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چهارمی ــن ش ــماره نش ــریه س ــتبران ،ارگان رس ــمی س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران ،ب ــه س ــه موض ــوع مه ــم و کلی ــدی
پرداخته اســت .بخش اول این شــماره از نشــریه به بررســی کارنامه صنعت برق در طول ســالی که گذشته اختصاص
یافتــه اســت .در ایــن پرونــده عمــده چالــش هــا و مشــکالت فعــاالن صنعــت بــرق در طــول ســال  99بررســی شــده
کــه افــت ســرمایه گــذاری هــا ،عــدم تغییــر در ســاختار اقتصــاد بــرق ،کمبــود منابــع مالــی و اســتمرار انباشــت مطالبــات
بخــش خصوصــی و همچنیــن اصلــی تریــن دســتاوردها و رخدادهــای ایــن صنعــت مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.
در دومی ــن بخ ــش ش ــماره چه ــارم نش ــریه س ــتبران ،تدوی ــن بخشـــنامه تلخیـــص و تنقیـــح حـــق بیمـــه
مقاطع ــه کاران ب ــه عن ــوان یک ــی از دس ــتاوردهای س ــندیکای صنع ــت بـــرق ایـــران بررســـی شـــده اســـت.
ای ــن اق ــدام ک ــه ب ــا مش ــارکت ا ت ــاق ه ــای بازرگان ــی ته ــران و ای ــران و برخـــی از تشـــکل هـــای کارفرمایـــی
ص ــورت گرفت ــه ،بخ ــش قاب ــل توجه ــی از ابهام ــات ناش ــی از تع ــدد و قابـــل تفســـیر بـــودن بخشـــنامه هـــای
تامی ــن اجتماع ــی در ح ــوزه پیم ــان ه ــا را ح ــل ک ــرده اس ــت .بررســـی تجربـــه موفـــق ســـندیکا و بخـــش
خصوص ــی در ای ــن ح ــوزه ،موضوع ــی اس ــت ک ــه در ن ــگاه وی ــژه ای ــن ش ــماره م ــورد بررس ــی ق ــرار گرفت ــه اس ــت.
موضــوع چالــش هــای فعــاالن صنعــت توزیــع هــم یکــی دیگــر از محورهــای نشــریه اســت کــه در قالــب گفتگوهایــی
ب ــا مدی ــران ش ــرکت ه ــای عض ــو و نی ــز تحلی ــل چال ــش ه ــای صنع ــت توز ی ــع بررس ــی و منتش ــر ش ــده اس ــت .س ــتبران 4
بازخوانــی ایــن چالــش هــا و دســتاوردها بــوده و تصویــری از یــک ســال گذشــته صنعــت بــرق را نشــان مــی دهــد.
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سرمقاله
س ــتبران ،ارگان س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران ،ت ــاش م ــی کن ــد
بـــه منظـــور معرفـــی پتانســـیل هـــای حقیقـــی بخـــش خصوصـــی
صنعــت بــرق ،بــه ویــژه در حــوزه ســازندگان ،پیمانــکاران ،مشــاوران و
شــرکتهای مهندســی بازرگانــی ،تصویــر روشــنی از توانمنــدی هــای
ای ــن بخ ــش نش ــان ده ــد .ب ــه ع ــاوه شناس ــایی و بررس ــی چالشه ــا
و گلوگاهه ــای صنع ــت ب ــا ه ــدف ط ــرح دی ــدگاه ه ــای مختل ــف و
روش ــن ک ــردن زوای ــای مختل ــف اقتص ــاد کان و خ ــرد کش ــور ه ــم از
جمل ــه دیگ ــر سیاس ــت ه ــای ای ــن نش ــریه اس ــت.
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{ پازل بحران نقدینگی و بازارهای سرمایه }

سرمقاله

سپهربرزیمهر

در باب
سالی که گذشت

سردبیر

س ــال  99ه ــم ب ــا هم ــه اف ــت و خیزهای ــش ب ــه پای ــان رس ــید .ش ــاید کمت ــر کس ــی در روزه ــای
ابتدای ــی ای ــن س ــال عجی ــب فک ــر م ــی ک ــرد ک ــه بیم ــاری کرون ــا ق ــرار اس ــت ت ــا پای ــان س ــال
مهمــان ناخوانــده مــردم ایــران و جهــان باشــد .امســال بــدون تردیــد ســال رخدادهــای عجیــب
و غیرقاب ــل پی ــش بین ــی در بط ــن اقتص ــاد ای ــران و جه ــان ب ــود .ب ــا ای ــن تف ــاوت ک ــه کش ــورهای
توس ــعه یافت ــه ابزاره ــا ،قوانی ــن و اه ــرم ه ــای حقوق ــی مناس ــب و منعطف ــی ب ــرای مدیری ــت
بخشــی از هزینــه هــا و فشــارهای ناشــی از پاندمــی کرونــا را در اختیــار داشــتند امــا کشــورهای
در حــال توســعه ای ماننــد ایــران نــه تنهــا آمادگــی مواجهــه بــا مــوج آســیب زا و پرخطــر بیمــاری
و هزینــه هــای ناشــی از آن را نداشــت بلکــه عمــا در کنتــرل هزینــه هــا ،تحمیــل بخشــی از آنهــا
ب ــه فع ــاالن اقتص ــادی را ب ــه عن ــوان س ــاده تری ــن راه ــکار در پی ــش گرف ــت.
ب ــه ای ــن ترتی ــب در روزه ــای ابتدای ــی س ــال و پ ــس از پای ــان دوره قرنطین ــه و محدودی ــت ه ــای
ش ــدید ،ش ــرکت ه ــا و بن ــگاه ه ــای اقتص ــادی کار خ ــود را ب ــا تنظی ــم دورکاری ه ــا ،پذی ــرش
هزینــه هــای مربــوط بــه رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی و نیــز ریســک هــای جــدی کــه جــان
و ســامتی کارکنانشــان را تهدیــد مــی کــرد ،آغــاز کردنــد .البتــه شــاید اگــر مشــکات محــدود
ب ــه ش ــیوع کرون ــا و ل ــزوم هماهن ــگ ش ــدن ب ــا ش ــرایط جدی ــد ب ــود ،ش ــرکت ه ــا م ــی توانس ــتند
پیامده ــای آن را ت ــا ان ــدازه ای تحم ــل کنن ــد ،ام ــا مس ــاله جای ــی بغرن ــج م ــی ش ــد ک ــه فع ــاالن
صنعــت بــرق بــه دلیــل عــدم دریافــت مطالبــات معوقشــان و نیــز نبــود قراردادهــای منصفانــه
بــرای کنتــرل نوســانات اقتصــادی ،بــه شــدت تضعیــف شــده و بــا مشــکات جــدی دســت
و پنج ــه ن ــرم م ــی کردن ــد.
س ــال  99ب ــی تردی ــد یک ــی از س ــخت تری ــن س ــال ه ــای صنع ــت ب ــرق ب ــود .اس ــتمرار کمب ــود
منابــع مالــی و رکــود شــدید در صنعــت بــرق عمــا شــرکت هــای ســازنده ،پیمانــکار ،مشــاور
و تامیــن کننــده را در شــرایط ســکون و گاهــا ســقوط قــرار داد .در حقیقــت وزارت نیــرو کــه در
طــول همیــن ســال جــاری پیــاده ســازی طــرح بــرق امیــد را بــه عنــوان یکــی از دســتاوردهایش
معرفــی کــرد ،بــه دلیــل کمبــود شــدید منابــع مالــی قــادر بــه تعریــف پــروژه هــای جدیــد نبــود و
البت ــه کاه ــش می ــزان مص ــرف ب ــرق ب ــه دلی ــل اف ــت ظرفی ــت ه ــای تولی ــدی س ــایر صنای ــع ه ــم
نیــاز بــه ســرمایه گــذاری در صنعــت بــرق را بســیار کمتــر از آنچــه کــه بایــد ،نشــان داد.
در طــول ســال جــاری البتــه جهــش دوبــاره نــرخ ارز نشــان داد کــه قــرار نیســت صنعــت بــرق
از رخدادهــای گذشــته عبرتــی بگیــرد .عــدم چــاره اندیشــی بــرای پیــاده ســازی قــرارداد تیــپ،
پی ــش بین ــی راه ــکار و ش ــیوه ای قانون ــی ب ــرای جب ــران خس ــارات ناش ــی از افزای ــش قیم ــت
نهادهه ــای تولی ــد ب ــه وی ــژه ارز و همچنی ــن باتکلیف ــی قرارداده ــا در ک ــوران ش ــیوع بیم ــاری
کرونــا و تاطمــات ارزی بــه درســتی نشــان داد کــه صنعــت بــرق همچنــان از نبــود تصمیمــات
و اقدام ــات جس ــورانه و نج ــات بخ ــش ب ــرای قرارداده ــا رن ــج میب ــرد.
در ط ــول ماهه ــای گذش ــته و ب ــا وج ــود جهشه ــای ارزی ،ش ــیوع کرون ــا و افزای ــش ب ــی س ــابقه
تع ــداد قرارداده ــای متوق ــف ،وزارت نی ــرو چندی ــن ب ــار ب ــا اع ــام تنف ــس از اقدام ــات حقوق ــی
س ــختگیرانه دس ــتگاه ه ــای اجرای ــی تح ــت پوش ــش خ ــود ،جلوگی ــری ک ــرد ام ــا هن ــوز ه ــم ب ــه
درســتی مشــخص نیســت کــه گام بعــدی پــس از پایــان دوره ایــن تنفــس چیســت و شــرکتها

پــس از آن بایــد منتظــر چــه اتفاقــات جدیــدی باشــند.
واقعی ــت ای ــن اس ــت ک ــه ع ــدم کارای ــی نظ ــام حقوق ــی و ق ــراردادی صنع ــت ب ــرق در ش ــرایط
بحــران ،ریشــه همــه ایــن مشــکات اســت کــه بــه ایجــاد مــوج مخربــی از قراردادهــای متوقــف
منج ــر ش ــده و برکن ــاری و فس ــخ قرارداده ــا و ضب ــط ضمان ــت نام ــه ش ــرکت ه ــا ،خس ــارات
غیرقاب ــل جب ــران ناش ــی از آن را ب ــرای ش ــرکت ه ــا ب ــه دنب ــال داش ــته ،ب ــا ای ــن وج ــود ام ــا هن ــوز
هـــم اراده ای ج ــدی ب ــرای اب ــاغ و الزماالجـــرا کـــردن قـــرارداد تیـــپ در وزارت نی ــرو ،توانی ــر و
ش ــرکتهای تابع ــه آن دی ــده نم ــی ش ــود.
بــه نظــر مــی رســد کــه سیاســتگذاران و تصمیــم ســازان هنــوز هــم نپذیرفتــه انــد که بحران ناشــی
از اپیدمــی کوو یــد  ،19نوســانات روزانــه و ایجــاد یــک ســونامی بــی ســابقه ارزی ،چالشهایــی
نیس ــتند ک ــه ح ــل آنه ــا ب ــا اقدام ــات معم ــول و تصمی ــم گی ــری ه ــای رای ــج امکانپذی ــر باش ــد.
چــرا کــه ایــن ترکیــب ویرانگــر در همــه بخشهــای اقتصــاد زیانهایــی گســترده ایجــاد کــرده
امــا در صنایــع زیرســاختی کــه عمدتــا بــا کارفرمایــان دولتــی کار میکننــد ،ابعــاد بحــران بســیار
گس ــتردهتر اس ــت .ب ــه و ی ــژه آنک ــه دول ــت در ش ــرایط س ــخت تحریمه ــا ،کاه ــش چش ــمگیر
قیمــت نفــت و صــادرات و زیانهــای اقتصــادی ناشــی از شــیوع کرونــا ،بــا بــی پولــی و کســری
بودج ــه ش ــدید نی ــز دس ــت ب ــه گریب ــان ب ــوده اس ــت .درس ــت ب ــه همی ــن دلی ــل مجموع ــه ای ــن
عوامــل شــرایط کنونــی را بــرای صنایــع زیرســاختی بــه ویــژه صنعــت بــرق بســیار دشــوار کــرده
اســت.
فرامــوش نکنیــم کــه بــدون هیــچ تردیــدی کارآفرینــان و فعــاالن بخــش خصوصــی واقعــی بــه
عن ــوان راهگش ــای توس ــعه پای ــدار و هم ــه جانب ــه کش ــور ،بیش ــترین آس ــیب را از مح ــل ب ــر ه ــم
ریخت ــن مع ــادالت کان اقتص ــادی متحم ــل م ــی ش ــوند .س ــهم بخ ــش خصوص ــی صنع ــت
ب ــرق ک ــه از ارکان زیرس ــاختی و پیش ــرو اقتص ــاد کش ــور ب ــا خوش ــه ه ــای عظی ــم تولی ــدی و
خدمات ــی ،محس ــوب ش ــده و از خدمـــات دههـــا هزارکارشـــناس و متخص ــص و ه ــزاران
کارخانــه ،برخــوردار اســت و نقشــی برجســته در تولیــد ناخالــص ملــی ایفــا مــی کنــد ،از بحــران
مخــرب کنونــی بیــش از ســایر بخــش هاســت .چــرا کــه نــه تنهــا بــه دلیــل کســری بودجــه دولــت
مطالباتــش را بــه موقــع دریافــت نمــی کنــد ،بلکــه در ســاختار حقوقــی و قــراردادی کنونــی قــادر
بــه مدیر یــت ریســک هــای موجــود نبــوده و عمــا اعتبــار کاری و مالــی اش در صــورت توقــف
و فس ــخ قرارداده ــای ج ــاری کام ــا در مخاط ــره ق ــرار م ــی گی ــرد.
ح ــاال ام ــا در روزه ــای پایان ــی ســـال ســـخت  ،1399عاجـــل تریـــن و کلی ــدی تری ــن اق ــدام
پرداخ ــت مطالب ــات بخ ــش خصوص ــی اس ــت .فع ــاالن ای ــن بخ ــش بای ــد توان ــی ب ــرای آغ ــاز
ســال آینــده داشــته باشــند و ا گــر در روزهــای باقیمانــده ســال نتواننــد حداقــل بخشــی از منابــع
مالــی مــورد نیازشــان را از طریــق تســویه مطالبــات معــوق خــود تامیــن کننــد ،بــدون تردیــد ســال
آین ــده ب ــا چال ــش ه ــای ج ــدی ت ــر و گس ــترده ت ــری ب ــرای آنه ــا آغ ــاز خواه ــد ش ــد.
امی ــد ک ــه س ــال پی ــش رو س ــالی سرش ــار از برک ــت ،تندرس ــتی و امی ــد باش ــد و س ــال ،1400
روزه ــای بهت ــری را ب ــرای صنع ــت ب ــرق کش ــور رق ــم بزن ــد• .
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سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــــــــال
سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــخت
ســال  ،1399بــی تردیــد یکــی از دشــوارترین مقاطــع زمانــی بــرای فعــاالن
صنعــت بــرق کشــور بــود .ســالی کــه بــا شــیوع بیمــاری کرونــا آغــاز شــد و بــا
جهــش بــی ســابقه نــرخ ارز ،عمــال بحرانــی تریــن روزهــا در صنعــت بــرق کشــور
را رقــم زد .در طــول ســالی کــه گذشــت صنعــت بــرق ایــران همچنــان بــا مســاله
مطالبــات معوقــی کــه در ســاختار حقوقــی و قــراردادی وزارت نیــرو هیــچ
خســارت دیرکــردی بــرای آنهــا تعریــف نمــی شــود ،دســت بــه گریبــان بــود.
افــت ســرمایه گــذاری هــا در صنعــت بــرق طی ســال جــاری همچنــان ادامه یافت
تــا برنامــه ریــزی هــای نا کارآمــد ،قیمــت گــذاری غیراقتصــادی بــرق ،قراردادهــای
یکســویه و اســتمرار کمبــود منابــع ملــی ،عمــال انگیزههــای بخــش خصوصــی بــرای
ســرمایهگذاری و مشــارکت در توســعه صنعــت بــرق کشــور را از میــان ببــرد.

بــه عــالوه صنعــت بــرق در حــوزه صــادرات هــم بــه دســتاورد چشــمگیری
دســت نیافــت ،چــرا کــه تحریــم هــا و شــیوع بیمــاری کرونــا رونــد افــت
صــادرات در حــوزه تجهیــزات و خدمــات فنــی و مهندســی را شــتاب
بخشــید و البتــه نبــود قوانیــن تســهیل گــر هــم بــه ایــن مســاله دامــن زد.
متاســفانه علیرغــم الزامــات و ضــرورت هــای موجــود بــرای تاســیس نهــاد تنظیمگــر
بخــش بــرق ،پرونــده ایــن موضــوع هــم در ســال  99همچنــان بــاز مانــد تــا بــه جــز
تصویــب کمیســیون ویــژه جهــش تولیــد و نظــارت بــر اجــرای اصــل  44مجلــس
شــورای اســالمی ،گام مثبــت دیگــری در ایــن حــوزه برداشــته نشــود .کارنامــه
صنعــت بــرق در ســال  99بســته شــد امــا بــه نظــر نمــی رســد کــه بتــوان نمــره خوبــی
بــرای آنچــه کــه طــی یــک ســال اخیــر در ایــن صنعــت گذشــته ،در نظــر گرفــت.
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کارنامه 99

س ــال  1399ب ــدون تردی ــد یک ــی از دش ــوارترین س ــال ه ــا ب ــرای اقتص ــاد ای ــران ب ــود .پی ــش از آن ه ــم ب ــه دلی ــل سیاس ــت ه ــای
یکس ــویه ای ــاالت متح ــده آمری ــکا و تش ــدید ب ــی س ــابقه تحری ــم ه ــا ،عم ــا ای ــران وارد ی ــک جن ــگ اقتص ــادی ش ــده و هم ــه
بخشهایــش بــا گرفتــاری هــای گســترده ای مواجــه شــده بودنــد .آغــاز ســال  99و شــیوع بیمــاری کرونــا امــا همــه معــادالت
موج ــود ب ــرای نج ــات بن ــگاه ه ــای اقتص ــادی را ب ــر ه ــم زد.
در ایــن میــان ســهم فعــاالن بخــش خصوصــی صنعــت بــرق از هجمــه مخــرب چالــش هــای ســال  99بیشــتر از حــد تصــور
بــود .از ابتــدای ســال ،شــیوع کرونــا کــه کمــی پیــش از پایــان ســال  98آغــاز شــده بــود و بــه محدودیــت هــای جــدی و قرنطینــه
در ایــران و جهــان رســیده بــود ،عمــا همــه معــادالت اقتصــادی شــرکتها بــر هــم خــورد.
بــر اســاس تحلیلــی کــه در همــان مــاه هــای ابتدایــی ســال توســط «معاونــت پژوهــش و برنامــه ریــزی ســندیکای صنعــت بــرق
ای ــران» انجــام شــده بــود ،زیــانوارده بــه صنعــت بــرق از محــل پروژههــای صنعــت احــداث حــدود 3هــزار میلیــارد تومــان و
خس ــارات تحمی ــل ش ــده ب ــه ش ــرکتهای تولی ــدی زنجی ــره تامی ــن ح ــدود ه ــزار میلی ــارد توم ــان ب ــرآورد ش ــده ب ــود .همچنی ــن
پیشبین ــی ش ــده ب ــود ک ــه ای ــن صنع ــت در ط ــول س ــال  99از مح ــل توق ــف واردات تجهی ــزات و م ــواد اولی ــه  ۲0میلی ــون دالر
زی ــان از دس ــت رفت ــه و بهدلی ــل توق ــف ص ــادرات ح ــدود  10میلی ــون دالر س ــود از رفت ــه داش ــته باش ــد.
در کن ــار ای ــن مش ــکات خس ــارات ناپای ــداری ش ــبکه در کن ــار تش ــدید مش ــکات نقدینگ ــی و ش ــدت زنجی ــره بدهیه ــا
ه ــم ج ــزو م ــوارد قاب ــل پی ــش بین ــی در ای ــام کرون ــا ب ــود ک ــه البت ــه در ط ــول س ــالی ک ــه گذش ــت پیامده ــای ناش ــی از آن در بی ــن
شــرکتهای فعــال صنعــت بــرق قابــل مشــاهده بــود .مســاله دیگــری کــه فعــاالن صنعــت بــرق در ســال  99بــا آن مواجــه شــده
و ناگزیــر بــه پرداخــت هزینــه هــای آشــکار و پنهــان بســیاری بــرای مدیر یــت آن شــدند ،شــرایط ناشــی از اتخــاذ سیاســت هــای
فاصلــه گــذاری اجتماعــی ،دورکاری و قرنطینههــای داوطلبانــه ،کاهــش حجــم فعالیــت هــای اجرایــی و انجــام پروژههــای
در دســت اجــرا بــا تاخیــر بــود  .برآوردهــای اولیــه نشــانگر آن بــود کــه زنجیــره تامیــن و احــداث طرحهــای زیرســاختی صنعــت
بــرق دســت کــم بــا یــک زیــان مالــی  3000میلیــارد تومانــی از ایــن محــل مواجــه مــی شــود.
بــه عــاوه پاندمــی کوویــد  19شــرکتهای زنجیــره تامیــن را هــم متحمــل زیــان هــای قابــل توجهــی کــرده و آنهــا را بــا کاهــش
حج ــم تولی ــدات و توق ــف کار واحده ــای تولی ــدی ،پیمان ــکاری و مش ــاوره ای مواج ــه ک ــرد .برآورده ــای اولی ــه س ــندیکای
صنعــت بــرق ایــران کــه عمدتــا بــر اســاس نظرســنجی از خبــرگان ایــن صنعــت صــورت گرفتــه بــود زیــان هــزار میلیــارد تومانــی
را بــرای واحدهــای تولیــدی پیــش بینــی کــرده بــود کــه بــا تعطیلــی موقــت مواجــه شــدند .توقــف صــادرات و واردات بــه دلیــل
بســته شــدن مرزهــای کشــورها بــرای کنتــرل شــیوع بیمــاری کرونــا و همچنیــن تشــدید مشــکات نقدینگــی و شــدت زنجیــره
بدهیهــا هــم از دیگــر پیامدهــای منفــی ایــن اپیدمــی بــود.

سونامی ارزی و آوار قراردادهای صنعت برق

نگاهیبهمشکالت
سازندگانو
پیمانکارانصنعت
برق در سال 99

مســاله دیگــری کــه شــرکت هــای فعــال صنعــت بــرق و احــداث در طــول ســال  99بــا آن مواجــه شــدند ،افزایــش جهــش وار
مجــدد نــرخ ارز و فلــزات اســت کــه بــه نظــر مــی رســد همچنــان عواقــب و اثــرات آن از ســوی نهادهــای سیاســتگذار چنــدان
جــدی گرفتــه نشــده اســت .ســازندگان و پیمانــکاران کــه قــدرت نقدینگــی و ســرمایه در گــردش آنهــا پیــش از ایــن بــه دلیــل
ع ــدم پرداخ ــت مطالب ــات و تس ــهیات گ ــران قیم ــت بانک ــی ب ــه ش ــدت تضعی ــف ش ــده ب ــود ،در ط ــول س ــال ج ــاری و در
مت ــن جه ــش ه ــای چندب ــاره ن ــرخ ارز و م ــواد اولی ــه ،عم ــا در ش ــرایطی نامتع ــادل در ح ــوزه «مال ــی» و «زمان ــی» قراردادهای ــش
قــرار گرفتنــد.
در ش ــرایطی ک ــه کرون ــا ب ــه تم ــام مش ــکات صنع ــت ب ــرق اع ــم از رک ــود و کس ــری بودج ــه دام ــن زده ب ــود ،افزای ــش چش ــمگیر
قیمــت ارز هــم مزیــد بــر علــت شــد تــا پروژههــا دوبــاره در معــرض خطــر جــدی توقــف و باتکلیفــی مجــدد قــرار بگیرنــد .بــه
هــر حــال پیــش از آن هــم بســیاری از ســازندگان و پیمانــکاران بــه دلیــل عدمامــکان تامیــن مــواد اولیــه و ارز ،فقــدان نقدینگــی
مکفــی بــه دلیــل انباشــت بدهــی شــرکتهای کارفرمــا و در نهایــت شــیوع بیمــاری کرونــا ،بــا محدودیتهــای جــدی بــرای
انجــام تعهــدات خــود مواجــه شــده بودنــد.
بــا افزایــش جهــشوار و تاطمــات شــدید نــرخ ارز ،فلــزات و مــواد اولیــه در ســال  1399کــه افزایــش بیســابقهای داشــتهاند،
قراردادهــای صنعــت بــرق بــا شــرایطی کامــا مشــابه ســال  9۷شــده و تعــادل اولیــه خــود را بهویــژه در حــوزه «مالــی» و «زمانــی»
از دس ــت دادن ــد .ب ــا وج ــود اع ــام تنف ــس چن ــد ماه ــه ب ــرای قرارداده ــا از س ــوی وزارت نی ــرو ،ام ــا ماهی ــت چال ــش ت ــا روزه ــای
پایان ــی س ــال ب ــه ق ــوت خ ــود باق ــی مان ــده و حی ــات ش ــرکتهای س ــازنده ،پیمان ــکار ،مهندس ــی مش ــاور و تامینکنن ــده را ب ــا
مخاطــرات جــدی مواجــه کــرده اســت.
بــر اســاس اعــام ســندیکای صنعــت بــرق ایــران بــه نمایندگــی از شــرکت هــای ســازنده ،پیمانــکار ،مشــاور و تامیــن کننــده،
در ص ــورت ع ــدم تعیی ــن تکلی ــف و غربالگ ــری قرارداده ــا ،خاتم ــه قرارداده ــای فاق ــد اولوی ــت و تامی ــن مال ــی پ ــروژه ه ــای
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زیرس ــاختی اولوی ــت دار ،ب ــاز ه ــم تم ــام هزین ــه ه ــای ای ــن نات ــرازی ،علیرغ ــم ش ــرایط عموم ــی پیم ــان و اش ــراف دس ــتگاه ه ــای
اجرایــی دولتــی بــه مشــکات ایجــاد شــده در فضــای کســب و کار کشــور ،بــه شــرکت هــای ســازنده و پیمانــکار تحمیــل مــی
ش ــود.
واقعیــت ایــن اســت کــه رژ یــم حقوقــی حاکــم بــر قراردادهــای بیــن وزارت نیــرو و بخشخصوصــی آنقــدر یکجانبــه اســت کــه
عمــا تمامــی زیانهــای ناشــی از تغییــرات محیطــی ،ماننــد افزایــش نــرخ ارز ،تحریمهــا ،تاخیــر در پرداختهــا و  ...را بــه بخــش
خصوصــی تحمیــل میکنــد .در نتیجــه بــا تغییــر هزینــه ایــن نهادههــا ،قیمــت تمــام شــده محصــول نهایــی افزایــش مییابــد.
ایــن مســاله بــه دلیــل عــدم پیــش بینــی فرمــول هــای تعدیــل در متــن قراردادهــا ،بــه ایجــاد زیــان مضاعــف بــرای شــرکت هــای
ســازنده و پیمانــکار منجــر مــی شــود.
جهـــش نـــرخ ارز پیـــش از ایـــن در ســـال هـــای  9۲و  9۷هـــم موجـــی از خســـارات غیرقابـــل جبـــران ،قراردادهـــای متوقـــف و
ورشکســتگی هــا را در پــی داشــت .امــا افزایــش بــی ســابقه نــرخ ارز در ســال  99عمــا سرنوشــت شــرکت هــای فعــال صنعــت
ب ــرق را نامعل ــوم و مبه ــم ک ــرده اس ــت.

مصائب سازندگان در سال جهش تولید

در طــول ســالی کــه گذشــت ،تولیدکننــدگان و ســازندگان تجهیــزات هــم بــا چالــش هــای پرتعــدادی مواجــه شــدند کــه عمــده
آنهــا ناشــی از فضــای ملتهــب اقتصــاد کشــور و همچنیــن عــدم هماهنگــی دســتگاه هــای اجرایــی و بخشــی نگریهــای مرســوم
در ســاختار اداری و اقتصــادی بــود.
ســازندگان صنعــت بــرق ایــران در ســالی کــه گذشــت بیــش از هــر چیــز بــا چالــش تامیــن مــواد اولیــه ،ثبــت ســفارش و تخصیــص
ارز و نق ــل و انتق ــال ارزی ،ن ــرخ تعدی ــل فل ــزات ب ــه وی ــژه م ــس و آلومینی ــوم ،مش ــکات اعتب ــار اس ــنادی ریفاینان ــس و یوزان ــس و
اجرای ــی نش ــدن  LCریال ــی و متناس ــب نب ــودن تعرف ــه ،واردات کاالی دارای مش ــابه س ــاخت داخ ــل و ممنوعی ــت واردات م ــواد
اولیــه مواجــه بودنــد .البتــه مــی تــوان بــه ایــن فهرســت غیــر واقعــی بــودن قیمــت پایــه صادراتــی برخــی تجهیــزات صنعــت بــرق،
ع ــدم ام ــکان دریاف ــت گواهینامهه ــای تس ــت تجهی ــزات ب ــه عل ــت تحری ــم ،ع ــدم هم ــکاری صندوقه ــا ب ــا تهات ــر مطالب ــات
شــرکتها و توجیــه ناپذیــر بــودن ســقف تســهیات ســرمایه در گــردش را نیــز افــزود.
ســال جهــش هــای بــی ســابقه قیمــت ارز بــرای ســازندگان تجهیــزات برقــی یکــی از دشــوارترین مقاطــع زمانــی را رقــم زد .آنهــا نــه
تنهــا در نقــل و انتقــال ارز بــا مشــکات جــدی مواجــه شــدند ،بلکــه حتــی بــرای تخصیــص ارز جهــت واردات مــواد اولیــه هــم
گرفتــاری هــای قابــل توجهــی داشــتند.
نتیجــه ایــن پروســه عــدم امــکان پرداخــت بدهــی بــه تأمینکننــده خارجــی پــس از ترخیــص کاال بــه علــت تحریــم بــود کــه عــاوه
ب ــر وارد ک ــردن خدش ــه ب ــه حس ــن ش ــهرت ش ــرکتهای قاب ــل وث ــوق داخل ــی ،ترخی ــص برخ ــی از محمولهه ــای واردات ــی را ه ــم ب ــه
دلیــل مشــکل جابجایــی ارز و تحریــم هــا و نیــز تعییــن ارزش بــا مشــکل مواجــه کــرد .بــه عــاوه تخصیــص ارز نیمایــی جهــت
واردات م ــوارد اولی ــه ب ــا دش ــواری و ص ــرف زم ــان بس ــیار ب ــاال انج ــام م ــی ش ــد و البت ــه در نهای ــت ه ــم عمدت ــا در قال ــب ارزه ــای
مرســوم ماننــد یــورو صــورت نمــی گرفــت تــا پــازل مشــکات تولیدکننــدگان صنعــت بــرق کامــل شــود.
تغیی ــر ناگهان ــی اولوی ــت گ ــروه ه ــای کاالی ــی ه ــم مس ــاله ای ب ــود ک ــه منج ــر ب ــه تحمی ــل هزین ــه اخت ــاف قیم ــت ارز ش ــده و در
مــواردی مــواد اولیــه را مشــمول ممنوعیــت وارداتــی مــی کــرد .در ایــن میــان تعییــن ســقف ســفارش بــه میــزان  ۲00هــزار یــورو بــدون
توجــه بــه ارزش مــواد اولیــه مــورد نیــاز خطــوط تولیــد هــم افزایــش تعــداد ثبــت سفارشــات ،پروفرمــا و حجــم پروندههــای در حــال
پیگیــری را بــه دنبــال داشــت .ایــن مــوارد عمدتــا بــه افزایــش زمــان ثبــت ســفارش منجــر شــد در حالــی کــه ســالهای گذشــته
زمــان ثبــت ســفارش تــا ترخیــص کاال و تســویه کامــل بــا فروشــنده خارجــی کمتــر از دو هفتــه بــوده ،ولــی در مــاه هــای بحرانــی
ً
ارزی س ــال ج ــاری ای ــن زم ــان ب ــه  10م ــاه ه ــم افزای ــش یاف ــت و ای ــن دوره طوالن ــی گاه ــا موج ــب باط ــل ش ــدن اعتب ــار زم ــان ثب ــت
ســفارش و پرفــورم مربوطــه مــی شــد .در میانــه ایــن چالــش هــای متعــدد دریافــت کارمزدهــای نامتعــارف از ســوی بانــک هــا هــم
بیــش از پیــش بــه مشــکات شــرکت هــا دامــن زد ،چــرا کــه برخــی از بانــک هــای عامــل گاهــی بــدون پذیــرش مســئولیت عــدم
انتق ــال ارز از ش ــرکتهای تولیدکنن ــده جه ــت دریاف ــت کارم ــزد  13درص ــدی ب ــرای واردات م ــواد اولی ــه تعهدنام ــه دریاف ــت م ــی
کردنــد.
س ــازندگان تجهی ــزات برق ــی البت ــه مش ــکات پرتع ــدادی ه ــم ب ــا گم ــرک دارن ــد ک ــه واردات کاال دارای س ــاخت داخ ــل ،ع ــدم
ترخیــصکاال بــا ارزدولتــی ،تطویــل فرآینــد ترخیــص کاال ،عــدم تناســب تعرفههــای گمرکــی بــا انــواع تجهیــزات ســاخت داخــل و
وارداتــی و نیــز عــدم ارتبــاط گمــرکات و تشــکلها تنهــا بخشــی از ایــن مشــکات هســتند.
ســندیکای صنعــت بــرق ایــران در یکــی دیگــر از گــزارش هــای تحلیلــی خــود بــه تفصیــل بــه بررســی اهــم چالــش هــا و مشــکات
واحدهــای تولیــدی صنعــت بــرق و راهکارهــای رفــع آنهــا پرداختــه کــه ایجــاد بســترهای تعاملــی بیــن دســتگاههای اجرایــی،
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ایجــاد هماهنگــی در مؤلفههــای موثــر در کســب و کار ســازندگان ،تغییــر در سیاســتها و رویههــای بانکــی ،تغییــر در رویههــای
گمرک ــی و ب ــورس کاال ،ایج ــاد ام ــکان گش ــایش اعتب ــارات اس ــنادی و ضابط ــه من ــد ک ــردن تعدیله ــای ق ــراردادی منصفان ــه
مهمتریــن راهکارهــای پیشــنهادی ایــن تشــکل بــرای حفــظ ظرفیــت هــای ســاخت داخــل صنعــت بــرق محســوب میشــوند.

راهکارهای نجات سازندگان صنعت برق

بــر اســاس تحلیلــی کــه توســط «معاونــت پژوهــش و برنامــه ریــزی ســندیکای صنعــت بــرق ایــران» در خصــوص «چالــش هــای
کلی ــدی واحده ــای تولی ــدی صنع ــت ب ــرق» تهی ــه ش ــده ،ایج ــاد هماهنگ ــی در مؤلفهه ــای موث ــر در کس ــب و کار س ــازندگان از
طری ــق ت ــاش حداکث ــری تمام ــی نهاده ــا و تش ــکلهای مرتب ــط ب ــرای تحق ــق قان ــون حداکث ــر اس ــتفاده از ت ــوان تولی ــد و خدمات ــی
کش ــور و حمای ــت از کاالی ایران ــی و نی ــز حمای ــت هدفمن ــد از محص ــوالت س ــاخت داخ ــل صنع ــت ب ــرق ب ــا مش ــخص ش ــدن
تعر ی ــف دقی ــق س ــاخت داخ ــل ام ــکان پذی ــر خواه ــد ب ــود.
ب ــه عــاوه ایجــاد وحــدت رو یــه در حمایــت از س ــاخت داخ ــل در دول ــت و دس ــتگاه ه ــای اجرایــی ،اصــاح تعرفهه ــای گمرک ــی
ب ــا رویک ــرد حمای ــت واقع ــی از ش ــرکتهای س ــاخت داخ ــل ،ایج ــاد مش ــوقهای هوش ــمند در ارتق ــاء س ــطح کیف ــی محص ــوالت
شــرکتهای ســازنده داخلــی و جلوگیــری از واردات کاالهــای دارای مشــابه داخلــی و عــدم امــکان شــکلگیری رانــت و فســاد از
طریــق شــفافیت اطاعاتــی هــم مــی توانــد در رفــع بحــران هــای موجــود کارســاز واقــع شــود.
همچنیــن بــا توجــه بــه مفغــول مانــدن موضــوع تعدیــل در قراردادهــای خر یــد تجهیــزات و پیمانــکاری صنعــت بــرق هــم بــدون
تردی ــد اجرای ــی ش ــدن دس ــتور العم ــل ه ــا و قوانی ــن موج ــود در خص ــوص تعدی ــل ق ــرارداد ه ــای مش ــمول نوس ــانات ارز و فل ــزات و
ایجــاد وحــدت رو یــه در تعییــن شــاخص هــای مربوطــه بــه منظــور حســن اجــرای دســتورالعمل هــای مابــه التفــاوت ارز و فلــزات
توس ــط کارفرمای ــان دولت ــی ،ب ــه و ی ــژه از مس ــیر س ــازمان برنام ــه و بودج ــه ه ــم م ــی توان ــد اثرگ ــذار واق ــع ش ــود .ب ــه ع ــاوه تغیی ــر در
سیاســتها و رویههــای بانکــی و نیــز تغییــر در رویــه هــای گمرکــی و بــورس کاال هــم از دیگــر راهکارهــای پیــش رو بــرای نجــات
س ــازندگان تجهی ــزات صنع ــت ب ــرق کش ــور اس ــت.

