ق ـــش توانمن ـــه افزای ـــر اســـت ک ـــدد و موث متع

ــت.  ــدودی از آن اسـ ــیار محـ ــش بسـ ــی بخـ چانه زنـ
یکـی از روش هـای ایجـاد وحـدت و شـرایط تجمیع به شـرح 
زیـر پیشـنهاد می شـود کـه البتـه بی تردیـد ضعف هایـی دارد 
و می تـوان بـا بررسـی منصفانـه و بـه دور از غـرض ورزی و 
همچنیـن بکارگیـری خرد جمعـی می توان ضعف هـای آن را 

کاهـش داد.

موثرترین شیوه های تجمیع:
ایجـاد یک سـرمایه گذاری بـه صورت تشـکیل هلدینگ 	 

بـا سـرمایه گذاری علاقمنـدان به حضـور در هلدینگ.
سـرمایه و سهام از سهامدار، متناسـب با بزرگی شرکت و 	 

فعالیت تعریف می شـود.
بزرگـی شـرکت و فعالیـت آن، بـا یکـی از روش هـا کـه 	 

اطلاعـات آن بـه گذشـته ای مـورد توافـق ماننـد میانگین 
مبلـغ فـروش )3 یا 5 سـال گذشـته(، میانگین سـودآوری 
)3 یا 5 سـال گذشـته( و یا میانگین مالیات )3 یا 5 سـال 

گذشـته( تعیین می شـود.
هیـات مدیـره هلدینـگ طبـق قانـون تجـارت از میـان 	 

می شـود. انتخـاب  سـهامداران 

در سـال های ابتدایـی، سـهامداران می تواننـد بـه صورت 	 
جداگانـه در مناقصـات حضـور یابند.

اعضـای فعـال در یـک رشـته، در حداقـل درصـد سـود 	 
فعالیـت کـه از طـرف هیـات مدیـره هلدینـگ تعریـف 

می شـود، رقابـت و فعالیـت می کننـد.
برنـدگان مناقصـه، درصـدی از سـود خـود را )مثـلًا 20 تا 	 

50( درصـد بـه هلدینـگ تخصیـص خواهنـد داد.
درصـد سـود تخصیـص یافتـه بـه هلدینگ متناسـب با 	 

سـهام بین سـهامداران تقسـیم می شـود. )بدیـن ترتیب 
شـرکت هایی کـه بـا پرهیـز از رقابـت انتحـاری، فرصت 
کار را بـه برنـدگان مناقصـه می دهنـد. از حداقـل سـود 

حاصـل از فعالیـت برنـدگان برخـوردار می شـوند(
هیـات مدیـره هلدینـگ در فرصـت محـدود )حـدود 5 	 

سـال( دسـتورالعمل ادغـام و تجمیـع واقعـی فعالیـت را 
تهیـه و پیشـنهاد می کنـد.

تجمیـع، 	  دسـتورالعمل  شـدن  اجرایـی  و  تدویـن  تـا 
سـهامداران در تجمیـع برخـی فعالیت هـا مانند تجمیع 
خریـد و تامیـن، تجمیـع واحد هـای مهندسـی، تجمیع 
واحد هـای اداری و ... کـه در فعالیـت هر شـرکت خللی 

ایجـاد نمی کنـد، بـه توافـق می رسـند.

در خصوص مزایای کل تجمیع هم 
می توان به موارد زیر اشاره کرد:

الـف: آزاد شـدن منابـع مالی در مقیاس بسـیار بـزرگ از محل 
و  محـدود  بـزرگ  سـاختمان  چنـد  در  فعالیت هـا  تجمیـع 
قابلیـت فـروش و تبدیـل بـه پـول صد هـا دفتـر کار دیگـر و 
واگـذاری بسـیاری از کارگاه هـا و ماشـین آلاتی که بـا تجمیع و 

فعالیـت حاصـل می شـود.
ب: کاهـش هزینه هـای پرسـنلی بـا تجمیـع فعالیـت کـه از 
طریـق محـدود شـدن تعـداد مدیـران، سرپرسـتان، آبدارچـی، 

نگهبـان و منشـی و .. حاصـل می شـود.
ج: تجمیـع خریـد کـه می توانـد افزایـش قـدرت چانـه زنی و 
خریـد بـا قیمـت و شـرایط مناسـب را به دنبال داشـته باشـد.

بهتریـن  انتخـاب  بـا  کـه  فعالیت هـا،  کارایـی  افزایـش  د: 
تخصص هـا در رشـته های فنـی، مالـی و بازرگانـی و ... ایجاد 

می شـود.
ه: ایجـاد تـوان فاینانس کردن پروژه هایی که از محل آزاد سـازی 

منابـع مالی، زمینه آنها فراهم می شـود 
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پروندهپرونده

ـــرای  ـــر ب ـــب و موث ـــی مناس ـــریات، روش ـــی در نش ـــالات تخصص ـــکاس مق انع
ـــش  ـــر افزای ـــلاوه ب ـــد ع ـــی توان ـــه م ـــت ک ـــی اس ـــتن دانش ـــتراک گذاش ـــه اش ب
آگاهـــی مخاطبـــان، زمینـــه را بـــرای بـــه روزآوری اطلاعـــات مربـــوط بـــه 
ـــژه  ـــه وی ـــی ب ـــریات تخصص ـــان نش ـــن می ـــد. در ای ـــم کن ـــوزه فراه ـــر ح ه
نشـــریات تشـــکل هـــای اقتصـــادی مجـــال مناســـب و ارزشـــمندی بـــرای 
انعـــکاس دیـــدگاه هـــای کارشناســـان و صاحب نظـــران حوزه هـــای 
مختلـــف در خصـــوص موضوعـــات تخصصـــی اســـت کـــه شـــاید 
اطلاعـــات دقیـــق و قابـــل اتکایـــی در مـــورد آنهـــا در دســـترس نباشـــد. 
بـــا  مقالـــه  دو  ســـتبران،  نشـــریه  از  شـــماره  ایـــن  در  رو  ایـــن  از 
موضوعـــات تخصصـــی حقوقـــی و برقـــی گنجانـــده شـــده اســـت.

