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• دسِت ���اری؛ �ام�� اجت�ا�� و  �خ� ���ص� 
در ��� و ��ی ا������ �� ����د آ����، ���ون ���� ����ن اداره �� و��ل �� ���� ��ز��ن ����� ا������

�����دی ������ د���ره ���� ��ی ����� ا������

ن�اه و��ه:

• �دم �ای ���د 

م�� ���� د��� ک���د م�ا�� ما�� �ه و��ه در ص��ت ��ق، 
که ��ان ��ید �����ات را �ا���   �ا� ��دن ن�خ ا�ز است 

کا��  م� یا�د  م� آورد و �ه ��� آن ����د ��ق و ��وش آن 
و �ام�� م�ا�� ما�� �ا م��� م�اجه  م� ��د. ������ 

ا�ت�ال کا�� یارانه س��ت ن��و�اه  �ا و �ا� ر�ت� ���ت 
آن س�� ن��ان� ا�ا�� ا�� ص��ت �ده است.

در سال 1۴۰۰ �ه �حاظ ��ای� �اص آن ���صا در �� ماه اول، ��� ���� م� ��د 
��� ��نه اص�ح و یا ����� ��ده ای در ��آی�د�ای م�ت�� �ه ����د ا�ت�اد ��ق از ���� 

م���� ک�دن ����ه �ا، س�مایه ��اری �ارج�، �ون� ���ت�  کس� وکار �خ� ���ص� و 
�ا��� ��دش ن�دی��� ای�اد ن��د...

���ت ���یان �� �ا آ • در�فت و 
    ا�ت�اددان و استادیار دان��اه ���ان

• در یاددا�ت� از  س��د م��ب ��ا�� 
   ���� ان��� ��کت �ای �دمات ان�ژی ا��ان

اص�ح سا�تار ا�ت�ادی ص��ت ��ق مست��م �ازن��ی در ��ای�د م�ا�� و م�ارف ��ا�د ��د در �ا�� که 
�ار و ���ات  ک� از ���� ���ت� �وزا��ون ��ی�ه �ا نس�ت �ه درآمد است و ا�� نام�ازنه آ و���ت ک��ن� �ا
نام����� را ��ای ا�� ص��ت �ه دن�ال دا�ته است. ��کت �� مدار وا��� سازی ���ت �ا در �ست� ن�ام 
���ه و ��ا�ا، نسخه ر�ا�� از ��داب ا�ت�اد نا��از ��ق ���داد م� ��د... 

��ا�د م�ج�د ��ای�� �ارادوکس��ال(مت�ا�� ن�ا) را در 
س�است �ای ��زه ��ق ن�ان م� د�د؛ �ه ا�� م��ا که دو�ت 

ا��ان ���ت��� ��� یارانه را در ج�ان و در ��� سا�� �خ� �ا �ه 
��زه ��ق م� د�د، اما م��ان ر�ایت م�دم در س�� م�رد 

انت�ار ا��ای� ��دا ن��ده است...

• در یاددا�ت� از  ��ام �ا��ی
    نای� ���� ��ات مد��ه س�دی�ای ص��ت ��ق ا��ان

• در یاددا�ت� از  �����ا اسدی
 م�اون ��و�� و ��نامه ���ی س�دی�ای ص��ت ��ق ا��ان
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زمستان  99، دوره جدید