راهبردهای عبور از بحران قراردادی صنعت برق

صنع ــت ب ــرق ب ــه و ی ــژه در ح ــوزه پیمان ــکاری ب ــا چال ــش ه ــای ج ــدی و پرتع ــدادی مواج ــه اس ــت ک ــه بخ ــش قاب ــل توجه ــی از آن
ناشــی از نظــام حقوقــی حاکــم بــر ایــن صنعــت اســت کــه اساســا یکپارچــه ،شــفاف و منصفانــه نیســت و در چنــد محــور اصلــی
نیازمنــد اصــاح جــدی اســت.
گام اول اصــاح ســاختار حقوقــی و قــراردادی صنعــت بــرق تفکیــک حکمرانــی از تصــدی گــری اســت .در حــال حاضــر وزارت
نیــرو بــرای حــل مســائل تصدیگــری و عملیاتــی از اختیــارات حکمرانــی بــه نفــع شــرکت هــای تابعــه اســتفاده میکنــد و رفــع ایــن
نقصــان مســتلزم ایــن اســت کــه بخــش حکمرانــی و مقــررات گــذاری از بخــش عملیاتــی و تصــدی گــری مســتقل شــود .بــه عــاوه
نظــام حقوقــی صنعــت بــرق نیازمنــد نوعــی شــفافیت و یکپارچــه ســازی اســت تــا از هــر گونــه تفســیر و تغییــر اقتضایــی مقــررات
جلوگی ــری ش ــود .همچنی ــن ض ــروری اس ــت ک ــه نظ ــام حکمران ــی ش ــرکتهای ش ــبه دولت ــی (ش ــرکتهای توزی ــع) مش ــخص و
نســبت آن بــا دولــت و بخــش خصوصــی تعییــن شــود.
نکت ــه بس ــیار کلی ــدی دیگ ــری ک ــه بخ ــش خصوص ــی ب ــه ش ــکل ج ــدی آن را پیگی ــری و دنب ــال م ــی کن ــد اج ــرای ق ــرارداد تی ــپ
بیــن دولــت و بخــش خصوصــی اســت .اجرایــی شــدن ایــن راهبــرد در گــرو ایــن اســت کــه بــا کســب نظــر از بخــش خصوصــی
و اصــاح قــرارداد تیــپ ،شــرایط تعدیــل و تمامــی ریســکها در قراردادهــا پیشبینــی و بــه نســبت منصفانــهای ایــن ریســکها
بی ــن طرفی ــن تس ــهیم ش ــود .در قال ــب چنی ــن ق ــراردادی دول ــت مکل ــف خواه ــد ب ــود دی ــون خ ــود ب ــه بخ ــش خصوص ــی صنع ــت
بــرق در طــرح هــای عمرانــی و توســعه ای را از اعتبــارات و منابــع حاصلــه بــا تقبــل خســارت تاخیــر در تادیــه و بــه صــورت نقــدی
پرداخ ــت کن ــد.
نکتــه بســیار کلیــدی دیگــری کــه در خصــوص قراردادهــای صنعــت بــرق مطــرح اســت ،وجــود قریــب بــه هــزار قــرارداد نیمــه تمــام،
باتکلیــف و متوقــف اســت کــه عــدم توجــه بــه آنهــا مــی توانــد بــه یــک بحــران گســترده در ایــن صنعــت بــدل شــود .در شــرایط
حاض ــر مهمتری ــن اق ــدام بررس ــی و غربالگ ــری ای ــن قرارداده ــا و تعیی ــن اولوی ــت آنهاس ــت .ب ــه ای ــن ترتی ــب وزارت نی ــرو م ــی توان ــد
ضمــن خاتمــه قراردادهــای فاقــد اولویــت ،نســبت بــه تعدیــل قیمــت و تامیــن منابــع مالــی پــروژه هــای مهــم اقــدام کنــد.
ب ــه ع ــاوه مداخل ــه مس ــتقیم ش ــورای عال ــی نظ ــام فن ــی و ی ــا تفوی ــض اختی ــارات آن ب ــه وزی ــر نی ــرو ب ــرای ح ــل معض ــل قرارداده ــای
نیمهتم ــام و همچنی ــن همراه ــی دس ــتگاه ه ــای نظارت ــی ب ــا توج ــه ب ــه ش ــرایط دش ــوار حا ک ــم ب ــر اقتص ــاد کش ــور نی ــز در ای ــن مس ــیر
بس ــیار کارس ــاز خواه ــد ب ــود• .
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بر صنعت برق گذشت

سـال  99اگرچـه بـا پیشبینـی کسـری بودجـه هشـت هـزار میلیـارد تومانـی در
صنعـت بـرق شـروع شـد کـه خبـر خوبـی بـرای فعـاالن ایـن صنعـت بـه شـمار
نمیرفـت ،امـا رخدادهایـی کـه در ایـن سـال بـه وقوع پیوسـت ،امیدهـا را برای
بهبود وضعیت صنعت برق بیشتر کرد .کسری بودجه صنعت برق به مفهوم
توقف تعداد بیشتری پروژه بود ولی اباغ مصوبه تامین برق مشترکان صنعتی
از طریق بورس انرژی از یک سو و اجرای طرح امید و رایگان کردن برق بخشی
از مشـترکان کـم مصـرف ،امیدهایـی را دل فعـاالن بخش خصوصـی زنده کرد
تـا گـره کاف سـردرگم اقتصـاد بـرق کـه مدتهاسـت گریبـان ایـن صنعـت را
گرفتـه ،بـاز شـود .اصـاح اقتصاد برق مهمترین خواسـته بخـش خصوصی در
سـالهای اخیر بود که به نظر میرسـد با اعمال برخی سیاسـتها نظیر تامین
بـرق مشـترکان بـزرگ از طریـق بـورس انـرژی ،تشـکیل نهـاد تنظیمگـر و  ،...یـک
گام به سـمت حل این مشـکل برداشـته شـده باشـد.
سـال  ،99سـالی بـا پیشبینـی کسـری بودجـه هشـت هـزار میلیـارد تومانـی
بـرای صنعـت بـرق بـود .مرکـز پژوهشهای مجلس در پژوهشـی بـر روی بودجه
پیشنهادی دولت تخمین زده بود که صنعت برق با این میزان کسری مواجه
خواهـد شـد و ایـن یعنـی بـاز هـم پروژههـای بیشـتری در صنعـت بـرق بـه دلیل

لیالمرگن

نبود منابع مالی دچار مشـکل شـده و نیمهکاره به حال خود رها میشـدند .به
این ترتیب فعاالن بیشتری در بخش خصوصی به دلیل نوسانات ارزی ،مرور
زمـان و خـروج قراردادهایشـان از صرفـه اقتصادی دچار ،مشـکل میشـدند.

تصــویبتهــاتربــدهیهایصنـعتبرق

در سـال  99هـم تکانههـای ارزی بخشـی از پروژههـای صنعـت بـرق را از صرفه
اقتصـادی خـارج کـرد .همـان روزهایـی کـه قیمـت دالر از مـرز  30هـزار تومـان
هـم گذشـت و مطالبـات ایـران بـرای بـرق صادراتی بـه عراق قابل وصـول نبود،
دولـت بـه فکـر چـاره افتـاد .تدبیـر دولـت بـرای جلوگیـری از بـروز مشـکل بـرای
ایـن صنعـت اسـتراتژیک ایـن بود کـه بدهیهای صنعت بـرق را تهاتر کند .به
همیـن خاطـر در جلسـه مـورخ  ۲مهـر مـاه هیئـت وز یـران ،پیشـنهاد وزارت امـور
اقتصادی و دارایی درباره تهاتر مطالبات و بدهیهای تعدادی از شرکتهای
دولتـی بخـش بـرق وزارت نیرو با دولت ،به تصویب رسـید .این تهاتر بدهیها
میتوانسـت روح تـازهای بـه صنعـت بـرق بدمـد .بـر اسـاس مصوبـه هیـات
دولـت ،مطالبـات شـرکتهای دولتـی بخـش بـرق وزارت نیـرو از دولـت بابت
مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده فروش هر کیلو وات ساعت

روزنامهنگار
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بـرق مـورد تاییـد سـازمان حسابرسـی بهعنـوان بـازرس قانونـی در رسـیدگی بـه
صورتهـای مالـی همـان سـال ،بـا بدهی شـرکتهای مذکـور به دولـت (خزانه
داری کل کشـور) بابت طرحهای تملک داراییهای سـرمایهای به بهرهبرداری
رسـیده بخـش بـرق وزارت نیـرو بـه صـورت جمعـی -خرجـی بـه مبلغ حـدود دو
هزار میلیارد تومان تسـویه و سـرمایه شـرکتهای یاد شـده معادل بدهی تسـویه
شـده ناشـی از اجـرای ایـن حکـم افزایـش مییابد.

تجهیزمالیصــــادرکنندگانوســـرمایهگذاران
در سـالی که گذشـت باز هم صدور خدمات فنی و مهندسـی در صنعت آب
و بـرق خـوش درخشـید .رضـا اردکانیـان در آییـن بهرهبـرداری و شـروع عملیات
اجرایی سـه پروژه آب و فاضاب اسـتان تهران در یازدهمین هفته از پویش هر
هفتـه الـف -ب ایـران بیـان کـرد :امسـال سـال پنجـم یـا ششـم اسـت کـه بهطور
متوالـی ،صـادرات خدمـات فنـی و مهندسـی آب و بـرق در صـدر صـادرات
کشـور در ایـن بخـش قـرار دارد.
وزیـر نیـرو بـا اشـاره بـه جایـگاه صنعـت آب و بـرق در صـادرات خدمـات فنـی و
مهندسی گفت :بیش از  ۵۷درصد صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور
مختص صنعت آب و برق اسـت.
در سـال  ،99وزارت نیـرو در راسـتای حفـظ جایـگاه خـود در صـدور خدمـات
فنـی و مهندسـی و کمـک بـه فعـاالن صنعـت آب و بـرق ،تفاهمنامـه تجهیـز
منابـع مالـی بـرای صادرکننـدگان و سـرمایهگذاران صنعـت آب و بـرق را هـم
بـه امضـا رسـاند .ایـن تفاهـم نامـه مشـترک بیـن شـرکت سـاتکاب و صنـدوق
ضمانـت صـادرات ایـران بـا هـدف حمایـت از توسـعه صـادرات غیرنفتـی،
افزایـش سـرمایهگذاری و تامیـن و تجهیـز منابـع مالـی بـرای صادرکننـدگان و
سـرمایهگذاران ایرانـی در حـوزه سـاخت و تهیـه کاالی آب و بـرق و انـرژی کشـور
بـه امضـا رسـید.
هدف این تفاهمنامه اسـتفاده از ظرفیتهای اقتصادی ،پژوهشـی و بازاریابی
طرفین در افزایش ضریب نفوذ خدمات بیمه اعتبار صادراتی و ارتقای شبکه
توزیع خدمات و جذب و نگهداشت مشتریان جدید و فعلی و فرهنگسازی
در ایـن زمینـه بـود .قـرار بـود بـا امضـای ایـن تفاهمنامـه ریسـکهای ناشـی از
صدور خدمات فنی و مهندسـی توسـط صندوق ضمانت صادرات ،پوشش
داده شود.

وعـــــــــدههـــاییبــــــرایایجـــــــاد گشــــــــــایش
وزارت نیـرو در سـال  99هـم بـا مشـکات مالـی زیـادی روبـرو بـود .کمبـود منابـع
مالـی در وزارت نیـرو ناشـی از کسـری سـنواتی بودجـه بـه همـراه نوسـانات نـرخ
ارز و مشـکات ناشـی از آن باعـث شـد کـه مجلـس چندیـن بـار وزیـر نیـرو را
بـرای حـل مشـکل بـرق فـرا بخوانـد .وزیر نیـرو در مرداد ماه امسـال در کمیسـیون
انـرژی مجلـس ،حجـم مطالبـات بخـش خصوصـی صنعـت آب و بـرق از این
وزارتخانـه را حـدود  4۵هـزار میلیـارد تومـان اعـام کـرده بـود کـه ایـن رقـم بعدهـا
بـه  ۵0هـزار میلیـارد تومـان افزایـش یافـت .بعـد از ایـن جلسـات نماینـدگان
کمیسـیون انرژی وعده دادند که تا سـال  ،1401با قوانینی که تصویب خواهند
کـرد ،مطالبـات بخـش خصوصـی از وزارت نیـرو را صفـر خواهنـد کـرد .البتـه در
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اواخـر بهـار هـم مصطفـی رجبـی مشـهدی سـخنگوی صنعـت بـرق وعـده داد
میزان سرمایهگذاری در این صنعت در سال جهش تولید دو برابر خواهد شد.
او گفـت :افزایـش حجـم سـرمایهگذاری در مرحلـه نخسـت بیشـتر بـرای
تامینکننـدگان پروژههـای اصلـی بخـش توزیـع اجـرا میشـود و گشـایش
اعتبـارات اسـنادی نیـز بـرای آن پیشبینـی شـده اسـت.
بـه گفتـه رجبـی مشـهدی حـدود  1۵هـزار میلیـارد تومـان سـرمایهگذاری سـاالنه
در شـبکه بـرق انجـام میشـود امـا میـزان تحقق منابع سـاالنه حدود  ۷تـا  8هزار
میلیـارد تومـان اسـت کـه ایـن مسـئله صنعـت بـرق را ناگزیـر بـه اولویتبنـدی
پروژههـا کـرده اسـت.
او ادامـه داد :رونـد اولویتبنـدی پروژههـا از مبـداء شـرکتهای بـرق منطقـهای
و توزیـع و سـپس بررسـی اولویتهـا بـه لحاظ پایداری شـبکه اصلی در شـرکت
مدیریـت شـبکه وهمچنیـن اولویتبنـدی بـر اسـاس حوزههـای تخصصـی
شـرکت توانیـر اسـت کـه همگـی مبتنـی بـر مطالعـات فنـی و تخصصـی انجـام
میشـود.

ورودنهــــــــــاد تنظـــــــــیمگر بـــهبخــــشبـــــــرق
اعضـای دولـت بـا هـدف جلوگیـری از ایجـاد انحصـار طبیعـی در بخش بـرق و
در اجـرای قانـون اجـرای سیاسـتهای کلـی اصـل ( )44قانون اساسـی ،الیحه
«تأسـیس نهـاد مسـتقل تنظیمگـر بخـش بـرق» را در خـرداد مـاه سـال  99بـه
تصویـب رسـاندند.
ایـن الیحـه در جلسـه هیـات دولـت بـه تصویـب رسـید .مطابـق ایـن الیحـه،
دبیرخانـه ایـن نهـاد بـا اسـتفاده از ظرفیتهـای موجـود ،بـدون گسـترش
تشـکیات جدیـد ،تشـکیل و در وزارت نیـرو اسـتقرار مییابـد .همچنیـن،
اساسـنامه نهـاد مـورد اشـاره ،بـه پیشـنهاد شـورای رقابـت بـه تصویـب هیـات
وزیـران میرسـد.

بــرقامـــیدونگــرانیهـــایبخشخصـــوصی
در سـال  ،99ایـده بـرق امیـد در وزارت نیـرو کلیـد خـورد .ایـن وزارتخانه تصمیم
گرفـت تعرفـه بـرق بخشـی از مشـترکان خانگـی کـه در گـروه کـم مصرفهـا
قـرار میگیـرد را صفـر کنـد .ایـن ایـده در تیرمـاه توسـط وزارت نیـرو مطـرح و در
نهایـت در آبـان اجرایـی شـد .بـر اسـاس اعـام رئیـس جمهـور و وزیـر نیـرو ،قـرار
بـود بـا اجـرای طـرح برق امید 30 ،میلیون خانـوار از نعمت برق مجانی برخوردار
شـوند .این طرح به گفته مسـئوالن وزارت نیرو با هدف تشـویق مصرف کننده
بخـش خانگـی بـه صرفهجویـی در صنعـت بـرق اجـرا شـد امـا هنـوز هـم دربـاره
تبعات مالی آن برای صنعت برق ،اطاعات دقیقی در دسـترس نیسـت .زیرا
بـا صفـر اعـام شـدن تعرفـه بخشـی از مشـترکان خانگـی ،درآمدهـای صنعـت
بـرق هـم کاهـش مییابـد و بـه ایـن ترتیـب ،بـاز هـم پروژههـای بیشـتری متوقـف
شـده و اجـرای آنهـا بـه لیسـت اولویتبندیهـای وزارت نیـرو خواهد پیوسـت.
آن طـور کـه مصطفـی رجبـی مشـهدی اعـام کـرده اسـت ،طـرح بـرق امیـد در
ابتـدای اجـرا ،هـزار میلیـارد تومـان درآمدهـای وزارت نیـرو را کاهـش میدهد اما
در دراز مـدت از محـل کاهـش نیـاز بـه سـرمایهگذاری بـرای تولیـد بـرق بیشـتر و
پاسـخگویی بـه نیـاز مشـترکان جدیـد ،ایـن هزینـه جبـران خواهد شـد.

اجرای طرح برق رایگان این امیدواری را در دل فعاالن بخش خصوصی ایجاد
کرد که دولت یک گام به سمت واقعیتر کردن قیمت برق حرکت کند .زیرا با
اجـرای چنیـن طرحـی تـاش دولـت بـه حمایـت و ارائه یارانه به اقشـار کـم درآمد
جامعـه معطـوف میشـود و احتمـاال واقعی شـدن قیمت بـرق و خروج صنعت
از مشـکات فعلی راحتتر انجام خواهد شـد.

خـــــــروجخـــــــریدبـــــــــرقازانحصــــــــاردولــــت
اگـر چـه اجـرای طـرح بـرق امیـد تنهـا نقطـه امیـدواری بـرای بخش خصوصـی در
راسـتای واقعـی کـردن قیمـت بـرق نبـود اما بـا اباغ مصوبـه تامین برق مشـترکان
صنعتـی از طریـق بـورس انـرژی ،ایـن امیدهـا اندکـی تقویت شـد.
بـر اسـاس ایـن اباغیـه ،تمـام مشـترکان صنعتـی بـرق بـا قـدرت بـاالی پنـج
مگاوات ،موظف به تامین انرژی الکتریکی مورد نیاز خود از طریق قراردادهای
دو جانبـه و یـا سـایر روشهـای متـداول در بـورس انـرژی شـدند .بـه ایـن ترتیـب
بـرق از انحصـار دولـت خارجـی میشـد .بر اسـاس مصوبـه  1۶مهـر  1399هیات
وزیـران ،دولـت بـه منظـور ایجـاد چرخـه اقتصـادی مناسـب در صنعـت بـرق،
تشـکیل بـازار رقابتـی و بـاال بـردن راندمـان تولیـد ،ایجـاد توسـعه پایـدار صنعـت
بـرق کشـور و امنیـت عرضـه بـرق ،تمـام مشـترکان صنعتـی بـرق بـا قـدرت باالی
پنـج مـگاوات را موظـف بـه تأمیـن انـرژی الکتریکـی مـورد نیـاز خـود از طریـق
قراردادهـای دو جانبـه و یـا سـایر روشهـای متـداول در بـورس انـرژی کـرد.
در این مصوبه دولت ،وزارت نیرو و بورس انرژی موظف شدند زیرساختهای
الزم را بـرای تأمیـن بـرق سـایر مشـترکان (از جملـه مشـترکان تجـاری بـاالی ۵
مـگاوات) از طریـق قراردادهـای دو جانبـه یـا روشهـای متـداول بـورس انـرژی
فراهـم کـرده بـه گونـهای کـه براسـاس یـک برنامـه زمانبنـدی شـده ،طی دو سـال
آینـده تمـام مشـترکان بـاالی یـک مـگاوات مشـمول ایـن موضـوع شـوند.
همچنیـن در مـواردی کـه تامیـن بـرق مصـارف مـازاد بـر الگـوی مصـرف (بـه
تشـخیص وزارت نیـرو) از مصـارف کمتـر از الگـو قابـل تفکیـک باشـد ،مصـرف
مـازاد بـر الگـو از طریـق سـاز و کار مصـوب تامیـن خواهـد شـد .ایـن اقـدام گامـی
در راسـتای واقعـی سـازی قیمـت بـرق بـه شـمار میآیـد و سـبب خواهـد شـد
کـه مشـکل اقتصـاد صنعـت بـرق کـه سالهاسـت گریبـان ایـن بخـش را گرفتـه
اسـت ،حـل شـود.

اصـــــــــــــــالحآیــیــــــننـــــامـــــــهمـنــاقصــــــــــــات

بخـش خصوصـی کـه در قالـب مناقصـه و مزایـده پروژههـای خـود را از تنهـا
پیمانـکار ایـن صنعـت یعنـی وزارت نیـرو دریافـت میکنـد ،فعـاالن ایـن بخش
همـواره ایراداتـی را بـه نحـوه برگـزاری مناقصههـا و مزایدههـای برگـزار شـده از
سـوی وزارت نیـرو وارد میدانسـتند و تـاش میکردنـد کـه مشـکات مربـوط بـه
مناقصات را حل کنند .سرانجام در سال  99آیـیننـامه اجـرایی قانـون برگزاری
مناقصـات اصـاح شـد .وزارت نیـرو بـه منظـور حفـظ و امـکان اسـتفاده بهینـه
از تـوان و ظرفیـت پیمانـکاری کشـور ،پیشـنهاد اصـاح آییـن نامـه اجرایـی بنـد
(ج) مـاده ( )1۲قانـون برگـزاری مناقصات ،موضوع ضوابط ،موازین و معیارهای
ارزیابـی کیفـی مناقصهگـران را جهـت سـیر مراحـل تصمیم گیری به کمیسـیون
اقتصـاد هیـات دولـت در سـالی کـه پشـت سـر گذاشـتیم ،ارائـه کـرده اسـت.

دلیـل اقـدام وزارت نیـرو بـرای اصـاح آییننامـه مناقصـات ایـن بـود کـه در بنـد
(الـف) مـاده ( ،)1۷بنـد (پ) مـاده ( ،)18بند (الف) مـاده ( )19و بند (پ) ماده
( )۲1ایـن آییننامـه بـه ترتیـب معیارهـای ارزیابـی تجربـه پیمانـکاران بـر اسـاس
اطاعـات مربـوط بـه تعـداد و نـوع کارهـای مشـابه اجرایـی برگـزاری مناقصـات
انجامشـده در رشـته و زمینـه کار در پنـج سـال گذشـته ،ارزیابـی حسنسـابقه
در کارهـای قبلـی بـر اسـاس میانگیـن امتیـاز ارزیابـی کارفرمایـان کارهـای قبلـی
در پنـج سـال گذشـته ،ارزیابـی تـوان مالـی پیمانـکاران بـر اسـاس اطاعـات
حداکثـر پنـج سـال گذشـته و ارزیابـی تـوان فنـی و برنامهریـزی بـر اسـاس سـوابق
پنـج سـال گذشـته پیمانـکار ،تعییـن میشـود .ایـن مسـئله سـبب میشـد بـا
توجـه بـه وضعیـت حاکم بر کشـور ،حتی پیمانـکاران بزرگ هـم نتوانند فعالیت
مناسـبی در طـی پنـج سـال داشـته باشـند و وزارت نیـرو مجبـور میشـد طبـق
قانـون مناقصـات آنهـا را از جریـان شـرکت در مناقصـه کنـار بگـذارد .بـه همیـن
دلیـل ایـن وزارتخانـه پیشـنهاد کـرد ،مـا ک عمل قانـون مناقصـات ،فعالیت 10
سـال اخیـر شـرکتهای فعـال در بخـش خصوصـی باشـد.

صنعـــــــــــــــتبــــــــــــــــــــــــــــــرق و کـــــرونـــــــــــــــــــــــا
شـاید بتوان گفت کرونا مهمترین پدیدهای بود که در سـال  ،99صنعت برق با
آن مواجـه بـود .صنعـت بـرق هم ماننـد دیگر بخشهای اقتصادی از شـیوع این
ویروس در سراسر جهان دچار خسارت و آسیب شد به همین دلیل سندیکای
برق به بررسـی اثرات شـیوع این بیماری بر صنعت برق پرداخت .بر اسـاس این
مطالعه ،با شیوع کرونا شرایط اقتصادی بنگاههای زنجیره تامین صنعت برق
شـامل پیمانکاران ،مشـاوران و سـازندگان و تامینکنندگان تجهیزات ،به دلیل
عـدم پرداخـت بـه موقع مطالبات به شـدت بحرانی بوده و شـیوع بیمـاری کرونا
کـه محدودیـت و توقـف فعالیتهای متعـارف جامعه را در پی داشـته ،بیش از
پیش این صنعت را آسـیبپذیر کرده اسـت.
بـر اسـاس ارزیابیهـای انجـام شـده ،زیـان وارده بـه صنعـت بـرق از محـل
پروژههـای صنعـت احـداث حـدود  3هـزار میلیـارد تومـان و خسـارات تحمیـل
شـده بـه شـرکتهای تولیـدی زنجیـره تامیـن حـدود هـزار میلیـارد تومـان بـرآورد
شده است .همچنین پیشبینی شده که این صنعت از محل توقف واردات
تجهیـزات و مـواد اولیـه  ۲0میلیـون دالر زیـان از دسـت رفتـه و بـه دلیـل توقـف
صـادرات حـدود  10میلیـون دالر سـود از رفتـه خواهـد داشـت.
عـاوه بـر ایـن خسـارات ناپایـداری شـبکه و افزایـش احتمـال بـروز خاموشـی
در کنـار تشـدید مشـکات نقدینگـی و شـدت زنجیـره بدهیهـا هـم از دیگـر
پیامدهـای منفـی شـیوع بیمـاری کرونـا اسـت.
به همین منظور سـندیکا عاوه بر دو راهبرد کلیدی شـامل تسـریع در پرداخت
مطالبات شرکتهای زنجیره تامین صنعت برق که رقمی بالغ بر  1000میلیارد
تومان برآورده شـده و نیز اباغ شـرایط فوقالعاده و برقراری تنفس در قراردادهای
جاری ،راهکارهای دیگری نظیر ارائه تسهیات ویژه در پرداخت دیون بانکی،
وجـوه مالیاتـی و بیمـه تامیـن اجتماعـی ،پرداخـت کمـک هزینـه صیانـت از
اشـتغال در صنعـت بـرق و  ...را نیـز بـه منظـور جلوگیـری از ایجـاد آسـیبهای
جبرانناپذیـر بـرای فعـاالن ایـن صنعت ،مطرح کـرد• .
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گرفتگیهایبرق
ارز
تالطمات
در
در تالطمات ارز

تاطمات ارزی ،به عنوان یکی از مهمترین و موثرترین رخدادهای سالهای
اخیـر ،تاثیراتـی غیرقابـل چشـم پوشـی بـر اقتصاد کشـور داشـته اسـت .در این
میـان امـا سـهم صنایـع زیرسـاختی بـا قراردادهایـی که عمدتـا در قالـب B۲G
 ))Business-to-governmentاز پیامدهـا و عـوارض ایـن جهـش ارزی بسـیار
بیشـتر از حـد تصـور بود .چرا که از یک سـو عمـده قراردادهای فیمابین دولت
و بخـش خصوصـی فاقـد ابزارهـای الزم بـرای پوشـش خسـارات ناشـی از
نوسـانات شـدید اقتصـادی اسـت و از سـوی دیگـر عـدم موازنـه میـان طرفیـن
معاملـه و قـرار گرفتـن فعـاالن بخـش خصوصـی در موضعـی ضعیـف تـر از
کارفرمایـان دولتـی ،معمـوال زمینـه را بـرای تحمیـل خسـارات و هزینـه هـای
ناشـی از این نوسـانات به پیمانکار و یا سـازنده فراهم می کند .به این ترتیب
در غالـب مـوارد ،بـا وجـود اینکـه بخـش خصوصـی کنترلـی بـر رخدادهـای
اقتصاد کان کشـور ندارد اما ناگزیر اسـت هزینه های ناشـی از آن را متحمل
شود.
درسـت بـه همیـن دلیـل صنعت برق در طول سـال های پـس از اولین جهش
ارزی چشـمگیر ،بـا صدهـا قـرارداد متوقـف مواجـه شـد کـه بخشـی از آنهـا تـا
همیـن امـروز هـم باتکلیـف و حـل نشـده باقـی مانـده و پرونـده گروهـی نیـز بـا
فسـخ و ضبـط ضمانـت نامـه بسـته شـد .پـس از آن وقـوع دومیـن شـوک ارزی
بـزرگ در سـال  ،9۷انـدک تـوان باقیمانده در شـرکت های سـازنده ،پیمانکار،
مشـاور و تامیـن کننـده را کـه بیـش از  80درصـد آنهـا بخـش خصوصی واقعی
بـوده و بـدون اتـکا بـه هیـچ نهـاد عمومـی یا نیمـه دولتی فعالیت می کننـد ،از
میـان برد.
مسـاله اینجاسـت کـه میـزان تاثیرپذیـری صنعـت بـرق از نوسـانات ارزی،
سـال هـا در سـایه تعبیـر نادرسـت مرسـوم از خودکفایـی و همچنیـن تثبیـت
تکلیفی نرخ ارز ،به دسـت فراموشـی سـپرده شـده بود .در حقیقت تا سـال ها
خودکفایـی صنعـت بـرق بـه معنـای بی نیازی اش به ارز تفسـیر و تعبیر شـده
بـود ،بـه همیـن دلیـل در طـول یـک دهـه اخیـر تمرکـز بخـش خصوصـی بیـش
از هـر چیـز بـر تعییـن میـزان دقیـق ارز بـری صنعـت بـرق بـه و یـژه در حـوزه مـواد
اولیـه ،قطعـات واسـطه ای و تجهیزاتـی بـود کـه سـاخت آنهـا در داخـل صرفـه
اقتصـادی نـدارد.
از طرفـی نـرخ فلـزات اساسـی مـورد نیـاز ایـن صنعـت نظیـر مـس ،آلومینیـوم،
روی ،فـوالد و حتـی آهـن آالت بـر اسـاس نـرخ اعامـی بـورس هـای خارجـی و
نـرخ دالر در بـورس ایـران تعییـن قیمت می شـوند که ایـن خود اثری مضاعف
بـر قیمـت تمـام شـده کاالهـای مرتبـط بـا آنهـا را دارد .لـذا بـه جـرات مـی تـوان
گفـت کـه میـزان ارز بـری قراردادهای صنعت برق بین  ۵0تـا  80درصد و میزان
متوسـط تأثیـر قیمـت فلـزات اساسـی در هزینـه قراردادهـا  43درصد اسـت.
بـه هـر حـال نگـرش نادرسـت حا کـم در خصـوص خودکفایـی ،سـبب شـد تـا
وقوع اولین جهش ارزی چشمگیر در سال های  91تا  9۲رخ دهد ،قراردادهای
صنعـت بـرق را در شـوک فـرو بـرده و اولیـن مـوج مخـرب پروژه هـای نیمه تمام
ایـن صنعـت زیرسـاختی را ایجـاد کنـد .بـه فاصلـه چند سـال دومین جهش
ارزی در سال  ،9۷علیرغم باتکلیف ماندن قراردادهای متوقف سال های
گذشـته ،بـر تعـداد پـروژه هـای نیمـه تمـام صنعـت بـرق افـزود .سـال  99امـا بـا
افزایش  4تا  ۵برابری قیمت ارز و همزمانی آن با شـیوع گسـترده بیماری کرونا
و محدودیـت هـا و پیامدهـای اقتصـادی ناشـی از آن ،تیـر خاصـی بـر پیکـره

قراردادهـای صنعت بـرق بود.
ایـن سـطح از تاثیرگـذاری نوسـانات بـر شـرایط صنعـت بـرق بیـش از هـر چیـز
ناشـی از ایـن اسـت کـه قراردادهـای صنعـت بـرق عمدتـا زمـان بـر و طوالنـی
مـدت هسـتند .لـذا پیـش بینـی قیمتـی کـه در یـک دوره زمانـی مشـخص
و بـا پیـش بینـی ریسـک هـای معمـول اقتصـادی در یـک مناقصـه صـورت
گرفته ،قاعدتا پاسـخگوی یک نوسـان چند برابری یا رخدادهایی نظیر شـیوع
بیمـاری کرونـا و هزینـه هـای ناشـی از آن نیسـت .در چنیـن شـرایطی قاعدتـا
یـا بایـد قراردادهـا هوشـمندی الزم را بـرای جبـران و توز یـع عادالنـه ریسـک ها و
هزینـه هـای ناشـی از آن بیـن طرفیـن قـرارداد داشـته باشـند و یـا کارفرمـا با اتکا
بـه ابزارهـای قانونـی موجـود و یـا بـا خلـق راهکارهـای حقوقـی و قانونـی جدید،
تـا انـدازه ای ریسـک هـای ناشـی از نوسـانات غیرقابـل کنتـرل ارز را مدیر یـت
و کنتـرل کنـد.
در صنعـت بـرق امـا هیـچ یـک از ایـن دو اقـدام ،انجـام نشـده اسـت .در
حقیقـت ایـن صنعـت از یـک سـو بـا قراردادهـای یکطرفـه ای مواجـه اسـت
کـه بـه صـورت خـودکار و آ گاهانـه عمـده ریسـک هـای قـراردادی را بـه سـمت
بخش خصوصی سوق می دهد و وزارت نیرو ،توانیر و شرکت های تابعه اش
تا امروز برای تغییر ساختار کلی آن و حاکم کردن یک قرارداد تیپ منصفانه
و عادالنه در این صنعت همراهی چندانی با بخش خصوصی نداشته اند.
از سـوی دیگـر هـم ایـن وزارتخانـه و عمـده شـرکت هـای کارفرمایـی صنعـت
بـرق ،یـا اراده ای بـرای تعییـن تکلیـف قراردادهـای متوقـف ناشـی از جهـش
ارزی ندارند و یا اساسا جسارت تصمیم گیری ،استفاده از بسترهای قانونی
موجـود و یـا ارائـه راهکارهـای حقوقـی بـرای برون رفـت از این شـرایط را ندارند.
نبود جسـارت و شـجاعت حل مسـاله و تصمیم گیری صریح و شفاف برای
قراردادهـای متوقـف صنعـت بـرق و چـاره اندیشـی بـرای جبـران خسـارات
ناشـی از تاطمـات ارزی در کنـار قراردادهـای یکسـویه ای کـه هیـچ اراده ای
برای تغییر سـاختاری آنها وجود ندارد ،ریشـه های اصلی افت ظرفیت های
گسـترده ایـن صنعت اسـت.
بـی گمـان فراهـم آوردن شـرایط گـذار از رکـود تورمـی بـه جهـش تولیـد ،ایجـاد
اشـتغال ،گسـترش فنآوریهـای روزآمـد و تحقـق رونـق اقتصـادی ،نیازمنـد
اقداماتـی در سـطح کان اقتصـاد کشـور اسـت .در ایـن میـان دسـتهبندی
پروژههـای جـاری صنعـت بـرق ،تعییـن اولویـت خاتمـه در سـال  99و یـا
پروژههـای بـا اهمیـت ملـی تـا سـال  1400و نیـز تأمیـن نقدینگـی و تمهیـد
شـرایط مورد نیاز با رویکرد اسـتفاده حدا کثری از توان داخلی کشـور یکی
از کلیـدی تریـن و اثربخـش تریـن امکانـات ممکن اسـت .همچنیـن صدور
مجوز الزم برای دسـتگاههای اجرائی به منظور اخذ تصمیمات مدیریتی در
خصوص کلیه عوامل موثر بر پروژههای جاری از قبیل نوسان ارزی ،تحریم،
تکنولوژی و تجهیزات خارجی و همچنین «محدودیت و سـختی» ناشـی از
کرونا هم از اهمیت بسزایی در حل بحران های کنونی این صنعت برخوردار
است.
البتـه اجرایـی شـدن ایـن پیشـنهادات و عـدم تکـرار بحـران کنونـی همـان دو
راه حلـی را دارد کـه پیشـتر هـم در ایـن نگاشـت بـه آنهـا اشـاره شـد ،قـرارداد
تیپ هوشـمند و منصفانه و همچنین مدیران جسـور و شـجاعی که قادر به
تصمیـم گیـری در شـرایط بحرانـی باشـند• .
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وقتـی سـخن از اقتصـاد بـه میـان مـی آیـد در
تعر یـف آن ،بـه علـم تخصیـص بهینـه منابـع
محـدود بـه خواسـتههای نامحـدود اشـاره
میشـود کـه بـا تکیـه بـر آن ،دامنـه وسـیعی از
فعالیـت هـای بهـم پیوسـته تولیـدی و مصرفـی
بـه تعییـن چگونگـی ایـن منابـع محـدود و
کمیـاب کمـک مـی رسـانند لـذا تخصیـص
بهینـه و همچنیـن محـدود بـودن منابـع ،دو
شـاخص کلیدی در شـکل گیری علم اقتصاد
هسـتند .منابـع محـدود در هـر کشـوری در
مقابـل خواسـته های متعدد و تقاضـای وافر قرار
مـی گیرنـد و تفـاوت کشـورها در عرصـه توسـعه
اقتصادی به مدیریت صحیح منابع و هدایت
هوشـمندانه و هدفمنـد آن در مسـیر پوشـش
تقاضا بر می شود بنابراین در وهله اول ،ارزیابی
از میـزان منابـع موجـود قابـل تخصیـص ،امـری
ضـروری بنظـر میرسـد اما آنچـه در ایـن ارزیابی
حائـز اهمیـت به نظر می رسـد ،تعریف و دسـته
بنـدی منابـع اسـت.
منابـع از منظـر علـم اقتصـاد بـه دو بخـش
اقتصـادی و غیراقتصـادی تقسـیم مـی شـوند.
منابـع اقتصـادی بـه بخشـی اطـاق مـی شـود
کـه بـه دلیـل محدودیـت و کمیـاب بـودن ،قابـل
قیمـت گـذاری اسـت حـال انکـه مـراد از منابـع
غیراقتصادی ،بخش دیگری است که با توجه
بـه فراوانـی آن رایـگان بـوده و نیازمنـد تعییـن
قیمـت نیسـت و بـه دلیـل وفـور و دسترسـی
نامحـدود ،متقاضـی بـه هـر میـزان کـه تمایـل
داشـته باشـد آنهـا را بـدون پرداخـت هزینـه
مصـرف مـی کنـد و بـه همیـن دلیـل ایـن دسـته
از منابـع در معـادالت اقتصـادی محاسـبه
نمیشـوند .از ایـن رو تشـخیص صحیـح در
ارزیابـی و دسـته بنـدی منابـع یـک کشـور بـه
اقتصـادی و غیراقتصـادی و تخصیـص بهینـه
منابـع اقتصـادی در راسـتای اهـداف و برنامـه
های کان به مثابه برداشتن گام های بنیادین
در مسـیر رشـد و توسـعه تلقی می شـود و این امر
در واقـع ترجیـع بنـد اصلـی علـم اقتصـاد اسـت
یعنـی حداکثـر سـتاده از داده معیـن یـا بعبارتـی
حداکثـر اسـتفاده از منابـع محـدود در جهـت
تحقـق اهـداف تعر یـف شـده اسـت.