دانش برق
 در آیینه
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مقاالتمقاالت

تلفات
شرکت توسعه برق ایرانسعید گلشن خواص، حسین حاجی بابایی

کابل هـــای خودنگهـــدار هوایـــی بـــرای اولیـــن بـــار در ســـال 1955 در کشـــور فرانســـه 
مـــورد اســـتفاده قـــرار گرفتنـــد ]1[. از کابل هـــای خودنگهـــدار آلومینیومـــی می تـــوان در 
ـــه،  ـــر ناحی ـــی ه ـــت های فرع ـــز پس ـــی از مراک ـــای معمول ـــا ولتاژه ـــرق ب ـــال ب ـــع و انتق توزی
همچنیـــن برق رســـانی خانگـــی، صنعتـــی و کشـــاورزی اســـتفاده کـــرد. کابل هـــای 
خودنگهـــدار، هادي هـــای عایـــق شـــده دارنـــد و بـــرای ســـطح ولتـــاژی 1 تـــا 36 کیلـــو 
ـــده  ـــق ش ـــته عای ـــک رش ـــا از ی ـــه کابل ه ـــب اینگون ـــت نص ـــوند. جه ـــتفاده مي ش ـــت اس ول
بـــه نـــام مســـنجر اســـتفاده می شـــود کـــه قـــادر اســـت کل وزن کابـــل را تحمـــل کنـــد. 
ـــوان  ـــه عن ـــده ب ـــیم نگهدارن ـــف، از س ـــار ضعی ـــداِر فش ـــای خودنگه ـــی از کابل ه در بعض
ــرق  ــبکه های بـ ــا در شـ ــن کابل هـ ــتفاده از ایـ ــود. اسـ ــتفاده می شـ ــز اسـ ــول نیـ ــیم نـ سـ

ـــت]2[. ـــه اس ـــرار گرفت ـــتقبال ق ـــورد اس ـــدت م ـــه ش ـــته ب ـــال گذش ـــد س ـــران در چن ای

کابل هـــای خودنگهـــدار دارای مزیت هایـــی فراوانـــی اســـت کـــه اســـتفاده از آن  را در شـــبکه های بـــرق 
بســـیار جـــذاب کـــرده اســـت، در ایـــن مقالـــه بعضـــی از مزیت هـــای کابل هـــای خودنگهـــدار را بـــه 
ـــتفاده  ـــکان اس ـــه ام ـــوان ب ـــا می ت ـــن کابل ه ـــای ای ـــه مزای ـــرد. از جمل ـــم ک ـــاره خواهی ـــر اش ـــورت مختص ص
ـــی و  ـــط قبل ـــار خ ـــدار در کن ـــل خودنگه ـــد کاب ـــط جدی ـــب خ ـــکان نص ـــردد، ام ـــک و پرت ـــر باری در معاب
ـــود  ـــای موج ـــر روی پایه ه ـــف ب ـــار ضعی ـــدار فش ـــود نگه ـــل خ ـــب کاب ـــکان نص ـــر، ام ـــک تی ـــر روی ی ب
ـــِم  ـــه حری ـــش فاصل ـــل کاه ـــه دلی ـــوط ب ـــی خط ـــتر در طراح ـــل بیش ـــت، آزادی عم ـــو ول ـــوط 20 کیل خط
کابل هـــای خودنگهـــدار، امـــکان نصـــب خطـــوط تلفـــن و فیبـــر نـــوری روی یـــک پایـــه مشـــترک بـــا 
ـــر  ـــری از اســـتفاده غی ـــر، جلوگی ـــا یکدیگ ـــا ب ـــاه فازه ـــِم مناســـب، کاهـــش احتمـــال اتصـــال کوت ـــِظ حری حف
ـــان  ـــتی در درخت ـــان نش ـــن جری ـــن رفت ـــا از بی ـــات ب ـــش تلف ـــاز(، کاه ـــر مج ـــعابات غی ـــرق )انش ـــاز از ب مج
ـــورد  ـــی از برخ ـــات ناش ـــوی و اتفاق ـــرایط ج ـــل ش ـــبکه در مقاب ـــان ش ـــت اطمین ـــش قابلی ـــزات، افزای و تجهی
اشـــیاء خارجـــی، کاهـــش ســـرقِت هادی هـــا در خطـــوط توزیـــع بـــرق، کاهـــش هزینه هـــای نگهـــداری 

ـــرد. ـــاره ک ـــی اش ـــِت مس ـــادِی لخ ـــا ه ـــوط ب ـــه خط ـــبت ب ـــب تر نس ـــت مناس ـــط و قیم خ