کلیـــدی  چهارمیـــن شـــماره نشـــریه ســـتبران، ارگان رســـمی ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران، بـــه ســـه موضـــوع مهـــم و 
گذشته اختصاص  که  کارنامه صنعت برق در طول ســـالی  پرداخته اســـت. بخش اول این شـــماره از نشـــریه به بررســـی 
یافتـــه اســـت. در ایـــن پرونـــده عمـــده چالـــش هـــا و مشـــکالت فعـــاالن صنعـــت بـــرق در طـــول ســـال 99 بررســـی شـــده 
کمبـــود منابـــع مالـــی و اســـتمرار انباشـــت مطالبـــات  گـــذاری هـــا، عـــدم تغییـــر در ســـاختار اقتصـــاد بـــرق،  کـــه افـــت ســـرمایه 
گرفتـــه اســـت.   بخـــش خصوصـــی و همچنیـــن اصلـــی تریـــن دســـتاوردها و رخدادهـــای ایـــن صنعـــت مـــورد بررســـی قـــرار 
بیمـــه  حـــق  تنقیـــح  و  تلخیـــص  بخشـــنامه  تدویـــن  ســـتبران،  نشـــریه  چهـــارم  شـــماره  بخـــش  دومیـــن  در 
اســـت.  شـــده  بررســـی  ایـــران  بـــرق  صنعـــت  ســـندیکای  دســـتاوردهای  از  یکـــی  عنـــوان  بـــه  کاران  مقاطعـــه 
کارفرمایـــی  هـــای  تشـــکل  از  برخـــی  و  ایـــران  و  تهـــران  بازرگانـــی  هـــای  اتـــاق  مشـــارکت  بـــا  کـــه  اقـــدام  ایـــن 
هـــای  بخشـــنامه  بـــودن  تفســـیر  قابـــل  و  تعـــدد  از  ناشـــی  ابهامـــات  از  توجهـــی  قابـــل  بخـــش  گرفتـــه،  صـــورت 
بخـــش  و  ســـندیکا  موفـــق  تجربـــه  بررســـی  اســـت.  کـــرده  حـــل  را  هـــا  پیمـــان  حـــوزه  در  اجتماعـــی  تامیـــن 
گرفتـــه اســـت.  کـــه در نـــگاه ویـــژه ایـــن شـــماره مـــورد بررســـی قـــرار   خصوصـــی در ایـــن حـــوزه، موضوعـــی اســـت 
گفتگوهایـــی  کـــه در قالـــب  موضـــوع چالـــش هـــای فعـــاالن صنعـــت توزیـــع هـــم یکـــی دیگـــر از محورهـــای نشـــریه اســـت 
ـــا مدیـــران شـــرکت هـــای عضـــو و نیـــز تحلیـــل چالـــش هـــای صنعـــت توزیـــع بررســـی و منتشـــر شـــده اســـت. ســـتبران 4  ب
گذشـــته صنعـــت بـــرق را نشـــان مـــی دهـــد. بازخوانـــی ایـــن چالـــش هـــا و دســـتاوردها بـــوده و تصویـــری از یـــک ســـال 
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کنـــد  ســـتبران، ارگان ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران، تـــاش مـــی 
خصوصـــی  بخـــش  حقیقـــی  هـــای  پتانســـیل  معرفـــی  منظـــور  بـــه 
ران و  یـــژه در حـــوزه ســـازندگان، پیمانـــکاران، مشـــاو صنعـــت بـــرق، بـــه و
یـــر روشـــنی از توانمنـــدی هـــای  شـــرکت های مهندســـی بازرگانـــی، تصو
ــا  ــایی و بررســـی چالش هـ ــه عـــاوه شناسـ ــان دهـــد. بـ ایـــن بخـــش نشـ
گلوگاه هـــای صنعـــت بـــا هـــدف طـــرح دیـــدگاه هـــای مختلـــف و  و 
ــم از  ــور هـ کشـ ــرد  کان و خـ ــاد  ــای مختلـــف اقتصـ ــردن زوایـ کـ ــن  روشـ

جملـــه دیگـــر سیاســـت هـــای ایـــن نشـــریه اســـت.
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ســـال 99 هـــم بـــا همـــه افـــت و خیزهایـــش بـــه پایـــان رســـید. شـــاید کمتـــر کســـی در روزهـــای 
ــا پایـــان ســـال  ــرار اســـت تـ ــا قـ کرونـ کـــه بیمـــاری  ــرد  کـ ــر مـــی  ابتدایـــی ایـــن ســـال عجیـــب فکـ
مهمـــان ناخوانـــده مـــردم ایـــران و جهـــان باشـــد. امســـال بـــدون تردیـــد ســـال رخدادهـــای عجیـــب 
ـــه کشـــورهای  ک ـــن تفـــاوت  ـــا ای ـــود. ب ـــران و جهـــان ب ـــل پیـــش بینـــی در بطـــن اقتصـــاد ای و غیرقاب
ــت  ــرای مدیریـ ــی بـ ــب و منعطفـ ــی مناسـ ــای حقوقـ ــرم هـ ــن و اهـ ــا، قوانیـ ــه ابزارهـ ــعه یافتـ توسـ
کرونـــا را در اختیـــار داشـــتند امـــا کشـــورهای  بخشـــی از هزینـــه هـــا و فشـــارهای ناشـــی از پاندمـــی 
در حـــال توســـعه ای ماننـــد ایـــران نـــه تنهـــا آمادگـــی مواجهـــه بـــا مـــوج آســـیب زا و پرخطـــر بیمـــاری 
و هزینـــه هـــای ناشـــی از آن را نداشـــت بلکـــه عمـــا در کنتـــرل هزینـــه هـــا، تحمیـــل بخشـــی از آنهـــا 