اگر به تعاریف اقتصادی بازگردیم علی القاعده
بـرق نیـز همچون هـر کاالی دیگری قیمت تمام
شـده ای متشـکل از نهـاده هـای تولیـد دارد و به
لحـاظ اینکه از قابلیـت ارزش گـذاری برخوردار
اسـت در نتیجـه یـک منبـع اقتصـادی به شـمار
مـی رود ،کمااینکـه در دنیـا نیـز بـه همین ترتیب
اسـت .لیکـن بهنظـر مـی رسـد در کشـورمان
ایـران ،سـهولت دسترسـی بـه بـرق پایـدار حتـی
در اقصـی نقـاط شـهری و روسـتایی ،ایـن انـرژی
بااهمیـت را از کانـون توجـه خـارج کـرده و بـه
همیـن دلیـل ارزش گـذاری درسـتی متناسـب
بـا مولفـه هـای اقتصـادی از آن بهعمـل نمـی آید
و اینطور اسـتنباط می شـود که در بخش منابع
غیراقتصـادی دسـته بنـدی شـده اسـت.
ایـران بعنـوان قـدرت برتـر تولیـد بـرق در منطقـه
و دارنـده ذخایـر فـراوان گاز و نفـت ،در زمـره
کشـورهای تأثیرگـذار در موازنـه جهانـی انـرژی
قـرار دارد منتهـا کثـرت منابـع منجـر بـه قرائـت
دوگانـه از اقتصـاد انـرژی شـده بهو یـژه در بخـش
بـرق کـه در طـرف تقاضـا از آن تعبیـر خدمـات
ً
ً
فراگیـر نسـبتا و در پـاره ای مـوارد مطلقـا رایـگان
پدیـد آمـده امـا در پشـت صحنه یعنـی در طرف
عرضـه بـا یـک صنعـت تمـام عیـار بـا فـراز و
فرودهای معمول مواجهیم که محدودیتهای
مختـص خـود را داشـته و همچـون هـر فرآینـد
اقتصـادی دیگـر متاثـر از جر یـان نقدینگـی و
تـوازن هزینـه و درآمد اسـت .به گونـه ای که ورود
هـر مولفـه برهمزننده ایـن توازن ،بالطبـع ناترازی
و اختـاالت اقتصـادی را در پـی دارد.
بـا مـروری بـر تاریخ در می یابیم که برق در فرآیند
صنعتی شدن مسیری پر پیچ وخم را طی کرده
و با گذر از موانع عدیده ،امروز با عمق سـاخت
داخـل بـاال و طایـه داری صـادرات خدمـات
فنـی و مهندسـی و تجهیـزات با تکنولـوژی برتر،
جایـگاه صنعتـی پیشـرو و قابـل اتـکاء در کشـور
را بـه خـود اختصاص داده اسـت .در تـداوم این
مسـیر صعـب ،چـه دسـتاوردی باال تـر از تأمیـن
رفـاه آحـاد مـردم جامعـه بـه واسـطه برخـورداری
از انـرژی بـرق پایـدار در اقصـی نقـاط کشـور بـا
قدرت سـرانه نصب شـده یـک هزار وات بـه ازاء
هـر ایرانـی کـه البته محصـول معاضدت بخش

خصوصـی ایـن صنعـت بـا وزارت نیرو در سـایه
عزمی راسـخ و تاشـی بی وقفه در مسـیر آبادانی
و سـازندگی کشـور اسـت.
لیکـن قـدر مسـلم ،صیانـت از ایـن صنعـت
زیربنایـی مسـتلزم اهتمـام جـدی همـه عوامـل
ذیربـط در جهـت مرتفـع کـردن چالـش هـا علی
الخصـوص در سـرلوحه آن ،اقتصـاد ناتـراز
بـرق اسـت کـه صاحـب نظـران از آن بهعنـوان
علتالعلـل مشـکات در ایـن صنعـت یـاد
ً
میکننـد و ایـن ناموازنه منابع و مصـارف ،عما
سرمایه گذاری در صنعتی را تحت الشعاع قرار
داده کـه بـه نقدینگـی معتنابهـی جهـت حفـظ
کیفیـت و پایـداری شـبکه بـه منظـور تثبیـت
ً
شـرایط موجـود ایضـا پوشـش طـرف تقاضـا بـا
توجـه بـه نـرخ رشـد مصـرف نیازمنـد اسـت.
بـه همیـن دلیـل قانـون گـذار در خصـوص مـورد
اخیرالذکـر احـداث سـالی پنـج هـزار مـگاوات
نیـروگاه جدیـد را در برنامـه ششـم توسـعه در نظـر
گرفتـه اسـت کـه همـراه بـا توسـعه شـبکههای
انتقـال و توز یـع متناظـر آن در کنـار سـایر
اقدامـات ضـروری از جملـه کاهـش تلفـات
شـبکه ،افزایـش راندمـان نیـروگاه هـای موجـود،
بهینهسـازی مصرف ،هوشمندسـازی شـبکه،
توسـعه انـرژی هـای تجدیدپذیـر ،نگهـداری و
نوسـازی تجهیـزات مسـتلزم تخصیص هـزاران
هزار میلیارد تومان نقدینگی است .ولی کمبود
منابـع مالـی ناشـی از اقتصاد ناتـراز برق به مثابه
پاشـنه آشـیل عمـل کـرده و بـر صعوبـت تحقـق
اهـداف و برنامههـای توسـعه ای ایـن صنعـت
افـزوده اسـت.
چـرا کـه منابـع مالی حکـم سـوخت الزم جهت
به حرکت درآمدن موتور توسـعه کشـور را داشـته
و هرگونه ابهام در تأمین و تخصیص بهنگام آن
منجـر بـه بیشـتر شـدن فاصلـه بـا اهـداف تبیین
شـده بلندمـدت و الجـرم روی آوردن بـه امورات
مقطعی در مسـیر رفع مشـکات روزمره میشود
کـه آفـت جزیـی نگـری در اجـرای برنامههـای
کان بـه عـوض دوراندیشـی و جامـع نگـری
ناشـی از عـوارض کمبود منابع را به دنبـال دارد.
در سـمت دیگـر ماجـرا امـا بخـش خصوصـی
قـرار گرفتـه کـه علـی رغـم تـاش بیدر یـغ و

همراهـی مسـتمر و الینقطـع در مسـیر کسـب
جایـگاه کنونـی صنعـت بـرق کشـور ،امـروز بـا
مشـکات عدیـده ای چـون افـول بـازار کسـب
و کار ،انباشـت مطالبـات و کاهـش ضـرب
آهنـگ تولیـد و صـادرات دسـت بـه گریبـان
بـوده و علیرغـم جدالی سـخت با نظـام بانکی،
بیمـه تأمیـن اجتماعـی و اداره دارایـی ،با تهدید
فسـخ قراردادهـا و ضبـط تضامیـن نیـز مواجـه
ً
اسـت ،دور تسلسـلی کـه عمـا همـه بازیگـران
ایـن میـدان با آن دسـت به گریبان بـوده و هرچه
بیشـتر میجوینـد کمتـر مـی یابنـد.
قدرمسـلم اصـاح سـاختار اقتصـادی صنعت
بـرق مسـتلزم بازنگـری در فراینـد منابـع و
مصـارف خواهـد بـود در حالیکـه وضعیـت
کنونـی حاکـی از پیشـی گرفتـن روزافـزون هزینـه
هـا نسـبت بـه درآمـد اسـت و ایـن ناموازنـه آثـار و
تبعات نامطلوبی را برای این صنعت به دنبال
داشـته اسـت .حرکـت بـر مـدار واقعیسـازی
قیمتهـا در بسـتر نظـام عرضـه و تقاضـا،
نسـخه رهایـی از گـرداب اقتصـاد ناتـراز بـرق
قلمـداد مـی شـود کـه پیـش نیـاز آن احتـراز
از فراینـد قیمتگـذاری تکلیفـی و تغییـر مسـیر
بـه سـوی اسـتقرار نهـاد تنظیـم بـازار بـرق و
وا گـذاری مسـتقیم مجموعـه فعالیـت هـا بـه
عرضهکننـدگان و مصرفکننـدگان اسـت.
ایـن اقـدام نـه تنهـا گام برداشـتن در راسـتای
سیاست های کلی اصل  44محسوب میشود
بلکـه منجـر بـه ایجـاد تـوازن در معادلـه هزینـه و
درآمـد خواهـد شـد کـه جهشـی مهـم در بهبـود
شـرایط و اصـاح سـاختار اقتصـادی صنعـت
بـرق را رقـم مـی زنـد .در غیـر ایـن صـورت ،اداره
ایـن صنعـت زیربنایـی بـا عمق سـاخت داخل
بـاال و پیشـرو در عرصـه صـادرات تجهیـزات و
خدمـات فنـی و مهندسـی بـا اسـتمرار شـرایط
کنونـی کـه نـرخ تولیـد آن مبتنـی بـر سـازوکار بـازار
اسـت در عیـن حالیکـه قیمـت فـروش آن بـه
صـورت دسـتوری تعیین می-شـود تحـت تأثیر
غلبه هزینه بر درآمد ناشـی از اقتصاد نامتوازن،
در ادامـه راه بـا معضـات بیشـتری مواجـه شـده
و بـه مثابـه یـک منبـع غیراقتصـادی بـا آن رفتـار
خواهـد شـد•.

صفحه

20

صفحه

زمستان  ،99دوره جدید

زمستان  ،99دوره جدید

21

کارنامه 99

یادداشت

سال سخت }
{ ِ

سال سخت }
{ ِ

مدلمفهومیبرای
سیاستگذاریمیزانبهینهیارانهبرق

پارادوکس
یارانهبرق
علیرضا اسدی

صنعـت بـرق ایـران بزرگتریـن بخـش یارانهای انـرژی در جهان اسـت؛ بنابر گـزارش آژانس بین المللی
انـرژی ( 4۶ )IEAدرصـد کل یارانـهای کـه در جهـان بـرای بـرق پرداخـت میشـود مربـوط بـه صنعـت
بـرق ایـران اسـت و سـایر کشـورها مجموعـا  ۵4درصـد کل یارانـهای کـه بـرای بـرق پرداخـت میشـود
را بـه خـود اختصـاص مـی دهنـد .مثـا روسـیه بـا  14۵میلیـون نفر جمعیـت  13میلیـارد دالر ،چین با
 1.4میلیـارد نفـر جمعیـت  1۲میلیـارد دالر و ایـران بـا  80میلیـون نفـر جمعیـت  ۵1میلیـارد دالر یارانـه
بـرق میدهـد .بـر اسـاس ایـن گـزارش در سـال  ۲019در جهان  31۷میلیـارد دالر یارانه انـرژی پرداخت
شـده اسـت که ایران با  8۶میلیارد دالر رتبه اول اسـت و از مجموع یارانه پرداختی ،حدود  ۶0درصد
بصـورت یارانـه بـرق میباشـد کـه تقریبـا برابـر  11درصـد تولید ناخالص داخلی اسـت (شـکل .)1
گذشـته از ایـن کـه مقادیـر ارائـه شـده در ایـن گـزارش چـه میـزان دقـت دارد و اینکـه مبنـای محاسـبه
چه بوده اسـت ،این مسـاله که حوزه برق در ایران بیشـترین میزان یارانه را به مردم پرداخت میکند،
جـای انـکار نـدارد .حال اگر مبنای سیاسـتگذاری برای پرداخت یارانه انـرژی را افزایش رفاه جامعه
در نظـر بگیریـم ،بایـد انتظـار داشـت کـه مـردم ایران بیشـترین رضایت را از بخش برق داشـته باشـند.
ایـن در حالـی اسـت کـه علیرغـم حجـم زیـاد یارانـهای کـه در بخـش انـرژی پرداخـت میشـود ،در
وقایعی مانند خاموشیهای کان شهرهای کشور در زمستان سال  1399و خاموشیهای داوطلبانه
و اجبـاری تابسـتان سـالهای گذشـته ،حجـم زیـادی از نارضایتـی از طریق شـبکههای اجتماعی و
رسـانهها در جامعـه منتشـر میشـود کـه ایـن سـوال را مطـرح میکنـد آیـا بهراسـتی ایـن سیاسـت نـه از
منظر صرفا اقتصادی -که بارها مورد چالش قرار گرفته است -بلکه از منظر اجتماعی ،آیا سیاست
موجهی اسـت؟
شـواهد موجود شـرایطی پارادوکسـیکال(متناقضنما) را در سیاسـتهای حوزه برق نشـان میدهد؛
بـه ایـن معنـا کـه دولـت ایـران بیشـترین حجـم یارانـه را در جهان و در بین سـایر بخشها به حـوزه برق
میدهـد ،امـا میـزان رضایـت مـردم در سـطح مـورد انتظـار افزایـش پیـدا نکـرده اسـت و یـا دسـت کـم
حجـم زیـادی از نارضایتـی در خصـوص بـرق رسـانی در کشـور در میـان اقشـار جامعـه و حوزههـای
صنعتی دیده میشود .بنابراین این پرسش به میان میآید که چرا با چنین وضع عجیبی در بخش
برق مواجه هستیم؟ چگونه میتوانیم این وضعیت را تحلیل کنیم و آیا میتوانیم به سیاست گذار
چهارچوبـی بـرای تصمیمگیـری جهـت بـرون رفـت از وضع موجـود ارائه کنیم؟
«منحنـی الفـر» زمینـه طـرح ایـدهای بـرای تحلیـل شـرایط سیاسـتگذاری یارانـه انـرژی فراهـم کرد که
در ایـن یادداشـت ارائـه میشـود .داسـتانی از قـول یـک روزنامهنـگار مشـهور نقـل شـده اسـت بـه ایـن
مضمون که در جلسهای که الفر (اقتصاددان) در سال  19۷4با مقامات دولت آمریکا (دیک چنی
و دونالـد رامسـفلد) در یـک رسـتوران داشتهاسـت ،الفـر روی یـک دسـتمال کاغـذی رابطـه بیـن نـرخ
مالیات و درآمد دولت را نشان میدهد .طبق این نمودار رابطه بین مالیات و درآمد دولت بصورت
یـک منحنـی  uوارونـه اسـت؛ بدینترتیـب کـه درآمـد دولـت بـا افزایـش نـرخ مالیـات ابتـدا افزایـش و
سـپس کاهش مییابد .به عبارت دیگر میزان درآمد دولت از مالیات با دو نرخ باال و پایین مالیاتی
یکسـان میباشـد .بنابراین به دولت پیشـنهاد میکند برای آنکه سـرمایهداران را برای سـرمایهگذاری
تشـویق کنـد ،نـرخ مالیـات را کاهـش دهـد بـدون آنکـه نگـران کاهـش درآمدهـای دولتـی باشـند .ا گـر
چـه ایـن مـدل بـا دادههـای تجربـی انطباق کاملـی ندارد و انتقادهایی به آن شـده اسـت امـا میتواند
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نسبت
یارانه از
کل GDP
(درصد)

سال سخت }
{ ِ

سال سخت }
{ ِ

نیجریه

بنگالدش

مالزی

پاکستان

آذربایجان

اکراین

اکوادور

ترکمنستان

مکزیک

آرژانتین

لیبی

ازبکستان

کویت

امارات

شکل  .1یارانه انرژی در

متحده عربی

یارانه از کل ( GDPدرصد)

قزاقستان

0

0

عراق

2

10

زغالسنگ

ونزوئال

4

20

الجزایر

6

30

مصر

8

40

گاز

هند

10

50

اندونزی

12

60

روسیه

14

70

برق

چین

16

80

عربستان

18

90

ایران

20

100

یارانهانرژی
(میلیارددالر)

نفت

کشورها (منبع :آژانس بین المللی انرژی) www.iea.org/topics/energy-subsidies .

رفاه
اجتماعی

نقطه
شکنندگی
همراه با خاموشی

رفاه
اجتماعی

رفاه
اجتماعی

بدون خاموشی
W

نرخ
یارانه

نرخ
یارانه

نرخ
یارانه

شکل  .2رابطه نرخ یارانه و رفاه جامعه

شکل  .3رابطه یارانه و نقطه شکنندگی برق

شکل  .4کاهش نرخ یارانه و حفظ رفاه اجتماعی

S2

S1

در فهمیـدن و تحلیـل موضوعـات مشـابه ماننـد سیاسـتگذاری یارانـه (بـه عنـوان مالیـات منفـی)
راهگشـا باشد.
بر این اسـاس در اینجا میتوانیم مدل مشـابهی را بهصورت شـکل  ۲ترسـیم کنیم .این نمودار نشـان
میدهـد میـزان رفـاه دریافتـی جامعـه بـا افزایـش یارانـه ابتـدا افزایـش پیـدا میکنـد و به نقطـه ماکزیمم
میرسـد .مثـا در بخـش بـرق ،مـردم بـا پرداخـت کمتـری بـرق مـورد نیـاز خـود را دریافـت میکننـد
در نتیجـه از رفـاه بیشـتری برخـوردار میشـوند .امـا بهدلیـل آنکـه مـازاد رفـاه مصرفکننـده ،از مـازاد
رفـاه تولیدکننـده میکاهـد ،در نتیجـه انگیـزه تولیدکننـدگان بـرای سـرمایهگذاری کاهـش مییابـد.
همچنین اعتباری که دولت میتوانسـت جهت توسـعه زیرسـاختها سـرمایهگذاری کند ،صرف
پرداخت یارانه شـده اسـت ،بنابراین زیرسـاختهای صنعتی متناسـب با میزان تقاضای مورد نیاز
مصرفکننـده افزایـش پیـدا نمیکنـد و علـی رغم تقاضـای جامعه ،پدیـده خاموشـی رخ میدهد .با
بـروز خاموشـی ،رفـاه جامعـه کاهـش مییابد.
در ایـن تحلیـل میتوانیـم ناحیـه رفـاه را بـه دو بخـش تقسـیم کنیـم کـه در بخـش اول افزایـش نـرخ
یارانـه موجـب افزایـش رفـاه میشـود تـا بـه نقطـه شـکنندگی صنعـت میرسـد .نقطـه شـکنندگی
نقطـهای اسـت کـه زیرسـاختهای صنعت بـرق برای عرضه بـرق در حداکثر ظرفیت خود قـرار دارد
و نمیتوانـد بـا افزایـش تقاضـای بیشـتر بـرق مـورد نیـاز را تولیـد کنـد؛ در نتیجـه پدیـده خاموشـی رخ
مـی دهـد .بنابرایـن در بخـش دوم (بعـد از نقطه شـکنندگی) علیرغم آنکه یارانه بیشـتری پرداخت
میشـود به دلیل آنکه صنعت برق از مرز شـکنندگی عبور کرده اسـت و توان عرضه از میزان تقاضا
جا مانده اسـت ،خاموشـی رخ خواهد داد و با بروز خاموشـیها ،میزان رفاه کاهش می یابد (شـکل
.)3
ایـن تحلیـل میتوانـد بـرای تعییـن سـطح مطلـوب یارانـه برق مـورد اسـتفاد قرار گیـرد؛ به ایـن معنا که
میزان رفاه در منحنی بطور خطی با افزایش یارانه افزایش پیدا نمیکند .در واقع زمانی که خاموشـی
ایجـاد شـده باشـد نشـاندهنده کاهـش رفـاه اجتماعـی اسـت حتـی ا گـر یارانـه ز یـادی پرداخـت
شدهباشـد .بـه عبـارت دیگـر دولـت برای پرداخـت یارانه بخش برق ،یک نقطه عطـف دارد و با عبور
از نقطه عطف ،پرداخت یارانه بیشتر رفاه را افزایش نمیدهد .حال اگر دولت در وضعیت پرداخت
یارانه زیاد همراه با پدیده خاموشی باشد ،میتواند میزان یارانه را کاهش دهد ( جابه جایی از  S۲به
 )S1و با خارج شـدن از ناحیه خاموشـی به ناحیه بدون خاموشـی ،بدون آنکه نگران کاهش سـطح
رفاه جامعه باشـد و منابع آزاد شـده را صرف توسـعه زیرسـاخت صنعت کند(شـکل .)4
بنابراین بر اساس این مدل میتوانیم به سیاستگذار چهارچوبی برای تصمیم گیری در خصوص
یارانـه انـرژی ارائـه کنیـم بدیـن ترتیـب کـه بـا توجـه بـه قرارگیری سیاسـت پرداخـت یارانه بـرق در نیمه
دوم منحنـی؛ دولـت میتوانـد بـا کاهـش یارانـه بخـش بـرق و سـرمایهگذاری بـرای افزایش عرضه
(از طریـق افزایـش ظرفیـت تولیـد و بکارگیـری فناوریهـای بهینهسـازی) ،بـدون آنکـه نگـران
کاهش رفاه اجتماعی باشـد ،موجب افزایش توان عرضه بخش برق شـود و عاوه بر رونقبخشـی
صنعـت بـرق ،رشـد اقتصـادی ،اشـتغال و افزایش ثروت ملـی را فراهم کند .در اینجا الزم بـه یادآوری
اسـت کـه کاهـش یارانـه بدون افزایش سـرمایهگذاری برای زیرسـاختهای صنعت برق ،میـزان رفاه
را کاهـش خواهـد داد و آنچـه در زمینـه کاهـش یارانههـای بنزیـن رخ داد ،ممکـن اسـت رخ دهد• .
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چگونگی حل بحران بدهی دولت به بخش خصوصی

دولتتهاتر کند

چند سالی است که صنایع انرژی با کمبود منابع مالی روبرو هستند و این کمبود سبب
بروز مشکالتی در خرید تجهیزات و به تبع آن تولید انرژی شده است .این مساله در
نهایت منجر به عدم توسعه و ثبات این صنایع خواهد شد .کمبود منابع مالی در صنایع
انرژی به ویژه صنعت برق ،زمانی افزون شده است که دولت بدهیهایش بابت
وا گذاری ساخت نیروگاهها و تولید انرژی را به بخش خصوصی و پیمانکاران ،نپرداخته
است و تبدیل به بزرگترین بدهکار شده است .چرایی و چگونگی کمبود منابع مالی
و تبدیل شدن دولت به بزرگترین بدهکار صنایع انرژی نیاز به موشکافی توسط علم
اقتصاد دارد .به همین دلیل با دکتر آلبرت بغزیان؛ اقتصاددان واستادیار دانشگاه تهران
به گفتوگونشستیم.
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چند سالی است که صنایع انرژی با کمبود
منابع مالی روبرو هستند و این مساله سبب بروز
مشکالتی در ثبات و توسعه این صنایع شده
است .دلیل این کمبود چیست؟

همه صنایع کشور کمبود منابع مالی دارند؛ افزایش قیمتها هزینه تولید را باال برد و نیاز به گردش
سـرمایه در صنایـع بیشـتر از قبـل شـد .ایـن در حالـی بـود کـه قیمـت مصـوب محصوالتشـان پاییـن
است و عرضه آنها با قیمت پایین به صرفه نیست بنابراین صنایع انرژی قصد فروش محصوالت
با این نرخ را ندارند یا میخواهند آنها را با قیمت بازار آزاد عرضه کنند .در این شـرایط نتواسـتهاند
محصوالتشـان را بفروشـند یا آنچه را که فروخته اند حتی برای خرید ماده اولیه کافی نیسـت.
ایـن در حالیسـت کـه راهکارهایـی ماننـد دریافـت وام بانکـی و جذب سـرمایه گـذار هم امکانپذیر
نیسـت؛ دریافت وام بانکی هزینه باالیی دارد و سـرمایه گذار هم با این نرخ پایین بازدهی صنایع،
رغبتی به مشـارکت نـدارد.

آیا یارانه پنهان و آشکاری که برای صنایع انرژی
پرداخت میشود بر کمبود منابع مالی آنها
تاثیرگذار نبوده است؟

مهـم تریـن دلیـل کمبـود منابـع مالی به و یـژه در صنعت برق ،باال بـودن نرخ ارز اسـت که توان خرید
تجهیـزات را پاییـن مـیآورد و بـه تبـع آن تولیـد برق و فـروش آن کاهش مییابد و تامین منابع مالی با
مشـکل مواجه میشـود .همچنین احتمال کاهش یارانه سـوخت نیروگاهها و باال رفتن قیمت آن
سـبب نگرانی اهالی این صنعت شـده اسـت.

در میان مشکالتی که صنایع انرژی برای تامین
مالی با آن روبرو هستند بدهی دولت به آنها
بیشتر از سایر مشکالت خودنمایی میکند .چرا
دولت بزرگترین بدهکار در حوزه سازندگان،
پیمانکاران و مشاوران صنایع انرژی شده است؟

کاهش قیمت نفت ،تحریم ،عدم بازگشـت ارز حاصل از صادرات و بلوکه شـدن پولهای دولت
در کشورهای دیگر باعث شد تا دولت به بخش خصوصی و پیمانکاران بدهکار شود .امیدواری
دولـت بـه بـاال رفتـن نـرخ ارز و بازگردانـدن ر یـال بیشـتر بـه کشـور باعـث انباشـته شـدن ایـن بدهیها
شـده است.

آیا راهکاری برای رفع دیون دولت به بخش
خصوصی و پیمانکاران صنایع انرژی و در نهایت
رونق گرفتن فعالیتهای آنها وجود دارد؟

دولـت میتوانـد پولهـای بلوکـه شـده اش در کشـورهای دیگـر را بـا نیـاز ارزی بخـش خصوصـی در
همـان کشـورها تهاتـر کند.

راهکارهای تامین منابع مالی برای صنایع انرژی
چیست؟

با توجه به این که اختالف میان قیمت تکلیفی با
قیمت تمام شده محصوالت صنایع انرژی یکی از
دالیل کمبود منابع مالی آنها شده است آیا آزاد
کردن قیمتها میتواند راهگشا باشد؟
آلبرت بغزیان

از راهکارهـای تامیـن منابـع مالـی ،ورود بـه بـورس و تامیـن مالـی از طریـق شـرکتهای تامیـن
سـرمایه و بانکهـای سـرمایه گـذاری اسـت؛ بـه ایـن ترتیـب کـه شـرکتهای تامیـن سـرمایه
میتواننـد اوراق منتشـر کننـد و پـس از تامیـن مالـی صنایع انـرژی ،اوراق را بازخرید کنند .یکی
دیگر از راهکارهای تامین منابع مالی ،فروش محصوالت به کشـورهای همسـایه اسـت .همچنین
با توجه به نیاز صنایع انرژی به خرید تجهیزات از کشـورهای خارجی ،بهتر اسـت دولت به آنها ارز
اختصاص دهد تا کمبود منابع مالی آنها تا حدودی جبران شود .البته ناگفته نماند که بیشترین
باتکلیفـی صنایـع انـرژی تعییـن نکردن نـرخ ارز از سـوی بانک مرکزی اسـت.

کشـوری کـه در تحریـم اسـت آزاد کـردن قیمـت محصـوالت صنایـع انـرژی بـه نفـع خانوارهـا و
مصـــــرف کنــنده ها نیست•.
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پرداختناچیزمطالبات
دردی را دوا نمیکند

حمیدرضاصالحی

عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران

سندیکای صنعت برق ایران
در سال  99برای وصول
مطالبات اعضای خود چه
اقداماتی انجام داده و به چه
نتایجی رسیده است؟

مطالبات معوق چه مشکالتی
در مسیر فعالیت شرکتهای
فعال حوزه صنعت برق ایجاد
کرده است؟ وزارت نیرو به
عنوان یک نهاد حا کمیتی
برای حفظ و بقای صنعت برق
چه وظیفهای بر عهده دارد؟

مطالبـات بخشـی از شـرکتهای عضـو سـندیکای صنعـت برق ایـران قریب به هزار میلیارد تومان اسـت ،معـوق ماندن
مطالبـات بخشخصوصـی از شـرکتهای تابعـه توانیـر بـه ویـژه در شـرایط سـخت اقتصـادی امـروز منجـر بـه بـروز بحـران
مالـی و اجتماعـی در بیـن کارگـران و کارکنـان شـرکتهای بخشخصوصـی شـده و موجبات فروپاشـی بنگاههای فعال
ایـن صنعـت را فراهـم مـیآورد ،بـه عـاوه در شـرایطی که شـیوع بیمـاری کرونا عما بسـیاری از کسـب و کارهای صنعت
بـرق را تعطیـل یـا نیمـه تعطیـل کـرده و بـه رکـود حاکـم بـر ایـن صنعـت بـه شـدت دامـن زده اسـت .در ایـن شـرایط اقـدام
موثـر وزارت نیـرو بـه جـز اعـام تنفـس بـرای قراردادهـا تـا مهـار ایـن بیمـاری ،پرداخـت مطالبـات شرکتهاسـت تـا بتواننـد
حداقل حقوق و سـایر مطالبات قانونی پرسـنل خود را پرداخت کنند .مطالبات شـرکتها را تحت فشـار سـازمانهای
مالیـات و بیمـه قـرار داده اسـت و وزارت نیـرو بایـد در کنـار تـاش بـرای پرداخـت حقـوق پرسـنل خـود ،بـه فکـر پرداخـت
مطالبـات شـرکتهای صنعـت بـرق نیـز باشـد تا بتوانـد در این روزهای پایانی سـال کمی از بار فشـار آنهـا را کاهش دهد.
میـزان ایـن مطالبـات همـواره در حـال کاهـش و افزایـش بـوده اسـت امـا اخیـرا با متوقـف شـدن قراردادهای صنعـت برق،
مبلـغ مطالبـات کاهـش یافتـه اسـت چـرا کـه پـروژهای اجـرا نمیشـود کـه در پـی آن مطالبهای شـکل بگیرد .شـرکتهای
عضـو سـندیکا روزی بـا دریافـت تسـهیات از بانـک و اجـرای پروژههـای خـود ،وزارت نیـرو را فاینانـس مالـی کردنـد و بـا
عـدم دریافـت بـه موقـع مطالبـه خـود مجبـور بـه بازپرداخت اقسـاط بانک با خسـارت دیرکـرد شـدند .لـذا وزارت نیرو باید
ضمـن عمـل بـه وظایـف حاکمیتـی خـود ،بـرای بازپرداخـت بدهیهایش به عنـوان یک الـزام قانونـی ،برنامهریزی کـرده و
عاوه بر جلوگیری از تعطیلی بنگاههای اقتصادی صنعت برق و پیامدهای اجتماعی ناشی از آن از جمله ایجاد موج
مخربی از بیکاری و نارضایتی ،دسـتاوردهای چهل سـاله این صنعت در حوزه سـاخت ،پیمانکاری و مشـاوره را حفظ
کـرده و صیانـت از زیرسـاخت هـای ایـن صنعـت اسـتراتژیک را در دسـتور کار خـود قـرار دهـد .در غیـر ایـن صـورت بـدون
هیچ تردیدی این وزارتخانه علیرغم همه اقدامات و خدمات خود باید پاسخگوی از میان رفتن ظرفیتهای ساخت،
پیمانـکاری و مهندسـی مشـاوری باشـد کـه در طـول چهـار دهـه اخیـر پرچمـداران خودکفایـی و صـادرات تجهیـزات و
خدمـات فنـی و مهندسـی کشـور بودهاند .

آیا وصول منابع حاصل از
صادرات انرژی به عراق
و افغانستان در پرداخت
مطالبات صنعت برق موثر
بوده است؟

هـر چنـد منابـع حاصـل از کشـورهایی چـون عـراق و افغانسـتان تـا حـدودی منجـر بـه قـوت گرفتـن منابـع وزارت نیرو
شـده اسـت امـا بـا توجـه بـه موانعـی کـه تحریمهـا بـرای انتقـال پـول بـه کشـور ایجـاد کردهانـد ،ایـن رونـد بـا مشـکل
مواجه است و نمیتواند یک جریان باثبات برای آینده صنعت برق کشور تلقی شود .در واقع امنیت اقتصادی الزم
برای پرداخت مطالبات اعضا از این مسیر وجود ندارد .عدم امنیت اقتصادی باعث شده بانکها پشت قراردادهای
صنعـت بـرق و قراردادهای وزارت نیرو نباشـند.

ریشه اصلی مشکالت صنعت
برق چیست و برای حل این
مشکالت چهراهکارهایی
وجود دارد؟

مشـکات اصلی صنعت برق ناشـی از سـاختار اقتصادی این صنعت اسـت ،سـاختاری که تا اصاح نشـود مشـکلی
حل نخواهد شـد .حل ریشـهای و اساسـی مشـکات صنعت برق نیازمند اصاح سـاختار اقتصاد برق اسـت تجویزها
و نسخههای موقتی به نوعی ُمسکن هستند و درد را در لحظه دوا میکنند و در بلندمدت کارایی ندراند .برای اصاح
سـاختار اقتصـادی مداخلـه دولـت در صنعـت بـرق بایـد کاهـش یافتـه و بـه سـمت رگوالتـوری حرکـت کنـد تـا بخـش
خصوصی بتواند از این وضعیت نابرابر خارج شـده و نقش خود را در آینده صنعت برق بیش از پیش تقویت کند .اگر
ایـن اصاحـات اتفـاق نیفتـد صنعـت بـا عظمـت برق که سـالها با سـختی و مشـقت بـر روی پای خود ایسـتاده اسـت،
آسـیبهای جبـران ناپذیـری خواهـد دیـد .با توجه به سیاسـتهای سـوخت و مشـترکاتی کـه بیـن دو وزارتخانه نفت و
نیـرو وجـود دارد ،میتـوان دربـاره ادغـام ایـن دو وزارت نیـز کارهـای کارشناسـی انجـام داد و بهترین تصمیـم را اتخاذ کرد.

بحران نقدینگی و انباشت مطالبات چند سالی است که سازندگان ،پیمانکاران ،مشاوران و تامینکنندگان
بخش خصوصی صنعت برق به خصوص شرکتهای عضو سندیکای صنعت برق را با معضالت و مشکالتی
مواجه ساخته است .سندیکا در طول این سالها به نمایندگی از بخش خصوصی این صنعت همواره پیگیری
کرده مطالبات را به عنوان یکی از مهمترین اقدامات خود در دستور کار داشته و سعی کرده در کنار وزارت نیرو
و توانیر با همفکری و مشارکت ،مسیری برای پرداخت مطالبات اعضای خود باز کند .در گفتگو با «حمیدرضا
صالحی» عضو هیات مدیره و نماینده سندیکا در امور مطالبات و رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ،صنایع
و معادن و کشاورزی ایران ،به بررسی روند پیگیری مطالبات شرکتها در سال  99و اقدامات انجام شده در
این زمینه پرداختهایم .متن گفتگو به شرح زیر است:
.
.
.

مطالبـات معـوق یکـی از اصلیتریـن و مهمتریـن چالشهـای بنگاههای اقتصادی صنعت برق به شـمار مـیرود.
یکـی از خواسـتههای جـدی سـندیکا نیـز بـه عنوان نماینده فعاالن صنعت بـرق از زمان تاسـیس ،پیگیری موضوع
مطالبات بوده اسـت .روند پرداخت مطالبات به شـرکتها در چند سـالی با موفقیت همراه بود اما بعد از مصوبه
مجلس هفتم درباره تثبیت قیمتها و برهم خوردن توازن هزینهها و درآمدهای وزات نیرو ،با تاخیر مواجه و باعث
انباشت مطالبات شد .با همه این شرایط به جز پرداختهای بسیار محدود مطالبات برخی از شرکتها ،اقدام
خاص دیگری صورت نگرفت و وزارت نیرو برای تسویه بدهیها و پرداخت مطالبات این شرکتها اقدام موثری
نداشت.
با این وجود سندیکا در سال  99نیز با استعام مطالبات شرکتهای عضو در سه نوبت ،پیگیر وصول مطالبات
اعضـا بـود .بـا توجـه بـه انباشـت مطالبـات شـرکتها از وزارت نیـرو و کسـری شـدید بودجـه در ایـن وزارتخانـه،
پـس از پیگیریهـای گسـترده سـندیکا مقـرر شـده کـه توانیـر بـه نمایندگـی از شـرکتهای بـرق منطقـهای و توزیـع
نیـروی بـرق مطالبـات معـوق اعضـای سـندیکا را بـه صـورت مرحلـهای پرداخـت کنـد .شـرکت توانیـر پـس از انجام
هماهنگیهـای الزم بـا سـندیکا و تاییـد اسـتعامات صـورت گرفتـه از شـرکتهای عضـو ،بخشـی از مطالبـات
سازندگان و پیمانکاران عضو این سندیکا را در دو مرحله پرداخت کرد تا در شرایطی که کشور با کمبود نقدینگی
شـدید و نوسـانات شـدید قیمتها مواجه شـده ،از ایجاد زیانهای مضاعف برای فعاالن صنعت برق جلوگیری
شـود .اولیـن مرحلـه پرداختهـا ،تیـر مـاه سـال جـاری و بـه  38شـرکت انجـام شـد و در مرحلـه دوم در آذر مـاه ۵8
شـرکت ،بخـش دیگـری از مطالبـات خـود را از توانیـر دریافـت کردنـد .در مرحلـه سـوم نیز تنها درصد بسـیار ناچیزی
از کل مطالبات سـازندگان و پیمانکاران پرداخت شـده و برخی از شـرکتها هیچ گونه وصولی از کارفرمایان خود
نداشتهاند .لذا سندیکا این موضوع را از معاونت مالی و پشتیبانی شرکت توانیر پیگیری کرده است که امیدواریم
در ایـن مرحلـه نیـز پرداختهایـی صـورت بگیرد.

اتاق بازرگانی ایران که شما
ریاست کمیسیون انرژی آن را
بر عهده دارید ،تا کنون چه
اقداماتی برای حل مشکالت
صنعت برق کشور انجام داده
است؟

بعـد از تقدیـم الیحـه بودجـه  1400از سـوی دولـت بـه مجلـس ،کلیـه نظـرات و پیشـنهادها از کمیسـیونهای مختلـف
جمـعآوری و پـس از بررسـی و جمعبنـدی ،در اختیـار مجلـس قـرار گرفـت .طبق این پیشـنهادات آنچـه در الیحه بودجه
باید مورد توجه قرار گیرد ،موضوع مطالبات پیمانکاران و تولیدکنندگان انواع انرژی از دولت اسـت که از سـالهای قبل
باقـی مانـده و هنـوز تعییـن تکلیـف نشـدهاند .از سـوی دیگـر نهایـی کـردن پروژههـای نیمهتمـام در بخـش انـرژی کـه بایـد
هرچـه سـریعتر بـرای تکمیـل آنهـا برنامهریزی کـرد•.
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بر
شاخ
گـ ـ ــاو
فلزی
صنعتبرق
در سال 1400

سعیدمهذبترابی

صنعت برق کشـور ،سـال  99را با پدیده فراگیر کرونا شـروع کرد و با برگزاری جشـن عبور از پیک
حـدود  ۵8۵00مگاواتـی تابسـتان ادامـه داد .در همیـن سـال فشـار و خاموشـیهای غیرمترقبـه
ناشی از کمبود سوخت را در زمستان تجربه و پدیده غیرقابل پیش بینی برق امید را مطرح کرد
و در نهایت در بستر هفتگی پروژههای الف ـ ب ایران این انشا را به اتمام رساند .شاخصهای
عملکـردی صنعـت بـرق در سـال  99بدیـن ترتیـب بـود کـه ظرفیـت منصوبـه بـه حـدود 8۵000
مـگاوات رسـید ،پیـک بـار بـرای اولیـن بـار طی یک دهـه اخیربـا  ۵8۲00مگاوات در شـب اتفاق
افتاد و فروش برق تقریبا به بالغ بر  ۲90000میلیون کیلو واتساعت منتهی شد .به عاوه تعداد
مشـترکین جدید به حدود  1۲۵0000مشـترک رسـید .طول شـبکههای جدید فوق توزیع و انتقال
بالـغ بـر  1۲00کیلومتـر مـدار شـد و ظرفیـت اضافه شـده به پسـتهای فـوق توزیع و انتقـال به بالغ
بـر  8000مگاولـت آمپـر رسـیده اسـت .طـول شـبکههای توزیـع اضافـه شـده نیـز بـه حـدود 1۵000
کیلومتر رسـیده اسـت .به تعداد پسـتهای توزیع هم حدود  ۲0000دسـتگاه اضافه شـده است.
در بخـش توسـعه انرژیهـای تجدیدپذیـر و بهـرهوری انـرژی نیز درب به همان پاشـنه سـالهای
قبـل چرخیـد .میـزان صـادرات برق نیز در مرز  8000میلیون کیلوواتسـاعت بوده اسـت.
شـاخصهای عملکـردی فـوق بـا اندکی تغییـرات طی یک دهه اخیر بهجز در بخـش صادرات
بـرق ثابـت بـوده و از رشـد یکنواختـی پیـروی کردهانـد .یکـی دیگـر از شـاخصهای عملکـردی
صنعـت بـرق برنامهر یـزی و تـاش بـرای کاهـش تلفـات بـرق اسـت کـه در صـورت مانـدگاری و
پایـداری ،شـاخص بسـیار خـوب و مانـدگاری بـرای صنعـت برق خواهـد بود.
چنانچـه اقتصـاد بـرق در آینه شـاخصهای عملکـردی فقط تحلیل آماری شـود ،بخش تولید
با به مدار آوردن  ۲۲00مگاوات ظرفیت جدید به ارزش حدود یک و نیم میلیارد دالر ،بیشترین
عملکـرد را داشـته و بخـش فـوق توزیـع و انتقـال بـا حـدود  ۵0000میلیـارد تومـان و بخـش توز یـع با
حـدود  4000میلیـارد تومـان بـه ترتیـب عملکـرد مالـی کمتـری داشـته انـد .در بخـش جـاری نیـز
بـر اسـاس نظـر مدیـران صنعـت بـرق کـه هزینـه تمـام شـده هـر کیلوواتسـاعت بـدون سـوخت
را حـدود  130تومـان مطـرح میکننـد ،ظاهـرا هزینههـای جـاری حـدود  3۶0000میلیـارد تومـان
میشود .در حالیکه درآمد حاصل از فروش برق در سال  99قطعا کمتر ار  ۲۵000میلیارد تومان
بـرآورد میشـود .بـه عبارتـی دیگـر صنعـت بـرق در سـال  99فقط در بخـش جاری خود بـا حدود
 11000میلیـارد تومـان کسـری مواجه بوده اسـت.
کسـری اعتبـار و نقدینگـی در صنعـت بـرق طـی یـک دهـه اخیـر تقریبـا عـادی شـده و بـا وجـود
اینکـه اکثـر بازیگـران ایـن صنعـت ،بـه نحوه بازی در این شـرایط عـادت کردهانـد ،ولی به علت
سـختتر شـدن ایـن نـوع بـازی ،به تدریج بازیکنان و زمین بازی و تجهیـزات و تکنولوژی دچار
فرسـودگی و آسـیبدیدگی و حتـی فروپاشـی میشـوند و بـا پدیدههایـی از قبیـل خاموشـیهای
زمسـتان و تابسـتان مواجـه خواهیـم شـد کـه بـه شـدت صنعـت بـرق وکشـور را بـا چالـش مواجـه
میکند.
بـا توجـه بـه شـرایط سیاسـی موجـود و بهویـژه انتخابات سـال بعد ،پیشبینی میشـود که طبق
روال معمـول یـک دهـه اخیـر صنعـت بـرق در سـال  1400نیـز از نظـر شـاخصهای عملکـردی و
مالی با چالش بیشتری مواجه شود .حداکثر نیاز مصرف برق کشور در تابستان  1400به حدود
 ۶۲000مـگاوات میرسـد و میـزان فـروش بـرق بـه حـدود  3۲0000میلیـون کیلوواتسـاعت بالـغ
خواهد شـد .به عاوه با توجه به شـرایط اقتصاد کشـور در بخش مسـکن ،تعداد مشـترکین برق
جدید بیشتر از  1300000نخواهد شد و کماکان افزایش طول شبکههای توزیع برق حدود ۲0000
کیلومتـر و افزایـش طـول شـبکههای فـوق توزیـع و انتقال به حـدود  ۲000کیلومتر مدار میرسـد.