مقدمه

مزایای بکارگیری از کابل های خودنگهدار

کابـــل  از  اســـتفاده  در  شـــده  صرفه جویـــی  هزینه هـــای 
خودنگهـــدار

ـــاز  ـــر مج ـــعابات غی ـــرای انش ـــی ب ـــت بالای ـــش، قابلی ـــتفاده از روک ـــدم اس ـــت ع ـــه عل ـــی ب ـــای مس کابل ه
دارنـــد و بـــا توجـــه بـــه اینکـــه بـــرق در اقصـــی نقـــاط کشـــور مـــا مـــورد اســـتفاده قـــرار می گیـــرد، 
ـــن  ـــدارد، از ای ـــود ن ـــور وج ـــر کش ـــع در سراس ـــوط توزی ـــی خط ـــی تمام ـــد و بررس ـــکان رص ـــن ام بنابرای
ـــاِت ناشـــی از انشـــعابات  ـــرای کاهـــش تلف ـــی ب ـــال روش هـــای جایگزین ـــه دنب ـــد ب ـــع بای رو شـــرکت توزی
غیـــر مجـــاز در شـــبکه باشـــد. کابل-هـــای خودنگهـــدار بـــه عنـــوان یکـــی از روش هـــای جایگزیـــن 
ـــا  ـــوع کابل ه ـــن ن ـــاز در ای ـــرق غیرمج ـــتفاده از ب ـــت. اس ـــش( اس ـــدون روک ـــی )ب ـــای مس ـــرای کابل ه ب
ـــت،  ـــر نیس ـــا، امکان پذی ـــخت آنه ـــِش س ـــن روک ـــل و همچنی ـــد کاب ـــودِن چن ـــده ب ـــم تنی ـــل در ه ـــه دلی ب
ـــود  ـــه خ ـــده ک ـــتفاده ش ـــع اس ـــبکه توزی ـــوژی روز در ش ـــا از تکنول ـــن کابل ه ـــد ای ـــه در تولی ـــن اینک ضم

نیـــز باعـــث کاهـــش تلفـــات می شـــود.

کابل های 

 و خودنگهدار
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مقاالتمقاالت

نکتـــه قابـــل تأمـــل اینجاســـت کـــه هزینـــه تولیـــد بـــرق بـــرای هـــر مشـــترک بـــدون احتســـاب یارانـــه پنهـــان 
ـــر،  ـــای تجدیدپذی ـــازمان انرژی ه ـــخنگوی س ـــه س ـــه گفت ـــت ب ـــت. در حقیق ـــده اس ـــبه ش ـــه آن محاس ب
ـــان  ـــت. ایش ـــی اس ـــزاِف پنهان ـــای گ ـــمول یارانه ه ـــیلی مش ـــع فس ـــق مناب ـــرق از طری ـــد ب ـــون تولی ـــم اکن ه
ـــود، در  ـــتفاده  ش ـــوخت گاز اس ـــور از س ـــای کش ـــی نیروگاه ه ـــم در تمام ـــرض کنی ـــر ف ـــد، اگ ـــاره کردن اش
ـــد. اگـــر  ـــد می کن ـــرق تولی ـــه طـــور میانگیـــن 4 کیلـــووات ســـاعت ب ـــر مکعـــب گاز ب حـــال حاضـــر هـــر مت
ـــال  ـــم؛ ح ـــنت بگذاری ـــب گاز را 20 س ـــک مترمکع ـــال ی ـــور مث ـــه ط ـــت، ب ـــن قیم ـــر پایین تری ـــرض را ب ف
ـــرد،  ـــد ک ـــرق تولی ـــووات ســـاعت ب ـــوان 4 کیل ـــن می ت ـــه طـــور میانگی ـــر مکعـــب گاز ب ـــک مت ـــرای هـــر ی ب
ـــن در  ـــت. همچنی ـــنت اس ـــران 5 س ـــدی در ای ـــرق تولی ـــاعت ب ـــووات س ـــر کیل ـــه ه ـــی هزین ـــس یعن پ
ـــه بـــرق وجـــود دارد،  محاســـبات هزینـــه بـــرق، یـــک هزینـــه ســـوخت و یـــک هزینـــه تبدیـــل ســـوخت ب
ـــووات  ـــر کیل ـــه ه ـــنت و هزین ـــک س ـــوخت را ی ـــرق از س ـــد ب ـــه تولی ـــت، هزین ـــن حال ـــر در کمتری ـــه اگ ک
ـــرق در مجمـــوع  ـــد ب ـــی تولی ـــه نهای ـــم، هزین ـــران را 5 ســـنت در نظـــر بگیری ـــدی در ای ـــرق تولی ســـاعت ب

ـــود ]11[. ـــاعت( می ش ـــووات س ـــر کیل ـــه ازای ه ـــنت )ب 6 س
ـــی  ـــه واقع ـــنت هزین ـــرق 6 س ـــد ب ـــاعت تولی ـــووات س ـــر کیل ـــان، ه ـــه پنه ـــن یاران ـــر گرفت ـــا در نظ ـــال ب ح
ـــه  ـــزان هزین ـــنت(، می ـــده )6 س ـــام ش ـــای تم ـــال در به ـــی در س ـــرق اتلاف ـــرب کل ب ـــا ض ـــن ب دارد، بنابرای
اتـــلاف بـــرق ناشـــی از اســـتفاده غیـــر مجـــاز در هـــر ســـال چیـــزی نزدیـــک بـــه 262 میلیـــون دلار 
ـــم  ـــبه کنی ـــان( محاس ـــزار توم ـــًا 25 ه ـــرخ دلار روز )تقریب ـــا ن ـــزان را ب ـــن می ـــه ای ـــی ک ـــود. درصورت می ش
ـــا 75  ـــر ب ـــًا براب ـــزان تقریب ـــن می ـــه ای ـــود، ک ـــال می ش ـــان در س ـــارد توم ـــلاف 6550 میلی ـــن ات ـــزان ای می
ـــت ]10[. ـــال 98 اس ـــارد( در س ـــه آن )8743  میلی ـــرکت های تابع ـــرو و ش ـــه کل وزارت نی ـــد بودج درص