ـــت.  گرف ـــش  ـــکار در پی ـــن راه ـــاده تری ـــوان س ـــه عن ـــادی را ب ـــاالن اقتص ـــه فع ب
ـــای  ـــت ه ـــه و محدودی ـــان دوره قرنطین ـــس از پای ـــال و پ ـــی س ـــای ابتدای ـــب در روزه ـــن ترتی ـــه ای ب
کار خـــود را بـــا تنظیـــم دورکاری هـــا، پذیـــرش  شـــدید، شـــرکت هـــا و بنـــگاه هـــای اقتصـــادی 
کـــه جـــان  هزینـــه هـــای مربـــوط بـــه رعایـــت پروتـــکل هـــای بهداشـــتی و نیـــز ریســـک هـــای جـــدی 
کردنـــد. البتـــه شـــاید اگـــر مشـــکات محـــدود  کـــرد، آغـــاز  کارکنانشـــان را تهدیـــد مـــی  و ســـامتی 
کرونـــا و لـــزوم هماهنـــگ شـــدن بـــا شـــرایط جدیـــد بـــود، شـــرکت هـــا مـــی توانســـتند  بـــه شـــیوع 
ـــاالن  ـــه فع ک ـــد  ـــی ش ـــج م ـــی بغرن ـــاله جای ـــا مس ـــد، ام کنن ـــل  ـــدازه ای تحم ـــا ان ـــای آن را ت پیامده
صنعـــت بـــرق بـــه دلیـــل عـــدم دریافـــت مطالبـــات معوقشـــان و نیـــز نبـــود قراردادهـــای منصفانـــه 
کنتـــرل نوســـانات اقتصـــادی، بـــه شـــدت تضعیـــف شـــده و بـــا مشـــکات جـــدی دســـت  بـــرای 

ـــد.  کردن ـــرم مـــی  و پنجـــه ن
ســـال 99 بـــی تردیـــد یکـــی از ســـخت تریـــن ســـال هـــای صنعـــت بـــرق بـــود. اســـتمرار کمبـــود 
منابـــع مالـــی و رکـــود شـــدید در صنعـــت بـــرق عمـــا شـــرکت هـــای ســـازنده، پیمانـــکار، مشـــاور 
کـــه در  گاهـــا ســـقوط قـــرار داد. در حقیقـــت وزارت نیـــرو  کننـــده را در شـــرایط ســـکون و  و تامیـــن 
طـــول همیـــن ســـال جـــاری پیـــاده ســـازی طـــرح بـــرق امیـــد را بـــه عنـــوان یکـــی از دســـتاوردهایش 
کـــرد، بـــه دلیـــل کمبـــود شـــدید منابـــع مالـــی قـــادر بـــه تعریـــف پـــروژه هـــای جدیـــد نبـــود و  معرفـــی 
ـــع هـــم  ـــه دلیـــل افـــت ظرفیـــت هـــای تولیـــدی ســـایر صنای ـــرق ب کاهـــش میـــزان مصـــرف ب البتـــه 

کـــه بایـــد، نشـــان داد.  ـــرق را بســـیار کمتـــر از آنچـــه  گـــذاری در صنعـــت ب ـــه ســـرمایه  نیـــاز ب
ـــرق  ـــرار نیســـت صنعـــت ب کـــه ق ـــرخ ارز نشـــان داد  ـــاره ن در طـــول ســـال جـــاری البتـــه جهـــش دوب
از رخدادهـــای گذشـــته عبرتـــی بگیـــرد. عـــدم چـــاره اندیشـــی بـــرای پیـــاده ســـازی قـــرارداد تیـــپ، 
ــی از افزایـــش قیمـــت  ــارات ناشـ ــران خسـ ــرای جبـ ــی بـ ــیوه ای قانونـ ــکار و شـ ــی راهـ پیـــش بینـ
کـــوران شـــیوع بیمـــاری  نهاده هـــای تولیـــد بـــه ویـــژه ارز و همچنیـــن باتکلیفـــی قراردادهـــا در 
کـــه صنعـــت بـــرق همچنـــان از نبـــود تصمیمـــات  کرونـــا و تاطمـــات ارزی بـــه درســـتی نشـــان داد 