رییس انجمن شرکتهای خدمات انرژی ایران  ،مدیر عامل شرکت مهندسی قدس نیرو
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میـزان بـرق صادراتـی کشـور نیـز در سـال  1400بـه حـدود  8000میلیـون کیلواتسـاعت
میرسـد و در شـاخصهایی از قبیـل تلفـات بـرق و راندمـان نیروگاههـا نیـز تغییـر زیـادی
حاصل نخواهد شد .پیشبینیها حاکی از به مدار آمدن حداقل  ۵00مگاوات ظرفیت
جدید در بخش انرژیهای نو میباشـد و کماکان شـدت مصرف انرژی افزایش مییابد.
باتوجه به شـرایط اقتصادی و سیاسـی کشـور بعید به نظر میرسـد که معجزه خاصی در
شرایط مالی و اقتصادی صنعت برق ایجاد شود و اگر نرخ متوسط فروش برق با حداکثر
 ۲0درصد رشـد مواجه شـود ،کماکان کسـری بودجه تا  1۵000میلیارد تومانی صنعت برق
قابل پیشبینی اسـت.
از طرفی دیگر با فرض عدم سرمایهگذاری مستقیم صنعت برق در بخش تولید ،با توجه
به ضرورت حداقل  8000تا  10000میلیارد تومانی سرمایه گذاری مورد نیاز در بخش توزیع،
فـوق توز یـع ،انتقـال و درآمدهـای ناشـی از فـروش انشـعاب ،ایـن بخـش از صنعت برق نیز
در نقدینگی طبق روال سنوات اخیر با کسری  ۵0درصدی مواجه خواهد بود.
طـی سـالهای اخیـر کسـری نقدینگـی در صنعـت بـرق بـه صـورت رسـمی نهادینه شـده
اسـت .در حالـی میـزان بدهـکاری صنعـت بـرق قریـب بـه  40000میلیـارد تومـان اعـام
میشـود کـه سـازوکار های موجـود در نظـام تدویـن تعرفههـای بـرق و همچنیـن سـاختار
بهـرهوری در صنعـت بـرق بـه هیـچ عنـوان فرمـول و حتـی کشـش اجتماعـی و سیاسـی
جبـران کسـری فـوق را نـدارد .از ایـن رو مدیـران ارشـد صنعـت بـرق برای اجـرای طرحهای
حداقلـی مـورد نیـاز ،بـه رویکـرد فاینانـس و یـا انجـام پـروژه بـه صـورت  EPCFو مدلهـای
تامیـن مالـی دیگـر سـوق پیـدا کـرده انـد کـه در صـورت وجـود پیشبینیهـای مبتنـی بـر
واقعیت اقتصاد برق کشـور برای تامین منابع برگشـت سـرمایه ،اقدامی بسـیار پسـندیده
و منطقـی اسـت.
اسـتفاده از پتانسـیلهای تعر یـف شـده در مـاده  1۲قانـون رفـع موانع تولید نیز یکـی دیگر از
ظرفیتهای مورد توجه صنعت برق است و پیگیریها و طرحهای مختلف و متنوعی
نیـز تـا کنـون در ایـن مـورد ارائـه شـده کـه ظاهـرا هنـوز هیچیک به نتیجـه کاربردی نرسـیده
است.
در شـرایط فعلـی اقتصـاد صنعـت بـرق و شـرایط اقتصـادی کشـور یکـی از بهتریـن
سـازوکار های برونرفـت از تنگناهـای موجـود اسـتفاده از پتانسـیلهای ایـن مـاده طایـی
اسـت که بخش خصوصی هم برای مشـارکت در اجرای طرحهای تعریف شـده در این
ماده قانونی ،انگیزش و آمادگی الزم را دارد که برای تحقق آن نیاز است ابتدا مدل ذهنی
مشـترکی بیـن مدیـران ارشـد صنعـت بـرق و مدیـران بخـش خصوصـی در مـورد چرایـی و
چگونگیهـا تعریـف و ایجـاد شـود و سـپس رایزنیهـای برونبخشـی صـورت پذیـرد.
یکـی دیگـر از ظرفیتهـای پنهـان اقتصـاد صنعـت بـرق ،لـزوم تعریـف سـاختار تعرفـهای
هوشـمند مبتنی بر عملکرد و نتیجهگرا اسـت که منجر به افزایش بهرهوری نیز میشـود.
(تعریـف تعرفههـای بـرق شـرطی) قیمت تمام شـده بـرق آن هـم از نوع بدون سـوخت آن،
بـا توجـه بـه سـاختار عوامـل موثـر در آن کـه عمدتـا نیـروی انسـانی اسـت بـه طـور طبیعـی
سـالی حداقـل  10درصـد افزایـش مییابـد و بـا توجه به عقـب افتادگی حـدود  30درصدی
قیمت تمام شده فعلی برق (بدون هزینه سوخت) ،امکان جبران این کسری نقدینگی
از طریـق افزایـش تعرفههـا در کوتـاه مـدت بـه هیـچ عنـوان قابـل تصور نیسـت؛ لـذا بهترین

مـدل اعمـال تعرفههـای هوشـمند بـرای اهـداف و نتایـج خـاص اسـت .در سـاختار ایـن
مدل تعرفه ،برای اهداف و نتایج مشخص و در زمان مشخص و با مدل مالی مشخص،
تعرفههـای اضافـی اعمال میشـود.
همانگونـه کـه عنـوان شـد کسـری نقدینگـی صنعـت بـرق بـه صـورت بدهـی بـه سـایر
بازیگـران ایـن صنعـت منتقـل میشـود .بـه عبارتـی دیگـر بخـش خصوصـی تـا  ۵0درصـد
از پروژههـای صنعـت بـرق را تامیـن مالـی رایـگان میکنـد .در ایـن میان بیشـترین منفعت
نصیب بانکها میشود به علت اینکه در تمام مسیرها دارای عوارض قرص و محکمی
هسـتند .ولـی سـایر بازیگـران ایـن صنعـت ،خصوصـا بخـش خصوصـی بـه تدر یـج بـا
انباشـت بدهیهـای روزآمـد در قبـال مطالبات معوقی کـه ارزش اقتصادی به روز شـدهای
ندارنـد ،بـه شـدت متضـرر شـده و باالجبـار از گردونـه اقتصـاد بـرق خـارج میشـوند.
بدیهـی اسـت حـل معادلـه صدمجهولـی اقتصـاد بـرق کـه هـر کـدام از متغیرهـای آن نیـز
بـه طـور طاقتفرسـایی بـه شـرح فـوق پیچیـده اسـت بـا سـازوکار های سـنتی و جـاری و
دسـتوری امـکان پذیـر نیسـت و سـازوکار های مبتنـی بـر قوانیـن کسـب وکار و بـهروز شـده
را طلـب میکنـد .از حـق نگذریـم صنعـت بـرق علیرغم همه شـرایط فوق تاکنون توانسـته
در تامیـن بـرق مسـتمر مشـترکین و خدماتدهـی گسـترده ،بـه عنـوان یکـی از متغیرهـای
تاثیرگذار در توسعه کشور ،بسیار خوب عمل کند و نمره خوبی بگیرد .ولی به قول معاون
محتـرم وزیـر نیـرو امـکان ادامـه ایـن رونـد نیسـت و بایـد طرحـی نـو درانداخـت.
در سـال  1400بـه لحـاظ شـرایط خـاص آن خصوصـا در شـش مـاه اول ،پیشبینـی
میشـود هیچگونـه اصـالح و یا تغییر عمـدهای در فرآیندهای منتهی به بهبود اقتصاد
بـرق از قبیـل منطقـی کـردن تعرفههـا ،سـرمایهگذاری خارجـی ،رونـق بیشـتر کسـب وکار
بخـش خصوصـی و باالخـص گـردش نقدینگـی ایجـاد نشـود .ولـی از شـش ماهـه دوم
بـه بعـد قطعـا اصاحـات و تغییـرات قابـل توجهـی در سـاختار اقتصـاد بـرق کشـور قابـل
پیشبینـی اسـت .نکتـه قابـل توجـه لـزوم برنامهریـزی و سـرمایهگذاری بـرای تامیـن نیـاز
مصـرف سـال  1400اسـت.
تعیین تکلیف منطقی و تشویقی نرخ خرید برق از تولیدکنندگان و یا متقاضیان احداث
نیروگاههـای تولیـد بـرق یکـی دیگـر از مباحثـی اسـت کـه امیدوار یـم در سـال  1400بـه آن
پرداختـه شـود .در ایـن میـان ایجـاد نهاد تنظیمگـر بازار معامـات برق (رگوال تـور) موضوعی
است که در صورت تحقق ،یک رونق مناسب و منطبق بر رقابت و بازار متعادل در خرید
و فـروش بـرق ایجاد میشـود.
تدویـن فرآیندهـای تسـهیلگرانه بـرای صـادرات خدمـات فنـی ومهندسـی ،ایجـاد بـازار
واقعـی بهینهسـازی مصـرف ،امـکان صـادرات بـرق توسـط بخـش خصوصـی ،حمایـت
هوشـمندانه از تولیـد داخـل ،منطقـی کـردن نـرخ بـرق ،منطقـی کـردن تیـپ قراردادهـای
جـاری و توسـعه مشـارکت بخـش خصوصـی در سـاختار صنعـت برق بـرای سـال  1400در
برونرفـت ایـن صنعـت زیربنایـی از شـرایط سـخت فعلـی بسـیار موثـر اسـت.
امیدوارم سال  1400که با نماد گاو شناخته میشود و براساس تعالیم فنگشویی ،اغلب
زمان رسـیدن به موفقیتهای درخشـان برای کسـانی اسـت که صبر و بردباری در تحمل
سـختیها پیشـه کردهانـد ،بـرای صنعـت زیربنایـی بـرق نیـز صـدق کنـد و فقـط شـاخ گاو
نصیـب فعاالن این صنعت نشـود•.
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راهکارهای
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توســــــــــــعه
صــــــادرات
زمستان  ،99دوره جدید

اجــرای برنامــه هــای  ۵ســاله توســعه و نوســازی زیرســاخت هــای اقتصــادی کشــور از جملــه زیرســاخت هــای صنعــت آب و بــرق طــی
ســه دهــه اخیــر و بــه دنبــال آن کاهــش تدریجــی نــرخ رشــد ایــن بخــش از صنعــت ،از یــک طــرف و از طــرف دیگــر محدودیــت منابــع
ً
مالــی وزارت نیــرو در ســال هــای اخیــر بــرای اجــرای پــروژه هــای مــورد نیــاز جدیــد و مضافــا بدهــی ســنگین وزارت نیــرو بــه شــرکتهای
ً
تولیــدی و پیمانــکاری صنعــت بــرق و عــدم تمایــل آنهــا بــه حضــور در پــروژه هــای داخلــی ،مجموعــا نــگاه ســازندگان و پیمانــکاران
ایرانــی ایــن صنعــت را از بــازار داخــل کشــور بــه خــارج و بازارهــای صادراتــی تغییــر داده اســت.
ای ــن تغیی ــر ن ــگاه در حال ــی اتف ــاق افت ــاده ک ــه ب ــه دنب ــال کاه ــش ارزش پ ــول مل ــی ،تجهی ــزات برق ــی تولی ــد ای ــران ب ــا داش ــتن کیفی ــت
مناســب و دارای اســتاندارد و اینکــه اغلــب تجهیــزات برقــی ایــران تحــت الیســنس برندهــای معتبــر بیــن المللــی بــوده و هســتند ،از
نظــر قیمــت میتواننــد بشــدت بــا کاالهــای مشــابه در عرصــه بیــن المللــی رقابــت کــرده و ایــن فرصــت طایــی( در عــرف اقتصــادی
کاه ــش ارزش پ ــول مل ــی ب ــه منزل ــه بهش ــت صادرکنن ــدگان تعبی ــر میش ــود) را ب ــرای تولی ــد کنن ــدگان داخل ــی فراه ــم ک ــرده اس ــت .در
چنیــن شــرایطی آشــنایی و آ گاهــی بــه برنامــه هــای زیرســاختی و شــرایط و مســائل و قوانیــن و مقــررات حا کــم بــر اجــرای پــروژه هــا در
کشــورهای هــدف صادراتــی و اطــاع بــه روز از مناقصــات جــاری ایــن کشــورها از پیــش نیازهــای حضــور فعــال و رقابتــی شــرکتهای
ایران ــی ب ــرای ص ــادرات خدم ــات فن ــی و مهندس ــی اس ــت.
ً
در ســال هــای اخیــر ،جمهــوری اســامی ایــران بــا رویکــرد توســعه گــرا و افزایــش صــادرات غیــر نفتــی خصوصــا صــادرات محصــوالت
و تجهیــزات و خدمــات بــا ارزش افــزوده ،بــه بســتر ســازی در ایــن زمینــه پرداختــه کــه هرچنــد در مراحــل اولیــه اســت ،امــا مــی توانــد
درتقو ی ــت ص ــادرات غی ــر نفت ــی نق ــش آفرین ــی کن ــد .در ای ــن رابط ــه ب ــا ایج ــاد معاون ــت دیپلماس ــی اقتص ــادی در وزارت امورخارج ــه
بمنظــور تســهیل فراینــد توســعه و گســترش مناســبات اقتصــادی و بازرگانــی جمهــوری اســامی ایــران در خــارج از کشــور و بهســازی
قــدرت رقابتــی فعــاالن اقتصــادی بخــش خصوصــی و اطــاع رســانی شــرایط اقتصــادی ایــن کشــورها اتفاقــی مبــارک اســت .گرچــه
خدمــات ایــن واحــد میتوانــد قــدرت حضــور و رقابــت فعــاالن اقتصــادی را در بازارهــای صادراتــی افــزون کنــد ،امــا عــدم همکاریهــای
م ــورد نی ــاز و بسترس ــازیها و روان س ــازی ه ــای کس ــب و کار صادرات ــی توس ــط واحده ــای دیگ ــر م ــی توان ــد فراین ــد رش ــد ص ــادرات را
متوقــف ســازد.
نــگاه حاکــم بــر نهادهــای صادراتــی کشــور طــی بیــش از یــک قــرن بــا نــگاه و فرهنــگ و قوانیــن و آئیــن نامــه هایــی بــا محور یــت صــادرات
م ــواد اولی ــه خ ــام و محص ــوالت س ــنتی ش ــکل گرفت ــه و ه ــم اکن ــون نی ــاز ب ــه تح ــوالت بنیادی ــن س ــریع اع ــم از سیاس ــی ،اقتص ــادی و
ســاختاری و بــه روز دارد تــا بتوانــد گام بــه گام همــراه بــا ضوابــط حاکــم بــر صــادرات و تبــادالت بیــن المللــی تغییــر یابــد و بــه روز شــود.
ض ــرورت دارد تمام ــی ای ــن نهاده ــا اع ــم از دولت ــی و غی ــر دولت ــی و نهاده ــای قان ــون گ ــذاری ،بانکه ــا ،صن ــدوق ضمان ــت ص ــادرات،
س ــازوکارهای دیگ ــری را ب ــرای ص ــادرات خدم ــات فن ــی و مهندس ــی تمهی ــد کنن ــد .متاس ــفانه آم ــار و اطاع ــات نش ــان از آن دارد ک ــه
ص ــادرات خدم ــات فن ــی و مهندس ــی را ج ــدی نگرفت ــه ای ــم و ای ــن ب ــی توجه ــی ه ــا در تمام ــی ابع ــاد و زمین ــه هامی ــزان ص ــادرات ای ــن
بخ ــش را ک ــه در آغ ــاز ده ــه  90ب ــه  40کش ــور و ب ــا رقم ــی در ح ــدود  ۵میلی ــارد دالر ب ــوده ،در پای ــان س ــال  1398ب ــه رقم ــی در ح ــدود ۵00
میلی ــون دالر کاه ــش داده اس ــت.
بر این اساس مزایا و مشکات این حوزه از صادرات و نیازها و انتظارات از دولت به شرح زیر است:

ً
ص ــادرات تجهی ــزات و خدم ــات فن ــی و مهندس ــی خصوص ــا ص ــادرات ب ــه کش ــورهای همس ــایه
عــاوه بــر ارز آوری ،بــه دلیــل زیرســاختی و زیربنایــی بــودن پــروژه هــای ایــن حــوزه بــرای کشــورهای
هــدف و پایــش دائمــی آنهــا میتوانــد بــه نوعــی تحکیــم روابــط پایــدار سیاســی و اقتصــادی بیــن دو
کش ــور و ایج ــاد امنی ــت ب ــرای ای ــران را رق ــم بزن ــد و حض ــور کش ــورهایی را ک ــه ب ــه نوع ــی م ــی توانن ــد
بــرای ایــران عــدم امنیــت ایجادکننــد را در کشــورهای همســایه کاهــش دهــد.
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پای ــش دائم ــی اطاع ــات کش ــورهای ه ــدف در ح ــوزه خدم ــات فن ــی و مهندس ــی یک ــی از مهمتری ــن نیازه ــای فع ــاالن
صادراتــی ایــن بخــش اســت .شــرکتهای صادراتــی بایــد از برنامــه هــای ســرمایه گــذاری در زیرســاختهای حــوزه خدمــات
فن ــی و مهندس ــی در کش ــورها ه ــدف بط ــور دائ ــم و سیس ــتماتیک اط ــاع داش ــته باش ــند .در ای ــن رابط ــه ش ــاهد تغیی ــر ن ــگاه
وزارت امورخارجــه بــه ایــن مهــم در ســال هــای اخیــر هســتیم .ایجــاد معاونــت دیپلماســی اقتصــادی وزارت امــور خارجــه
ب ــا ه ــدف تس ــهیل توس ــعه مناس ــبات اقتص ــادی و بازرگان ــی جمه ــوری اس ــامی ای ــران در خ ــارج از کش ــور از طری ــق اط ــاع
رس ــانی ش ــرایط و مس ــائل و ضواب ــط فعالی ــت اقتص ــادی در کش ــورهای ه ــدف ق ــدم مهم ــی اس ــت ک ــه در ای ــن راس ــتا ط ــی
ســالهای اخیــر برداشــته شــده و تجهیــز ســازمانی ایــن نهــاد از طریــق حضــور کارشناســان خبــره اقتصــادی و بازاریابــی در
ســفارتخانههای مربوطــه و تحلیــل سیســتمی ظرفیــت بــازار خدمــات فنــی و مهندســی کشــور هــدف و انتقــال آن بــه نهادهــا
و شــرکت هــای بخــش خصوصــی کشــور چشــم انــداز امیــد بخشــی اســت کــه بوجــود آمــده اســت افــزون بــر ایــن خدمــات
حضــور کارشناســان حقــوق بیــن الملــل وزارت امورخارجــه در زمــان انعقــاد قراردادهــا میتوانــد دامنــه ریســک شــرکتهای
ایرانــی را کــه در حقیقــت پیشــانی اعتبــار کشــور هســتند کاهــش دهــد .چنانکــه در برخــی از کشــورهای هــدف ،خــارج از
عــرف و تعهــد قــراردادی کارفرمایــان ضمانتنامــه هــا را ضبــط و یــا جریمــه هــای ظالمانــه ای را بــه پیمانــکاران ایرانــی تحمیــل
مــی کننــد.
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کمیس ــیونهای مش ــترک اقتص ــادی و ات ــاق ه ــای مش ــترک بازرگان ــی مح ــل و محم ــل ب ــا اهمیت ــی ب ــرای کس ــب و انتق ــال
اطاعــات بــه فعالیــن بخــش خصوصــی و انعــکاس مشــکات و موانــع اجــرای کار در کشــورهای هــدف از جانــب بخــش
خصوص ــی ب ــه جلس ــات ای ــن کمیس ــیونها در جه ــت رف ــع آن اس ــت.

میزه ــا و س ــتادهای مش ــترک ای ــران ب ــا برخ ــی کش ــورها مانن ــد س ــتاد مش ــترک ای ــران ب ــا کش ــورهای س ــوریه و ع ــراق از جمل ــه
س ــتادهای حیات ــی ب ــرای حمای ــت و رف ــع مش ــکات و موانع ــی اس ــت ک ــه ب ــرای پ ــروژه ه ــای ج ــاری و خاتم ــه یافت ــه در ای ــن
کشــورها بوجــود آمــده اســت .و اغلــب ایــن مشــکات خــارج از تعهــدات قــراردادی پیمانــکاران و ناشــی از غیــر عرفــی بــودن
ضواب ــط در ای ــن کش ــورها اس ــت.

نقــل و انتقــال وجــوه حاصــل از اجــرای قــرارداد در کشــور محــل اجــرای پــروژه بــه ایــران و یــا ســایر کشــورهایی کــه پیمانــکار در
ً
آنجــا پــروژه در دســت اقــدام دارد عمدتــا بــه دلیــل تحریــم ،بصــورت غیــر رســمی و از طریــق صرافــی هــا و دالل هــای نامعتبــر
انجــام میشــود کــه هزینــه نقــل و انتقــال ســنگین و احتمــال حیــف و میــل وجــوه را بــه دنبــال دارد .در ایــن رابطــه ضــرورت
دارد کــه نهادهــای ذیربــط ایــران بــرای جایگزینــی ایــن واســطه هــا چــاره اندیشــی کننــد و یــا وجــوه دولتــی بلوکــه شــده دولــت
ایــران در برخــی کشــورها بــا ســازکارهایی کــه بایــد تمهیــد شــود بتوانــد ابعــاد ایــن مشــکل را کاهــش دهــد.

حمایــت ســتادهای ذیربــط دولتــی از شــرکت هــای مجــری پــروژه هــای خدمــات فنــی و مهندســی در کشــورهای هــدف در
زمانــی کــه کارفرمایــان خودســرانه و خــارج از تعهــدات قــراردادی پیمانــکار ،جریمــه هــای ســنگینی را بــه پیمانــکار تحمیــل و
یــا گاهــی اوقــات پیمانــکار را خلــع یــد مــی کننــد از مــواردی اســت کــه نیــاز بــه حضــور نهادهــای دولتــی دارد .بــه جــد میتــوان
گفــت کــه حمایتــی کــه نهادهــای دولتــی برخــی از کشــورهای صادرکننــده خدمــات فنــی و مهندســی ماننــد ترکیــه از بخــش
خصوصــی خــود مــی کنــد در توســعه خدمــات فنــی و مهندســی ایــن کشــورها نقشــی اساســی داشــته اســت.

نهاده ــای دولت ــی بای ــد ای ــن واقعی ــت را بپذیرن ــد ک ــه بخ ــش خصوص ــی ،رقی ــب دول ــت نیس ــت و بای ــد ب ــا هماهنگ ــی
یکدیگــر در فعالیتهــای اقتصــادی کشــورهای هــدف حضــور یابنــد  .بصــورت مکمــل ،یکدیگــر را حمایــت و کمــک
نماینــد دولــت میتوانــد قــدرت رقابتــی شــرکت هــای ایرانــی در مناقصــات بیــن المللــی را بطــرق مختلــف و مشــخصا
برقــراری مجــدد جایــزه صادراتــی ،تســهیل صــدور ضمانــت نامــه هــای مختلــف بــه نــام شــرکت هــای صادرکننــده از
جملــه کاهــش کارمــزد و ســپرده اینگونــه ضمانتنامــه هــا حمایــت کنــد.
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ً
دولــت بایــد توجــه کنــد کــه تدریجــا درآمدهــای نفتــی و جایــگاه نفــت در تامیــن انــرژی بــه دلیــل پیشــرفت دانــش فنــی و
جایگزینــی انــرژی هــای نــو کاهــش خواهــد یافــت .در چنیــن شــرایطی صــادرات تجهیــزات ،محصــوالت و خدمــات بــا
ارزش افــزوده بــاال و در قالــب صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی بــا اولو یــت تریــن جایگزیــن درآمدهــای نفتــی اســت
کــه منتــج بــه افزایــش تولیــد و اشــتغال ،بهبــود کیفیــت و رقابتــی شــدن محصــوالت داخلــی و توســعه پایــدار ناشــی از
درآمدهــای غیرنفتــی حاصــل ایــن تغییــر نگــرش دولــت خواهــد بــود.

9
10
11
12

در ســالهای اخیــر اکثــر مناقصــات بیــن المللــی در کشــورهای عقــب مانــده و یــا در حــال توســعه بصــورت ( EPCFهمــراه
بــا فاینانــس) برگــزار میشــود .در شــرایط ســخت تحریــم و عــدم تمایــل موسســات تامیــن مالــی بیــن المللــی( فاینانســر
ه ــا) ب ــه هم ــکاری مش ــترک ب ــا ش ــرکتهای ایران ــی ب ــرای حض ــور در چنی ــن مناقصات ــی از موان ــع مه ــم و تعیی ــن کنن ــده در
ع ــدم ام ــکان حض ــور ش ــرکتهای ایران ــی در مناقص ــات اس ــت .ج ــا دارد ک ــه دول ــت ب ــا افزای ــش ق ــدرت مال ــی ( افزای ــش
ســرمایه ) بانکهــای صادراتــی ( بانــک توســعه صــادرات) و یــا صنــدوق ضمانــت صــادرات باعــث شــوداین موسســات
بعنــوان فاینانســر همــراه شــرکتهای ایرانــی در مناقصــات بیــن المللــی حضــور یابنــد.

بانــک هــا و نهادهــای صادراتــی میتواننــد نقــش تعییــن کننــده در رشــد صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی داشــته
باشــند ،اولیــن مرحلــه بــرای حضــور در مناقصــات ،اخــذ ضمانــت شــرکت در مناقصــه اســت کــه ضــرورت دارد بانــک
مرک ــزی تمهیدات ــی فراه ــم آورد و راهکارهای ــی طراح ــی ش ــود ک ــه ش ــرکتهای صادرات ــی ب ــه دلی ــل چ ــک برگش ــتی و ی ــا
تس ــهیات اس ــتمهال نش ــده( علیرغ ــم حقانی ــت بان ــک در ای ــن م ــوارد) از اخ ــذ ضمان ــت ش ــرکت در مناقص ــات ج ــا
نماننــد .در شــرایط جــاری حاکــم بــر بــازار کســب وکار کمتــر شــرکت و موسســه ای را میتــوان ســراغ گرفــت کــه مشــکات
بانک ــی ش ــبیه چ ــک برگش ــتی نداش ــته باش ــد و در صورتیک ــه راه ــکاری ب ــرای رف ــع ای ــن مان ــع در ص ــدور ضمان ــت ه ــا
اندیشــیده نشــود ،حضــور شــرکتها در مناقصــات بیــن المللــی کمرنــگ و رکــود حاکــم تشــدید خواهــد شــد.

حض ــور نماین ــدگان ش ــرکت ه ــای صادرات ــی در اع ــزام هی ــات ه ــای اقتص ــادی ب ــه کش ــورهای مختل ــف میتوان ــد
کارآفرین ــان ،تولیدکنن ــدگان و صادرکنن ــدگان را ب ــه دنی ــای کس ــب و کار خ ــارج آش ــنا کن ــد .ض ــرورت دارد نهاده ــای
ذیربــط دولتــی ،هماهنگــی و اطــاع رســانی الزم را از مســیر تشــکل هــای صادراتــی بــرای حضــور شــرکت هــای ایرانــی
در ای ــن کمیس ــیون ه ــا فراه ــم کن ــد.

در رابطــه بــا حمایــت دولــت از شــرکت هــای صادراتــی بعنــوان نمونــه شــرکت صانیــر در ســال  ۲014در رقابتــی تنکاتنــگ
ً
ب ــا ش ــرکتهای اروپای ــی و آس ــیایی در  14مناقص ــه برگ ــزار ش ــده در کش ــور ع ــراق حض ــور یافت ــه و حائ ــز رتب ــه اول( عمدت ــا)
ت ــا س ــوم ش ــد .از آن زم ــان تاکن ــون هیچی ــک از مناقص ــات ب ــه بهان ــه ع ــدم بودج ــه از ط ــرف وزارت نی ــروی ع ــراق ب ــه ای ــن
شــرکت ابــاغ نشــد .جــادارد کــه دولــت محتــرم در خطــوط اعتبــاری کــه بــرای چنیــن کشــورهایی مــی گــذارد واگــذاری
چنیــن پــروژه هایــی را بــه شــرکت برنــده ایرانــی بعنــوان یکــی از شــروط اعطــای خــط اعتبــاری لحــاظ کنــد• .
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{ گامی به پیش }

نگاهیویژه
بهدستاوردهایسندیکا
در حوزه تامین اجتماعی

(

چالشهای کسب و کار

(

{ گامی به پیش }

گامی به

یکــی از مشــکالتی کــه فعــاالن صنعــت بــرق در کنــار
چالشهــای پرتعــداد ناشــی از اقتصــاد نابســامان بــرق و نظــام
نا کارآمــد حقوقــی و قراردادهــای ایــن صنعــت با آن دســت به
گریبــان بــوده انــد ،مســاله بیمــه قراردادهــای پیمانــی اســت.
در حقیقــت تعــدد بخشــنامه هــای ســازمان تامیــن اجتماعــی
و نیــز مبهــم و قابــل تفســیر بــودن آنهــا در کنــار ناآ گاهــی دو
طــرف نســبت بــه ضوابــط و شــرایط یکدیگــر ،تعییــن حــق بیمــه
قراردادهــای پیمانــی را بــه یــک چالــش جــدی و هزینــه ســاز
بــرای شــرکت هــای فعال صنعت برق کشــور تبدیل کرده بود.
لــذا پیگیــری بــرای حــل ایــن مســاله از ســال  1397در
دســتور کار ســندیکا قــرار گرفــت .مشــارکت ســندیکای
صنعــت بــرق ایــران بــا ا تــاق هــای بازرگانــی ایــران و تهــران
و برخــی از تشــکلهای فعــال کارفرمایــی ،در نهایــت بــه
برگــزاری نشســتهای منظمــی بــا ســازمان تامیــن اجتماعــی
بــه منظــور بررســی بخشــنامه هــای مرتبــط و رفــع ابهامــات
و نقصانهــای آن بــود .تــالش و مشــارکت بــی ســابقه و
فرابخشــی تشــکلهای بخــش خصوصــی در کنــار همراهــی
ســازمان تامیــن اجتماعــی بــه تدویــن تلخیــص و تنقیــح
بخشــنامه حــق بیمــه مقاطعــه کاران منجــر شــد کــه بــه گفتــه
کارشناســان بــه نوعــی شــابلون بیمــه ای قراردادهــا محســوب
شــده و مــی توانــد از تفســیرها و اعمــال ســلیقه هــای نادرســت
جلوگیــری کــرده و تــا حــدی دو طــرف را بــه یــک درک مشــترک
از شــرایط برســاند .در ایــن مســیر مشــارکت مســتمر ،جــدی
و موثــر ســندیکا در تدویــن ایــن بخشــنامه کــه بــه تاییــد
تشــکل هــا و ســازمان تامیــن اجتماعــی رســیده و بــه زودی
ابــالغ خواهــد شــد ،ایــن اقــدام را بــه یکــی از دســتاوردهای
ســندیکای صنعــت بــرق ایــران تبدیــل کــرده اســت.
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وا کاوی تجربه موفق
بخشخصوصی
و تامین اجتماعی

طیبهساداتمیرحسینی

روزنامهنگار

فعــاالن صنعــت بــرق در کنــار چالــش هــای پرتعــداد ناشــی از ســاختارهای اقتصــادی
و حقوقـــی صنعـــت بـــرق ،بـــا مشـــکات عمومـــی حاکـــم بـــر فضـــای کســـب و کار
کش ــور ه ــم دس ــت ب ــه گریب ــان هس ــتند .ش ــرکت ه ــای س ــازنده ،پیمان ــکار ،مش ــاور و
تامینکنن ــده ای ــن صنع ــت ه ــم مانن ــد فع ــاالن س ــایر بخشه ــای اقتص ــادی کش ــور،
در ح ــوزه بیم ــه تامی ــن اجتماع ــی ،مالی ــات ،گم ــرک و سیس ــتم بانک ــی ب ــا مش ــکات
عدیـــده ای مواجهنـــد کـــه عمدتـــا برآمـــده از رویکردهـــای سیاســـت هـــای کان
اقتص ــادی اس ــت.
در ایــن میــان یکــی از مســائلی کــه در طــول دو ســال اخیــر بــه صــورت جــدی از ســوی
ســندیکای صنعــت بــرق ایــران پیگیــری شــد و تــا انــدازه ای بــه نتیجــه رســید ،مســاله
شــرکت هــای فعــال ایــن صنعــت بــا بخشــنامه هــای متعــدد و گاهــا مبهــم ســازمان
تامی ــن اجتماع ــی در خص ــوص قرارداده ــای پیمان ــی ب ــود .ای ــن اق ــدام ک ــه ط ــرح و
بررس ــی ابتدای ــی آن ط ــی س ــال ه ــای  1393ت ــا  139۶در کارگ ــروه ارتق ــاء پیمان ــکاران،
مشــاوران و کارفرمایــان شــرکت توانیــر و بــا دبیــری بــرق منطقــه ای اصفهــان آغــاز شــده
ب ــود ،ب ــه ص ــورت ج ــدی در م ــاه ه ــای پایان ــی س ــال  9۷در ات ــاق ته ــران ،در دس ــتور کار
قــرار گرفــت.
اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی تهــران در مســیر پیگیــری موضــوع حــل
مس ــاله ح ــق بیم ــه پیم ــان ه ــای ق ــراردادی از دوم بهم ــن م ــاه  139۷ب ــا مش ــارکت
تعـــدادی از تشـــکل هـــای فعـــال حـــوزه کارفرمایـــی بررســـی مشـــکات و تدویـــن
راهکاره ــای عملیات ــی ب ــرای بخش ــنامه ه ــای ح ــوزه پیم ــان ه ــا را آغ ــاز ک ــرد.
پــس از آن اولیــن نشســت مشــترک نماینــدگان بخــش خصوصــی بــا تامیــن اجتماعــی
در نیم ــه اول اردیبهش ــت م ــاه  98برگ ــزار ش ــد .ای ــن جلس ــات ت ــا بهم ــن م ــاه س ــال
ج ــاری ادام ــه یاف ــت و در نهای ــت ب ــه یکپارچ ــه س ــازی و اص ــاح بخش ــنامه ه ــای
ســازمان تامیــن اجتماعــی و تدویــن بخشــنامه تلخیــص و تنقیــح منجــر شــد .در ایــن
مســیر البتــه توانیــر هــم بــه نمایندگــی از شــرکت هــای کارفرمایــی مشــارکت ارزشــمندی
بــا تامیــن اجتماعــی و ســندیکا داشــت .ایــده مشــارکت توانیــر اوایــل خــرداد  98توســط
مدی ــرکل دفت ــر بررس ــیهای فن ــی بازرگان ــی ،قرارداده ــا و پش ــتیبانی توانی ــر مط ــرح و
حض ــور ای ــن ارگان از اواس ــط همی ــن م ــاه در جلس ــات و پیگیریه ــا قطع ــی ش ــد.
در نهای ــت اولی ــن جلس ــه بخش ــنامه تنقی ــح و تلخی ــص ش ــهریور م ــاه س ــال ج ــاری
برگــزار و تــا روزهــای پایانــی ســال نســخه نهایــی بــه تاییــد طرفیــن رســید .مســاله بســیار
کلی ــدی و مثبت ــی ک ــه در تجرب ــه پیگی ــری ه ــای س ــندیکا در ح ــوزه تامی ــن اجتماع ــی
اهمیت ــی کلی ــدی دارد ای ــن اس ــت ک ــه س ــازمان تامی ــن اجتماع ــی در ی ــک فض ــای
مس ــاعد ام ــکان گفتگ ــو و تعام ــل ب ــا بخ ــش خصوص ــی را فراه ــم ک ــرد و در نهای ــت
دو ط ــرف در س ــاختاری تعری ــف ش ــده و عقای ــی ب ــه ی ــک درک مناس ــب از ش ــرایط
یکدیگ ــر رس ــیدند .واقعی ــت ای ــن اس ــت ک ــه ت ــا پی ــش از ای ــن اقدام ــات دو س ــاله،
س ــازمان تعامل ــی ب ــا ای ــن کیفی ــت و تاثیرگ ــذاری ب ــا بخ ــش خصوص ــی نداش ــت .ب ــه
عــاوه در قالــب همیــن تعامــل ســازنده هــم بخشــنامه جدیــد بــه جــای اینکــه بــه یــک
ابهــام تــازه در قراردادهــا تبدیــل شــود ،زمینــه را بــرای شــفاف شــدن و تثبیــت ضرایــب
ح ــق بیم ــه پیم ــان ه ــای ق ــراردادی فراه ــم م ــی کن ــد .البت ــه ب ــدون تردی ــد نم ــی ت ــوان از
ایــن مســاله چشــم پوشــید کــه ضرایبــی کــه ســازمان تامیــن اجتماعــی در نظــر گرفتــه،
نســبت بــه ســطح معقــول آن ،باالتــر اســت و ایــن امــر بــه افزایــش قیمــت تمــام شــده
کاال و خدم ــات صنای ــع مرتب ــط از جمل ــه ب ــرق منج ــر خواه ــد ش ــد.
نکت ــه بس ــیار مه ــم دیگ ــری ک ــه نبای ــد از نظ ــر دور داش ــت ،ش ــکل تعام ــل و هم ــکاری
تشـــکل هـــای مختلـــف بخـــش خصوصـــی بـــرای بـــه نتیجـــه رســـاندن موضـــوع
بخش ــنامه تلخی ــص و تنقی ــح و اتح ــاد ایج ــاد ش ــده در بی ــن آنه ــا ب ــود .در حقیق ــت
بی ــش از  ۵تش ــکل ب ــه نمایندگ ــی از اصن ــاف و صنای ــع مختل ــف ب ــا تجمی ــع نظ ــرات
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و مدیریــت تضــارب آراء توانســتند بــا یــک نظــر واحــد ،منافــع کان همــه ایــن بخــش
هــا را بــه درســتی تامیــن کننــد .نتیجــه ایــن رویکــرد ،حــذف بخشــنامه هــای متعــدد
و متمرکــز کــردن آنهــا بــر روی یــک بخشــنامه واحــد اســت کــه کلیــات آن مــورد تاییــد
بخ ــش خصوص ــی اس ــت.
البت ــه رض ــا اردکانی ــان ،وز ی ــر نی ــرو ه ــم ب ــه تازگ ــی و در روزه ــای پایان ــی بهم ــن م ــاه ط ــی
نامــه ای بــه دکتــر شــریعتمداری ،وز یــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی ،ضمــن اشــاره بــه
ضــرورت بازنگــری ضوابــط بیمــه پیمانــکاری صنعــت بــرق و رفــع برخــی از ابهامــات
منـــدرج در بخش ــنامه ش ــماره  14/۵درآم ــد م ــورخ  1383/11/18ســـازمان تامی ــن
اجتماعــی ،عنــوان کــرده بــود« :بــا توجــه بــه ضــرورت بازنگــری ایــن بخشــنامه ،تعییــن
راهکارهــای بهبــود آنهــا در قالــب جلســات مشــترک کارشناســی بــا همــکاران ســازمان
تامی ــن اجتماع ــی ،ات ــاق بازرگان ــی ،صنای ــع ،مع ــادن و کش ــاورزی ته ــران ،س ــندیکای
صنعــت بــرق و شــرکت توانیــر ،صــورت پذیرفــت ،لیکــن پــس از پایــان جلســات فــوق،
پیــش نویــس بخشــنامه تنقیــح و تلخیــص حــق بیمــه مقاطعــه کاران بــدون لحــاظ
نظــر نماینــدگان صنعــت بــرق تدو یــن گردیــد».
وزیــر نیــرو در بخــش دیگــری از ایــن نامــه کــه رونوشــت آن بــرای رییــس ســازمان برنامــه و
بودجــه و معــاون حقوقــی رییــس جمهــور هــم ارســال شــده ،تاکیــد کــرده بــود« :در ایــن
خصــوص بازنگــری و یکســان ســازی ضوابــط بیمــه قراردادهای عمرانــی و غیرعمرانی
صنع ــت ب ــرق ،ب ــا اعم ــال ضرای ــب مش ــخص ب ــه بخ ــش اجرای ــی قرارداده ــای EPC
و ( PCش ــامل طراح ــی ،اج ــرا ،نص ــب ،آزم ــون و حم ــل) ب ــر اس ــاس آنالی ــز کارس ــنجی
فه ــارس به ــای پای ــه رس ــته نی ــرو اباغ ــی س ــازمان برنام ــه و بودج ــه کش ــور م ــورد تاکی ــد
اس ــت».
اردکانی ــان در پای ــان ای ــن نام ــه از وز ی ــر تع ــاون ،کار و رف ــاه اجتماع ــی خواس ــته ب ــود ک ــه
پیــش از تصو یــب و ابــاغ بخشــنامه جدیــد ،هماهنگــی هــای الزم بــه منظــور بررســی
مــوارد فــوق الذکــر بــا حضــور نماینــدگان مطلــع وزارت نیــرو صــورت گیــرد.
نکت ــه بس ــیار مه ــم در ای ــن نام ــه ایج ــاد حساس ــیت در خص ــوص موضوع ــی اس ــت
ک ــه بیش ــترین آس ــیب را ب ــه بخ ــش خصوص ــی وارد م ــی کن ــد .ورود وزارت نی ــرو ب ــرای
اعم ــال نظ ــر بخ ــش کارفرمای ــی صنع ــت ب ــرق در بخش ــنامه تلخی ــص و تنقی ــح ن ــه
تنهــا بــه تکمیــل پروســه مشــارکت هــا و اثربخشــی هــای تعامــات مســتمر منجــر مــی
شــود ،بلکــه مــی توانــد در قالــب همیــن اعمــال نظرهــا منافــع کان صنعــت بــرق در
بخشه ــای دولت ــی و خصوص ــی را نی ــز تامی ــن کن ــد.
تجرب ــه س ــندیکا در خص ــوص یکپارچ ــه س ــازی بخش ــنامه ه ــای تامی ــن اجتماع ــی
از دو جه ــت ی ــک تجرب ــه موف ــق و ارزش ــمند اس ــت .از ی ــک س ــو ای ــن اق ــدام در قال ــب
مشــارکتی بــی نظیــر در همــه بخــش هــا اعــم از تشــکل هــای بخــش خصوصــی ،دولــت
و س ــازمان تامی ــن اجتماع ــی ش ــکل گرف ــت و از س ــوی دیگ ــر حاص ــل آن میتوان ــد
حداق ــل بخش ــی از باتکلیف ــی ه ــا و ابهام ــات در ح ــوزه ح ــق بیم ــه قرارداده ــا را رف ــع
ک ــرده و فض ــا را ب ــرای فعالی ــت ش ــرکت ه ــای س ــازنده ،پیمان ــکار و مش ــاور ت ــا ان ــدازه
ای مســاعدتر کنــد .اگرچــه وزارت نیــرو خیلــی دیــر بــه موضــوع عکــس العمــل نشــان
داد ولــی امیــدوار هســتیم ورود وزارت نیــرو بــا همراهــی ســازمان تامیــن اجتماعــی و در
عمــل پاســخ داده شــود .آنچــه مســلم اســت بایســتی وزیــر محتــرم نیــرو شــخصا ایــن
موض ــوع را ب ــا وز ی ــر کار و مدیرعام ــل س ــازمان تامی ــن اجتماع ــی ری ــل گ ــذاری نمای ــد و
گرنــه بعیــد اســت تغییــری حاصــل گــردد و از ایــن عــدم توفیق،قطعــا در ابتــدا بخــش
خصوص ــی و در ادام ــه دول ــت متض ــرر خواه ــد ش ــد .ب ــه ع ــاوه ای ــن دس ــتاورد زمان ــی
موث ــر واق ــع خواه ــد ش ــد ک ــه ش ــعب تامی ــن اجتماع ــی در اج ــرای درس ــت و دقی ــق آن
اهتم ــام ورزن ــد• .