ـــطح  ـــا س ـــدار ب ـــای خودنگه ـــت از کابل ه ـــتفاده درس ـــد، اس ـــر ش ـــالا ذک ـــه در ب ـــی ک ـــه مطالب ـــه ب ـــا توج ب
مقطـــِع مناســـب، مزایـــای بســـیاری بـــرای صنعـــت بـــرق کشـــور دارد، کـــه تنهـــا در یـــک مـــورد آن، 
صرفه جویـــی حاصـــل از اســـتفاده ی ایـــن نـــوع کابل هـــا بـــه جـــای کابل هـــای مســـی، بـــا توجـــه بـــه 
ـــه  ـــک ب ـــزی نزدی ـــان(، چی ـــه پنه ـــن یاران ـــر گرفت ـــدون در نظ ـــرق )ب ـــد ب ـــرای تولی ـــده ب ـــام ش ـــای انج هزینه ه
ـــان  ـــای پنه ـــر یارانه ه ـــه اگ ـــت ک ـــی اس ـــن درحال ـــت. ای ـــال اس ـــرو در س ـــه کل وزارت نی ـــد بودج 15 درص
ـــه 75  ـــک ب ـــزی نزدی ـــی چی ـــن صرفه جوی ـــم، ای ـــور کنی ـــز منظ ـــب گاز( را نی ـــر مکع ـــر مت ـــی ه ـــت واقع )قیم

درصـــد بودجـــه کل وزارت نیـــرو در ســـال می شـــود.
ـــای  ـــی از اولویت ه ـــد یک ـــدار بای ـــل خودنگه ـــری از کاب ـــد، بهره گی ـــه ش ـــه گفت ـــن مقال ـــه در ای ـــر آنچ بناب
ـــق  ـــورت تحق ـــد. در ص ـــور باش ـــر کش ـــرق در سراس ـــع ب ـــبکه توزی ـــات ش ـــِش تلف ـــرای کاه ـــرو ب وزارت نی
ـــاخت های  ـــود زیرس ـــد در بهب ـــده می توان ـــام ش ـــای انج ـــی از صرفه جویی  ه ـــی ناش ـــع مال ـــم، مناب ـــن مه ای

ـــود  ـــه ش ـــور هزین ـــرق کش ـــت ب صنع

نتیجه گیری 

منابع

ــای  ــی به جـ ــبکه های آلومینیومـ ــتفاده از شـ ــرو، اسـ ــرژِی وزارت نیـ ــرق و انـ ــت بـ ــه معاونـ ــه گفتـ بـ
شـــبکه های مســـی، راه حـــل مقابلـــه بـــا کابـــل دزدی اســـت و همچنیـــن تبدیـــل شـــبکه ســـیمی بـــه 
ـــان  ـــن ایش ـــال دارد. همچنی ـــه دنب ـــرق را ب ـــرژی ب ـــاز از ان ـــتفاده غیرمج ـــش اس ـــدار، کاه ـــل خودنگه کاب
ـــرق  ـــرژی ب ـــال ان ـــع و انتق ـــوان در توزی ـــی می ت ـــدار آلومینیوم ـــای خودنگه ـــه از کابل ه ـــتند ک ـــار داش اظه
ـــی و  ـــی، صنعت ـــانی خانگ ـــه، برق رس ـــر ناحی ـــی ه ـــت های فرع ـــز پس ـــی از مراک ـــای معمول ـــا ولتاژه ب

ـــرد ]3[.  ـــتفاده ک ـــاورزی اس کش
بنابـــر اعـــلام معاونـــت بـــرق و انـــرژی وزارت نیـــرو، میـــزان تلفـــات شـــبکه توزیـــع نیـــروی بـــرق در ســـال 
ـــه حـــدود 12.93 درصـــد، در  ـــب در ســـال 93 ب ـــه ترتی ـــم ب ـــن رق ـــه ای ـــود ک 92 حـــدود 14.83 درصـــد ب
ـــه حـــدود  ـــه حـــدود 11.54 درصـــد، در ســـال 96 ب ـــه حـــدود 11.93 درصـــد، در ســـال 95 ب ســـال 94 ب
ـــک  ـــدد ت ـــن ع ـــال 98 ای ـــت در س ـــد و در نهای ـــدود 10.41 درص ـــه ح ـــال 97 ب ـــد، در س 10.79 درص
ـــرق  ـــبکه ب ـــات در ش ـــوارد تلف ـــه م ـــت ]4[. از جمل ـــیده اس ـــد رس ـــدود 9.76 درص ـــه ح ـــده و ب ـــی ش رقم
ـــرق  ـــع ب ـــرکت توزی ـــل ش ـــته مدیرعام ـــال گذش ـــت. س ـــبکه اس ـــاز در ش ـــعابات غیرمج ـــتفاده از انش اس
ـــترده  ـــعابات گس ـــاد انش ـــا ایج ـــران ب ـــهر ته ـــیه ش ـــواران در حاش ـــد: زمین خ ـــلام کردن ـــران اع ـــتان ته اس
ـــن  ـــان همچنی ـــد. ایش ـــن زده ان ـــران دام ـــرق ته ـــبکه ب ـــطح ش ـــرق در س ـــلاف ب ـــب ات ـــه ضری ـــاز ب ـــر مج غی
اشـــاره کردنـــد هم اکنـــون در ســـطح اســـتان تهـــران بیـــش از 10 هـــزار مشـــترک غیـــر مجـــاز وجـــود 
ـــت  ـــترکان اس ـــته از مش ـــن دس ـــه ای ـــوط ب ـــبکه مرب ـــرق ش ـــات ب ـــش تلف ـــد افزای ـــدود 4 درص ـــه ح دارد، ک