و اقدامـــات جســـورانه و نجـــات بخـــش بـــرای قراردادهـــا رنـــج می بـــرد.
کرونـــا و افزایـــش بـــی ســـابقه  در طـــول ماه هـــای گذشـــته و بـــا وجـــود جهش هـــای ارزی، شـــیوع 
تعـــداد قراردادهـــای متوقـــف، وزارت نیـــرو چندیـــن بـــار بـــا اعـــام تنفـــس از اقدامـــات حقوقـــی 
ـــه  ـــوز هـــم ب ـــا هن ـــرد ام ک ســـختگیرانه دســـتگاه هـــای اجرایـــی تحـــت پوشـــش خـــود، جلوگیـــری 
درســـتی مشـــخص نیســـت کـــه گام بعـــدی پـــس از پایـــان دوره ایـــن تنفـــس چیســـت و شـــرکت ها 

پـــس از آن بایـــد منتظـــر چـــه اتفاقـــات جدیـــدی باشـــند. 
کارایـــی نظـــام حقوقـــی و قـــراردادی صنعـــت بـــرق در شـــرایط  کـــه عـــدم  واقعیـــت ایـــن اســـت 
کـــه بـــه ایجـــاد مـــوج مخربـــی از قراردادهـــای متوقـــف  بحـــران، ریشـــه همـــه ایـــن مشـــکات اســـت 
منجـــر شـــده و برکنـــاری و فســـخ قراردادهـــا و ضبـــط ضمانـــت نامـــه شـــرکت هـــا، خســـارات 
غیرقابـــل جبـــران ناشـــی از آن را بـــرای شـــرکت هـــا بـــه دنبـــال داشـــته، بـــا ایـــن وجـــود امـــا هنـــوز 
کـــردن قـــرارداد تیـــپ در وزارت نیـــرو، توانیـــر و  هـــم اراده ای جـــدی بـــرای ابـــاغ و الزم االجـــرا 

شـــرکت های تابعـــه آن دیـــده نمـــی شـــود. 
بـــه نظـــر مـــی رســـد کـــه سیاســـتگذاران و تصمیـــم ســـازان هنـــوز هـــم نپذیرفتـــه انـــد که بحران ناشـــی 
کوویـــد 19، نوســـانات روزانـــه و ایجـــاد یـــک ســـونامی بـــی ســـابقه ارزی، چالش هایـــی  از اپیدمـــی 
ـــر باشـــد.  ـــج امکان پذی گیـــری هـــای رای ـــا اقدامـــات معمـــول و تصمیـــم  کـــه حـــل آنهـــا ب نیســـتند 
کـــرده  کـــه ایـــن ترکیـــب ویرانگـــر در همـــه بخش هـــای اقتصـــاد زیان هایـــی گســـترده ایجـــاد  چـــرا 
کار می کننـــد، ابعـــاد بحـــران بســـیار  کارفرمایـــان دولتـــی  کـــه عمدتـــا بـــا  امـــا در صنایـــع زیرســـاختی 
کاهـــش چشـــمگیر  ــا،  ــرایط ســـخت تحریم هـ ــه دولـــت در شـ ــژه آنکـ ــه ویـ ــترده تر اســـت. بـ گسـ
کرونـــا، بـــا بـــی پولـــی و کســـری  قیمـــت نفـــت و صـــادرات و زیان هـــای اقتصـــادی ناشـــی از شـــیوع 
ـــن  ـــه ای ـــل مجموع ـــن دلی ـــه همی ـــت ب ـــت. درس ـــوده اس ـــان ب گریب ـــه  ـــت ب ـــز دس ـــدید نی ـــه ش بودج
کـــرده  کنونـــی را بـــرای صنایـــع زیرســـاختی بـــه ویـــژه صنعـــت بـــرق بســـیار دشـــوار  عوامـــل شـــرایط 