صفحه

40

چالشهای کسب و کار

صفحه

زمستان  ،99دوره جدید

زمستان  ،99دوره جدید

41

چالشهای کسب و کار

گفتوگویاختصاصی { گامی به پیش }

مقصودآرویش

معاون سابق پیمان اداره کل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی

دستهمکاری؛
ِ

{ گامی به پیش } گفتوگویاختصاصی چالشهای کسب و کار

با توجه به اینکه برخی از تشکلهای
بخش خصوصی با راهبری اتاق
بازرگانی تهران ،موضوع تلخیص
و تنقیح بخشنامه حق بیمه
مقاطعهکاران را پیگیری کردند و در
بخش اعظم این پیگیریها ،جنابعالی
به عنوان یکی از نمایندگان سازمان
همکاری قابل توجهی با بخش
خصوصی داشتید ،ابتدا این مساله را
بررسی کنیم که این اقدام تا چه حد
چالشها و مشکالت فیمابین بخش
خصوصی و سازمان تامین اجتماعی
را در خصوص حق بیمه کارکنان
شاغل در قراردادها حل خواهد کرد؟

تامیناجتماعی ،بخشخصوصی
مســئله تعییــن حــق بیمــه قراردادهــای مقاطعــهکاری ،تعــدد بخشــنامههای ســازمان تامیــن اجتماعــی در ایــن حــوزه و نیــز
س ــاختار قابلتفس ــیر و پرابه ــام ای ــن بخش ــنامهها سالهاس ــت ب ــه عن ــوان یک ــی از مهمتری ــن مش ــکالت فع ــاالن صنع ــت ب ــرق
مط ــرح میش ــود.
ب ــه همی ــن دلی ــل س ــندیکا پیگی ــری ب ــرای یکپارچهس ــازی بخش ــنامههای س ــازمان تامی ــن اجتماع ــی را در دس ــتور کار خ ــود
ق ــرار داد .ای ــن اق ــدام ک ــه ب ــا هم ــکاری و مش ــارکت ج ــدی اتاقه ــای بازرگان ــی ای ــران و ته ــران و برخ ــی از تش ــکلهای ح ــوزه
احــداث پیگیــری شــد ،در نهایــت بــه تدویــن بخشــنامه تلخیــص و تنقیــح حــق بیمــه مقاطعــهکاران منجــر شــد کــه در مرحلــه
ص ــدور و اب ــالغ ق ــرار دارد.
«مقص ــود آروی ــش» مع ــاون س ــابق پیم ــان اداره کل وص ــول ح ــق بیم ــه س ــازمان تامی ــن اجتماع ــی ک ــه ب ــه نمایندگ ــی از ای ــن
س ــازمان ت ــا مراح ــل پایان ــی تدوی ــن بخش ــنامه ،ب ــه ش ــکلی تاثیرگ ــذار ب ــا بخ ــش خصوص ــی همراه ــی ک ــرد و ت ــالش بس ــیاری
را ص ــرف تدوی ــن ای ــن بخش ــنامه نم ــود ،در گفتگ ــوی اختصاص ــی ب ــا س ــتبران ،نب ــود درک متقاب ــل بی ــن فع ــاالن اقتص ــادی و
ســازمان تامیــن اجتماعــی و نیــز عــدم آشــنایی کافــی مقاطعــهکاران از بخشــنامهها و دســتورالعملهای اجرایــی را بــه عنــوان
اصلیتریــن مشــکالت ایــن حــوزه یــاد کــرده و اظهــار امیــدواری میکنــد ک ــه بــا ابــالغ بخشــنامه تلخیــص و تنقیـ َـح ،بخــش
قاب ــل توجه ــی از مش ــکالت ج ــاری پیمان ــکاران صنع ــت ب ــرق ح ــل ش ــود .حاص ــل ای ــن گفتگ ــو را میخوانی ــد:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

به نظر میرسد برداشتهای
سلیقهای از بخشنامه  14.5سازمان به
عنوان یکی از مهمترین بخشنامهها
در حوزه قراردادهای صنعت برق،
اصلیترین چالش فعاالن این حوزه
بوده است؟

پیـرو مباحثـی کـه در جلسـات کارگـروه مشـترک بررسـی بخشـنامه اتخاذ گردید ،مقرر شـد کـه بـرای قراردادهای
شرکتهای ملی نفت و گاز ایران ،توانیر ،برق منطقهای ،آب و فاضاب ،مخابرات ایران و شرکتهای تابعه
کـه بـا مقاطعـه کاران بصـورت  PC / EPCمنعقـد میشـود ،نـرخ مقطـوع حـق بیمه در نظر گرفته شـود .با توجه به
مذاکـرات صـورت گرفتـه پیشـنهاد اخـذ مصوبـه از مراجـع قانونـی مربوطـه به میزان ثابـت  4.۵درصد نسـبت به
ناخالص کارکرد از طرف سازمان تامین اجتماعی ارسال شد .استحضار دارید این پیشنهاد در راستای ماده
ً
 41قانـون تامیـن اجتماعـی صـورت گرفتـه اسـت و بـا توجه بـه نرخ حق بیمه موضـوع مـاده  ۲8در واقع تقریبا 1۷
درصـد کارکـرد بـه صـورت مقطـوع به عنوان دسـتمزد کارکنـان قرارداد لحاظ شـده و  83درصـد از کل کارکرد نیز
بابت خرید تجهیزات خارجی و داخلی پروژه ،مصالح مصرفی ،کارکرد ماشین آالت ،سود پیمانکار و خواب
سـرمایه از محاسـبه حق بیمه معاف شـده اسـت ،که در صورت اخذ مصوبه رویههای فعلی مطابق بخشـنامه
 14.۵بطور کامل تغییر پیدا کرده و کنار گذاشـته خواهد شـد.
با اباغ بخشنامه تلخیص و تنقیح ،قطعا اعمال سلیقهها ناشی از برداشتهای متفاوت توسط کارشناسان
کاهـش خواهـد یافـت و بـه لحـاظ اینکـه ناخالـص کارکرد پیمان ما ک محاسـبه حق بیمه و بر اسـاس موضوع
و تعهـدات طرفیـن در قـرارداد ضریـب حـق بیمـه تعییـن خواهـد شـد ،فرآینـد مربوطـه شـفاف شـده و صـدور
ً
مفاصاحسـاب نیـز کـه اخیـرا توسـط سـازمان بـه صـورت مکانیـزه طراحـی شـده و صـادر میشـود در اسـرع وقـت
فراهـم خواهـد شـد و بـه نظـر دیگـر نیـاز بـه مکاتبات مکرر بیـن سـازمان و واگذارنـدگان کار نخواهد بود چـرا که با
اباغ بخشنامه تلخیص و تنقیح حق بیمه مقاطعهکاران ،بخشنامه  14.۵به طور کامل کنار گذاشته میشود.
البته ضوابط اعام شده در حوزه پروژههای غیرعمرانی شرکت توانیر و برقهای منطقهای قابل اعمال هست
و فعـاالن صنعـت بـرق مسـاله حـق بیمـه قراردادهـای حـوزه توز یـع را باید به صـورت جداگانه پیگیری کنند.

بله؛ هر چند این بخشنامه با مشارکت فعاالن حوزه صنعت برق و در راستای مساعدت بیشتر به این بخش
تهیه شـده بود ،اما متاسـفانه در اجرا به مشـکل برخورد به همین دلیل کارگروهی که با مشـارکت اتاق بازرگانی
تهران ،توانیر ،سندیکای برق و اداره کل وصول حق بیمه سازمان بیش از یک سال پیش تشکیل شد ،موضوع
مشـکات اجرایی بخشـنامه  14/۵و دالیل عدم پذیرش گواهیهای واگذارندگان کار توسـط شـعب سـازمان
و ارائه الگوی مناسـب حق بیمه را نیز در دسـتور کار قرار دادیم تا راهکار قانونی مشـخصی برای آن ارائه کنیم.
بـه ایـن ترتیـب بـر مبنـای بررسـیهای صـورت گرفتـه و نیـز اخذ فهرسـت تجهیـزات برقـی از شـرکت توانیر ،پیش
نویـس بخشـنامهای نیـز تهیـه و مشـکات ناشـی از عنـوان «کلیـد در دسـت» در بخشـنامه  14.۵مرتفـع و بـرای
قراردادهای حوزه توزیع نیز در چارچوب بخشنامهای که در اسفند ماه سال  1380اباغ شده بود با اصاحاتی
راهکار مناسـبی ارایه شـد که بنظر من ،چون که این بخشـنامه با مشـارکت همه طرفهای ذینفع تهیه شـده
بود میتوانست بسیاری ازمشکات فعلی پیمانکاران حوزه برق با شعب سازمان را برطرف کند که متاسفانه
بدلیل تغییرات مدیریتی که اتفاق افتاد و متعاقب آن مطرح شدن بخشنامه تلخیص و تنقیح قبل از صدور
بخشنامه تهیه شده ،منجر به این شد که پیشنهاد جدید برای اخذ مصوبه ارائه شود و به نظر میرسد موضوع
قراردادهای شـرکتهای توزیع در تنقیح لحاظ نشـده و کماکان نیاز به پیگیری از طریق سـندیکا وجود دارد.
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افزایش حق بیمه قراردادهای
پیمانی در قالب بخشنامه تلخیص
و تنقیح آیا امتیازاتی هم برای بخش
خصوصی دارد؟

نکتـه بسـیار مهمـی کـه در خصـوص پیشـنهاد ارائـه شـده وجـود دارد نـرخ مقطـوع حـق بیمـه هماننـد
قراردادهـای طرحهـای عمرانـی هسـت فلـذا مقاطعـه کاران بـرآورد دقیقـی از میـزان هزینـه حـق بیمـه
قراردادهـای پیمانـکاری خـود دارنـد و بـرای نهایـی کـردن ایـن حـق بیمـه نیـازی بـه مراجعـه دائمـی بـه
هیاتهـای تشـخیص مطالبـات بـدوی و تجدیـد نظـر و در نهایـت دیـوان عدالـت اداری ندارنـد؛
بنابرایـن اصلیتریـن امتیـازی کـه بـرای ایـن موضـوع میتـوان بـرای هـر دو طـرف قائـل شـد ،تسـهیل و
تسـریع ارتبـاط بیـن ذینفعـان در قالـب بخشـنامهای شـفاف و غیرقابل تفسـیر و اعمال سـلیقه اسـت.
پیـش از ایـن از مرحلـه تعییـن تـا پرداخـت حـق بیمـه پروسـهای بـود کـه بـه دلیـل مراجعـات متعـدد بـه
هیاتهـای تشـخیص و دیـوان گاهـا تـا دو سـال هـم بـه طـول میانجامیـد .در ایـن مـدت نـه تنهـا پول
پیمانـکار نـزد کارفرمـا باقـی میمانـد و گاهـی با مسـاله مسـدود شـدن حسـابهای بانکـی اش مواجه
میشـد و سـازمان تامیـن اجتماعـی هـم نمیتوانسـت در موعـد مقـرر درآمدهـای خـود را وصـول کنـد و
بـه نوعـی بـرای هـر دو طـرف هزینههایـی را تحمیـل میکـرد کـه مناسـب نیسـت و انتظـار داریم بـا اباغ
بخشنامه ،پیمانکاران بتوانند مفاصا حساب قراردادهای خود را حتی ظرف مدت یک هفته کاری
اخـذ کـرده و مطالباتشـان را از کارفرمـا دریافـت کنند.

مساله جدی که در خصوص سازمان
مطرح میشود این است که تامین
اجتماعی به دلیل تعهدات قابل
توجهی که دولت و قوانین حمایتی
اخیر برایش در حوزههای مختلف
از جمله معافیتهای حق بیمه،
بازنشستگیهای پیش از موعد و مشاغل
سخت و زیان آور ،سالمت و بیمههای
بیکاری ایجاد کرده ،این سازمان را به
مجموعهای با تعهدات فراوان تبدیل
کرده و همین مساله به سه راس اصلی
این مجموعه یعنی خود سازمان ،بیمه
شده و کارفرما آسیب وارد کرده است.
دیدگاه شما در این خصوص چیست؟

بلـه؛ متاسـفانه کامـا درسـت اسـت .دیـد حمایتـی کـه در قانونگذار و دولت نسـبت به سـازمان وجود
دارد این قضیه را در سنوات اخیر بیشتر دامن زده است .در ماده  ۲8قانون تامین اجتماعی نرخ حق
بیمـه مشـخص شـده و در قبـال آن نیـز در مـاده  3همـان قانـون تعهداتـی که سـازمان تامین اجتماعی
بایستی به بیمه پردازان خود ارائه کند ،معین شده است و شرایط قانونی احراز نیز برای برخورداری از
این مزایا اعم از شـرط سـنی و  ...تعریف شـده ،با اینحال وقتی قسـمتی از حق بیمه از قشـری از بیمه
ً
پـردازان وصـول نمیشـود و یـا بـا شـرایط احـراز بـازی میشـود قطعـا محاسـبات و معادالت بیمـهای به
هـم میخـورد و تامیـن منابـع برای پرداخت تعهدات قانونی با مشـکل مواجه میشـود.
اسـتحضار داریـد ،سـازمان تأمیـن اجتماعـی تحـت نظـر یـک شـورای عالـی بـا حضـور نماینـدگان
کارفرما ،کارگر ،دولت و سازمان اداره میشد که ترکیبی کاما متفاوت از هیات امنای کنونی سازمان
داشـت ،امـا از زمـان دولـت نهـم شـکل اداره سـازمان از شـورای عالـی بـه هیـات امنـا تغییـر کـرد .به این
ترتیب تناسب در راس سازمان به هم خورد و سهم نمایندگان دولت در هسته اصلی سیاستگذاری
بیشتر شد.
البتـه ایـن مسـاله مطـرح شـده کـه بـاز هـم کار با احیاء مجـدد شـورای عالی تامین اجتماعـی و حذف
هیـات امنـا ادامـه یابـد ،امـا مسـالهای کـه حائز اهمیت اسـت این اسـت که سـازمان تامین اجتماعی
بـا وجـود مطالبـات چنـد ده هـزار میلیارد تومانی از دولت و نیز تعهدات گسـتردهای که بدون پشـتوانه
مالی مشـخصی ایجاد شـده ،قادر نیسـت بدون حمایت و کمک دولت به این تعهدات عمل کند؛
لـذا بـه نظـر میرسـد صـاح کار در ایـن اسـت کـه حداقـل تـا زمانـی کـه قوانیـن حمایتـی اصاح نشـده
و دولـت بدهـی خـود بـه سـازمان را پرداخـت نکـرده ،تامیـن اجتماعی با همین ترکیـب هیات امنایی
اداره و دولـت مکلـف بـه حمایـت شـود .چـرا کـه تغییـر ایـن سـاختار ممکن اسـت زمینـه را برای شـانه
خالـی کـردن دولـت از مشـارکت در انجـام تعهداتـی کـه ایجاد شـده ،فراهم کند.

چه اتفاقی رخ داد که سازمان تامین
اجتماعی را پای میز مذا کره با بخش
خصوصی و کارفرمایی کشاند؟

پیـش از هـر چیـز تاکیـد میکنـم کـه مبهـم و قابـل تفسـیر بـودن بخشـنامههای سـازمان هرگـز موضوعـی
نبـوده کـه مدیـران تامیـن اجتماعـی در هـر سـطحی از آن اسـتقبال کـرده و یـا آن را یـک ابـزار مناسـب
بـرای افزایـش سـطح درآمدهـا بداننـد .نکتـه اینجاسـت کـه حتـی در خصـوص بخشـنامهای ماننـد
 14/۵کـه ابهامـات زیـادی داشـت و بـرای پیمانـکاران مشـکات جـدی ایجـاد کـرده بـود هـم کار بـا

مشـارکت بخـش خصوصـی انجـام شـده بـود و احتمـاال بـه دلیـل عـدم اشـراف دو طـرف بـه نیاز هـا و
الزامات صدور این بخشـنامه ،دچار ابهامات زیاد شـده بود؛ لذا از دیدگاه من مهمترین مسـالهای که
در خصوص مشـکات فیمابین سـازمان تامین اجتماعی مطرح اسـت ،عدم اشـراف و آ گاهی کامل
دو طـرف نسـبت بـه مسـائل همدیگـر اسـت .علی ایحال اکنـون هم الزامات قانونـی وجـود دارد که برای
تدوین دستورالعملهای اجرایی نظرات تخصصی تشکلهای صنف مربوطه حتما اخذ و از نظرات
کارشناسی آنان استفاده شود و هم خوشبختانه این دیدگاه در مدیران و کارشناسان سازمان نیز وجود
دارد تـا بخشـنامهای کـه صـادر میگـردد کامـل و جامـع باشـد و در اجـرا بـا مشـکل مواجـه نشـود و امیـد
اسـت طرفیـن از ایـن فرصتـی کـه ایجـاد شـده بـه نحـو مطلـوب و سـازنده بهرهمند شـوند.

اجرایی شدن بخشنامه تلخیص و تنقیح
حق بیمه مقاطعهکاران را تا چه حد
در رفع مشکالت جاری پیمانکاران با
سازمان تامین اجتماعی موثر میدانید؟

گایهای که فعاالن اقتصادی همواره داشتند تعدد بخشنامهها ،دستورالعملهای اجرایی و رویههای
داخلـی و عـدم اطـاع آنـان از مفـاد آنهـا بـود .فلـذا همـه آنهـا در قالـب بخشـنامه تلخیـص و تنقیـح
گـردآوری ،اصـاح و جمـع بنـدی شـده اسـت و تـاش شـده در ایـن بخشـنامه همـه مـواردی کـه ابهـام
داشـته و در اجرا قابل تفسـیر بوده را احصا و شفافسـازی کنیم و قطعا بعد از صدور در اختیار عموم
قرار خواهد گرفت همچنانکه تمامی بخشـنامههایی که قالب تنقیح صادر شـده جهت بهرهبرداری
عمـوم در سـایت معاونـت بیمهای سـازمان قرار داده شـده اسـت.

به نظر میرسد پیمانکاران در خصوص
حق بیمه پروژههای عمرانی هم به
دلیل بدعهدی کارفرمایانشان با مشکل
مواجه شدهاند .اینطور نیست؟

بلـه متاسـفانه طـی چنـد سـال اخیـر ذیحسـابیها بـه دلیـل کمبـود منابـع مالـی و علیرغـم اینکـه پـروژه
بـه اتمـام رسـیده و پیمانـکار صـورت وضعیـت را تحویـل کارفرمـا نمـوده و لیسـت کارکنـان خـود را نیـز
بـه سـازمان ارائـه داده ،حـق بیمـه را برغـم اینکـه قسـمت عمـده آن مربـوط بـه دولـت اسـت پرداخـت
نمیکنند و این مساله صدور مفاصا حساب برای پیمانکاران طرحهای عمرانی را به تعویق انداخته
ً
و گاهـا منجـر بـه جریمـه آنـان میشـد.
البتـه توافقـی بیـن سـازمان و وزارت اقتصـاد صـورت گرفـت که به جای وجه نقد ،سـازمان اسـناد خزانه
اسـامی را بابـت حـق بیمـه طرحهـای عمرانـی قبـول کـرد؛ بنابرایـن عمـده مشـکل حـل و فصـل شـده و
پیمانکاران فوق هم میتوانند لیست کارکنان خود را برای برخورداری از مزایای قانونی ارائه کنند و هم
مفاصـا حسـاب خـود را بـه موقـع و بدون پرداخت جریمه از سـازمان دریافـت دارند.

به این مساله اشاره کردید که بخشی
از مشکالت شرکتها با سازمان تامین
اجتماعی ناشی از ناآ گاهی آنها نسبت
به بخشنامهها و ظرفیتهای قانونی آن
است .این مساله از دیدگاه شما چطور
قابل حل است؟

تشـکلها بیشـترین نقـش را در حـل ایـن مشـکل دارنـد ،چـرا کـه آنهـا بـه واسـطه دسترسـی گسـترده بـه
فعـاالن صنعتـی و همچنیـن ابزار هایـی کـه در اختیـار دارنـد ،میتواننـد اطـاع رسـانیهای مربـوط بـه
بخشنامه و ظرفیتها و روش اجرایی آن را به اعضای خود انجام دهند .البته این آ گاهی بخشی باید
در سـطح کارشناسـان تامین اجتماعی هم به درسـتی انجام شـود ،اما به هر حال آشـنایی پیمانکاران
بـا ایـن بخشـنامه میتوانـد بـرای آنهـا کارسـاز واقـع شـده و جلـوی هـر گونـه تفسـیر یـا اجـرای نادرسـت را
بگیرد•.
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چالشهای کسب و کار

میزگرد ویژه

{ گامی به پیش }

1

{ گامی به پیش }

قدمهااای
بلنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
میزگردیتحلیلیدرباره
چالشهایتامیناجتماعی

بخشنامههاودستورالعملهایمبهموغیرشفافسازمان
تامیناجتماعیدر مسیرفعالیتبخشخصوصیچالشها
و مشکالت زیادی ایجاد کرده و حتی در برخی موارد منجر
به تعطیلی و وا گذاری برخی بنگاههای اقتصادی شده
است .بخش خصوصی طی چند سال اخیر با احصاء و
شناسایی این چالشها در صدد شفافسازی و رفع این
مشکالت بوده و در برخی موارد به نتایج خوبی هم رسیده
است .نتایجی که حاصل همفکری ،همکاری و هم صدایی
بخشخصوصیاست.نمونهاینموردبخشنامهتنقیح
و تلخیص مقاطعهکاران است که اخیرا در روند بررسی
اصالح شده و قرار است به زودی تصویب و ابالغ شود .در
حضور :
میزگردی که با
ِ

«اصغر آهنیها» نایب رئیس کمیسیون مالیات ،کار و تامین اجتماعی اتاق ایران،
«محمدتکلی» کارشناسارشدحقوقیسندیکایشرکتهایساختمانیایران،
«مسعود سعادتی» عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران و
«مهدی مسائلی» عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران
به تشریح روند بررسی چالشهای بخش خصوصی با
سازمان تامین اجتماعی و نتایج به دست آمده از جلسات
برگزار شده و تاثیر آن بر فعالیت شرکتها پرداختهایم.
مشروح این میزگرد را در ادامه میخوانید.

ستبران :روند پیگیریهای بخش خصوصی درباره بخشنامههای سازمان
تامین اجتماعی از چه زمانی و چرا در دستور کار قرار گرفته است؟ با نهایی
شدن اصالحات بخشنامه تنقیح و تلخیص مقاطعهکاران چه میزان از
انتظارات بخش خصوصی برآورده میشود؟

اصغرآهنیها
پیگیـــری مشـــکات بخـــش خصوصـــی بـــا ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی بـــا هـــدف شفافس ــازی
بخش ــنامهها و روش ــن ش ــدن زوای ــای آن از س ــوی اتاقه ــای ای ــران ،اصن ــاف و تع ــاون کان ــون عال ــی
کارفرمای ــان و همچنی ــن نماین ــدگان تش ــکلهای بخ ــش خصوص ــی در چن ــد س ــال اخی ــر ب ــا ط ــرح
مســائل در جلســات مشــترک بــا تامیــن اجتماعــی آغــاز شــده اســت .تنقیــح و تلخیــص بخشــنامه
مقاطعـــهکاران کـــه اخیـــرا در حـــال نهایـــی شـــدن اســـت و بـــه زودی ابـــاغ خواه ــد ش ــد ،نتیج ــه
پیگیریه ــای مس ــتمری اس ــت ک ــه در راس ــتای یکپارچهس ــازی و ش ــفافیت بخش ــنامهها ص ــورت
گرفت ــه و قطع ــا در ح ــل مش ــکات مقاطع ــهکاران نق ــش خواه ــد داش ــت.
یکــی از محورهایــی کــه در جلســات مشــترک بــا نماینــدگان ســازمان تامیــن اجتماعــی بررســی و بــه
نتیج ــه رس ــید ،تنقی ــح و تلخی ــص بخش ــنامههای  11تامی ــن اجتماع ــی ب ــود .بررس ــی ای ــن بخش ــنامه
از س ــال گذش ــته آغ ــاز و تم ــام م ــوارد بخش ــنامه پ ــس از جمعبن ــدی در ی ــک بخش ــنامه تدو ی ــن ش ــد.
مـــورد دوم بررســـی بخشـــنامههای ســـری  14تامیـــن اجتماعـــی بـــود کـــه جامعـــه بزرگ ــی از فع ــاالن
اقتص ــادی ب ــا آن س ــرو کار دارن ــد .در بررس ــی ای ــن بخش ــنامه ه ــر س ــه ات ــاق ای ــران ،تع ــاون و اصن ــاف،
کانــون عالــی انجمنهــای صنفــی کارفرمایــان ایــران و نماینــدگان تشــکلها بــه صــورت یــک تشــکل
واح ــد درآمدی ــم ،در واق ــع ب ــه نوع ــی ی ــک پارلم ــان بخ ــش خصوص ــی از هم ــه طرفه ــای ذی نف ــع
در بررس ــی ای ــن بخش ــنامه نق ــش داش ــتند و موث ــر بودن ــد .تنقی ــح و تلخی ــص ای ــن بخش ــنامه یک ــی از
موثرتریــن و موفقتریــن کارهایــی اســت کــه در حــال انجــام اســت .همــه طرفهــای حاضــر و ذینفــع
در بخش ــنامه ب ــه ص ــورت ی ــک تی ــم واح ــد ب ــر تمام ــی بنده ــای بخش ــنامه متمرک ــز ش ــده و م ــوارد الزم
را از طری ــق ات ــاق ای ــران ب ــه اط ــاع س ــازمان تامی ــن اجتماع ــی رس ــاندند .در آخری ــن جلس ــهای ک ــه ب ــه
ای ــن منظ ــور برگ ــزار ش ــده ب ــود 30 ،م ــورد درب ــاره بخش ــنامه مط ــرح ش ــد ک ــه  ۲۷م ــورد آن تایی ــد ۲ ،م ــورد
اص ــاح و ی ــک م ــورد مح ــل اخت ــاف س ــلیقه ق ــرار گرف ــت ک ــه ای ــن م ــورد مرب ــوط ب ــه محاس ــبه ن ــرخ ارز
در پروژهه ــای ارزی ب ــود .در ای ــن م ــورد س ــازمان تامی ــن اجتماع ــی ب ــه دنب ــال مش ــارکت در س ــود ب ــود و
طبیعتــا مــا مخالفــت کــرده و دالیــل فنــی و منطقــی خــود را اعــام کردیــم .تیــم مــا بــا داشــتن دالیــل
محکــم عقبنشــینی نکــرد و نهایتــا نامــهای خطــاب بــه اتــاق ایــران تهیــه و تدویــن شــد تــا از طــرف
ریاســت اتــاق ایــران و بــه منظــور اصــاح ،بــرای رئیــس ســازمان تامیــن اجتماعــی ارســال شــود .فــارغ
از نتایج ــی ک ــه در تنقی ــح و تلخی ــص بخش ــنامهها ب ــه دس ــت آم ــده و میتوان ــد گ ــرهای از مش ــکات

صفحه

46

میزگرد ویژه

چالشهای کسب و کار

صفحه

زمستان  ،99دوره جدید

زمستان  ،99دوره جدید

47

چالشهای کسب و کار

میزگرد ویژه

{ گامی به پیش }

{ گامی به پیش }

فعــاالن بخــش خصوصــی را بــاز کنــد ،دســتاورد مهمتــری حاصــل شــده و آن یکدســتی و یکپارچگــی
تش ــکلهای بخ ــش خصوص ــی اس ــت .نماین ــدگان اتاقه ــا و تش ــکلها در ای ــن مس ــیر ه ــم راس ــتا و
هماهنــگ حرکــت کردنــد و مســیر اختافــی بــاز نشــد .ایــن دســتاورد در مراحــل بعــدی کار بــا ســازمان
تامی ــن اجتماع ــی نی ــز ادام ــه خواه ــد داش ــت.
م ــا ب ــه دنب ــال ح ــل مش ــکاتی هس ــتیم ک ــه از ِقب ـ ِـل بخش ــنامههای س ــازمان تامی ــن اجتماع ــی ب ــرای
بخ ــش خصوص ــی ایج ــاد ش ــده اس ــت ام ــا بای ــد بدانی ــم ک ــه دخ ــل و خ ــرج ای ــن س ــازمان ب ــا توج ــه ب ــه
سیاس ــتهای خاص ــی ک ــه دول ــت ب ــرای بازنشس ــتگان تعری ــف ک ــرده ،باه ــم همخوان ــی ن ــدارد و در
ای ــن ش ــرایط مذاک ــره ک ــردن و ب ــه تواف ــق عادالن ــه رس ــیدن کار بس ــیار دش ــواری اس ــت .ول ــی م ــا ای ــن راه
را ش ــروع کردهای ــم و ب ــه لط ــف خ ــدا ت ــا ح ــذف موان ــع فع ــاالن اقتص ــادی ادام ــه خواهی ــم داد .ام ــروز
س ــازمان تامی ــن اجتماع ــی بی ــش از  300ه ــزار میلی ــارد توم ــان از دول ــت طل ــب دارد و سیاس ــتهای
دول ــت ای ــن س ــازمان را ب ــا چالشه ــای ج ــدی مواج ــه ک ــرده اس ــت.

2

ستبران :بخشنامههای سری  14چه مشکالتی برای پیمانکاران ایجاد
کردهاند؟ سندیکای صنعت برق ایران که در جلسات بررسی بخشنامههای
مذکور مشارکت داشته ،تا کنون چه اقداماتی انجام داده است؟

مهدیمسائلی

تشـــکیل یـــک تیـــم قـــوی و منســـجم بـــرای بررســـی بخشـــنامههای ســـری  14بـــا ســـازمان تامیـــن
اجتماعــی یکــی از نقــاط قــوت اســت .در مقابــل در ســازمان تامیــن اجتماعــی نیــز سیاســت درهــای
بــاز حاکــم اســت ،سیاســتی کــه در گذشــته وجــود نداشــت و مکانیســمی بــرای پاســخگویی نبــود.
مش ــکل س ــاختاری م ــا ب ــا س ــازمان تامی ــن اجتماع ــی در بدن ــه کارشناس ــی و اجراس ــت .ب ــا ریاس ــت
آقــای ســاالری در ســازمان تامیــن اجتماعــی ،مدیــران ایــن مجموعــه امــروز موظــف بــه پاســخگویی
هســتند .در واقــع هــم تغییــر مدیریــت در ســازمان و هــم رویکــرد بخــش خصوصــی باعــث شــده کــه
تعام ــل ب ــا ش ــرکای اجتماع ــی در دس ــتور ب ــوده و بررس ــی مس ــائل و مش ــکات ب ــه ص ــورت مش ــترک در
جری ــان باش ــد و نتای ــج مثبت ــی ب ــه ب ــار آورد.
یک ــی از مش ــکات م ــا ع ــدم همس ــویی قوانی ــن و حاکمی ــت اس ــت .در س ــازمان تامی ــن اجتماع ــی
چ ــه در س ــطح مرک ــز و چ ــه در س ــطح ش ــعب هی ــچ همس ــویی وج ــود ن ــدارد و همیش ــه ب ــه ص ــورت
جزی ــرهای عم ــل ش ــده اس ــت .هم ــکاری ب ــا س ــازمان تامی ــن اجتماع ــی در م ــورد بخش ــنامهها از دو
س ــال پی ــش ش ــروع ش ــده و گامهای ــی برداش ــته ش ــده اس ــت .تاکی ــد م ــا از هم ــان روز اول ب ــر ای ــن ب ــوده
اســت کــه حرفهــا بایــد بــه عمــل تبدیــل شــوند وگرنــه نتیجــهای حاصــل نخواهــد شــد .مســئولیتی
کــه بــر دوش ســازمان تامیــن اجتماعــی نهــاده شــده یــک مســئولیت حاکمیتــی اســت و ایــن ســازمان
بایــد پاســخگوی مســئولیتی کــه پذیرفتــه ،باشــد .ایــن مســئولیت مربــوط بــه امــروز و امســال نیســت

بلکــه تمــام ادوار را شــامل میشــود .متاســفانه امــروز دخــل و خــرج تامیــن اجتماعــی نمیخوانــد و ایــن
س ــازمان ب ــرای اینک ــه از عه ــده مس ــئولیتش برآی ــد ،مجب ــور اس ــت ک ــه ب ــه ش ــرکای اجتماع ــی خ ــود فش ــار
آورد .بیــش از  80درصــد درآمــد ســازمان ناشــی از لیســتهای فعــاالن کســبوکار و حــدود  ۲0درصــد آن
از درآمدهــای ســازمان از محــل قراردادهاســت .حــال بایــد بــه ایــن ســوال پاســخ داد کــه بــا ایــن حســاب
چــرا در بخــش قراردادهــا بــا ایــن حجــم از مشــکات روبــرو هســتیم؟ بخشــی از ایــن مشــکات ناشــی از
قرارداده ــای مس ــمومی اس ــت ک ــه دس ــتگاههای اجرای ــی ب ــه م ــا تحمی ــل میکنن ــد و ت ــا ب ــه ام ــروز وزارت
نیــرو بــرای ایــن مســئله هیــچ جلســه و نشســتی بــا وزارت کار نداشــته اســت .طبــق پیشــنهادات مطــرح
شــده کــه مــورد تاییــد بخــش خصوصــی و ســازمان تامیــن اجتماعــی هــم قــرار گرفتــه ،ضر یــب مقطــوع
قراردادهــای خریــد و فــروش حــدود  1.۵درصــد و ضریــب مقطــوع قراردادهــای  PCو  EPCغیرعمرانــی بــا
ســهم حداقلــی  ۶0درصــدی تجهیــزات (کــه بــه عهــده و هزینــه پیمانــکار هســتند) معــادل  4.۵درصــد بــه
عــاوه بیمــه بیــکاری (جمعــا  ۵.۲درصــد) تعییــن شــدند ،ایــن دو ضریــب پــس از ابــاغ ســازمان اجرایــی
خواهن ــد ش ــد .ت ــا ام ــروز دس ــتگاههای اجرای ــی م ــا ب ــا س ــازمان تامی ــن اجتماع ــی ب ــه تفاه ــم نرس ــیدهاند و
یــا اگــر تفاهمــی بــوده مثــل بخشــنامه  14/۵تفســیر پذیــر شــده اســت و ایــن تفســیر پذیــری مــا را بــه جایــی
رســانده کــه طــرح استانداردســازی را روی میــز بگذاریــم .امــروز فلســفه شــابلون بیمــه صنعــت بــرق هــم در
ذهــن توانیــر شــکل گرفتــه و هــم بــه نوعــی توانســتیم آن را در تامیــن اجتماعــی نهادینــه کنیــم.
یکــی دیگــر از دســتاوردهای مهمــی کــه در بخشــنامه تنقیــح و تلخیــص مقاطعــهکاران بــه دســت آمــده،
تش ــکیل کمیت ــه وح ــدت روی ــه اس ــت ک ــه نماین ــدگان اتاقه ــای ای ــران ،تع ــاون ،اصن ــاف ،کان ــون عال ــی
کارفرمایــی و تشــکل مربوطــه (بــا توجــه بــه موضــوع مــورد بحــث) در ایــن کمیتــه حضــور دارنــد .مــا امــروز
یــک کرســی درســت کردیــم تــا اگــر در بخشــنامه جدیــد اختافــی حاصــل شــد ،بخــش خصوصــی بتوانــد
نظــرات و پیشــنهادات خــود را ارائــه دهــد .هــر چنــد ایــن بخشــنامه بــه نتایجــی رســیده امــا داســتان مــا
ب ــا تامی ــن اجتماع ــی ب ــه پای ــان نرس ــیده اس ــت چ ــرا ک ــه ابهامات ــی باق ــی اس ــت و م ــا مس ــیر خ ــود را ب ــرای
شفافس ــازی ادام ــه میدهی ــم.