.]5[
ـــد  ـــرق را 4 درص ـــبکه ب ـــی در ش ـــرق اتلاف ـــزان ب ـــر می ـــد اگ ـــاره ش ـــالا اش ـــه در ب ـــی ک ـــه نکات ـــه ب ـــا توج ب
بـــرق تولیـــدی در نظـــر بگیریـــم ایـــن میـــزان بیـــن انشـــعابات غیرمجـــاز و ســـایر مـــوارد از جملـــه 
ـــرای مشـــخص کـــردن نســـبت  ـــع موثقـــی ب ـــچ منب ـــرق، تقســـیم می شـــود، هی دســـتکاری در کنتورهـــای ب
ـــا  ـــدارد. ام ـــود ن ـــی وج ـــوارد اتلاف ـــایر م ـــبکه و س ـــاز در ش ـــعابات غیرمج ـــی از انش ـــاز ناش ـــرق غیرمج ب
ـــرق  ـــد ب ـــًا 2 درص ـــم تقریب ـــر بگیری ـــاه( در نظ ـــاه پنج ـــاوی )پنج ـــبت مس ـــه نس ـــزان را ب ـــن می ـــا ای ـــر م اگ
تولیـــدی کشـــور، توســـط انشـــعابات غیرمجـــاز مـــورد بهره بـــرداری قـــرار می گیـــرد. بـــا توجـــه بـــه 
ـــت  ـــاعت اس ـــووات س ـــال 2632 کیل ـــی در س ـــرد ایران ـــر ف ـــرق ه ـــرف ب ـــط مص ـــور متوس ـــه ط ـــه ب اینک
ـــی  ـــرق مصرف ـــزان ب ـــری کشـــور، می ـــون نف ـــه 83 میلی ـــک ب ـــت نزدی ـــه جمعی ـــا توجـــه ب ـــن ب ]6[ و همچنی
ـــد  ـــاب 2 درص ـــا احتس ـــت. ب ـــاعت اس ـــووات س ـــر 218.456.000.000 کیل ـــغ ب ـــال بال ـــور در س کل کش
اتـــلاف ناشـــی از انشـــعابات غیـــر مجـــاز بـــرق، ایـــن میـــزان برابـــر بـــا 4.369.120.000 کیلـــووات 
ـــِن تـــوان مصرفـــی  ـــرای اینکـــه بزرگـــی ایـــن عـــدد را بهتـــر درک کنیـــم، میانگی ســـاعت در ســـال اســـت. ب
ـــر مجـــاز،  ـــرق غی ـــزان ب ـــگاوات می شـــود )نتیجـــه ی حاصـــل از تقســـیم می ـــا 498/7 م ـــر ب در لحظـــه، براب
ـــته ای  ـــروگاه هس ـــدی نی ـــوان تولی ـــت ت ـــی از ظرفی ـــًا نیم ـــه تقریب ـــال(، ک ـــک س ـــاعت های ی ـــام س ـــر تم ب
بوشـــهر اســـت ]7[. همچنیـــن ایـــن مقـــدار خـــود، پنـــج برابـــِر بزرگتریـــن نیـــروگاه خورشـــیدی در دســـت 

ـــت ]8[.   ـــگاوات اس ـــد100 م ـــوان تولی ـــا ت ـــان ب ـــور در کرم ـــاخت کش س
ـــه  ـــتفاده شـــده ب ـــرق اس ـــی ب ـــه تقریب ـــم هزین ـــر بخواهی ـــه شـــد، اگ ـــالا گفت ـــه در ب ـــی ک ـــه مطالب ـــه ب ـــا توج ب
ـــِی  ـــط دریافت ـــه متوس ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ـــم، ب ـــبه کنی ـــبکه را محاس ـــاز در ش ـــر مج ـــعابات غی ـــورت انش ص
ـــن  ـــت]9[، بنابرای ـــان اس ـــاعت 65 توم ـــو وات س ـــر کیل ـــه ازای ه ـــوار ب ـــک خان ـــرای ی ـــی ب ـــرق مصرف ب
ـــل  ـــال )حاص ـــان در س ـــارد توم ـــا 284 میلی ـــت ب ـــر اس ـــًا براب ـــبکه تقریب ـــده در ش ـــلاف ش ـــرق ات ـــه ب هزین
ـــه  ـــت ک ـــی اس ـــن درحال ـــت. ای ـــی( اس ـــای دریافت ـــرب در به ـــاز ض ـــر مج ـــی غی ـــرِق مصرف ـــرِب کِل ب ض
ـــاعت  ـــووات  س ـــر کیل ـــه ازای ه ـــان ب ـــا 350 توم ـــن 250 ت ـــران بی ـــرق در ای ـــد ب ـــده تولی ـــام ش ـــه تم هزین
اســـت، بنابـــران کل هزینـــه تمـــام شـــده بـــرای ایـــن میـــزان تولیـــد بـــرق بـــه طـــور متوســـط )میانگیـــن 300 
ـــود.  ـــال می ش ـــان در س ـــارد توم ـــا 1311 میلی ـــر ب ـــًا براب ـــاعت( تقریب ـــووات س ـــر کیل ـــه ازای ه ـــان ب توم
ـــه آن  ـــرکت های تابع ـــرو و ش ـــه کل وزارت نی ـــد بودج ـــا 15 درص ـــر ب ـــًا براب ـــلاف تقریب ـــزان ات ـــن می ای

ـــت ]10[. ـــال 98 اس ـــارد( در س )8743  میلی

https://taminelectric.com ]1[
257=https://irancable.com/?page_id ]2[

2132593/https://tn.ai ]3[
/83808114/www.irna.ir/news ]4[

577588/mshrgh.ir ]5[
.2014 November 19 Retrieved ,2019 ,International, Electricity, consumption", EIA ]6[