اســـت. 
ـــه  کارآفرینـــان و فعـــاالن بخـــش خصوصـــی واقعـــی ب کـــه بـــدون هیـــچ تردیـــدی  فرامـــوش نکنیـــم 
عنـــوان راهگشـــای توســـعه پایـــدار و همـــه جانبـــه کشـــور، بیشـــترین آســـیب را از محـــل بـــر هـــم 
ریختـــن معـــادالت کان اقتصـــادی متحمـــل مـــی شـــوند. ســـهم بخـــش خصوصـــی صنعـــت 
کـــه از ارکان زیرســـاختی و پیشـــرو اقتصـــاد کشـــور بـــا خوشـــه هـــای عظیـــم تولیـــدی و  بـــرق 
خدماتـــی، محســـوب شـــده و از خدمـــات ده هـــا هزارکارشـــناس و متخصـــص و هـــزاران 
کارخانـــه، برخـــوردار اســـت و نقشـــی برجســـته در تولیـــد  ناخالـــص ملـــی ایفـــا مـــی کنـــد، از بحـــران 
مخـــرب کنونـــی بیـــش از ســـایر بخـــش هاســـت. چـــرا کـــه نـــه تنهـــا بـــه دلیـــل کســـری بودجـــه دولـــت 
کنـــد، بلکـــه در ســـاختار حقوقـــی و قـــراردادی کنونـــی قـــادر  مطالباتـــش را بـــه موقـــع دریافـــت نمـــی 
کاری و مالـــی اش در صـــورت توقـــف  بـــه مدیریـــت ریســـک هـــای موجـــود نبـــوده و عمـــا اعتبـــار 

ـــرد.  گی ـــرار مـــی  کامـــا در مخاطـــره ق و فســـخ قراردادهـــای جـــاری 
کلیـــدی تریـــن اقـــدام  حـــاال امـــا در روزهـــای پایانـــی ســـال ســـخت 1399، عاجـــل تریـــن و 
پرداخـــت مطالبـــات بخـــش خصوصـــی اســـت. فعـــاالن ایـــن بخـــش بایـــد توانـــی بـــرای آغـــاز 
ســـال آینـــده داشـــته باشـــند و اگـــر در روزهـــای باقیمانـــده ســـال نتواننـــد حداقـــل بخشـــی از منابـــع 
مالـــی مـــورد نیازشـــان را از طریـــق تســـویه مطالبـــات معـــوق خـــود تامیـــن کننـــد، بـــدون تردیـــد ســـال 

ـــرای آنهـــا آغـــاز خواهـــد شـــد.  ـــری ب ـــر و گســـترده ت ـــا چالـــش هـــای جـــدی ت آینـــده ب
کـــه ســـال پیـــش رو ســـالی سرشـــار از برکـــت، تندرســـتی و امیـــد باشـــد و ســـال 1400،  امیـــد 

ــد.  • ــم بزنـ ــور رقـ ــرق کشـ ــت بـ ــرای صنعـ ــری را بـ ــای بهتـ روزهـ

در باب
سالی که گذشت

سردبیرسپهر برزی مهر
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ســــــــــــــــــــــــخت
ســــــــــــــــــــــــــــــال

فعــاالن  بــرای  زمانــی  مقاطــع  دشــوارترین  از  یکــی  تردیــد  بــی   ،1399 ســال 
بــا  و  آغــاز شــد  کرونــا  بیمــاری  بــا شــیوع  کــه  بــود. ســالی  کشــور  بــرق  صنعــت 
ــور  کش ــرق  ــت ب ــا در صنع ــن روزه ــی تری ــال بحران ــرخ ارز، عم ــابقه ن ــی س ــش ب جه
گذشــت صنعــت بــرق ایــران همچنــان بــا مســاله  کــه  را  رقــم زد. در طــول ســالی 
هیــچ  نیــرو  وزارت  قــراردادی  و  حقوقــی  ســاختار  در  کــه  معوقــی  مطالبــات 
بــود. گریبــان  بــه  شــود، دســت  نمــی  تعریــف  آنهــا  بــرای   خســارت دیرکــردی 

گــذاری هــا در صنعــت بــرق طی ســال جــاری همچنــان ادامه یافت  افــت ســرمایه 
گــذاری غیراقتصــادی بــرق، قراردادهــای  کارآمــد، قیمــت  تــا برنامــه ریــزی هــای نا
کمبــود منابــع ملــی، عمــال انگیزه هــای بخــش خصوصــی بــرای  یکســویه و اســتمرار 