3

ستبران :به نظر شما مسیر طی شده بین بخش خصوصی و
سازمان تامین اجتماعی در بررسی بخشنامهها تا چه حد موثر و
مثمر ثمر خواهد بود؟

مسعودسعادتی

مــا بــرای حــل مشــکات خــود راه دیگــری جــز مذاکــره و توافــق نداریــم ،بــرای ایــن مذا کــره نیــز بایــد اصولــی
تعریــف شــود و معیارهایــی تعییــن شــود کــه بتــوان از آن دفــاع کــرد ،ایــن معیارهــا وقتــی قابــل دفــاع باشــد
قابلیــت اجرایــی بیشــتری پیــدا میکنــد .توافــق بیــن طرفیــن نبایــد بــر مبنــای زور باشــد چــرا کــه چنیــن
توافق ــی پای ــدار نیس ــت .مس ــیر ط ــی ش ــده ب ــرای اص ــاح و یکپارچهس ــازی بخش ــنامهها تنه ــا راه ممک ــن
ب ــوده اس ــت .رابط ــه بی ــن تامی ــن اجتماع ــی و فع ــاالن بخ ــش خصوص ــی ی ــک رابط ــه دو طرف ــه اس ــت،
تامیــن اجتماعــی بــه درآمــد ناشــی از فعالیــت بخــش خصوصــی نیــاز دارنــد و بخــش خصوصــی نیــز بــرای
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حمای ــت از نی ــروی انس ــانی و آین ــده آنه ــا بای ــد ب ــا ای ــن س ــازمان در تعام ــل باش ــد ل ــذا نمیت ــوان ای ــن ب ــه
ه ــم پیوس ــتگی دو طرف ــه را نادی ــده گرف ــت .تامی ــن اجتماع ــی بای ــد متمرک ــز ب ــر صیان ــت از نی ــروی کار
باشــد و ایــن صیانــت بایــد متمرکــز بــر مبنــای مــزد باشــد .اگــر تامیــن اجتماعــی وقــت خــود را صــرف
مســائل دیگــری ماننــد منابــع و درآمــد شــرکتها (کــه ذاتــا وظیفــه دارایــی اســت) کنــد ،از کار اصلــی
خــود بــاز میمانــد .تامیــن اجتماعــی بایــد بــه جایــگاه خــود کــه تمرکــز بــر مــزد اســت برگــردد و بــا ایــن
تمرکــز بســیاری از مشــکات حــل خواهــد شــد .رویههــا ،بخشــنامهها و دســتورالعملهای اباغــی از
س ــوی س ــازمان تامی ــن اجتماع ــی بای ــد ش ــفاف باش ــد ،ای ــن ش ــفافیت باع ــث میش ــود ه ــر ش ــرکتی از
اول قــرارداد تکلیــف و وظیفــه خــود را در برابــر تامیــن اجتماعــی بدانــد .همیــن شــفافیت اســت کــه از
فســاد جلوگیــری خواهــد کــرد امــا وقتــی رویههــا یکســان نباشــد و قابــل تفســیر باشــد عــدهای ممکــن
اس ــت سوءاس ــتفاده کنن ــد و مش ــکل از همی ــن ج ــا آغ ــاز میش ــود.
یک ــی از مس ــائل اصل ــی م ــا ب ــا س ــازمان تامی ــن اجتماع ــی ،مرب ــوط ب ــه مناب ــع اس ــت .ای ــن س ــازمان ب ــه
بهان ــه کمب ــود مناب ــع ،فع ــاالن اقتص ــادی را تح ــت فش ــار ق ــرار میده ــد در حال ــی ک ــه مش ــکل ای ــن
ســازمان کمبــود منابــع نیســت ،مدیریــت منابــع اســت .در واقــع ســازمان تامیــن اجتماعــی مدیریــت
مناب ــع ن ــدارد .از طرف ــی س ــازمان مذک ــور طل ــب چن ــد ه ــزار میلی ــاردی از دول ــت دارد و از ط ــرف دیگ ــر
بــرای تامیــن منابــع بــه فعــال اقتصــادی فشــار بیــاورد .مدیــران ایــن ســازمان بــه جــای ایــن فشــار بایــد
ب ــرای بازگردان ــدن مناب ــع ت ــاش کنن ــد .وقت ــی  80درص ــد درآم ــد س ــازمان از لیس ــتها تامی ــن میش ــود
یعنــی نقــش فعــاالن اقتصــادی در تامیــن درآمــد ایــن ســازمان بســیار پــر رنــگ اســت .زمانــی کــه ایــن
ســازمان شــرکتها را تحــت فشــار قــرار دهــد ،حتــی تعطیلــی یــک شــرکت و بیــکاری کارگــران ،هزینــه
و بــار اضافــی بــر دوش ســازمان تحمیــل میکنــد .ســازمان نبایــد مــا را رقیــب خــود بدانــد ،مــا در کنــار
هــم هســتیم .ایجــاد اشــتغال در کنــار جــذب نیــروی کار بیشــتر ،منابــع درآمــدی بیشــتری هــم بــرای
س ــازمان ایج ــاد خواه ــد ک ــرد .ل ــذا رویهه ــا و دس ــتورالعملها بای ــد منطب ــق ب ــر ی ــک منط ــق روش ــن و
شــفاف باشــد .اگــر همــه بندهــای بخشــنامهها روشــن باشــد هیــچ شــرکتی در مســیر فعالیــت خــود بــه
مشــکل نخواهــد خــورد و نیــازی بــه صــرف زمــان بــرای حــل مســئله و رســیدگی نخواهــد بــود .راه حــل
همــه ایــن مشــکات ایــن اســت کــه بــه جــای اینکــه هنــگام بــروز هــر مشــکل بــه دنبــال حــل مــوردی
آن باشــیم ،مســائل را ریشــهای بررســی کــرده و راه حــل پیــدا کنیــم تــا از تکــرار دوبــاره مشــکل جلوگیــری
شــود .شــفافیت تکلیــف همــه را روشــن کــرده و از بــروز بســیاری از مســائل جلوگیــری خواهــد کــرد.

4
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محمدتکلی
صن ــدوق تأمی ــن اجتماع ــی ی ــک صن ــدوق بیمهگ ــر اجتماع ــی اس ــت ک ــه مأموری ــت اصل ــی آن پوش ــش
کارگـــران مـــزد و حقـــوق بگیـــر (بـــه صـــورت اجبـــاری) و صاحبـــان حـــرف و مشـــاغل آزاد (ب ــه ص ــورت
اختیــاری) اســت امــا بــا توجــه بــه عــدم تشــکیل یــک ســازمان فراگیــر مدنظــر قانــون اساســی ،امــروز ســازمان
تامیــن اجتماعــی بــا حــدود  9قانــون حمایتــی عهــدهدار اصــل قانــون اساســی و پوشــشدهنده آحــاد مــردم
جامعــه شــده و بــا حــذف شــورای عالــی بــه صــورت هیــات امنایــی اداره میشــود و تحــت نظــر دولــت قــرار
گرفتــه اســت .ســازمان تامیــن اجتماعــی امــروز مســئولیت بزرگــی دارد امــا دو بخــش کارگــری و کارفرمایــی
منابــع آن را تامیــن میکننــد .کارگــر و کارفرمــا  30درصــد حــق بیمــه پرداخــت میکننــد ،بــا ایــن وضعیــت
منابــع و مصــارف ایــن ســازمان چنــدان همخوانــی نــدارد و بــا مدیریــت ضعیــف و عــدم چابکــی سیســتم
اداری و اجرایــی کــه وجــود دارد ،بــار ســنگینی را بــر دوش فعــاالن اقتصــادی بخــش خصوصــی قــرار دادنــد
کــه خــود تامینکننــده بخــش عمــدهای از منابــع صنــدوق اســت.
نظــام تامیــن اجتماعــی در ایــران نیازمنــد اصاحــات ســاختاری و پارامتریــک اســت .در حــوزه اصاحــات
ســاختاری «احیــای شــورای عالــی تامیــن اجتماعــی» خواســته بخــش خصوصــی اســت و ایــن موضــوع
در کمیس ــیون اجتماع ــی مجل ــس ،ش ــورای گفتگ ــوی دول ــت و بخ ــش خصوص ــی و تمام ــی جلس ــات
مرتبــط بــا موضــوع مطــرح شــده و طــرح و الیحــه هــم آمــاده شــده امــا هنــوز بــه نتیجــه نرســیده اســت .تــا
ایــن ســاختار اصــاح نشــود ،مشــکات همچنــان پابرجاســت .بــا حــذف شــورای عالــی تامیــن اجتماعــی
و تعیی ــن مدیرعام ــل س ــازمان توس ــط دول ــت ،کار از دس ــت بخ ــش خصوص ــی در رفت ــه اس ــت در حال ــی
ک ــه ای ــن بخ ــش نی ــز یک ــی از ش ــرکای اجتماع ــی س ــازمان اس ــت .حض ــور و نف ــوذ بخ ــش خصوص ــی در
قوانیــن و بخشــنامههای ســازمان الزم اســت لــذا بهتــر اســت ســازمان شــرکای اجتماعــی را هــم بــه بــازی
بگیــرد و از آنهــا نظرخواهــی کنــد .ایــن تعامــل دو ســویه هــم بــه نفــع بخــش خصوصــی اســت و هــم بــاری
از دوش س ــازمان برخواه ــد داش ــت .بای ــد بدانی ــم ک ــه ت ــا مش ــکات موج ــود ح ــل نش ــود ،ن ــه تنه ــا کاری از
پیــش نخواهــد رفــت بلکــه مشــکات جدیــدی نیــز اضافــه خواهــد شــد .بســیاری از مــوارد بخشــنامههای
تامیــن اجتماعــی طبــق کارشناســیهای انجــام شــده خــاف قانــون اســت .بــا اضافــه کــردن ســهم فعــاالن
اقتص ــادی کرک ــره فعالی ــت بخ ــش خصوص ــی پایی ــن کش ــیده میش ــود ک ــه اولی ــن زی ــانده ای ــن موض ــوع،
خــود تامیــن اجتماعــی اســت چــرا کــه دیگــر نــه کارفرمایــی وجــود دارد و نــه بیمــه شــدهای.
یکـــی دیگـــر از مشـــکات بخـــش خصوصـــی بـــا ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی عـــدم اج ــرای قان ــون و
بخشنامههاس ــت .ب ــه ط ــور مث ــال آییننام ــه نح ــوه تس ــلیم ص ــورت م ــزد ،می ــزان و نح ــوه پرداخ ــت ح ــق
بیم ــه کارکن ــان ش ــاغل در طرحه ــای عمران ــی یک ــی از م ــواردی اس ــت ک ــه اج ــرای آن ب ــه درس ــتی انج ــام
نمیش ــود در صورتیک ــه ح ــق بیم ــه پیم ــان ب ــر عه ــده کارفرم ــای اصل ــی اس ــت و بای ــد پرداخ ــت کن ــد و
اخــذ مفاصاحســاب هــم بــا پرداخــت حــق بیمــه دیگــر موضوعیتــی نــدارد .بــا ایــن حــال هــم از پیمانــکار
مفاصاحســاب میخواهنــد و هــم حــق بیمــه مــازاد بــر ضریــب پیمــان و هــم حــق بیمــه مشــاغل ســخت
و زی ــان آور آن را بع ــد از س ــالها تس ــویه حس ــاب کردن ــد .ی ــا مث ــا نح ــوه تعیی ــن ضری ــب در قرارداده ــای
مش ــمول م ــاده  41ک ــه کارشناس ــان تامی ــن اجتماع ــی در خیل ــی از م ــوارد علیرغ ــم صراح ــت بخش ــنامه،
ضرایــب حداکثــری تعییــن و پیمانــکار را بــرای اعتــراض بــه هیاتهــا و دیــوان عدالــت اداری ارجــاع و بــا
ص ــرف هزین ــه و ات ــاف وق ــت در نهای ــت ب ــه ض ــرر س ــازمان و بخ ــش خصوص ــی اق ــدام میکنن ــد.
ع ــدم رویــه واحــد در شــعب تامیــن اجتماع ــی ،عــدم شــفافیت در برخــورد ســازمانی ،عــدم آ گاهــی و بــه
روز نبــودن واحدهــای اجرایــی مختلــف در شــعب از دیگــر مشــکاتی اســت کــه بــرای بخــش خصوصــی
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{ گامی به پیش }

{ گامی به پیش }

چالشهای ــی ایج ــاد ک ــرده اس ــت .هم ــه ه ــم و غ ــم م ــا ای ــن اس ــت ک ــه بخش ــنامههای س ــازمان ب ــر مبن ــای
روشــن و شــفافی تدویــن و ابــاغ شــود ،وقتــی شــفافیت بــر بخشــنامهها حاکــم شــد مشــکل زیــادی در رونــد
کار پی ــش نخواه ــد آم ــد و زوای ــای بخش ــنامه ب ــرای طرفی ــن واض ــح و مبره ــن خواه ــد ب ــود .س ــازمان تامی ــن
اجتماع ــی بای ــد ع ــدم اعتم ــاد بی ــن ش ــرکای اجتماع ــی را از می ــان ب ــردارد ،ا گ ــر س ــازمان تامی ــن اجتماع ــی
بخــش خصوصــی و شــرکای اجتماعــی را از خــود بدانــد و بخــش خصوصــی نیــز همیــن رویکــرد را داشــته
باشــد ،نــگاه مثبتــی شــکل خواهــد گرفــت و ایــن نــگاه مثبــت باعــث افزایــش تفاهــم بیــن آنهــا خواهــد شــد.
دخالــت دادن شــرکای اجتماعــی در بخشــنامهها و دریافــت نظــرات آنهــا کمــک بزرگــی بــه رفــع مشــکات
خواهــد کــرد .بخــش خصوصــی خواســته غیرمنطقــی و غیرمعقولــی از ســازمان نــدارد و در راســتای منافــع
هم ــه ت ــاش میکن ــد.

اصغر آهنی ها
یکــی از مشــکات عمــدهای کــه در کشــور مــا وجــود دارد ایــن اســت کــه هیــچ بخشــی وظیفــه خــود را بــه
درس ــتی انج ــام نمیده ــد و مس ــائل مرتب ــط ب ــا ح ــوزه خ ــود را کارشناس ــی نمیکن ــد .کار مجل ــس ش ــورای
اس ــامی قانونگ ــذاری و ریلگ ــذاری اس ــت ،اگ ــر فراین ــد قانونگ ــذاری در ای ــن ق ــوه درس ــت انج ــام نش ــود
قطع ــا کارآم ــدی الزم را نخواه ــد داش ــت و چالشهای ــی ایج ــاد خواه ــد ک ــرد .اگ ــر در مرحل ــه اج ــرا ه ــم
شــفافیت و درســتی نباشــد ،بــاز مشــکاتی بــه وجــود خواهــد آمــد .در رابطــه بــا ســازمان تامیــن اجتماعــی
اگــر شــورای عالــی تامیــن اجتماعــی احیــا شــود و شــرکای اجتماعــی هــم در امــور دخیــل باشــند ،میتــوان بــه
رفــع مشــکات امیــدوار بــود .مــا نیــز بــه عنــوان پارلمــان بخــش خصوصــی پیگیــر ایــرادات بخشــنامههای
ســازمان تامیــن اجتماعــی بــوده و هســتیم و در ایــن مســیر نــگاه تــک بعــدی را کنــار گذاشــته و بــا رویکــردی
همــه جانبــه مســائل را دنبــال میکنیــم .اگــر بخواهیــم موضــوع را نــگاه تــک بعــدی جلــو ببریــم یقینــا بایــی
بــه ســرمان خواهــد آمــد کــه بــر ســر ســازمان آمــده اســت.
البت ــه بای ــد گف ــت ک ــه در هم ــه ای ــن مش ــکات فق ــط س ــازمان تامی ــن اجتماع ــی مقص ــر نیس ــت ،م ــا ه ــم
ب ــه معن ــای ع ــام ت ــا ان ــدازهای مقص ــر هس ــتیم .از ط ــرف دیگ ــر بخش ــنامه مرب ــوط ب ــه مش ــاغل س ــخت و
زیــانآور ،منابــع ســازمان تامیــن اجتماعــی را بــه تــاراج بــرد .اجــرای ایــن مصوبــه کــه نتیجــه سیاســیبازی
برخ ــی نماین ــدگان مجل ــس ب ــود ،خ ــارج از اس ــتاندارهای بینالملل ــی ب ــوده و س ــازمان را ب ــه گل نش ــانده
اس ــت .در واق ــع ای ــن مش ــکل زایی ــده قانونگ ــذاری کارشناس ــی نش ــده اس ــت .در بس ــیاری از م ــوارد دیگ ــر
ب ــه خاط ــر مش ــخص نب ــودن زیرس ــاختها ،مجری ــان مقص ــر هس ــتند و ام ــوال س ــازمان را ه ــدر دادهان ــد.
نب ــود زیرس ــاخت مناس ــب ه ــم ب ــه خ ــود تامی ــن اجتماع ــی ضرب ــه زده و ه ــم س ــاختار دس ــتمزدی کش ــور را
تح ــت تاثی ــر ق ــرار میده ــد .بعض ــی از بخش ــنامههایی ک ــه در پ ــی قوانی ــن تدو ی ــن میش ــود اجح ــاف در
حــق ســازمان اســت و بایــد متناسبســازی شــود .دولــت نبایــد بــرای حمایــت از آحــاد جامعــه ،از تامیــن
اجتماعــی بهرهبــرداری کنــد .ایــن صنــدوق متعلــق بــه عــدهای خــاص اســت نــه عــام مــردم ،امــا متاســفانه
ترکی ــب دس ــتوری ای ــن س ــازمان ب ــه نف ــع دول ــت تغیی ــر یافت ــه و مش ــکاتی را ایج ــاد ک ــرده اس ــت .تنقی ــح و
تلخیــص بخشــنامه مقاطعــهکاران نشــان داد کــه اگــر فعــاالن اقتصــادی کار تیمــی و فنــی مســتمری انجــام
دهن ــد ،موف ــق خواهن ــد ب ــود .م ــا در ای ــن بخش ــنامه زیرس ــاختهای گفتم ــان را ایج ــاد کردی ــم و کار را ب ــا
وحــدت ،همدلــی و بــدون منیــت پیــش بردیــم .مــا در ایــن موضــع بــا طــرح ،پیشــنهاد و برنامــه وارد عمــل
ش ــدیم و درب ــاره س ــایر موضوع ــات ه ــم ب ــه همی ــن ص ــورت و حت ــی قویت ــر ادام ــه خواهی ــم داد .اگ ــر مناف ــذ

سوءاســتفاده را از ســازمان تامیــن اجتماعــی و برخــی کارفرمایــان بگیریــم ،یقینــا شــرایط بــرای مــا بهتــر و راحتتــر
خواه ــد ب ــود.
بی ــش از  3۵درص ــد اقتص ــاد کش ــور زیرزمین ــی اس ــت ک ــه منش ــاء بیش ــتر آن قوانی ــن اس ــت .متاس ــفانه م ــا ب ــرای
همــه فعالیتهــای اقتصــادی کشــور فقــط یــک پیمانــه داریــم و از بقــال تــا فوالدســاز را بــا همــان پیمانــه انــدازه
میکنی ــم .هزین ــه ارگانه ــای دولت ــی علیرغ ــم دارا ب ــودن پ ــول نف ــت و مالی ــات ارزان تم ــام میش ــود ام ــا درص ــد
مالی ــات و ح ــق بیم ــهای ک ــه بخ ــش دولت ــی و خصوص ــی پرداخ ــت میکنن ــد ،یکس ــان اس ــت .پای ــه عم ــده
قوانیــن مــا ،بــا توجــه بــه ســاختار فکــری و قدیمــی ،دالل محــور و بازرگانــی اســت .تولیــد در کشــور مــا بــا وجــود
نف ــت ،هن ــوز ارزش نیس ــت و تولیدکنن ــده و کارآفری ــن ارزش ــمند نش ــده اس ــت ،البت ــه در ح ــرف و ظاه ــرا ارزش
بــه شــمار میرونــد امــا در عمــل چنیــن نیســت .بــا توجــه بــه اینکــه نفــت پاشــنه آشــیل اقتصــاد کشــور اســت
و نشــان داده بخــش تولیــد غیرنفتــی میتوانــد ارزش بســیاری ایجــاد کنــد ،امــا بــا قوانیــن فعلــی نمیتوانیــم بــه
نتیجــه برســیم .امــروز بخــش اعظــم اقتصــاد کشــور بــا قوانیــن دســت بــه گریبــان اســت .بــا توســعه تکنولــوژی
و فنــاوری الزم اســت قوانیــن نیــز بــه روز شــوند .بخــش خصوصــی بایــد بــرای بازنگــری قوانیــن مربــوط بــه خــود،
پیش ــنهادات مرتب ــط را ارائ ــه ده ــد ،ب ــرای ای ــن منظ ــور بای ــد تش ــکلهای ای ــن بخ ــش را تقوی ــت کنی ــم ت ــا بت ــوان
شــرایط بهتــری را بــرای فعــاالن اقتصــادی ایــن بخــش رقــم زد .بــه روزرســانی و بازنگــری در قوانیــن بــه نخبــگان و
اف ــراد توانمن ــدی نی ــاز دارد ک ــه از ای ــن اف ــراد در بخ ــش خصوص ــی ک ــم نداری ــم.

ستبران :بخشنامه تنقیح و تلخیص مقاطعهکاران در چه
مرحلهای است و چه زمانی ابالغ می شود؟
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یک ــی از نکات ــی ک ــه در رون ــد بررس ــی بخش ــنامهها مه ــم ب ــود ،اش ــراف م ــا ب ــه خ ــود بخش ــنامه مقاطع ــهکاران و
خواس ــته بخ ــش خصوص ــی از ای ــن بخش ــنامه ب ــود ،م ــا در ای ــن مس ــیر بخش ــنامه و ط ــرف مقاب ــل را ب ــه خوب ــی
میش ــناختیم .ای ــن بخش ــنامه هن ــوز اب ــاغ نش ــده اس ــت ام ــا ب ــه زودی اب ــاغ میش ــود .ضر ی ــب قی ــد ش ــده در
ای ــن بخش ــنامه ک ــه ب ــا احتس ــاب بیم ــه بی ــکاری  ۵.۲درص ــد اس ــت ،در واق ــع ب ــه م ــا تحمی ــل ش ــده اس ــت .ا گ ــر
بخشــنامه  14/۵اجرایــی میشــد مــا عمــا در قراردادهــا حــدود دو درصــد پرداخــت میکردیــم .شــرکت توانیــر
بــرای بررســی ایــن موضــوع حــدودا  9جلســه بــا ســازمان تامیــن اجتماعــی برگــزار کــرده اســت و ســازمان مذکــور
اذعــان کــرده کــه تحلیلهــای ســازمان برنامــه را قبــول نــدارد .متاســفانه ســازمان برنامــه و بودجــه ورود درســتی
ب ــه موض ــوع ن ــدارد و فق ــط در ح ــال تولی ــد ع ــدد اس ــت .قطع ــا اگ ــر وزارت نی ــرو در ای ــن م ــورد پ ــای کار میآم ــد،
کار قرارداده ــا ب ــه دو درص ــد خت ــم میش ــد .تعیی ــن  ۵درص ــد ب ــرای قرارداده ــا نی ــز در پ ــی تواف ــق وزارت نف ــت
ب ــا س ــازمان تامی ــن اجتماع ــی متول ــد ش ــده ل ــذا الزم اس ــت در ای ــن م ــوارد همگرای ــی الزم در بخ ــش خصوص ــی
ص ــورت بگی ــرد و ب ــا ایج ــاد نقط ــه کانون ــی در مس ــیر اه ــداف ق ــدم برداش ــت.
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مسعودسعادتی
احصــاء مشــکات پیــش از برگــزاری جلســات دارای اهمیــت اســت ،بخــش خصوصــی بایــد جنــس
و ن ــوع مش ــکات خ ــود را ش ــناخته و طبقهبن ــدی کن ــد ت ــا ب ــا اولویتبن ــدی آنه ــا را در دس ــتور کار ق ــرار
دهــد و پیگیــری کنــد .یکــی از مشــکات مــا مربــوط بــه ارائــه لیســت اســت ،طبــق بخشــنامه پرســنل
دفتــر مرکــزی بایــد بــه صــورت جــدا احــراز هویــت شــوند ،در حالــی کــه خواســته مــا ایــن اســت کــه ایــن
پرســنل نیــز زیرمجموعــه پــروژه باشــند .واقعیــت ایــن اســت کــه برخــی مــوارد از حیطــه تصمیمگیــری و
اختیــارات مــا خــارج اســت .در برخــی مــوارد عــدهای خــاف قانــون عمــل میکننــد و بــرای جلوگیــری
از ای ــن بح ــث ،م ــردم را تح ــت فش ــار ق ــرار میدهن ــد .مجل ــس ب ــه عن ــوان مرج ــع قانونگ ــذاری کش ــور
بایــد توجــه داشــته باشــد کــه تامیــن اجتماعــی ربطــی بــه دولــت و منابــع عمومــی نــدارد .نماینــدگان
مجلــس هــم نبایــد بــه خاطــر احســاس مســئولیت یــا جمــعآوری رای بــا تصویــب برخــی قوانیــن ،بــار
جدیــدی روی دوش تامیــن اجتماعــی کــه اهــداف مشــخصی دارد ،قــرار دهنــد و برایــش هزینهتراشــی
کنن ــد و ای ــن س ــازمان را ب ــرای تامی ــن مناب ــع م ــورد نی ــاز مجب ــور ب ــه فش ــار ب ــر فع ــاالن اقتص ــادی کنن ــد.
تامیــن اجتماعــی بایــد از منطقــی بــودن ضرایــب مقطــوع در بخشــنامههای خــود بــر مبنــای دســتمزد
اطمینــان حاصــل کنــد و بــدون کار کارشناســی و فنــی ،هیــچ بخشــنامهای را تدویــن نکنــد.

مهدیمسائلی
اگ ــر میخواهی ــم تکلی ــف خ ــود را ب ــا تامی ــن اجتماع ــی مش ــخص کنی ــم بای ــد از ح ــرف ب ــه عم ــل و
از جمل ــه ب ــه ع ــدد برس ــیم ،ه ــر زمان ــی ک ــه ب ــه ی ــک ع ــدد مش ــخص رس ــیدیم تکلی ــف نی ــز مش ــخص
خواه ــد ش ــد .در ح ــوزه صنع ــت ب ــرق ت ــا زمان ــی ک ــه وزارت نی ــرو و توانی ــر در مت ــن ق ــرارداد و در مواجه ــه
صنع ــت ب ــرق ب ــا تامی ــن اجتماع ــی ب ــه چارچ ــوب و تفاه ــم درس ــتی نرس ــند ،کاره ــا درس ــت پی ــش
نخواه ــد رف ــت .اولی ــن و آخری ــن پاش ــنه آش ــیل م ــا در مواجه ــه ب ــا تامی ــن اجتماع ــی از قرارداده ــای
مس ــموم ش ــروع میش ــود.
یکــی دیگــر از گامهــای عملیاتــی کــه بایــد برداشــته شــود ،دربــاره متــن قراردادهاســت .صنعــت بــرق
باب ــت مت ــن قرارداده ــا ت ــاوان زی ــادی داده اس ــت ،مت ــن قرارداده ــا بای ــد ب ــا هماهنگ ــی س ــازمان تامی ــن
اجتماعــی تیپســازی شــود .هــر دســتگاه بایــد متولــی مــاده  ۲3قانــون بهبــود محیــط کســب و کار کــه
مربــوط بــه تیپســازی قراردادســت ،باشــد و ایــن مــورد را از کانــال تامیــن اجتماعــی هــم بگذرانــد وگرنــه
هــر قــراردادی ممکــن اســت تلــه اول و آخــر یــک شــرکت باشــد .متاســفانه امــروز تعــدادی از کارخانههــا
توســط تامیــن اجتماعــی ضبــط شــدند و بــا توجــه بــه شــرایط آنهــا کســی حاضــر بــه پذیــرش واگــذاری
نیســت ،ضبــط بزرگتریــن گاوداری کشــور در اصفهــان نمونــهای از ایــن مــورد اســت .در صحبتهــای
دوســتان بــه نبــود مدیریــت در ســازمان تامیــن اجتماعــی اشــاره شــد کــه نکتــه قابــل توجهــی اســت،
تامیــن اجتماعــی بایــد دربــاره ســرمایهگذاریهای خــود ،درســتترین و مناســبترین مــورد را در نظــر
بگیرد.

محمدتکلی
همانطــور کــه پیشــتر هــم اشــاره کــردم ،اساســیترین مشــکل تامیــن اجتماعــی ســاختار آن اســت کــه
بای ــد اص ــاح و ش ــورای عال ــی ای ــن س ــازمان احی ــا ش ــود .بخ ــش خصوص ــی در رابط ــه ب ــا بخش ــنامهها
همــگام و هماهنــگ پیــش رفتــه و تــا حــدی مواضــع خــود را پیــاده کــرده اســت .بــا نگاهــی بــه ویرایــش
بخش ــنامه تنقی ــح و تلخی ــص مقاطع ــهکاران ب ــه تاری ــخ  19بهم ــن  99و مقایس ــه آن ب ــا ویرای ــش قبل ــی
کــه ر تاریــخ  11شــهریور  99انجــام شــده بــود ،میتــوان دریافــت کــه بســیاری از ایــرادات آن رفــع شــده
اس ــت .ه ــر چن ــد همی ــن اصاح ــات انج ــام ش ــده ه ــم هم ــه مش ــکات بخ ــش خصوص ــی را ح ــل و
فص ــل نمیکن ــد ام ــا بس ــیاری از مس ــائل برط ــرف ش ــده اس ــت .بس ــیاری از بخش ــنامههای مرب ــوط ب ــه
مقاطعــهکاران و آخریــن اصــاح ضریــب آنهــا مربــوط بــه  ۲4فروردیــن ســال  ۷0اســت ،ایــن بخشــنامهها
بایــد از لحــاظ فنــی و کارشناســی بررســی و متناســب بــا شــرایط قراردادهــا بازنگــری و اصــاح شــود.
ح ــذف بن ــد بازرس ــی تحقیق ــی و الزام ــی یک ــی از م ــواردی اس ــت ک ــه ب ــا پیگی ــری نماین ــدگان بخ ــش
خصوص ــی در ویرای ــش نهای ــی بخش ــنامه تنقی ــح محق ــق ش ــده اس ــت .طب ــق ای ــن بخش ــنامه ب ــرای
قرارداده ــای ذی ــل م ــاده  41و  4۷دو م ــدل طراح ــی ش ــده ب ــود .ش ــرکتهای مش ــمول م ــاده  4۷بای ــد
بــر مبنــای لیســت حقــی بیمــه داده و بازرســی میشــدند امــا مشــموالن مــاده  41فقــط تعییــن ضر یــب
شــده و نیــازی بــه بازرســی نداشــتند در حالــی کــه در ویرایــش اول بخشــنامه بــه نوعــی بــود کــه بازرســی
تحقیق ــی و الزام ــی ش ــامل ه ــر دو بخ ــش میش ــد.
یکــی از مــوارد مهــم اصــاح شــده در ایــن بخشــنامه بنــد مربــوط بــه قراردادهایــی اســت کــه فســخ یــا
خاتم ــه میش ــدند و چال ــش فراوان ــی در بح ــث مفاصاحس ــاب ای ــن ن ــوع از قرارداده ــا داش ــتیم ک ــه ب ــا
پیشــنهادات مطــرح شــده از ســوی بخــش خصوصــی در تطبیــق ویرایــش اول بــا ویرایــش چهــارم در
بنــدی مفصــل ایــن مشــکل رفــع شــد.
در برخــی بخشــنامهها دچــار خــاء هســتیم و تــا ایــن خاءهــا پــر نشــود ،نمیتــوان انتظــار شــفافیت
داش ــت .در نهای ــت خواس ــت بخ ــش خصوص ــی احی ــای ش ــورای عال ــی تامی ــن اجتماع ــی اس ــت
ب ــه ش ــرطی ک ــه اعض ــا ای ــن رک ــن درس ــت تعری ــف ش ــود .در پای ــان ذی نفع ــان فک ــر نکنن ــد بخش ــنامه
مقاطع ــهکاران غای ــت ه ــدف م ــا ب ــوده اس ــت ام ــا ت ــاش کردی ــم از وض ــع موج ــود ب ــه س ــمت ش ــرایط
باثباتتـــری حرکـــت کنیـــم و برخـــی بندهـــای بخشـــنامه را تـــا حـــد امـــکان اصـــاح کنی ــم و ب ــا
پیشبینــی تعییــن کمیتــه وحــدت رویــه بــر اصــاح مســتمر و رفــع ابهــام از بخشــنامه در تفســیر و اجــرا
اق ــدام کردی ــم• .
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قوانیندیروز
مشکالتامروز

فعاالن اقتصادی بخش
خصوصی در مسیر اجرای
قراردادهای خود با چه
بل بخشنامههای
موانعی از ِق ِ
تامیناجتماعیمواجه
هستند؟

متاسـفانه شـعب سـازمان تامین اجتماعی با اعمال سـلیقه زیادی درباره قراردادها برخورد میکنند .قراردادهای مشـارکتی،
خرید و فروش EPC ،و  PCاز جمله این قراردادها هستند .به عنوان مثال برخی شعب در قراردادهای خرید و یا قراردادهای
خارجـی ضرایـب متفاوتـی را لحـاظ میکننـد .اسـاس بخشـنامه تنقیـح و تلخیـص ایـن اسـت کـه مـاده  38قانـون تامیـن
اجتماعـی کـه تکالیـف واگذارنـدگان کار و پیمانکاران در قراردادهای پیمانکاری و چگونگی وصول حق بیمـه قراردادهای
مذکـور را بدیـن ترتیـب تعییـن کـرده :یـا بایـد در کنـار مـاده  41بـا اعمال ضریب اجرا شـود و یا در کنـار ماده  4۷و بـدون اعمال
ضریب اجرا شـود .براین اسـاس مبنای مطالبه حق بیمه قراردادهای پیمانکاری که مشـمول ضریب و ماده  41نمیشـوند.
طبـق مـاده  11قانـون حداکثـر اسـتفاده از تـوان تولیـدی و خدماتـی کشـور و حمایـت از کاالی ایرانـی کـه جایگزیـن مـاده 40
رفـع موانـع تولیـد شـده ،فعـاالن اقتصـادی کـه کارگاه ثابـت دارنـد و در دسـترس بازرسـی هسـتند ،طبقهبنـدی شـوند .دربـاره
ایـن پیمانهـا اعمـال ضریـب لحـاظ نمیشـود و مشـمول مـاده  4۷هسـتند ،یعنـی مبنـای مطالبـه حـق بیمـه قراردادهـا
لیسـتهای ارسـالی پیمانـکار و بازرسـی اسـت کـه دو نـوع بازرسـی کارگاهـی و دفاتـر قانونـی داریم .درباره اشـخاص حقیقی
فقط بازرسـی کارگاهی انجام میشـود اما اشـخاص حقوقی مشـمول هر دو نوع بازرسـی خواهند بود .گروه دیگری نیز هستند
که اغلب پیمانهای صنعت برق را شامل میشوند و ماده  38در خصوص تکالیف پیمانکار و نحوه محاسبه حق بیمه
قراردادهـای پیمانـی براسـاس ضر یـب یعنـی اعمال ماده  41و مصوبه شـورای عالی تامین اجتماعی  ۲4فروردیـن  13۷0مورد
مطالبـه قـرار میگیرد.
دربـاره اسـتاندارد کـردن حـق بیمـه قراردادهـای  EPCو  PCو تجهیـزات هنـوز اتفاق نظری صورت نگرفته اسـت اما پیشـنهاد
شـده بـه منظـور جلوگیـری از اعمـال سـلیقه در واحدهـای اجرایـی سـازمان ،حـق بیمـه ایـن قراردادهـا مقطوعسـازی شـود.
پیمانکار قبل از اینکه وارد مناقصه شـود باید بداند هزینه سـربار بیمهاش چقدر اسـت و این آ گاهی حق طبیعی پیمانکار
اسـت .آقای دکتر سـاالری ،رئیس سـازمان تامین اجتماعی هم در جلسـاتی که حضور داشـت ،بر اطاع پیمانکار از هزینه
سـربار بیمـه قبـل از شـرکت در مناقصـه تاکیـد و ایـن موضـوع را حـق قانونـی پیمانـکار تلقـی کـرد و پیشـنهاد داد کـه پیمانکار
قبل از اینکه وارد مناقصه شـود ،مدارک و اسـناد قرارداد خود را به سـازمان تحویل تا از هزینه سـربار بیمه اطاع داشـته باشـد
و با اشـراف به هزینه حق بیمه وارد مناقصه شـود .اگر این موضوع اجرایی شـود ،پیمانکار ضرر نمیکند .مد نظر بسـیاری از
پیمانکارانی که مشمول ماده  41قانون تامین اجتماعی میشوند ،همین استانداردسازی است تا از برخوردهای سلیقهای
جلوگیری شـود .این موضوع در دسـت بررسـی اسـت و نگاه سـازمان هم به آن مثبت اسـت ،اما اینکه شـیوههای اجرایی به
چـه صـورت باشـد ،جـای تامـل دارد و هنـوز به نتیجه نهایی نرسـیده اسـت .پیشـنهاد مربوط بـه قراردادهـای  EPCبا ضریب
 4.۵درصد به انضمام بیمه بیکاری ،بعد از طی روند قانونی تصویب میشود اما هنوز به این مرحله نرسیده و تا پایان سال
جلسـهای بـرای نهایـی کردن ایـن موضوع برگزار خواهد شـد.

یکپارچگی تشکلها و بخش
خصوصی در روند طی شده
و پیشرفت تنقیح و تلخیص
بخشنامهمقاطعهکارانچه
قدر موثر بوده است؟

خوشـبختانه هماهنگـی و تعامـل بخـش خصوصـی در رونـد بررسـی بخشـنامههای مربـوط بـه پیمانـکاران بسـیار موثـر بـوده
اسـت .شـاید اتفـاق نظـر دربـاره مباحـث و موضوعـات مختلـف بـه صـد درصـد نرسـیده باشـد ،امـا  80درصـد هماهنگـی را
داشـتند و همدل حرکت کردند .ناگفته نماند که نقش سـازمان تامین اجتماعی نیز در خصوص این اجماع تاثیر بسـزایی
داشـته است.
تفسـیرپذیر بـودن دسـتورالعملهای اجرایـی قوانیـن و بـه روز نبـودن قوانیـن سـازمان تامیـن اجتماعـی ،ریشـه
بسـیاری از چالشهـای فعـاالن اقتصـادی بـا ایـن سـازمان اسـت .قوانیـن ایـن سـازمان مصـوب سـال  1354بـوده
و بایـد بازنگـری شـود .بـا مقایسـهای سـاده میتـوان دریافـت کـه حجم قراردادهای برونسـپاری در سـال  ۵4بـا امروز خیلی
متفاوت اسـت و به کار بردن قوانین آن سـالها برای قراردادهای این دوره مشکلسـاز خواهد بود لذا ضرورت دارد این قوانین
با توجه به شـرایط و قراردادهای امروز بازنگری شـده و به روز شـود تا شـفاف سـازی صورت پذیرد و مردم و فعاالن اقتصادی
کمتـر دچـار مشـکل شـوند .قوانیـن مصـوب سـال  ۵4پاسـخگوی شـرایط فعلـی جامعـه نیسـت و برداشـتهای ناصـواب از
دسـتورالعملها نیز چالشسـاز شـده اسـت .اولین جایی که فعاالن اقتصادی مراجعه میکنند ،واحدهایی اجرایی اسـت
لذا اگر بخشنامهها و دستورالعملها منطبق با قوانین و شفاف باشند قطعا چالشها و مشکات کاهش پیدا خواهد کرد.
یکی دیگر از مواردی که تشکلهای کارفرمایی مطرح میکنند ،مربوط به ترکیب هیاتهای بدوی و تجدیدنظر تشخیص
مطالبات سازمان است ،دو مرجع شبه قضایی که مسئول رسیدگی به اعتراض کارفرمایان در خصوص مطالبات سازمان
هسـتند .به اسـتناد ماده  4۵قانون تامین اجتماعی ،وابسـتگی دبیرخانه هیاتهای تشـخیص مطالبات به سازمان تامین
اجتماعـی از یـک سـو و تفویـض اختیـار نماینـدگان وزیـر و هیـات امنـا بـه کارکنـان سـازمان یـاد شـده از سـوی دیگـر ،نقـش
نمایندگان کارفرمایان را در هیاتهای مذکور کمرنگ میکند و در نتیجه نمایندگان کارفرمایان در این هیاتها در اقلیت
مطلق هسـتند لذا انتظار میرود ترکیب هیاتها به سـمت و سـوی عادالنهتری تغییر یابد•.

حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و خرید یکی از چالشهای اصلی فعاالن بخش خصوصی و شرکتهای
عضو سندیکای صنعت برق ایران با سازمان تامین اجتماعی و بخشنامههای این سازمان است .سندیکا سال
گذشته به منظور شناسایی مهمترین چالشهای شرکتهای عضو ،نظرسنجی جامعی انجام داد و از همان
زمان که موضوع حق بیمه به عنوان یکی از مشکالت جدی از سوی شرکتها اعالم شد ،کار بررسی این
مشکالت و پیگیری اقدامات الزم برای حل آنها را در دستور کار قرار داده است .یکی از این موارد مربوط به
بخشنامه تنقیح و تلخیص مقاطعهکاران است که فعاالن اقتصادی زیادی به خصوص در حوزه صنعت برق با
آن سروکار دارند .بررسی این بخشنامه که توسط نمایندگان اتاقهای ایران ،تهران ،کانون عالی کارفرمایان،
اتاق تعاون ،اتاق اصناف ،تشکلهای بخش خصوصی و سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته است ،نتایج
خوبی برای فعاالن اقتصادی بخش خصوصی داشته است .در گفتگو با سرکار خانم علیآبادی ،مشاور بیمه و
تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران که به عنوان نماینده اتاق در جریان بررسی
بخشنامههای سری  14هستند ،به گفتگو نشستهایم .مشروح گفتگو به شرح زیر است:
صغری علی آبادی

مشاور بیمه و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران

کار بررسی تنقیح ،تلخیص
وتجمیعبخشنامههای
سری  14سازمان تامین
اجتماعی از چه زمانی
آغاز شده و تا کنون به چه
نتایجی رسیده است؟

بررسی تنقیح ،تلخیص و تجمیع بخشنامههای سری  14سازمان تامین اجتماعی که مربوط به مقاطعهکاران و نحوه وصول
حق بیمه قراردادهای پیمانکاری است ،از شهریور  99آغاز شده است ،در این جلسات که نمایندگان اتاقهای ایران ،تهران،
کانـون عالـی کارفرمایـان ،اتـاق تعـاون ،اتـاق اصنـاف ،تشـکلهای بخش خصوصـی ،اداره کل وصـول حق بیمـه ،اداره حقوقی
و موسسـه پژوهشـی سـازمان تامیـن اجتماعـی و در برخـی مـوارد حتـی ریاسـت سـازمان مذکور هم حضور داشـتند ،پیشنویس
تهیه شـده از سـوی سـازمان درباره بخشـنامه مقاطعهکاران مورد بررسـی قرار گرفت .یکی از موارد بررسـی در این جلسات مربوط
بـه اجـرای مـاده  11قانـون حداکثـر اسـتفاده از تـوان تولیـدی و خدماتـی کشـور و حمایـت از کاالی ایرانی مصوب  1۵اردیبهشـت
 1398اسـت .مفـاد ایـن مـاده بدیـن شـرح اسـت :سـازمان تأمیـن اجتماعـی موظـف اسـت حـق بیمـه قراردادهـا و پیمانهـای
غیرعمرانی (غیرتملک دارایی سرمایهای) پیمانکاران و یا پیمانکاران طراحی و ساخت دارای کارگاههای صنعتی ،خدماتی،
تولیـدی و یـا فنـی و مهندسـی ثابـت را کـه موضـوع پیمـان (بـا مصالح یا بـدون مصالـح) در کارگاههای ثابت پیمانکار و توسـط
کارکنان شاغل در آن کارگاهها انجام میشود را بر مبنای صورت مزد یا حقوق ماهیانه کارکنان یا بازرسی انجام شده محاسبه
و وصـول نمـوده و مفاصاحسـاب قـرارداد یـا پیمـان را صـادر کنـد .در مـواردی کـه در ایـن گونـه قراردادهـا و پیمانهـا عملیـات
اجرائـی شـامل سـاخت تـوأم بـا یکپارچهسـازی ،سـرهم بندی (مونتـاژ) ،نصب ،نظـارت ،بازرسـی ،آزمـون و راه انـدازی ،آموزش،
نگهداری و تعمیر و خدمات پس از فروش توسط کارکنان شاغل همان کارگاه در کل طرح(پروژه) کارفرما انجام شود ،به طریق
فوق اقدام و مفاصاحسـاب قرارداد (پیمان) را صادر کند .محاسـبه و مطالبه حق بیمه بر اسـاس روش «نسـبت مزد به کل کار
انجام یافته» در این قراردادها و پیمانها ممنوع اسـت .از آغاز روند جلسـات بررسـی بخشـنامه ،ایرادات بسـیاری رفع شـده اما
هنوز در دست تدوین است و امیدواریم با تصویب این بخشنامه بخش عمدهای از مشکات پیمانکاران حل و فصل شود.

نقش سندیکای صنعت برق
ایران را به عنوان یکی از
تشکلهای حاضر در روند
بررسیبخشنامهمقاطعهکاران،
چطور ارزیابیمیکنید؟

از اردیبهشـت سـال  1398جلسـاتی دربـاره شفافسـازی و استانداردسـازی حـق بیمـه قراردادهـای صنعـت بـرق بـه منظـور
جلوگیری از اعمال سـلیقه در اجرای بخشـنامههای سـازمان با حضور فعال نماینده سـندیکا و نماینده اتاق تهران آغاز شـده
بـود ،امـا ایـن جلسـات بـا تحـوالت مدیریتـی کـه در سـازمان اتفـاق افتـاد ،مسـکوت مانـد و تصمیمگیـری دربـاره آن بـه جر یـان
بررسی بخشنامه مقاطعهکاران موکول شد .در آن جلسات مهندس دقت از شرکت توانیر نیز حضور داشته و بر مبنا قرار دادن
فهرسـت بهـای سـازمان برنامـه درخصـوص تجهیـزات تاکیـد داشـتند تـا حـق بیمـه واقعـی کـه بـه پروژههای صنعت بـرق تعلق
میگیرد ،استخراج و بخشنامه  14/۵اصاح شود .بعد از بررسیهای فنی و کارشناسی صورت گرفته ،این بخشنامه به اداره
حقوقـی سـازمان ارسـال شـد امـا بـا توجـه بـه اینکـه به تصویب شـورای عالی تامین اجتماعی سـابق و یا هیـات امنای جایگرین
نرسـیده بـود ،بـه علـت نداشـتن مبنـا و وجاهـت قانونـی ،رد و قرار شـد در بخشـنامه تنقیح دیده شـود.
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چالشهای حقوقی -قراردادی

سراشیب صنعت توزیع }
{ در
ِ

سراشیب صنعت توزیع }
{ در
ِ

چالشهای حقوقی -قراردادی

بخش توزیع نیروی برق که آخرین حلقه زنجیره تامین برق محسوب میشود،
به دالیل مختلف از اهمیت قابل توجهی برخوردار است .بسیاری از شرکتهای
سازنده تجهیزات و پیمانکاران به ویژهSMEها تامینکننده کاال و خدمات برای
شرکتهای توزیع محسوب میشوند .چالش های این شرکت ها پرتعدادند اما
اساسا ریشه در دو مساله واحد دارند که شاید بتوان آنها را مهمترین چالشهای
این بخش برشمرد:

مهمتریــن چالــش ایــن شــرکتها ،ســاختار حقوقــی ـ قــراردادی بیــن شــرکتهای
توزیــع و تامینکننــدگان کاال و خدمــات اســت .شــرکتهای توزیــع بــه عنــوان
کارفرمایــان ایــن حــوزه از الگــوی قــراردادی متحدالشــکل و یکپارچــهای کــه
منافــع دوســویه طرفیــن قــرارداد را بــه صــورت منصفانــه تامیــن کنــد ،پیــروی
نمیکننــد .نبــود یــک الگــوی قــرارداد تیــپ قانونــی و الــزامآور بــرای شــرکتهای
کارفرمایــی ،عــالوه بــر اینکــه زمینــه فعالیــت را بــرای شــرکتهای ســازنده یــا
پیمانــکار دشــوار میکنــد ،مشــکالت دیگــری را هــم بــه دنبــال داردمســاله ای کــه
نبایــد فرامــوش شــود ایــن اســت کــه در شــرایط نامناســب اقتصــادی صنعــت بــرق،
قراردادهــای فاقــد تعدیــل و عــدم جبــران خســارات ناشــی از افزایــش قیمــت ارز
و مــواد اولیــه ،توقــف صدهــا قــرارداد در حــوزه توزیــع را بــه دنبــال داشــته اســت.
تنهــا راهــکار پیــش رو ابــالغ و الزم االجــرا کــردن قــرارداد تیــپ و نیــز بخشــنامه جبــران
خســارات ناشــی از افزایــش قیمــت ارز در قراردادهــای فاقــد تعدیــل اســت کــه بــه
نظــر مــی رســد در معاونــت توزیــع شــرکت توانیــر اراده ای بــرای پیــاده ســازی ایــن دو
راهــکار وجــود نــدارد .فعــاالن صنعــت توزیــع ماننــد بســیاری از بخــش هــای صنعــت
بــرق روزهــای بســیار دشــواری را مــی گذراننــد و عــدم تدویــن و عملیاتــی کــردن یــک
راهــکار عقالیــی و البتــه جســورانه مــی توانــد خســاراتی جبــران ناپذیــر بــرای ایــن
صنعــت و اقتصــاد کشــور بــه دنبــال داشــته باشــد.

صنعتتوزیـع

آنچه در این بخش بررسی شده ،بازخوانی چالش های پرشمار شرکت های
سازنده و پیمانکار صنعت توزیع و راهکارهای مواجهه با آنهاست...
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تحلیلی یادداشتتحلیلی
یادداشت
قراردادی
چالشهای حقوقی-

سراشیب صنعت توزیع }
{ در
ِ

سمیه کاظم زاده

دبیرتحریریه

نبودوحدترویه .کم ــبودمنابع
مـ ــالی ک ـ ــارفرمایان.نبودداوری
ب ــی طـــرف در اختالفات فنی.
گ ــره کـ ــور قـ ـ ـ ـــرارداد تیپ .عدم
انضب ــاط مالـــی در قرارداده ــا.
مش ــکالت آزمـــون اس ــتاندارد
محص ــول .س ــقوط در جریـــان
تالطمـ ـ ـــات ارزی  .مش ـ ـ ــکالت
حکمرانی .نبـــود وحــدت رویه.
کمبود منابـــع مالی کارفرمایان.
نبـ ـ ـ ـ ــود داوری بیط ـ ـ ـ ـــرف در
اختالف ـ ـ ـ ـ ــات فنی .گ ـ ـــره کــور
ق ــرارداد تیـــپ .عـــدم انضباط

توزیعالمصائب

سراشیب صنعت توزیع }
{ در
ِ

توز ی ــع ب ــرق آخری ــن حلق ــه زنجی ــره صنع ــت
ب ــرق کش ــور و عم ــا ویترین ــی اس ــت ک ــه حاص ــل
پروس ــه پرچال ــش تولی ــد و انتق ــال ب ــرق را ب ــه
دس ــت مش ــترکین م ــی رس ــاند .صنع ــت توز ی ــع
ب ــرق ب ــه دالی ــل مختل ــف از لح ــاظ س ــاختاری
تفاوتهــای معنــاداری بــا ســایر بخــش هــای ایــن
صنع ــت دارد .چ ــرا ک ــه از ی ــک س ــو ش ــرکت ه ــای
توز ی ــع نی ــروی ب ــرق از ی ــک س ــو ب ــه دلی ــل س ــازوکار
مس ــتقلی ک ــه برایش ــان تعر ی ــف ش ــده عم ــا از
بودجــه هــای دولتــی ســهمی نمــی برنــد و برمبنــای
بودج ــه ش ــرکتی خ ــود اداره م ــی ش ــوند و از س ــوی
دیگ ــر مدی ــران ای ــن ش ــرکت ه ــا ب ــه دلی ــل ترکی ــب
س ــهامدارن و مجامعش ــان ،در نهای ــت از س ــوی
وزارت نی ــرو منص ــوب م ــی ش ــوند.
ای ــن ش ــکل از مالکی ــت و بن ــگاه داری ،عم ــا
ش ــرکت ه ــای توز ی ــع را ب ــا نوع ــی باتکلیف ــی
خس ــارت ب ــار مواج ــه ک ــرده و آنه ــا را از نظ ــر مال ــی
ب ــه ش ــرکت های ــی زی ــان ده تبدی ــل ک ــرده اس ــت.
ای ــن مس ــاله ت ــا ح ــدی عمی ــق و بغرن ــج ش ــده ک ــه
رون ــد وا گ ــذاری ش ــرکت ه ــای توز ی ــع ب ــه عن ــوان
یک ــی از اقدام ــات راهب ــردی ب ــرای تغیی ــر س ــاختار
صنعــت بــرق همــواره بــه دلیــل زیــان ده بــودن ایــن
ش ــرکتها در میان ــه راه متوق ــف ش ــده اس ــت.
ب ــه ه ــر ح ــال ش ــرکت ه ــای توز ی ــع نی ــروی ب ــرق ک ــه
ش ــاهراه ه ــای اصل ــی برقرس ــانی ب ــه مش ــترکین
محس ــوب م ــی ش ــوند ،گرفت ــار چال ــش ه ــای
َ
بس ــیاری هس ــتند ک ــه عم ــده آنه ــا از س ــاختار
نامش ــخص حقوق ــی ای ــن ش ــرکت ه ــا ناش ــی
میشــود .البتــه تکثیــر مشــکات ناشــی از اقتصــاد
بــرق و جر یــان یافتــن پیامدهــای منفــی آن در همــه
بازیگــران ایــن صنعــت ،شــرکت هــای توز یــع را هــم
بــی نصیــب نگذاشــته و عمــا آنهــا را نیــز در مســیر
ی ــک رک ــود مس ــتمر ق ــرار داده اس ــت.
در ایــن بیــن ،بــدون تردیــد بخــش قابــل توجهــی از
مشــکات مالــی و ســاختاری شــرکت هــای توزیــع
بــه عنــوان پرتعدادتریــن کارفرمایــان صنعــت بــرق
ب ــه ص ــورت مس ــتقیم س ــازندگان ،پیمان ــکاران،
مشــاوران و تامیــن کنندگانــی را درگیــر مــی کنــد کــه
اج ــرای پ ــروژه ه ــای ای ــن ح ــوزه را ب ــر عه ــده دارن ــد.

گرفتاری های صنعت توزیع

عم ــده تری ــن مش ــکات ش ــرکت هـــای ســـازنده
تجهی ــزات و پیمان ــکاران بخـــش توزیـــع نیـــروی
ب ــرق ناش ــی از چن ــد مس ــاله اس ــت ک ــه مش ــکات
حکمران ــی ،ع ــدم اج ــرای تعه ــدات ش ــرکتهای
توز ی ــع نی ــروی ب ــرق در پرداخـــت مطالبـــات و
کمبــود منابــع مالــی کارفرمایــان از جملــه مهمترین
آنهــا هســتند .البتــه بــدون تردیــد نمــی تــوان از تاثیــر
عــدم تعدیــل نــرخ ارز و فلــزات در قراردادهــا ،نبــود
داوری ب ــی ط ــرف در اختاف ــات فن ــی تخصص ــی
و نب ــود وح ــدت رو ی ــه بی ــن ش ــرکتهای توزی ــع در
اج ــرای مناقص ــات ه ــم چش ــم پوش ــید .ب ــه ای ــن
فهرس ــت م ــی ت ــوان مش ــکات آزم ــون اس ــتاندارد
محص ــول (گواهینام ــه) و خریـــد محصـــوالت
خارج ــی دارای مش ــابه داخل ــی را ه ــم اف ــزود.
نکتــه بســیار کلیــدی در خصــوص ایــن مشــکات
کــه بــه صــورت اجمالــی بــه آن اشــاره شــد و در ایــن
نگاشــت بــه شــکلی مفصــل تــر هــم بــه آن پرداختــه
خواه ــد ش ــد ،ای ــن اس ــت ک ــه بســـیاری از ایـــن
چالــش هــا در قالــب راهبردهایــی عملیاتــی قابــل
کنتــرل و مدیر یــت هســتند .بــه عنوان مثال مســاله
تعدیــل هــا ،نبــود وحــدت رو یــه و حتــی بخشــی از
مش ــکات مال ــی را در قال ــب ی ــک ق ــرارداد تی ــپ
منصفانــه مدیر یــت کــرد.
در حقیق ــت ق ــرارداد تیپ ــی کـــه مـــدل هـــا و
فرموله ــای مش ــخص و منصفانـــه ای بـــرای
پرداخ ــت ،تعدی ــل ،تضامی ــن و حـــل اختـــاف
داشــته باشــد ،بــه طــور قطــع بخــش قابــل توجهــی
از چال ــش ه ــای کارفرمای ــان و ســـازندگان/
پیمان ــکاران صنع ــت توزی ــع ب ــرق را ح ــل خواه ــد
ک ــرد.
نکت ــه کلی ــدی دیگ ــری ک ــه در آس ــیب شناس ــی
حــوزه توزیــع نبایــد از آن چشــم پوشــید ایــن اســت
ک ــه ع ــدم تعر ی ــف ی ــک س ــازوکار مش ــخص ب ــرای
مدیر یــت کمبــود نقدینگــی و پرداخــت مطالبــات
مالــی بخــش خصوصــی عــاوه بــر اینکــه بیــکاری
و تعطیل ــی واحده ــا و همچنی ــن ب ــروز مش ــکات
اجتماع ــی را ب ــه دنب ــال خواهـــد داشـــت ،عمـــا
ام ــکان توس ــعه ش ــبکه را از می ــان ب ــرده و احتم ــال
بــروز خاموشــی هــا و تاثیــرات سیاســی ،اقتصــادی
و اجتماع ــی ناش ــی از آن را افزای ــش م ــی دهن ــد.
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معاونـــت پژوهـــش و برنامـــه ریـــزی ســـندیکای
صنعـــت بـــرق ایـــران در ســـال  139۷طـــی یـــک
بررســـی آمـــاری را نشـــان داد از کل  39مناقصـــه
مـــورد بررســـی در حـــوزه توزیـــع بـــرق ۷4 ،درصـــد
بـــدون پیـــش پرداخـــت و  84درصـــد بـــدون در
نظ ــر گرفت ــن تعدی ــل ه ــا برگ ــزار ش ــده اس ــت .نکت ــه
کلی ــدی دیگ ــری ک ــه در ای ــن پژوه ــش بای ــد ب ــه آن
توج ــه ش ــود ،ای ــن اس ــت ک ــه کل مناقص ــات م ــورد
بررســـی علیرغـــم بدعهـــدی دیرینـــه بســـیاری از
شــرکت هــای توزیــع در پرداخــت مطالبــات بخــش
خصوص ــی ،ب ــدون جریم ــه تاخی ــر ب ــوده ان ــد.
بـــه هـــر حـــال مشـــکات پرتعـــداد حـــوزه توزیـــع
را نمـــی تـــوان بـــدون انضبـــاط مالـــی و تعهـــد بـــه
تامیــن مالــی طــرح هــا و پرداخــت منظــم تعهــدات
مال ــی ،اج ــرای ق ــرارداد تی ــپ و تعدی ــل قرارداده ــا،
ایجــاد وحــدت رویــه در نظــام بازرگانــی و مدیر یــت
پروژههـــای شـــرکتهای توزیـــع و اســـتقرار نظـــام
صاحیـــت حرفـــه ای توســـط تشـــکل هـــای
تخصص ــی ح ــل ک ــرد.
بـــه عـــاوه اصـــاح نظـــام اســـتانداردها ،شـــفاف
شـــدن ســـاختار شـــرکت هـــای توزیـــع ،اصـــاح
نظ ــام ارزیاب ــی و تعیی ــن صاحی ــت س ــازندگان و
نی ــز یکپارچ ــه س ــازی سیس ــتم خری ــد تجهی ــزات
ش ــرکت ه ــای توز ی ــع ه ــم اقدامات ــی کلی ــدی ب ــرای
رفــع چالــش هــای ایــن حــوزه محســوب میشــوند.

گره کور قرارداد تیپ

امســال بــه طــور قطــع بــرای همــه فعــاالن صنعــت
بــرق ســالی بســیار دشــوار و سرشــار از رخدادهــای
غیرقابــل پیــش بینــی بــود .شــیوع بیمــاری کرونــا و
چنــد برابــر شــدن نــرخ ارز بــه مشــکاتی کــه پیــش
از ایــن گریبانگیــر شــرکت هــا بــود دامــن زد و ســال
 99را بــه یکــی از ســخت تریــن مقاطــع زمانــی بــرای
فعــاالن صنعــت بــرق بــدل کــرد.
ب ــر ای ــن اس ــاس پیامده ــای ناش ــی از مش ــکات
پنهــان و آشــکار حــوزه توزیــع در طــول ســال جــاری
بــه شــکلی عمیــق تــر اثــرات خــود را نشــان دادنــد.
ب ــه عن ــوان مث ــال نوس ــانات جهش ــی ن ــرخ ارز ،در
ط ــول س ــال ه ــای اخی ــر و البت ــه اوج گی ــری آن در
س ــال ج ــاری ،ب ــه ی ــک ابرچال ــش ب ــرای فع ــاالن
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صنع ــت توزی ــع ب ــدل ش ــده ک ــه ح ــل آنه ــا تنه ــا از
مســیر قــرارداد تیــپ ،تعدیــل قراردادهــا و فهــارس
به ــا ام ــکان پذی ــر اس ــت.
کلیــدی بــودن ایــن راهکارهــا برای حل مشــکات
شـــرکت هـــای ســـازنده ،پیمانـــکار ،مهندســـی
مشـــاور و مهندســـی بازرگانـــی فعـــال در حـــوزه
صنعــت توزیــع ،ســندیکای صنعــت بــرق ایــران
را بــر آن داشــت تــا پیگیــری ایــن موضوعــات را در
دس ــتور کار خ ــود ق ــرار ده ــد.
بـــر همیـــن اســـاس موضـــوع تدویـــن و ابـــاغ
قـــرارداد تیـــپ از ســـال  1380در دســـتور کار
ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران قـــرار گرفـــت.
دلی ــل ای ــن پیگی ــری ه ــا کام ــا مش ــخص ب ــود .از
آنج ــا ک ــه مت ــن ق ــرارداد بی ــن کارفرمای ــان دولت ــی
(شـــرکتهای توزیـــع ،بـــرق منطقـــهای) بـــا
شــرکتهای ســازنده و پیمانــکار و تامیــن کننــده
تجهی ــزات و خدم ــات بخ ــش خصوص ــی ،ب ــه
صـــورت یکجانبـــه تنظیـــم مـــی شـــد و تمامـــی
ریســکهای تغییــرات محیطــی ماننــد نوســانات
ن ــرخ ارز ،فل ــزات و  ...ب ــه پیمان ــکاران م ــی ک ــرد و
فاق ــد تعدیله ــای متع ــارف س ــایر بخشه ــا ه ــم
بــود ،ســندیکا تــاش کــرد بــه نمایندگــی از بخــش
خصوصــی ایجــاد تغییــرات اصولــی و بنیــادی در
متــن قراردادهــا را بــه نحــوی کــه منافــع دو طــرف
تامیــن شــده و ریســک هــا بــه شــکل منصفانــه ای
بیــن طرفیــن قــرارداد توزیــع شــود ،پیگیــری کنــد.
در همی ــن راس ــتا پ ــس از ط ــرح موض ــوع ق ــرارداد
تی ــپ ،ع ــاوه ب ــر مکاتب ــات گس ــترده ب ــا مقام ــات
و مســئولین بــه منظــور انعــکاس موضــوع اصــاح
قـــرارداد و یکپارچـــه شـــدن قراردادهـــای فـــی
مابیــن بــه صــورت قــرارداد تیــپ ،بــه عنــوان یــک
خواس ــته صنف ــی ،مس ــاله تش ــریح و راهکاره ــای
پیش ــنهادی ارائ ــه ش ــد .در حقیق ــت ط ــی دوران
طوالنـــی ایـــن پیگیـــری هـــا ،موضـــوع قـــرارداد
تی ــپ ب ــه ش ــکل کارشناس ــی توس ــط س ــندیکای
صنعـــت بـــرق تشـــریح و عواقـــب و پیامدهـــا از
طریــق برگــزاری پنــل هــای تخصصــی ،مطالعات
کارشناس ــی و مق ــاالت تخصص ــی مط ــرح ش ــد.
پـــس از آن در طـــول قریـــب بـــه دو دهـــه از طـــرح
ایـــن موضـــوع بارهـــا کارگـــروه هـــای تخصصـــی
بیــن نماینــدگان صنفــی و وزارت نیــرو در ســطوح
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مختل ــف و در دول ــت ه ــای مختل ــف تش ــکیل
ش ــد .در نهای ــت حاص ــل کار ای ــن کارگ ــروه ه ــا
ک ــه در ادوار مختل ــف اف ــراد متع ــددی را در خ ــود
جـــای داده بـــود ،تدویـــن پیـــش نویـــس قـــرارداد
تی ــپ ب ــود .البت ــه ذک ــر ای ــن نکت ــه ض ــروری اس ــت
ک ــه پی ــش نوی ــس ق ــرارداد تی ــپ در ح ــوزه ه ــای
انتق ــال و توزی ــع چندی ــن ب ــار تهی ــه و ب ــه تایی ــد
نماینــدگان و کارشناســان ســندیکا و وزارت نیــرو
و توانیــر رســید امــا متاســفانه کار در مرحلــه ابــاغ
متوق ــف مان ــد.
امــا در نهایــت تــاش هــا و پیگیریهــای مجدانــه
ســـندیکا در ســـال  1398بـــه ثمـــر نشســـت و
باالخــره متــن قــرارداد تیــپ مــورد توافــق ســندیکا
و وزارت نی ــرو ،ب ــه تصوی ــب هی ــات مدی ــره توانی ــر
رس ــیده و دوب ــار اب ــاغ ش ــد.
آنچ ــه ک ــه حاص ــل ت ــاش ه ــای ارزش ــمند س ــال
ه ــای طوالن ــی بخ ــش خصوص ــی را عم ــا ب ــی
تاثیـــر کـــرد اول رویکـــرد معاونـــت توزیـــع توانیـــر
در مقابـــل راهکارهـــای پیشـــنهادی بـــود .ایـــن
مســاله همچنیــن ناشــی از ســاختار نامشــخص
حقوق ــی ش ــرکتهای توزی ــع اس ــت ک ــه عم ــا ب ــه
آنه ــا ای ــن اج ــازه را م ــی ده ــد ک ــه ب ــا اس ــتناد ب ــه
اس ــتقال و ع ــدم به ــره من ــدی از بودج ــه ه ــای
دولتــی مــی تواننــد از پذیــرش یــک مصوبــه ابــاغ
شــده ،ســر بــاز زننــد .بیــش از  ۶00قــرارداد متوقــف
و باتکلیـــف در حـــوزه توزیـــع حاصـــل روشـــن
همی ــن رویک ــرد اس ــت.
ایــن در حالــی اســت کــه ابــاغ قــرارداد تیــپ مــورد
توافــق طرفیــن و الــزام شــرکت هــای توزیــع نیــروی
ب ــرق ب ــرای بکارگی ــری ای ــن ق ــرارداد در مناقص ــات
بـــا مشـــارکت مســـتقیم وزارت نیـــرو ،توانیـــر و
ش ــرکت ه ــای ب ــرق منطق ــه ای و توزی ــع نی ــروی
بــرق مــی توانــد از تکــرار ایــن مشــکل طــی ســنوات
آت ــی جلوگی ــری کن ــد.

سقوط در جریان تالطمات ارزی

فعــاالن صنعــت توزیــع بــه دلیــل نبــود قراردادهای
هوشـــمند و جامعـــی کـــه قابلیـــت مدیریـــت
ریس ــک ه ــای حاک ــم ب ــر فض ــای کس ــب و کار را
دارد ،از محــل نوســانات قیمــت هــا هم خســارات
جبــران ناپذیــری را متحمــل شــدند .در ایــن میــان

س ــهم نوس ــانات ارزی در ایج ــاد ای ــن خس ــارات
بی ــش از س ــایر عوام ــل ب ــوده اس ــت.
در حقیق ــت از س ــال  1390ب ــا ب ــروز تحری ــم ه ــای
مالــی علیــه ایــران ،نــرخ ارز در دو مرحلــه افزایــش
چنــد برابــری داشــته اســت بــه نحــوی کــه در طــی
 ۷ســال تقریبــا  10برابــر شــده اســت .ایــن افزایــش
موجـــب شـــد هزینـــه ریالـــی تامیـــن تجهیـــزات
واردات ــی م ــورد نی ــاز پ ــروژه ه ــا ب ــه ق ــدری افزای ــش
یاب ــد ک ــه عم ــا ام ــکان اج ــرای آن در چارچ ــوب
ق ــراردادی ممک ــن نباش ــد .بنابرای ــن ای ــن مش ــکل
ب ــه عن ــوان ی ــک مس ــئله کان صنف ــی مط ــرح و
درخواســت جبــران نوســانات ارزی در قــرار دادهــا
ارائـــه شـــد .ایـــن موضـــوع موجـــب گردیـــد کـــه
اتمــام پروژههــای جــاری ایــن صنعــت از اختیــار
پیمان ــکاران و س ــازندگان خ ــارج ش ــود.
گســـتردگی تاثیـــرات ناشـــی از تاطمـــات ارزی
س ــبب ش ــد ک ــه س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران
بـــه نمایندگـــی از بخـــش خصوصـــی ایجـــاد
ســـازوکارهای قانونـــی بـــرای جبـــران خســـارات
ناشـــی از افزایـــش نـــرخ ارز در قراردادهـــای فاقـــد
تعدیـــل را در دســـتور کار خـــود قـــرار دهـــد.
از آنجـــا کـــه بخشـــنامه ارزی ســـازمان برنامـــه
عمدت ــا مش ــمول قرارداده ــای ش ــرکت ه ــای ب ــرق
منطقــهای شــده و قراردادهــای توزیــع را بــه دلیــل
تامی ــن مال ــی از مح ــل درآمده ــای ش ــرکت ه ــای
توزی ــع نی ــروی ب ــرق پوش ــش نم ــی ده ــد ،تدوی ــن
و اب ــاغ بخش ــنامه جبران ــی ارز ح ــوزه توزی ــع ب ــه
عنـــوان یـــک راهـــکار عملیاتـــی مـــد نظـــر قـــرار
گرف ــت .ای ــن اقدام ــات در س ــال  1390و پی ــش از
اولی ــن جه ــش ارزی س ــال ه ــای اخی ــر آغ ــاز ش ــد.
پـــس از آن مکاتبـــه بـــا دولـــت در ســـطوح و
ســـازمانهای مختلـــف ،ســـازمان مدیریـــت و
برنامهری ــزی کش ــور ،مجل ــس ش ــورای اس ــامی،
مرکـــز پژوهشهـــای مجلـــس و وزارت نیـــرو
بـــه منظـــور تبییـــن آثـــار و پیامدهـــای منفـــی
جهشه ــای ارزی ب ــر قرارداده ــای صنع ــت ب ــرق
بـــه شـــکل گســـترده ای انجـــام شـــد.
در مرحلـــه بعـــد کارگـــروه هـــای تخصصـــی
بیـــن نماینـــدگان صنفـــی ،شـــورای هماهنگـــی
تشـــکلها ،ســـازمان برنامـــه و بودجـــه و وزارت
نیـــرو در ســـطوح مختلـــف و در دولتهـــای

مختلـــف تشـــکیل و راهکارهـــای پیشـــنهادی
بـــا همـــکاری دولـــت و ســـندیکا تدویـــن شـــد.
حاصــل ایــن اقدامــات کــه بیــش از هشــت ســال
بــه طــول انجامیــد ابــاغ بخشــنامه جبرانــی ارز بــه
شـــرکتهای توزیـــع بـــود.
پی ــش از ه ــر چی ــز ذک ــر ای ــن نکت ــه ض ــروری اس ــت
کـــه تدویـــن و ابـــاغ ایـــن بخشـــنامه و تعییـــن
ضرایـــب تعدیـــل ،بـــا صـــرف مـــاه هـــا وقـــت و
انج ــام س ــاعت کار کارشناس ــی بی ــن معاون ــت
توزی ــع توانی ــر ،نماین ــدگان ش ــرکت ه ــای توزی ــع
و س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران انج ــام ش ــد.
در نهای ــت ام ــا ب ــاز ه ــم ای ــن ش ــرکت ه ــا علیرغ ــم
تاییــد نهایــی ضرایــب توســط نماینــدگان تعییــن
شــده از ســوی شــرکت توانیــر ،از اجــرای بخشــنامه
و جب ــران خس ــارات وارد ش ــده ب ــه ش ــرکت ه ــای
ســازنده ،پیمانــکار و مشــاور از محــل افزایــش نــرخ
ارز خـــودداری کردنـــد.
ای ــن بخش ــنامه ب ــه فاصل ــه کوتاه ــی ب ــا تغیی ــرات
ایج ــاد ش ــده در معاون ــت هماهنگ ــی توزی ــع ب ــه
ط ــور کام ــل ب ــه دس ــت فراموش ــی س ــپرده ش ــد و
عم ــا قرارداده ــای توزی ــع ب ــا وج ــود جه ــش ب ــی
ســـابقه نـــرخ ارز در طـــول ســـال جـــاری و البتـــه
پیشـــتر از آن در ســـال  ،9۷بـــه باتاقـــی بـــرای
فع ــاالن ای ــن صنع ــت ب ــدل ش ــدند .ام ــروز تع ــداد
قراردادهــای متوقــف تاییــد شــده توانیــر در حــوزه
توزیــع بــه بیــش از  ۶00قــرارداد مــی رســد کــه عــدم
تعیی ــن تکلی ــف آنه ــا ب ــه معن ــای امض ــای س ــند
ســـقوط بســـیاری از شـــرکت هـــای کوچـــک و
متوس ــط فع ــال در ای ــن ح ــوزه خواه ــد ب ــود.
تنه ــا راه ــکار پی ــش رو ب ــرای مدیری ــت نوس ــانات
اقتصـــاد کان کشـــور در قراردادهـــای صنعـــت
توزی ــع ب ــرق ه ــم چی ــزی ج ــز ال ــزام ش ــرکت ه ــای
توزیـــع نیـــروی بـــرق بـــه اجـــرای دســـتورالعمل
جبــران اثــار افزایــش نــرخ ارز بــا دخالــت مســتقیم
ســـازمان برنامـــه و بودجـــه ،وزارت نیـــرو و توانیـــر
نیس ــت.

نبود انضباط مالی در قراردادها

یکـــی دیگـــر از چالـــش هـــای مســـتمر و حـــل
نشـــده صنعـــت بـــرق ،انباشـــت مطالبـــات
بخ ــش خصوص ــی از کارفرمای ــان دولت ــی اس ــت.

داســتانی قدیمــی کــه ابعــاد پیامدهایــش تقریبــا
همــه زوایــای ایــن صنعــت را در بــر گرفتــه اســت.
مســـاله مطالبـــات البتـــه از یـــک دوره زمانـــی
خ ــاص ب ــه چالش ــی ب ــا ع ــوارض جب ــران ناپذی ــر
تبدی ــل ش ــد .وقت ــی ک ــه مطالب ــات تس ــویه نش ــده
ســـازندگان و پیمانـــکاران ،نظـــم گـــردش مالـــی
آنه ــا را ب ــه ه ــم ریخ ــت و موازن ــه درآم ــد و هزین ــه
هــای شــرکت هــای کارفرمایــی بــه دلیــل تثبیــت
قیم ــت ب ــرق و ناتوان ــی دول ــت در پرداخ ــت ماب ــه
التفــاوت بهــای تمــام شــده و تکلیفــی بــرق از بیــن
رفــت ،عمــا مســاله انباشــت مطالبــات بــه یــک
بح ــران جدی ــد ب ــرای صنع ــت ب ــرق تبدی ــل ش ــد.
ای ــن موض ــوع از س ــال  1384یک ــی از محوره ــای
اصلـــی پیگیـــری هـــای ســـندیکای صنعـــت
ب ــرق ای ــران ب ــوده اس ــت .ای ــن مس ــاله ک ــه ع ــاوه
ب ــر کس ــری بودج ــه وزارت نی ــرو ،از نب ــود انضب ــاط
مال ــی در قرارداده ــا ناش ــی م ــی ش ــود ،ه ــر س ــاله
رونــد تضعیــف فعــاالن صنعــت بــرق را پرشــتاب
ت ــر م ــی کن ــد.
واقعی ــت ای ــن اس ــت ک ــه ط ــی قری ــب ب ــه بیس ــت
ســـال اخیـــر ،کارفرمایـــان بخـــش دولتـــی ،فراتـــر
از محـــدوده اعتبـــارات خـــود اقـــدام بـــه اجـــرای
طرحهــا و خریــد تجهیــزات کــرده و نتوانســته انــد
دی ــون خ ــود را ب ــه تامی ــن کنن ــدگان در چارچ ــوب
قـــراردادی پرداخـــت کننـــد .ایـــن مســـاله بـــه
ص ــورت فراگی ــر و مک ــرر رخ داده ،ب ــه ط ــوری ک ــه
عـــدم انضبـــاط مالـــی دولـــت در بخـــش بـــرق،
تبدی ــل ب ــه ی ــک روی ــه ش ــده و انباش ــت بده ــی
وزارت نیـــرو و شـــرکت هـــای تابعـــه بـــه بخـــش
خصوصــی را بــه دنبــال داشــته اســت .ایــن رونــد
ض ــرر و زی ــان قاب ــل توج ــه و غیرقاب ــل جبران ــی را
ب ــه واحده ــای تولی ــدی و پیمان ــکاری وارد ک ــرده
و موج ــب تضعی ــف جری ــان س ــرمایه گ ــذاری و
رش ــد صنع ــت ش ــده اس ــت.
در همیـــن راســـتا و بـــه منظـــور حـــل مســـاله
پرداخــت بــه موقــع مطالبــات و خســارات دیرکــرد
آن ،عـــاوه بـــر مکاتبـــه بـــا ریاســـتجمهوری،
مجل ــس ش ــورای اس ــامی ،وزارت نی ــرو ،توانی ــر و
س ــازمان برنام ــه و بودج ــه و ش ــورای گفتو گ ــوی
دولـــت و بخـــش خصوصـــی ،عواقـــب و
پیامدهــای مطالبــات معــوق از طریــق مصاحبه،

یادداشتتحلیلی

مکاتبــه و کنفرانسهــای مطبوعاتــی و جلســات
متعــدد بــا ســطوح مختلــف وزارت نیــرو و شــرکت
در جلســـه کمیســـیون انـــرژی مجل ــس ش ــورای
اس ــامی توس ــط س ــندیکای صنع ــت ب ــرق ای ــران
تش ــریح ش ــد.
بــه همیــن منظــور طــی دو دهــه اخیــر و در مقاطــع
مختلـــف زمانـــی کارگـــروه هـــا و کمس ــیونهای
مختلف ــی در س ــطوح متف ــاوت ب ــا وزارت نی ــرو و
توانی ــر ایج ــاد ش ــد و راهکارهای ــی نظی ــر اص ــاح
قراردادهـــا و پیـــش بینـــی جریم ــه دیرک ــرد
پرداخ ــت ،گش ــایش اعتب ــار اس ــناد داخل ــی (LC
ریالـــی) ،نظـــارت و کنتـــرل مدیـــران اجرایـــی،
اص ــاح نظ ــام بازرگان ــی داخل ــی ،مط ــرح ش ــد.
اگرچـــه در طـــول ایـــن ســـال هـــا وزارت نی ــرو و
توانیــر بــه تدریــج و گاهــی حتــی بــه صــورت قطــره
چکانــی بخــش هایــی از مطالبــات شــرکت هــای
عضــو ســندیکا را پراخــت کــرده انــد امــا متاســفانه
عــدم تغییــر رفتــار مالــی شــرکت هــا ســبب شــده،
ایــن مشــکل هرگــز بــه صــورت بنیــادی حــل نشــود
و عم ــا در بره ــه های ــی ،مس ــاله مطالب ــات ابع ــاد
گس ــترده ت ــر و مخ ــرب ت ــری پی ــدا کن ــد .در ای ــن
می ــان س ــهم ش ــرکت ه ــای س ــازنده و پیمان ــکار
حــوزه توزیــع از ایــن بحــران مالــی بیــش از ســایرین
ب ــود چراک ــه کمب ــود مناب ــع مال ــی در ای ــن ح ــوزه
شـــرکت هـــای کوچـــک و متوســـط بیش ــتری را
درگی ــر م ــی کن ــد.
در ط ــول س ــال  99ب ــا وج ــود ت ــاش وزارت نی ــرو و
توانیــر بــرای تســویه مرحله ای بخشــی از مطالبات
ش ــرکت ه ــا ام ــا همچن ــان ب ــی انضباط ــی مال ــی
حاک ــم ب ــر ش ــرکت ه ــا ،ب ــه تعری ــف پ ــروژه ه ــای
بــدون پشــتوانه مالــی مشــخص و انباشــت بیشــتر
مطالبــات و البتــه در مــواردی توقــف پــروژه هــای
بیشــتر منجــر شــد.
راه ــکار ای ــن چال ــش ه ــم ب ــی تردی ــد چی ــزی ج ــز
ایجـــاد انضبـــاط مالـــی در تعریـــف ط ــرح هـــا و
اج ــرای تعه ــدات مال ــی کارفرمای ــان و پرداخ ــت
جریمــه دیرکــرد بــا نظــارت مســتقیم وزارت نیــرو و
شــرکت توانیــر بــر عملکــرد بــرق هــای منطقــه ای و
ش ــرکت ه ــای توزی ــع نیس ــت• .
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مصاحبهمکتوب

سراشیب صنعت توزیع }
{ در
ِ

 .1مشکالتش شرکتهای عضو سندیکا با شرکتهای توزیع چیست و
ریشه اصلی این مشکالت در چه مسائلی است؟

سراشیب صنعت توزیع }
{ در
ِ

.2با توجه به ابالغ و تصویب فهارس بهای توزیع ،انتظار میرفت بخشی
از مشکالت فعاالن این حوزه حل شود.ا گر چنین نشده دالیل آن را چه
می دانید؟

.3سندیکا تقریبا در سالهای اخیر به طور جدی موضوع بخشنامه جبرانی
ارز را با توانیر پیگیری کرد .آیا این بخشنامه پیاده سازی شده؟ ا گر خیر،
چه آسیبهایی به شرکتها رسانده و دلیل عدم پیادهسازی آن چیست؟

.4قرارداد تیپ ابالغ شد اما متاسفانه شرکتهای توزیع به آن تمکین
نکردند .آسیبهای ناشی از این موضوع چیست و چرا این اتفاق
افتاده است؟

برنابرقاصفهان

فرج اصغری

فرصتسوختهمذا کره

.1
.2
.3
.4
.5

مشکالت شرکتهای عضو سندیکا با شرکتهای توزیع چیست و ریشه اصلی این مشکالت در چه مسائلی است؟
با توجه به ابالغ و تصویب فهارس بهای توزیع ،انتظار میرفت بخشی از مشکالت فعاالن این حوزه حل شود.ا گر چنین نشده دالیل آن را چه می دانید؟
سندیکا تقریبا در سالهای اخیر به طور جدی موضوع بخشنامه جبرانی ارز را با توانیر پیگیری کرد .آیا این بخشنامه پیاده سازی شده؟ ا گر خیر،
چه آسیبهایی به شرکتها رسانده و دلیل عدم پیادهسازی آن چیست؟
قرارداد تیپ ابالغ شد اما متاسفانه شرکتهای توزیع به آن تمکین نکردند .آسیبهای ناشی از این موضوع چیست و چرا این اتفاق افتاده است؟
راهکارهایی برای رفع مشکالت حوزه توزیع تدوین شد و در ظاهر نتیجه گرفته اما به درستی عملیاتی نشده است .مشکل از کجاست و
سندیکا چطور میتواند آن را پیگیری کند؟

 .5راهکارهایی برای رفع مشکالت حوزه توزیع تدوین شد و در ظاهر نتیجه گرفته اما
به درستی عملیاتی نشده است .مشکل از کجاست و سندیکا چطور میتواند آن را
پیگیری کند؟

عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران شعبه اصفهان و مدیر عامل شرکت برنا برق اصفهان

بازخوانی چالش های فعاالن صنعت توزیع

صنعـت اسـتراتژیک بـرق ایـن روزهـا ناخـوش احوال اسـت و باید گفت کـه این احوال تقریبا دیگر از چشـم
کسـی پوشـیده نیسـت .شـرایطی کـه رکـود را بـر ایـن صنعـت حا کـم کـرده و آن را بـه پرتـگاه ورشکسـتگی
کشـانده؛ امـا راهحـل مشـکات ایـن صنعـت علیرغـم پیگیریهـای مکرر سـندیکای صنعـت برق ایـران و
اعضـای آن کـه زنجیـره تامینکننـده ایـن صنعـت هسـتند؛ باتکلیف مانـده .باتکلیـف از آن جهت که
بعـد از مذاکـرات سـندیکا و وزارت نیـرو و البتـه توانیـر و معاونـت توز یـع ،راهحلهـا مطـرح و حتـی بـه تاییـد
نهایـی رسـیده اسـت .از جملـه راهحلهـا و تصمیمات نهایی شـده میتوان بـه قرارداد تیـپ ،اباغ فهارس
بهـای رسـته نیـرو و بخشـنامه جبـران ارزی اشـاره کـرد کـه تقریبـا هیچکـدام علیرغـم وقـت و انـرژی صـرف
شـده ،اجرایی نشـدهاند .اما واقعا این مشـکات بهمتنیده و گرهخورده را چه کسـی باید حل کند؟ اینکه
همواره سندیکا پای میز مذاکره توانیر و وزارت نیرو با تمام توان حاضر شده و دست پر از پای آن برخاسته،
مذاکرات و تاشها در نهایت اجرایی نمیشـود و مشـکات همچنان بر قوت خود پابرجاسـت را باید در
واکاوی عملکـرد ،فقـدان اختیـار و ورود نهادهـای نظارتـی جسـتجو کـرد .در ایـن مجال به بررسـی عملکرد
معاونـت توانیـر از زبـان برخـی از شـرکتهای عضـو سـندیکا پرداختهایـم تـا گامی در جهت شـفافیت عدم
رفـع و رجـوع مشـکات شـرکتهای عضـو علیرغم تاشهای سـندیکا برداشـته باشـیم.