.2010 August 13 Retrieved .2010 August 26 International Atomic Energy Agency. Archived from the original on ."1 Nuclear Power Reactor Details — BUSHEHR" ]7[
https://parstoday.com/dari/news/iran-i47276 ]8[

/http://www.shahrvandnewspaper.ir ]9[
167864/News: NoMobile/Main

/97100402235/https://www.isna.ir/news ]10[
00Tkbm/https://www.yjc.ir ]11[



زمستان 1400، دوره جدیدزمستان 1400، دوره جدید 8283
صفحهصفحه

77

مقاالتمقاالت

شعاعی
قرارداد

)بخش اول(

گسترۀ

پنـــداری کـــه قـــرارداد1  را، محـــدود بـــه نوشـــته ها )و 
یـــا گفته هـــا( یـــا بـــه عبـــارت دیگـــر، آنچـــه تنهـــا 
ـــت  ـــده اس ـــح ش ـــن، تصری ـــول طرفی ـــاب و قب در ایج
ـــل  ـــر، تحلی ـــوی دیگ ـــت. از س ـــواب اس ـــد، ناص می دان
گســـتره شـــعاعی عقـــد، بـــدون تفکیـــک محیـــط انعقاد 
ـــراف از  ـــب انح ـــی و موج ـــتباه اساس ـــز، اش ـــرارداد نی ق
ـــن  ـــده در ای ـــن رو، نگارن ـــت. از ای ـــت( اس ـــار )صّح معی
ـــای  ـــک قرارداده ـــن تفکی ـــی، ضم ـــت تخصص یادداش
ذیـــل حقـــوق خصوصـــی و حقـــوق عمومـــی، بـــه 
ـــت.  ـــه اس ـــک، پرداخت ـــر ی ـــعاعی ه ـــتره ش ـــن گس تبیی
ـــی،  ـــن حقـــوق عموم ـــروز، محققی ـــه ام ـــا ب ـــه ت ـــری ک ام

بدیـــن نحـــو بـــه آن نپرداخته  انـــد.

نگارنـــده بـــرای تقریـــب بـــه ذهـــن، نوشـــته ها )و یـــا 
ـــیر  ـــته و مس ـــد«2  دانس ـــن عق ـــون اراده طرفی ـــا( را »کان گفته ه
تفســـیر اراده مشـــارٌالیهما از نوشـــته ها )و یـــا گفته هـــا( 
ــِت  ــا حرکـ ــا( را، بـ ــا ناگفته هـ ــته ها )و یـ ــوی نانوشـ ــه سـ بـ
ـــر نمـــوده اســـت. پـــس مـــراد از گســـتره، پهنـــه  شـــعاعی، تصوی
ـــلاف،  ـــورت اخت ـــا در ص ـــد و ی ـــن عق ـــوع طرفی ـــه رج و عرص
ـــت  ـــواردی اس ـــیر م ـــرای تفس ـــا داوری، ب ـــی و ی ـــع قضای مرج
کـــه متعاملیـــن، در متـــن )و یـــا کلام(، بـــه آن تصریـــح نکـــرده و 
ـــه  ـــد( ب ـــته عق ـــون )هس ـــت از کان منظـــور از واژه شـــعاعی، حرک
ـــی، منطقـــی  ـــی زمان ـــی بـــا رعایـــت توال ســـمت محیـــط پیرامون
ـــدواً  ـــکوت ب ـــه س ـــت. چنانک ـــر( اس ـــعاع کوتاه ت ـــق )ش و مضّی
ـــاء،  ـــورت بق ـــد و در ص ـــش از عق ـــده پی ـــروط توافق ش ـــا ش ب
ـــروط  ـــد و در ش ـــد ش ـــران خواه ـــد، جب ـــن عق ـــروط حی ـــا ش ب
ـــه  ـــه فاصل ـــت ک ـــر اس ـــعاع کوتاه ت ـــلاک ش ـــز، م ـــد نی ـــن عق حی
ـــترۀ  ـــس »گس ـــره( دارد. پ ـــز دای ـــد )مرک ـــون عق ـــا کان ـــری ت کمت
ـــوه  ـــًا نح ـــرارداد، ثانی ـــکوت ق ـــران س ـــه جب ـــعاعی«، اولًا عرص ش

ـــد. ـــن کن ـــران آن را، تبیی جب
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می باشـند. ملزم 

 . »مـاده 3« قانـون آییـن دادرسـی دادگاه هـای عمومـی و انقـلاب در امور مدنی:  قضـات دادگاه ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسـیدگی کـرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومـت نمایند. در صورتی . 8

کـه قوانیـن  موضوعـه کامـل یـا صریـح نبـوده یـا متعارض باشـند یـا اصلًا قانونـی در قضیه مطروحه وجود نداشـته باشـد، با اسـتناد به منابـع معتبر اسـلامی یا فتاوی معتبـر و  اصول حقوقـی که مغایر بـا موازین 

شـرعی نباشـد، حکـم قضیـه را صـادر نماینـد و نمی تواننـد بـه بهانه سـکوت یا نقص یا اجمال یـا تعارض قوانین از رسـیدگی  به دعـوا و صدور حکم امتناع ورزند و الّا مسـتنکف از احقاق حق شـناخته شـده 

و بـه مجازات آن محکوم خواهند شـد.