کشــور را از میــان ببــرد. ســرمایه گذاری و مشــارکت در توســعه صنعــت بــرق 

چشــمگیری  دســتاورد  بــه  هــم  صــادرات  حــوزه  در  بــرق  صنعــت  عــالوه  بــه 
افــت  رونــد  کرونــا  بیمــاری  شــیوع  و  هــا  تحریــم  کــه  چــرا  نیافــت،  دســت 
شــتاب  را  مهندســی  و  فنــی  خدمــات  و  تجهیــزات  حــوزه  در  صــادرات 
زد. دامــن  مســاله  ایــن  بــه  هــم  گــر  تســهیل  قوانیــن  نبــود  البتــه  و   بخشــید 

متاســفانه علیرغــم الزامــات و ضــرورت هــای موجــود بــرای تاســیس نهــاد تنظیم گــر 
بخــش بــرق، پرونــده ایــن موضــوع هــم در ســال 99 همچنــان بــاز مانــد تــا بــه جــز 
ــر اجــرای اصــل 44 مجلــس  کمیســیون ویــژه جهــش تولیــد و نظــارت ب تصویــب 
کارنامــه  گام مثبــت دیگــری در ایــن حــوزه برداشــته نشــود.  شــورای اســالمی، 
کــه بتــوان نمــره خوبــی  صنعــت بــرق در ســال 99 بســته شــد امــا بــه نظــر نمــی رســد 

گرفــت. گذشــته، در نظــر  کــه طــی یــک ســال اخیــر در ایــن صنعــت  بــرای آنچــه 
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ـــای  ـــت ه ـــل سیاس ـــه دلی ـــم ب ـــش از آن ه ـــود. پی ـــران ب ـــاد ای ـــرای اقتص ـــا ب ـــال ه ـــوارترین س ـــی از دش ـــد یک ـــدون تردی ـــال 1399 ب س
یکســـویه ایـــاالت متحـــده آمریـــکا و تشـــدید بـــی ســـابقه تحریـــم هـــا، عمـــا ایـــران وارد یـــک جنـــگ اقتصـــادی شـــده و همـــه 
کرونـــا امـــا همـــه معـــادالت  گرفتـــاری هـــای گســـترده ای مواجـــه شـــده بودنـــد. آغـــاز ســـال 99 و شـــیوع بیمـــاری  بخش هایـــش بـــا 

ـــر هـــم زد.  ـــرای نجـــات بنـــگاه هـــای اقتصـــادی را ب موجـــود ب
در ایـــن میـــان ســـهم فعـــاالن بخـــش خصوصـــی صنعـــت بـــرق از هجمـــه مخـــرب چالـــش هـــای ســـال 99 بیشـــتر از حـــد تصـــور 
کـــه کمـــی پیـــش از پایـــان ســـال 98 آغـــاز شـــده بـــود و بـــه محدودیـــت هـــای جـــدی و قرنطینـــه  کرونـــا  بـــود. از ابتـــدای ســـال، شـــیوع 

در ایـــران و جهـــان رســـیده بـــود، عمـــا همـــه معـــادالت اقتصـــادی شـــرکت ها بـــر هـــم خـــورد. 
بـــر اســـاس تحلیلـــی کـــه در همـــان مـــاه هـــای ابتدایـــی ســـال توســـط »معاونـــت پژوهـــش و برنامـــه ریـــزی ســـندیکای صنعـــت بـــرق 
ـــرق از محـــل پروژه هـــای صنعـــت احـــداث حـــدود 3هـــزار میلیـــارد تومـــان و  ـــه صنعـــت ب ـــان وارده ب ـــود، زی ایـــران« انجـــام شـــده ب
ـــود. همچنیـــن  ـــرآورد شـــده ب ـــه شـــرکت های تولیـــدی زنجیـــره تامیـــن حـــدود هـــزار میلیـــارد تومـــان ب خســـارات تحمیـــل شـــده ب
ـــون دالر  ـــه ۲0 میلی ـــواد اولی ـــزات و م ـــف واردات تجهی ـــل توق ـــال 99 از مح ـــول س ـــت در ط ـــن صنع ـــه ای ک ـــود  ـــده ب ـــی ش پیش بین