مصاحبهمکتوب

حکومت
ملوکالطوایفی
شرکتهای توزیع بر
پیمانکارانبرق

 .1در ابتدا اشـارهای میکنم به تقسـیم بندی بازار؛ بازارهایی از نوع رقابتی ،انحصار در فروش ،انحصار در
خرید و بازارهای انحصاری دوجانبه .در بازار رقابتی ،فروشـنده یا خریدار کاال و خدمات به بازار بزرگتری
متصـل اسـت و قاعدتـا هـر فروشـنده عضـو کوچکـی از ایـن بـازار اسـت کـه قـادر بـه تغییـر قیمتهـای بـازار
نیسـت .یـادآور میشـوم کـه تعـادل در عرضـه و تقاضـا میتواند قیمتهای بـازار را به توازن برسـاند.
بخـش توز یـع صنعـت بـرق بـه لحـاظ تامیـن ،تاسـیس و نگهـداری کـه توسـط پیمانـکاران ایـن حـوزه ارائـه
میشـود به عنوان فروشـنده کاال و خدمات و شـرکتهای توزیع برق خریدار خدمات ارائه شـده محسوب
میشـوند کـه ایـن خریـداران در واقـع انحصارگـران این بازار هسـتند.
الزم بـه ذکـر اسـت کـه پیمانـکاران یـا همـان متخصصیـن صنعـت بـرق بـه طـور میانگیـن در سـطوح باالی
علمـی جامعـه قراردارنـد و عمومـا افـراد باهوش و توانمندی در حوزه علمی مربوط به خود هسـتند و قاعدتا
دانش این صنعت را به صورت عمومی و تخصصی آموختهاند .ابزار و ماشین آالت وعوامل اجرایی آنها
هـم در دایـره ایـن صنعـت طراحـی و تنظیم شـده و فقـط در همین حوزه کارایـی دارد.
شـرکتهای توز یـع بـه خوبـی بـه موضـوع انحصـار خـود در ایـن بـازار آ گاهنـد و بـه همیـن دلیـل اسـت کـه
پیمانـکاران بـا وجـود متضـرر شـدن وارد قـرارداد بـا ایـن کارفرمایـان میشـوند و البتـه همـواره هـم متضـرر
هستند .بدین گونه که قراردادهای یک طرفه و عدم پرداخت به موقع مطالبات پیمانکار ،علیرغم اینکه
مشکاتی ازقبیل پرداخت به موقع مالیات ارزش افزوده خلق شده ،مالیات تکلیفی و حق بیمه را ایجاد
میکنـد امـا پیمانـکار هیـچ زمانی مطالبات خـود را از این کارفرمای انحصاری به موقع دریافت نمیکند و
قاعدتـا تـوان پرداخـت بـه موقـع ایـن دیـون را نیز نخواهد داشـت.
بـا نیـم نگاهـی بـه میانگیـن رفـاه جامعـه روشـن مـی شـود کـه سـطح رفـاه اجتماعـی عوامـل ایـن صنعت به
رغـم سـختی و کار ز یـاد بـه مراتـب کمتر از سـایر مشـاغل اسـت و این واقعیتی اسـت که تاکنون مـورد توجه
قـرار نگرفتـه .از طـرف دیگـر شـرکتهای توزیع که خود بخشـی از دولت هسـتند باید نـگاه کان به اقتصاد
داشـته باشـند نه خرد و بدنبال سـود و زیان پروژهای نباشـند و از لحاظ اقتصادی فقط پای منافع شـرکت
توز یـع را در نظر نگیرند.
شـرکت توز یـع دو وظیفـه پیـش روی خـود دارد یکـی در نظـر گرفتـن منافـع اقتصـادی کان و دیگـری منافـع
اجتماعـی یعنـی همـان طـور کـه جامعـه توقع دارد که شـرکت بـرق خدمات برقرسـانی را به درسـتی انجام
دهـد بایسـتی در رفـاه اجتماعـی نیـز نقـش قابـل توجهـی ایفـا کنـد و ایـن موضـوع همـان ایجـاد اشـتغال و
پایبندی به تعهدات پرداختی و ...به پیمانکاران است .و البته عملکرد این شرکت بیانگر آن است که
هیـچ یـک از ایـن وظایـف توجـه نمیکند.
ا گـر شـرکتهای توز یـع بـه ایـن رو یـه ادامـه دهنـد و فقـط منافـع خـود را در نظـر بگیرنـد ،هزینـه آن از دسـت
رفتن بخش اعظمی از پیمانکاران این صنعت اسـت .بدین گونه که شـرکتهای فعال در صنعت برق
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مصاحبهمکتوب

سراشیب صنعت توزیع }
{ در
ِ

 .1مشکالت شرکتهای عضو سندیکا با شرکتهای توزیع چیست و
ریشه اصلی این مشکالت در چه مسائلی است؟

سراشیب صنعت توزیع }
{ در
ِ

.2با توجه به ابالغ و تصویب فهارس بهای توزیع ،انتظار میرفت بخشی
از مشکالت فعاالن این حوزه حل شود.ا گر چنین نشده دالیل آن را چه
می دانید؟

نمیتواننـد زنجیـره تامیـن در اقتصـاد را ایجـاد کنند لذا پیمانکار در فرایند فعالیت ،سـودی بدسـت نمیآورد
پـس قـادر بـه پرداخـت مالیـات ناشـی از سـود نخواهد بـود البته که کل زنجیره تامین به همین صورت نه سـود
قابـل توجـه دارنـد و نـه توانایـی پرداخـت مالیـات .در صورتـی کـه اگر این دسـتگاه اجرایی درسـت عمل کند و
عملکـرد سـازمان مالیاتـی صحیـح باشـد شـاید معـادل بودجـه اولیـه تخصیـص یافته بـه این صنعـت در این
زنجیـره تامیـن بـه صـورت مالیات مجـددا بـه خزانه دولـت بازگردد.
یـادآور میشـوم بـه علـت سلسـله مشـکات همیشـگی ،صنعـت بـرق نتوانسـته پیمانـکاران خوبـی را تربیـت
کنـد .بـا وجـود شـرایط حا کـم هرچـه جلوتـر میرویـم پیمانـکاران ضعیفتـر و مسـتاصلتر و گرفتارتر میشـوند.
در شرایط خاص و سخت اجتماعی ،اقتصادی و حتی مواقعی همچون سیل و زلزله به کدام بضاعت این
بخش میتوان تکیه کرد؟ پیشروی با این ضرب آهنگ روزی را رقم خواهد زد که دیگر هیچ پیمانکاری توان
پذیرفتـن و اجـرای یـک پـروژه به طـور صحیح و کامل نخواهد داشـت.
 .2سـال گذشـته اقتصاد کشـور وضعیت خوبی نداشـت .بخش عمدهای از کاالها با جهش صد در صدی
قیمـت مواجـه شـدند .صنعـت بـرق هـم در این موضوع اسـتثنا نبود .در نیمه دوم سـال جـاری تعدیل قیمت
فهرست بهای سازمان مدیریت اباغ شد که خود منعکس کننده وضعیت بازار است .به صورت میانگین
حدود  ۷0الی  80درصد تغییر قیمت که در فهرست بها دیده شد اما تعدیل فهرست بهای بخش توزیع برق
بـه صـورت علـی الحسـاب ابـاغ شـد کـه فقـط حـدود سـی درصـد اختـاف قیمـت پـروژه را پوشـش میدهد و
ایـن میـزان ،پاسـخگوی مشـکل نوسـان قیمتهـای امسـال نیسـت و اکنون هم تصمیمگیـری درسـتی در این
خصوص اتخاذ نشـده است.
در حـال حاضـر بسـیاری از شـرکتها ،قالـب قرادادهایشـان را بـا ایـن فهرسـت بهـای موقتـی تنظیـم کردهانـد.
ایـن فهرسـت بهـا پاسـخگوی ایـن افزایـش قیمتهـای  ۷0الـی  80درصـدی  .بعضـا  100درصـدی نیسـت.
شـاید پیمانـکار یـک پـروژه کوچـک بـه امیـد روزی کـه تعدیـل اصلـی ابـاغ خواهد شـد ،بتواند پـروژه را تکمیل
و تحویـل دهـد امـا در پروژههـای کانتـر پیمانـکار قـادر بـه اتمـام کار نیسـت و کارفرما هم معطل تحویـل پروژه
است .کارفرمایی که از شرایط حاکم هم مطلع است و نمیتواند پیمانکار را به خاطر این تغییرات و جهش
قیمتهـا تحت فشـار بگـذارد.
امـا معاونـت محتـرم توانیـر در امـور توز یـع مانـع از محاسـبه تعدیـل تـا کنـون شـده اسـت .لـذا کارکـردن بـا چنین
سـازمانی مصـداق آن اسـت کـه پیمانـکاران را بـه مـرگ بگیرنـد تـا بـه تـب راضـی شـوند .شـرکت در پروژههـا
سرانجامی جز ورشکستگی برای پیمانکاران ندارد در صورتی که این بخش از فعاالن اقتصادی میتوانستند
در مسـیر سـرمایهگذاری درسـتی قـرار بگیرند.
از طـرف دیگـر بـا وجـود فهرسـت بهـای متعـدد ،بایـد بگویـم کـه همچنـان بـا بـازار چنـد قیمتـی مواجه هسـتیم
و همانطـور کـه مسـتحضرید شـرکت توزیـع قراردادهـای عمرانـی را بـا یـک فهرسـت بهـای جـدا و بخـش دیگـر
پروژههـا را بـا فهرسـت بهـای داخلـی کـه شـرکت توزیـع هـر اسـتان بـرای خـودش تهیـه کـرده پیـش میبـرد! ایـن

.3سندیکا تقریبا در سالهای اخیر به طور جدی موضوع بخشنامه جبرانی
ارز را با توانیر پیگیری کرد .آیا این بخشنامه پیاده سازی شده؟ ا گر خیر،
چه آسیبهایی به شرکتها رسانده و دلیل عدم پیادهسازی آن چیست؟

.4قرارداد تیپ ابالغ شد اما متاسفانه شرکتهای توزیع به آن تمکین
نکردند .آسیبهای ناشی از این موضوع چیست و چرا این اتفاق
افتاده است؟

مصاحبهمکتوب

 .5راهکارهایی برای رفع مشکالت حوزه توزیع تدوین شد و در ظاهر نتیجه گرفته اما
به درستی عملیاتی نشده است .مشکل از کجاست و سندیکا چطور میتواند آن را
پیگیری کند؟

موضـوع نیـز مشـکات دیگـری را رقـم زده.
و بدتر از آن ،در شـرایط عمومی پیمان وقتی پیمانکار پروژه را تحویل میدهد کارفرما مکلف اسـت در طول
بیسـت روز بررسـیهای الزم را در خصوص پروژه انجام دهد و نسـبت به پرداخت مطالبات پیمانکار اقدام
کنـد امـا متاسـفانه ایـن موضـوع توسـط شـرکتهای توزیـع نادیـده گرفتـه میشـود و پیمانکار علیرغـم تحویل
پـروژه بعضـا ماههـا و حتـی سـالها مطالبـات خـود را دریافت نمیکند.
موضـوع دیگـر اینکـه در ایـن بـازار و بـا ایـن نـرخ تـورم پیمانـکار بـا پیـش بینی سـود بیـن  10الـی  ۲0درصـدی وارد
قـراداد میشـود ،امـا وقتـی از پرداخـت مطالبـات آن یـک سـال کاری زمـان بگـذرد پیشبینـی سـود کـه نه تنها
سـودی عایـد کارفرمـا نمـی شـود ،بلکـه بایـد از جیـب خـود نیـز بـرای ایـن پـروژه هزینـه کنـد ،همچنین بـا عدم
نقدینگـی مواجـه شـده و نمیتوانـد پـروژه جدیـدی را آغـاز کنـد.
بـه همیـن دالیـل اسـت کـه قـدرت مالـی پیمانـکاران روز بـه روز بـد و بدتـر میشـود .شـرکتهای توز یـع در
خصـوص مسـائل مالـی و پرداختهایشـان نیـز بـه پیمانـکاران تصمیمات ملـوک الطوایفی اتخـاذ میکنند و
تابـع هیـچ سـازمانی از جملـه سـازمان مدیر یـت هـم نیسـتند.
 .4اگر قرارداد تیپ پیاده میشد شاید وضع پیمانکاران بهتر از این بود اما به خاطر انحصاری بودن کارفرما،
پیمانکار مجبور به پذیرفتن شـرایط ایجاد شـده برای اخذ پروژه و حفظ نیروی کار اسـت .شـاید با این سـوال
روبرو شـده باشـید که اگر قراردادهای شـرکت توزیع عادالنه نیسـت چرا شـرکتها وارد قرارداد میشـوند؟ باید
بگو یـم کـه تنهـا دلیـل ایـن اسـت کـه پیمانـکاران راه دیگـری ندارنـد .تمـام زندگـی و سـاختار حا کـم بـر آنهـا در
موضـوع پروژههـای ایـن صنعـت متمرکز شـده اسـت .پیمانـکاران به این دلیل که تنهـا در این حـوزه توانایی و
تخصـص دارنـد به چنیـن قراردادهایی تن میدهند.
 .5اتحادیههـای ز یـادی در کشـور مشـغول بـه فعالیـت هسـتند .در اغلـب کسـب و کارهـا ،اتحادیـه
عرضهکننـده کاال و خدمـات ،قیمتگـذار خدمـات صنـف خـود اسـت؛ امـا در ایـن صنف اسـتثناییترین
حالت وجود دارد و انتخاب پیمانکاران توسط متقاضی خدمات که انحصاری هم هست ،رقم میخورد.
ایـن مشـکل زمانـی قابـل حـل اسـت کـه سـندیکا در نقـش انتخـاب کننـده وارد عمـل شـود و مصرفکننـده
خدمات که همان شرکت توزیع است به صورت مستقیم پیمانکار را انتخاب نکند و در مورد حداقلهای
قیمتگـذاری تصمیـم نگیـرد و الاقـل تابـع قوانیـن سـازمان مدیریـت و برنامـه کشـور باشـد .وقتـی سـندیکا به
عنوان رابط بین شـرکتهای پیمانکار و کارفرما باشـد ،اسـتانداردها و تعاریف برای پیمانکار واجد شـرایط
معنـی پیـدا میکنـد .در حـال حاضـر بـه علـت غیـر رقابتـی شـدن پـروژه سـطح توانایـی پیمانکار اصـا مطرح
نیسـت ،پیمانکارانی هسـتند که با حداقل امکانات در برابر پیمانکاران با سـطوح باالتر وارد پروژه میشـوند
امـا هـر دوی آنهـا بـرای کارفرمـا در یـک تـراز قـرار میگیرنـد و بـرای کارفرما فرقی نمیکند کـه با کدام یک پـروژه را
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مصاحبهمکتوب

سراشیب صنعت توزیع }
{ در
ِ

سراشیب صنعت توزیع }
{ در
ِ

.2با توجه به ابالغ و تصویب فهارس بهای توزیع ،انتظار میرفت بخشی
از مشکالت فعاالن این حوزه حل شود.ا گر چنین نشده دالیل آن را چه
می دانید؟

 .1مشکالت شرکتهای عضو سندیکا با شرکتهای توزیع چیست و
ریشه اصلی این مشکالت در چه مسائلی است؟

.3سندیکا تقریبا در سالهای اخیر به طور جدی موضوع بخشنامه جبرانی
ارز را با توانیر پیگیری کرد .آیا این بخشنامه پیاده سازی شده؟ ا گر خیر،
چه آسیبهایی به شرکتها رسانده و دلیل عدم پیادهسازی آن چیست؟

پیـش ببرد.
کافـی اسـت کارفرمـا بـا شـرکتهای توانمنـد و بـا سـاختار اداری درسـت دچـار چالـش شـود ترجیـح
میدهد با پیمانکاری که حتی دو کارگر بیشتر ندارد وارد قرارداد شود .در صورتی که شرایط پیمانکار
توسط سندیکا تعریف میشد دیگر چنین اتفاقی رقم نمیخورد .به نظر می رسد نهاد تعدیل کننده
در ایـن صنعـت وجـود نـدارد و سـندیکا درحاشـیه قـرار گرفتـه کـه بـرای ایـن صنعـت درد بسـیار بزرگی
است.
گاهـی اوقـات خدمـات سـندیکا قابـل توجـه اسـت؛ امـا متاسـفانه بـه دلیـل عـدم تعهـد بـه سـندیکا،
کمبـود دانـش اجتماعـی و نظـام رابطـه پیمانـکار و کارفرمـا باعـث شـده خـود پیمانـکاران نیـز قائـل بـه
ساختار نباشند .به نظر میرسد پیمانکاران نیازمند آموزش هستند .نه به لحاظ فنی بلکه به لحاظ
اجتماعـی .از ایـن جهـت کـه بـه درک درسـتی در الـزام عضویـت در تشـکلها دسـت یابنـد.

.4قرارداد تیپ ابالغ شد اما متاسفانه شرکتهای توزیع به آن تمکین
نکردند .آسیبهای ناشی از این موضوع چیست و چرا این اتفاق
افتاده است؟

مصاحبهمکتوب

چالشهای حقوقی -قراردادی

 .5راهکارهایی برای رفع مشکالت حوزه توزیع تدوین شد و در ظاهر نتیجه گرفته اما
به درستی عملیاتی نشده است .مشکل از کجاست و سندیکا چطور میتواند آن را
پیگیری کند؟

اقدامات توبیخی یا تنبیهی دایره بازرسی درون سازمانی مصون میبیند یا اقدامات موصوف را موثر
نمیبیند لذا بایستی هزینههای فساد اداری و مانع تراشی را افزایش داد چرا که رفتار برخی مدیران
تهدیدی جدی برای سـامت اداری دسـتگاهها و فعالیت مهندسـی پیمانکاران است و مماشات
بـا انهـا تغییـرات مثبـت بـه ارمغـان نمـیآورد .پیشـنهاد اینسـت که بازرسـان با پیمانـکاران بـه عنوان
نیروهای خط مقدم پروژهها ارتباط مسـتمر و بیواسـطه داشـته باشـند.
ب)ضعف و نقص داوری (کمیته حل اختافات قراردادی):
طبـق اصـل  1۵۷قانـون اساسـی و مـواد  3-1قانـون آییـن دادرسـی مدنـی ،دادگسـتری مرجـع رسـمی
تظلمـات عمومـی اسـت مـازاد بـر آن مرجـع غیـر رسـمی دیگـری بنـام داوری طبـق مـاده  ۵3شـرایط
عمومی پیمان وجود دارد اما متاسفانه تصمیمات و مصوبات جلسات داوری ضمانت و پشتوانه
اجرایی کافی ندارند .نمونه مصداقی آن بخشنامه اباغی تعدیل قراردادهاست که علیرغم توصیه
و تصو یـب آن در معاونـت توز یـع توانیـر ،کارفرمـا از احتسـاب دقیـق و صحیـح آن علیرغم پیگیریها
و مراجعـات و مکاتبـات ایـن شـرکت اسـتنکاف ورزیـد .آن هـم از بخشـنامه اباغـی سـازمان محترم
مدیر یـت و برنامهر یـزی کشـور کـه ضوابـط و ضرایـب مشـخص و مبرهنـی دارد.

پایدار صنعت ماهان پارس علیربوی مدیرعامل و رئیس هیات مدیره

 .1طیـف گسـتردهای از مشـکات بیـن کارفرمایـان و پیمانـکاران صنعـت بـرق حاکـم اسـت کـه بیـان
جزییـات و تشـریح آن در ایـن گفـت و گـو نمیگنجـد .لـذا ایده ال این اسـت که با توجه به تجربه اخیر
این شـرکت به منشـا و سرچشـمه مشـکات موصوف پرداخته و نگریسـته شـود :

حلقه مفقوده نظارت و
بازرسی از عملکرد کارفرمایان
صنعتبرق

الف)ضعـف و نقـص نظـارت (بازرسـی درون سـازمانی) و نیـز ضعـف مدیریت که خود یکـی از وجوه
نقص نظارت اسـت:
از جملـه وظایـف و مسـئولیتهای خطیـر دوایـر بازرسـی درون سـازمانی ،نظـارت برحسـن انجـام امـور
دسـتگاه و ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان ،کشـف تخلفات اداری و مالی ،بازرسـیهای مسـتمر
و دورهای جهـت سـنجش میـزان مطابقـت عملکردهـا بـا برنامههـا و شاخصهاسـت .پرواضـح و
طبیعیسـت کـه علیرغـم ایـن بازرسـیها و نظارتهـا ،مشـکات کمـاکان حـل نشـده باقیمانـده
اسـت .یعنـی اقدامـات و تصمیمـات اگـر الزم هـم بـود کافی نبوده و سیسـتم بازرسـی یا ارزیابی نشـتی
و نقصی دارد و فاقد اثربخشـی اسـت ،لذا مهمترین گام جهت رفع اشـکال مزبور بایسـتی در راسـتای
تقویت یا توسـعه نظارت یا بازرسـی درون سـازمانی از طریق اصاح شـیوهنامه یا پروتکلهای بازرسـی
یـا نظارتـی و افزایـش هزینـه فسـادهای اداری باشـد.
بـه عنـوان مثـال وقتـی در دسـتگاه اجرایـی معاونـت یـا مدیریـت آن مانع تراشـی میکند قطعا خـود را از

 .2در واقع پایه انجام معامله در طرحهای عمرانی قیمتهایی اسـت که به اسـتناد ماده  ۲3قانون
برنامه و بودجه توسـط سـازمان مدیریت و برنامهریزی در قالب فهرسـت بها تهیه و به دسـتگاههای
اجرایی اباغ میشود اما به نظر میرسد مشکل اصلی دراین حوزه ضعف در واقعیسازی هزینهها
اسـت لـذا شایسـته اسـت آنالیزهـای سـازمان برنامـه و بودجـه عاوه بـر آنکه منطبق بـر اطاعات مرکز
آمـار و مبتنـی بـر واقعیتهـای بـازار باشـند بایسـتی در فراینـد آنالیـز مجریـان اصلـی پروژههـا بهو یـژه
مشـاوران و پیمانـکاران نیـز جهـت واقعیسـازی هزینههـا مـورد مشـورت واقعـی بـا سـازمان برنامـه و
بودجه قـرار گیرند.
 .3تخصیـص تعدیـل در راسـتای عدالـت و تخفیـف و ترمیـم بخشـی ازهزینههـا وزخمهـای
مضاعـف پیمانـکاران درطـول اجـرای پـروژه اسـت .با اینحال علیرغم تصویب و توصیه بخشـنامه
مربوطه دستگاههای اجرایی از آن تبعیت نمیکنند یا نهایتا بر اساس ضوابط و ضرایب اباغی آن
را منظـور و ملحـوظ نمیکننـد و جالبتـر اینکـه کارفرمـا ضمن اجرای ناقص دسـتورالعمل تعدیل با
سوء استفاده از شرایط اقتصادی و قراردادی ،پیمانکار را ملزم به ارائه تعهد عدم شکایت از محاکم
حقوقی میکند در حالیکه هیچ کارفرمایی در صورتی که محاسـبات آن بر مبنای مصوبات باشـد
لزومـی بـه اخـذ تعهـد اسـقاط ادعـا و اعتـراض نمیبینـد ،چـرا کـه درصـورت صحـت محاسـبات
دیگرهیـچ دغدغـه و نگرانـی بابـت بازخواسـت یاشـکایت نـدارد عـاوه بـر آن هرگونـه توافـق و تعهـد
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چالشهای حقوقی -قراردادی

مصاحبهمکتوب

سراشیب صنعت توزیع }
{ در
ِ

 .1مشکالت شرکتهای عضو سندیکا با شرکتهای توزیع چیست و
ریشه اصلی این مشکالت در چه مسائلی است؟

سراشیب صنعت توزیع }
{ در
ِ

.2با توجه به ابالغ و تصویب فهارس بهای توزیع ،انتظار میرفت بخشی
از مشکالت فعاالن این حوزه حل شود.ا گر چنین نشده دالیل آن را چه
می دانید؟

بایسـتی بـر مبنـا و در راسـتای قوانیـن و مقررات باشـد بهعنـوان مثال مگر میتوان کمتـر از حداقل حقوق
تعییـن شـده طبـق قانـون کار بـه کارگر حقوق داد و بعد با رفتار ملوک الطوایفـی از وی تعهد گرفت؟ پس
در آن صـورت فلسـفه وجـودی سیسـتم قضایی و کارشناسـی چیسـت؟
بـه طـور مثـال شـرکت پایـدار صنعـت ماهـان پـارس بـا مسـاعدت سـندیکا و بـا پیگیریهـای متعـدد و
مکـرر در نهایـت موفـق بـه اخـذ مصوبـه اعمـال تعدیـل شـد اما علیرغم مصوبـه مزبـور ،کارفرمـا در ابتدا به
بهانههـای مختلـف از پذیـرش آن امتنـاع میکـرد و نهایتـا بـا گذشـت چنـد مـاه آن را بر اسـاس سـلیقه نه
مصوبه و به طور ناقص اعمال کرد تا اینکه این شرکت علیرغم تمایل به تعامل در حل و فصل موضوع
و بر اساس راهنمایی برخی مدیران جهت احقاق حق خود به سیستم قضایی متوسل شد که جلسه
بدوی آن برگزار شـده و موضوع توسـط مقام محترم قضایی به کارشناسـان دادگسـتری جهت ارزیابی و
تعیین تکلیف ارجاع شـده اسـت.
بـه قـول رئیـس محتـرم قـوه قضائیه در صفحه سـفید خدمت ممکن اسـت معـدود کارمندان یـا مدیران
دسـتگاهها باشـند کـه نقطههـای سـیاهی را حـک کننـد امـا مهـم اینسـت کـه از طریـق توسـعه و تقویت
نظـارت و بازرسـی اجـازه ندهیـم ایـن نقـاط سـیاه افزایـش و باهم ارتبـاط پیدا کنند.
مسـئله دیگـر روشهـا و سیاسـتهای پوپولیسـتی اسـت بـه طوریکـه در همایشهـا و مناسـبتها از
پیمانکاران بهعنوان بازوی اجرایی کارفرما یاد میکنند که در شرایط بحران به کمک کارفرما میآید اما
در مقـام عمـل مسـاعدت و معاضـدت مقتضی با پیمانکار صورت نمیپذیرد .حـال امروز پیمانکاران
مصـداق بـارز یک قربانی اسـت....
 .4بـه طـور مشـخص عـدم شـفافیت متـون باعـث بـروز اختـاف بیـن طرفیـن قـرارداد میشـود ،لـذا برای
حـل مشـکات قـراردادی بایسـتی :
 -1شـفافیت باشـد یعنی :تعهدات و اقدامات طرفین شـفاف باشـد تا ضمن اثربخشـی از کلی گویی و
شـبهه افکنی اجتناب شـود  :-۲-تعادل در ریسـک (عدالت) :توزیع ریسـک به طرفین قرارداد یکسـان
باشـد نـه اینکـه بـه شـکل یـک جانبـه و غیرمنصفانـه بـه یـک طـرف تحمیـل شـود چـون بـدون تمسـک و
توسـل بـه شـفافیت و عدالت ،پیشـرفت و موفقیـت در امور قـراردادی حاصل نمیشـود.
 .5ارتباط سندیکا باید با بازرسی درون سازمانی و برون سازمانی ،در واقع مراجعی که میتوانند اجرایی
شـدن یـک اباغیـه را رصـد و بررسـی کننـد؛ موثرتـر و بیشـتر شـود تـا برخـی شـرکتهای توز یـع بـه راحتی و
بـدون هیـچ دغدغـهای نتواننـد از اجـرای دسـتورالعملهای اباغی و اساسـی سـرباز زنند و سـندیکا اگر
میخواهـد پلـی باشـد بیـن پیمانـکاران و کارفرمایـان (یـا دسـتگاههای ذیربـط) بایسـتی جهـت تقو یـت
اثربخشـی خـود بـه تعامـل جـدی بـا کمیسـیونهای مربوطـه مجلـس محتـرم شـورای اسـامی و سـازمان
بازرسی بیندیشد.

.3سندیکا تقریبا در سالهای اخیر به طور جدی موضوع بخشنامه جبرانی
ارز را با توانیر پیگیری کرد .آیا این بخشنامه پیاده سازی شده؟ ا گر خیر،
چه آسیبهایی به شرکتها رسانده و دلیل عدم پیادهسازی آن چیست؟

.4قرارداد تیپ ابالغ شد اما متاسفانه شرکتهای توزیع به آن تمکین
نکردند .آسیبهای ناشی از این موضوع چیست و چرا این اتفاق
افتاده است؟

آراد کاوش پی احسانفکار

مصاحبهمکتوب

 .5راهکارهایی برای رفع مشکالت حوزه توزیع تدوین شد و در ظاهر نتیجه گرفته اما
به درستی عملیاتی نشده است .مشکل از کجاست و سندیکا چطور میتواند آن را
پیگیری کند؟

نایب رئیس کمیته یراق آالت سندیکا و مدیرعامل شرکت آراد کاوش پی

 .1دغدغـه و مشـکات مشـاورین ،تولیدکننـدگان و پیمانـکاران صنعـت بـرق بـا توانیـر و شـرکتهای توز یـع
نیـروی بـرق مسـئله جدیـدی نیسـت .تجمـع مشـکات در سـنوات گذشـته تـا کنـون و نحـوه برخـورد کارفرمـا
بـا شـرکتهای بخـش خصوصـی همـواره چالشهـای جـدی را پیـشرو آورده اسـت .اجرایـی نکـردن قـرارداد
تیـپ ،انباشـت مطالبـات و عـدم ثبـات رویـه در شـرکتهای توزیـع موضوعـات تکـراری و غیـر قابـل حـل بـرای
سیاسـتگذاران باالدسـتی اسـت.

ارادهای برای
جبران آسیب نوسانات
اقتصادی بر پیکره بخش
خصوصینیست

 .2متأسفانه در خصوص فهارس بهای توزیع علیرغم تاشهای کمیتههای تخصصی سندیکای صنعت
برق به منظور گردآوری ریز مشـخصات مواد بری بر مبنای قیمت روز توسـط نماینده حقوقی به شـرکت توانیر؛
مـورد بیتوجهـی قـرار گرفتـه و هیچگونـه دسـتآوردی در این زمینه حاصل نشـده .بخشـنامهها و دسـتورالعمل
نحـوه جبـران آثـار ناشـی از افزایـش قیمـت ارز در پیمانهـای ریالـی نیـز در اولویـت و خواسـت حـل مشـکات
کارفرما نمیباشـد.
 .3تاشها و زمان زیادی صرف این موضوع شـده اسـت اما از آنجا که خواسـت و ارادهای برای جبران آسـیب
نوسانات اقتصادی بر پیکره بخش خصوصی نبود پس نتیجه کار بایگانی مطالعات و مستندات تهیه شده
در توانیـر اسـت .آسـیبهای ایـن عملکـرد منجر به عـدم ایفای تعهـدات ،قراردادهای ناتمـام ،ضبط ضمانت
نامهها ،خارج شـدن شـرکتها از چرخه فعالیت و زیانهای غیرقابل جبران مربوط به انباشـت مطالبات و از
بین رفتن منابع مالی و انسـانی شـرکتها بوده اسـت.
 .4از فواید اصلی عدم اجرای قرارداد تیپ در شرکتهای توزیع میتوان به عدم شفافیت در پیش پرداخت،
تسـویه مطالبـات ،تعدیـات ،محاسـبه نوسـانات نـرخ ارز و سـایر مسـائل مالـی و فنـی را بیـان کـرد .نتیجـه
موضوعـات فـوق تقو یـت منابـع مالـی نداشـته شـرکتهای توزیـع و وامگیـری از منابـع مالـی شـرکتهای بخش
خصوصـی بـوده اسـت .پـر واضـح کـه آسـیبهای وارده از دسـت دادن سـرمایه مالـی و انسـانی فعالیـن بخـش
خصوصـی اسـت کـه زحمـت پایـداری ایـن صنعـت را بـا رنـج بـه عهـده دارنـد.
.5ریاسـت و دبیـر محتـرم سـندیکا ضمـن انعـکاس قاطـع و انتشـار ایـن موضوعـات بـا اسـتناد بـه مـدارک و
مکاتبـات قابـل ارجـاع کـه در اختیـار ایشـان و توانیـر میباشـد اقدامـات الزم بـرای نمایـان سـازی بیتوجهـی بـه
چالشهـای فـوق را فراهـم سـازد .جلسـات متعـدد کارشناسـی در کمیتههـای تخصصـی و ارائـه نقطـه نظرات
اجرایـی کـه در حـل بحـران گذشـته و حـال موثـر بـود متأسـفانه بـه دلیـل عـدم اولویـت کارفرمـا و صاحدیـد جـز
صـرف وقـت حاصـل دیگـری نداشـته اسـت .از ایـن جهـت لـزوم صیانـت از مجموعـه فعالیتهـای صـورت
گرفتـه در اولویـت اقـدام میباشـد .ماقـات حضـوری بـا مقامـات باالتـر در سـازمان و درخواسـت نشسـتهای
مشـترک جهـت بـرون رفـت از فضـای موجـود نیـز ضـروری و الزم اسـت.

صفحه

70

چالشهای حقوقی -قراردادی

صفحه

زمستان  ،99دوره جدید

زمستان  ،99دوره جدید
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خیـرمقـ ــدم به
اعضایجدید

60

به گزارش کمیته عضویت سندیکای صنعت
برق ایران با پیوستن  8شرکت جدید به
سندیکا در زمستان سال جاری ،در مجموع
 60شرکت فعال در حوزه صنعت برق در
سال  99به عضویت سندیکا درآمدهاند.
با این احتساب در طول سال جاری تعداد
اعضای سندیکای صنعت برق ایران به 569
شرکت رسید.

راهنمای
اشــــتراک
کامیار تجهیزپویا
پترو پارس قدرت
مان اطلس دیبا (مادکو)
ایمن مبدل آسیا
سازه گهر کاوه ایرانیان
آرمان نیرو تیراژه
گروه توسعه پروژههای نیرو
و اتوماسیون پاژ
فرزان فن اندیش فردا

از فعــاالن صنعــت بــرق و انــرژی کشــور دعــوت میشــود در صــورت تمایــل بــه اشــترا ک نشــریه
س ــتبران ،ضم ــن تکمی ــل ف ــرم ذی ــل ،به ــای اش ــترا ک را ب ــر اس ــاس تعرف ــه ،ب ــه حس ــاب ش ــماره
 14751817/08بانــک ملــت جــاری جــام ،شــعبه امیراتابــک بــه نــام ســندیکای صنعــت واریــز و
رونوشــت فیــش بانکــی را همــراه بــا فــرم اشــترا ک تکمیــل شــده بــه شــماره نمابــر 66944967
دبیرخانــه ســندیکا دورنــگار نماییــد.
هزینه اشتراک یک ساله:

پستعادی 100.000 :تومان

پستپیشتاز 1۲0.000 :تومان

هزینه اشتراک دوساله:

پستعادی ۲00.000 :تومان

پستپیشتاز ۲40.000 :تومان

•دانشجویانو اساتیدمحترمدانشگاههاباارسال کارت یا گواهینامهمعتبراز 10درصد تخفیف برخوردار میشوند.
• خواهشمند است ،مشترکین محترم درصورت تغییر نشانی ،امور مشترکین را مطلع نمایند.
• ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه تنه ــا ع ــدم وص ــول مجات ــی ک ــه بص ــورت پیش ــتاز ارس ــال میش ــوند قاب ــل پیگی ــری اس ــت ل ــذا
توصی ــه میش ــود از خدم ــات پس ــت پیش ــتاز اس ــتفاده ش ــود.

ً
لطفادر مستطیلروبرو چیزیننویسید

مشترکحقیقی

مشترکحقوقی

نام

نامشرکت/سازمان

نامخانوادگی

ناممتقاضی

شغل

نامخانوادگیمتقاضی

تحصیات

سمت

تعدادنسخهدرخواستیاز هرشماره:
نوع اشتراک:

اشتراک جدید

محلامضا

تمدید اشتراک

نشانی

تلفن

شمارهفیش

استان

نمابر

مبلغ

شهر

موبایل

بانک

کدپستی

ایمیل

تاریخ واریز هزینه اشتراک