 . عبـارات منـدرج در »مـاده 3« قانـون آییـن دادرسـی دادگاه هـای عمومـی و انقـلاب در امور مدنی و »اصل 167« قانون اساسـی، مبیِّن سـکوت در منابع حقوقی اسـت؛ چه اینکه قانون از منابع حقوقی اسـت، . 9

نـه فقهـی )شـرعی(؛ بنـاء علـی هـذا، در صـورت سـکوت منبـع اخیر، بایسـتی بـدواً در پی جبـران سـکوت از طریق سـایر منابع حقوقی موافق شـرع )یعنـی اصول کّلـی و دکترین حقوقـی( بـود و در صورت 

سـکوت منابـع حقوقـی موصـوف، بـه منابـع فقهـی )شـرعی( رجوع کـرد. در غیر این صـورت، به نظـر رجوع بدوی بـه اندیشـه های فقها پیش از بررسـی اندیشـه های حقوق دانـان، ترجیح بلامرّجـح می نماید.  

 . آراء وحدت رویه نیز، در حکم قانون است و در دسته بندی قوانین قرار می گیرند.. 10

 . اندیشه های قضات یا رویه قضایی، تجّلی گاه اندیشه های حقوقی عام در یک دعوای خاص است.. 11

 . »اصـل 167« قانـون اساسـی جمهـوری اسـلامی ایـران: قاضـی موظـف اسـت کوشـش کند حکـم هر دعـوا را در قوانین مدّونـه بیابد و اگر نیابد با اسـتناد بـه منابع معتبر اسـلامی یا فتاوای معتبـر، حکم قضیه . 12

را صـادر نمایـد و نمی توانـد بـه بهانـه سـکوت یـا نقص یا اجمال یـا تعارض قوانیـن مدونه از رسـیدگی به دعـوا و صدور حکم امتنـاع ورزد.

رئیس کمیسیون حقوقی و قراردادهای سندیکای صنعت برق ایرانحمید حسین زاده

قـــرارداد کتبـــی )و یـــا شـــفاهی(، مجموعـــه 
نوشـــته ها )و یـــا گفته هـــا( و نانوشـــته ها )و 
ــامحه  ــدک مسـ ــا انـ ــت. بـ ــا( اسـ ــا ناگفته هـ یـ
ــته ها  ــه نوشـ ــه3 ، بـ ــده غلبـ ــر قاعـ ــه بـ و تکیـ
ــی،  ــاّم حقوقـ ــلاح عـ ــا( در اصطـ ــا گفته هـ )و یـ
ــردد.  ــلاق می گـ ــح«، اطـ ــروط صریـ ــوان »شـ عنـ
ـــن  ـــول طرفی ـــن ایجـــاب و قب شـــروط صریـــح، حی
ـــر  ـــا کلام(، ذک ـــن )و ی ـــت در مت ـــا صراح ـــد، ب عق

می شـــوند.
ــروط صریـــح  ــه شـ ــدود بـ ــا، محـ ــا قراردادهـ اّمـ
نیســـتند؛ بلکـــه شـــروط دیگـــری، پیـــش، حیـــن و 
ـــوند  ـــط می ش ـــه آن مرتب ـــد4  ب ـــاد عق ـــس از انعق پ
کـــه همـــان نانوشـــته ها )و یـــا ناگفته هـــا( 

در قرارداد ذیل حقوق خصوصی
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مقاالت

نگارۀ شمارۀ 1- دامنه قرارداد ذیل حقوق خصوصی

قواعد آمره و شروط تبانی

شروط ضمنی فقهی

شروط صریح

ارتکازات عقلی

شروط ضمنی حقوقی
شروط ضمنی قضایی

ادامه دارد

پرداخـــت فنـــاوری اطلاعـــات و ارتباطـــات 
ــد ــان ارونـ ــارگاد آریـ پاسـ

ایرساشید انرژی
کنتورسازی ایران

برق افشان البرز
شباک نیرو

احـــداث و توســـعه نیـــروگاه هـــای ســـیکل 
ترکیبـــی مپنـــا )توســـعه دو(

ـــعه  ـــا )توس ـــای مپن ـــروگاه ه ـــعه نی ـــداث و توس اح
ـــک( ی

مهندسی موادکاران
مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا

مهندسی و ساخت پره توربین مپنا-پرتو
فناوری های ریلی مپنا

احداث و توسعه ریلی مپنا
تعمیرات و توسعه بهره برداری ریلی مپنا

فنی مهندسی هرم
بهسنگ رکن شدید
آریا تجارت صاعد

مهندسی و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا
حمل و نقل چندوجهی مپنا

مهندسی و پشتیبانی نیروگاهی البرز توربین
مهندسین مشاور غرب نیرو

انرژی های تجدیدپذیر خراسان
بندار صنعت پایدار

مهندسی توسعه نیرو و انتقال تفتان
اوژن الکترونیک آزما

فن آوری اطلاعات و ارتباطات زیما تراشه
نیرو ترانس

انرژی پردازان سولار صنعت
آلومینیوم المهدی )عج(

فلات صنعت ایده
مشاوران انرژی تهران

•
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•
•
•
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•
•
•
•
•
•
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•
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•
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•

خیـر   مقــــدم به 
اعضای  جدید 

به گزارش واحد عضویت 
سندیکای صنعت برق ایران با پیوستن
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عضو  رسید.   