ـــان از دســـت رفتـــه و به دلیـــل توقـــف صـــادرات حـــدود 10 میلیـــون دالر ســـود از رفتـــه داشـــته باشـــد.  زی
کنـــار تشـــدید مشـــکات نقدینگـــی و شـــدت زنجیـــره بدهی هـــا  کنـــار ایـــن مشـــکات خســـارات ناپایـــداری شـــبکه در  در 
کـــه گذشـــت پیامدهـــای ناشـــی از آن در بیـــن  کـــه البتـــه در طـــول ســـالی  ـــود  ـــا ب کرون ـــام  ـــل پیـــش بینـــی در ای هـــم جـــزو مـــوارد قاب
شـــرکت های فعـــال صنعـــت بـــرق قابـــل مشـــاهده بـــود. مســـاله دیگـــری کـــه فعـــاالن صنعـــت بـــرق در ســـال 99 بـــا آن مواجـــه شـــده 
گزیـــر بـــه پرداخـــت هزینـــه هـــای آشـــکار و پنهـــان بســـیاری بـــرای مدیریـــت آن شـــدند، شـــرایط ناشـــی از اتخـــاذ سیاســـت هـــای  و نا
کاهـــش حجـــم فعالیـــت هـــای اجرایـــی و انجـــام پروژه هـــای  گـــذاری اجتماعـــی، دورکاری و قرنطینه هـــای داوطلبانـــه،  فاصلـــه 
کـــه زنجیـــره تامیـــن و احـــداث طرح هـــای زیرســـاختی صنعـــت  در دســـت اجـــرا بـــا تاخیـــر بـــود . برآوردهـــای اولیـــه نشـــانگر آن بـــود 

کـــم بـــا یـــک زیـــان مالـــی 3000 میلیـــارد تومانـــی از ایـــن محـــل مواجـــه مـــی شـــود.  بـــرق دســـت 
کاهـــش  کـــرده و آنهـــا را بـــا  کوویـــد 19 شـــرکت های زنجیـــره تامیـــن را هـــم متحمـــل زیـــان هـــای قابـــل توجهـــی  بـــه عـــاوه پاندمـــی 
کـــرد. برآوردهـــای اولیـــه ســـندیکای  کار واحدهـــای تولیـــدی، پیمانـــکاری و مشـــاوره ای مواجـــه  حجـــم تولیـــدات و توقـــف 
کـــه عمدتـــا بـــر اســـاس نظرســـنجی از خبـــرگان ایـــن صنعـــت صـــورت گرفتـــه بـــود زیـــان هـــزار میلیـــارد تومانـــی  صنعـــت بـــرق ایـــران 
کـــه بـــا تعطیلـــی موقـــت مواجـــه شـــدند.  توقـــف صـــادرات و واردات بـــه دلیـــل  کـــرده بـــود  را بـــرای واحدهـــای تولیـــدی پیـــش بینـــی 
بســـته شـــدن مرزهـــای کشـــورها بـــرای کنتـــرل شـــیوع بیمـــاری کرونـــا و همچنیـــن تشـــدید مشـــکات نقدینگـــی و شـــدت زنجیـــره 

بدهی هـــا هـــم از دیگـــر پیامدهـــای منفـــی ایـــن اپیدمـــی بـــود. 

سونامی ارزی و آوار قراردادهای صنعت برق
کـــه شـــرکت هـــای فعـــال صنعـــت بـــرق و احـــداث در طـــول ســـال 99 بـــا آن مواجـــه شـــدند، افزایـــش جهـــش وار  مســـاله دیگـــری 
کـــه بـــه نظـــر مـــی رســـد همچنـــان عواقـــب و اثـــرات آن از ســـوی نهادهـــای سیاســـتگذار چنـــدان  مجـــدد نـــرخ ارز و فلـــزات اســـت 
گـــردش آنهـــا پیـــش از ایـــن بـــه دلیـــل  کـــه قـــدرت نقدینگـــی و ســـرمایه در  گرفتـــه نشـــده اســـت. ســـازندگان و پیمانـــکاران  جـــدی 
گـــران قیمـــت بانکـــی بـــه شـــدت تضعیـــف شـــده بـــود، در طـــول ســـال جـــاری و در  عـــدم پرداخـــت مطالبـــات و تســـهیات 
ـــش  ـــی« قراردادهای ـــی« و »زمان ـــوزه »مال ـــادل در ح ـــرایطی نامتع ـــا در ش ـــه، عم ـــواد اولی ـــرخ ارز و م ـــاره ن ـــای چندب ـــش ه ـــن جه مت