ـــا  ـــخاص ت ـــق اش ـــه، تواف ـــه اینک ـــت ب ـــا عنای ـــع، ب ـــتند. در واق هس
مـــرز برخـــورد بـــا قواعـــد آمـــره، نافـــذ و واجـــد اثـــر حقوقـــی5 
ـــر  ـــی ب ـــتی مبتن ـــواره بایس ـــن هم ـــه متعاملی ـــس معامل ـــت ، پ اس
ـــره  ـــد آم ـــر قواع ـــی ب ـــن مبتن ـــق طرفی ـــذا تواف ـــوق باشـــد. ل الگـــوی ف
ـــکان  ـــر ام ـــوی دیگ ـــت. از س ـــروض اس ـــلاف آن( مف ـــر خ ـــه ب )و ن
دارد طرفیـــن، قبـــل از انعقـــاد عقـــد، نســـبت بـــه امـــری توافـــق 
حاصـــل کرده انـــد، مع الوصـــف آن امـــر را در محتـــوای متنـــی )و 
ـــای  ـــا بن ـــد را ب ـــا عق ـــرده باشـــند، ام ـــس نک ـــد، منعک ـــی( عق ـــا کلام ی
ذهنـــی معطـــوف بـــه آن امـــر، انشـــاء کننـــد. بـــه قواعـــد آمـــره و 
ـــن  ـــر متعاملی ـــد، مطمح نظ ـــاد عق ـــش از انعق ـــه پی ـــر ک ـــروط اخی ش
قـــرار می گیرنـــد و عقـــد بـــر مبنـــای آن هـــا، محقـــق می شـــود، 

شـــروط تبانـــی یـــا بنایـــی عقـــد می گوینـــد.
ــح  ــن تصریـ ــا کلام( متعاقدیـ ــن )و یـ ــه در متـ ــری کـ ــورد دیگـ مـ
ـــکازات  ـــد دارد، ارت ـــا عق ـــتنی ب ـــاط ناگسس ـــن ارتب ـــود، لیک نمی ش
عقلـــی اســـت. در واقـــع بدیهیاتـــی کـــه عقـــل بـــدون تصریـــح، 
متکـــی و منصـــرف بـــه آن می باشـــد، داخـــل در ایـــن دســـته اند. 
شـــروط بعـــدی کـــه در عقـــد تصریـــح نمی شـــوند ولـــی حیـــن 
ـــوف  ـــاً(، معط ـــا تلویح ـــی )ی ـــور ضمن ـــن به ط ـــد، اراده متعاملی عق
ـــوند.  ـــده می ش ـــی نامی ـــروط ضمن ـــًا ش ـــت، اصطلاح ـــا اس ـــه آن ه ب
دســـته اخیـــر، شـــروط ضمنـــی حقوقـــی6  )عـــرف و عـــادت و 
ــه های  ــی8  و اندیشـ ــی حقوقـ ــول کلـ ــی7 ، اصـ ــد تکمیلـ قواعـ
ـــی )آراء  ـــی قضای ـــروط ضمن ـــی9(، ش ـــن حقوق ـــا دکتری ـــان ی حقوقدان
ـــروط  ـــی11 ( و ش ـــه قضای ـــا روی ـــات ی ـــه های قض ـــوان10 ، اندیش دی
ـــاوا12(  ـــا فت ـــا ی ـــه های فقه ـــرعی و اندیش ـــع ش ـــی )مناب ـــی فقه ضمن

ــرد. ــر می گیـ را، در بـ
بدیـــن ترتیـــب مطابـــق نـــگاره شـــماره یـــک، گســـتره شـــعاعی 
قـــرارداد ذیـــل حقـــوق خصوصـــی، علی الاصـــول شـــامل کلیـــه 
نوشـــته ها )و یـــا گفته هـــا( و نانوشـــته ها )و یـــا ناگفته هـــا( 
ـــت  ـــح(، قابلی ـــدم تصری ـــن )ع ـــکوت طرفی ـــورت س ـــت و در ص اس
رجـــوع سلســـله مراتبـــی بـــرای مشـــارٌالیهما و یـــا در صـــورت 
اختـــلاف، بـــرای مرجـــع قضایـــی و یـــا داوری از حیـــث تفســـیر 
ـــه  ـــر آنک ـــت؛ مگ ـــم اس ـــا کلام(، فراه ـــن )و ی ـــکوت مت ـــران س و جب
ـــش از عقـــد  ـــه توافقـــات پی ـــا حـــق اســـتناد ب ـــن عقـــد، صراحت طرفی
را، از خـــود ســـلب و ســـاقط نمـــوده باشـــند. بنابرایـــن، گســـتره 
ـــام  ـــول تم ـــی، علی الاص ـــوق خصوص ـــل حق ـــرارداد ذی ـــعاعی ق ش

شـــروط مصـــرّح و غیرمصـــرّح را در بـــر می گیـــرد 
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پارس آب نیرو پویا
عصر سرمایه داران پویا

نواندیشان کلید گستر پویا
ـــرژی  ـــازی ان ـــره س ـــازی و ذخی ـــی س ـــعه برق توس

ـــو مپنا-میدک
آتیه پردازان ظهور شریف

صنایع تولید انرژی پاک آتیه
نیر پارس

فلات صنعت ابنیه
آریانا سازه یاشیل
آریا ترانسفو شرق

آریا ترانسفو قدرت
بهره برداری و تعمیراتی مپنا

 ترانسفورماتور کوره آریا
خدمات پس از فروش آریاترانسفو

ساخت قطعات و تجهیزات آریاترانسفو
تحکیم عمران هونام

راستین الکترونیک پویا )رپکو(
چلچیدان

افق نیرو استیل
آرتا گستر تاجواره

شیب شکن
اسپادان بهسیم

سولار صنعت آندیا
باختر تولید و انتقال نیروی برق )بتانیر(

سیم و کابل دامغان
آرکا صنعت پارس آسیا

مانا کنترل سیستم
فنی مهندسی انتقال برق اهورا

مهندسی فراپیام بهینه روش
مهندسی توسعه زیرساخت رسام انرژی

فنی و مهندسی طیف پردازان اسپادانا