گرفتنـــد. قـــرار 
کرونـــا بـــه تمـــام مشـــکات صنعـــت بـــرق اعـــم از رکـــود و کســـری بودجـــه دامـــن زده بـــود، افزایـــش چشـــمگیر  کـــه  در شـــرایطی 
قیمـــت ارز هـــم مزیـــد بـــر علـــت شـــد تـــا پروژه هـــا دوبـــاره در معـــرض خطـــر جـــدی توقـــف و باتکلیفـــی مجـــدد قـــرار بگیرنـــد. بـــه 
هـــر حـــال پیـــش از آن هـــم بســـیاری از ســـازندگان و پیمانـــکاران بـــه دلیـــل عدم امـــکان تامیـــن مـــواد اولیـــه و ارز، فقـــدان نقدینگـــی 
کرونـــا، بـــا محدودیت هـــای جـــدی بـــرای  کارفرمـــا و در نهایـــت شـــیوع بیمـــاری  مکفـــی بـــه دلیـــل انباشـــت بدهـــی شـــرکت های 

انجـــام تعهـــدات خـــود مواجـــه شـــده بودنـــد.
کـــه افزایـــش بی ســـابقه ای داشـــته اند،  ـــرخ ارز، فلـــزات و مـــواد اولیـــه در ســـال 1399  ـــا افزایـــش جهـــش وار و تاطمـــات شـــدید ن ب
کامـــا مشـــابه ســـال 9۷ شـــده و تعـــادل اولیـــه خـــود را به ویـــژه در حـــوزه »مالـــی« و »زمانـــی«  قراردادهـــای صنعـــت بـــرق بـــا شـــرایطی 
ـــا روزهـــای  ـــرای قراردادهـــا از ســـوی وزارت نیـــرو، امـــا ماهیـــت چالـــش ت ـــا وجـــود اعـــام تنفـــس چنـــد ماهـــه ب ـــد. ب از دســـت دادن
ـــا  ـــکار، مهندســـی مشـــاور و تامین کننـــده را ب ـــده و حیـــات شـــرکت های ســـازنده، پیمان ـــی مان ـــوت خـــود باق ـــه ق ـــی ســـال ب پایان

کـــرده اســـت.  مخاطـــرات جـــدی مواجـــه 
کننـــده،  بـــر اســـاس اعـــام ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران بـــه نمایندگـــی از شـــرکت هـــای ســـازنده، پیمانـــکار، مشـــاور و تامیـــن 
در صـــورت عـــدم تعییـــن تکلیـــف و غربالگـــری قراردادهـــا، خاتمـــه قراردادهـــای فاقـــد اولویـــت و تامیـــن مالـــی پـــروژه هـــای 

یادداشت تحلیلییادداشت تحلیلی

برگرفته از گزارش های معاونت پژوهش و برنامه ریزی سندیکای صنعت برق ایران

نگاهی به مشکالت 
سازندگان و 

پیمانکاران صنعت 
برق در سال 99
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زیرســـاختی اولویـــت دار، بـــاز هـــم تمـــام هزینـــه هـــای ایـــن ناتـــرازی، علیرغـــم شـــرایط عمومـــی پیمـــان و اشـــراف دســـتگاه هـــای 
ـــه شـــرکت هـــای ســـازنده و پیمانـــکار تحمیـــل مـــی  کار کشـــور، ب ـــه مشـــکات ایجـــاد شـــده در فضـــای کســـب و  اجرایـــی دولتـــی ب

ـــود.  ش
کـــه  ـــر قراردادهـــای بیـــن وزارت نیـــرو و بخش خصوصـــی آنقـــدر یک جانبـــه اســـت  کـــم ب کـــه رژیـــم حقوقـــی حا واقعیـــت ایـــن اســـت 
عمـــا تمامـــی زیان هـــای ناشـــی از تغییـــرات محیطـــی، ماننـــد افزایـــش نـــرخ ارز، تحریم هـــا، تاخیـــر در پرداخت هـــا و ... را بـــه بخـــش 
ـــا تغییـــر هزینـــه ایـــن نهاده هـــا، قیمـــت تمـــام شـــده محصـــول نهایـــی افزایـــش می یابـــد.  خصوصـــی تحمیـــل می کنـــد. در نتیجـــه ب
ایـــن مســـاله بـــه دلیـــل عـــدم پیـــش بینـــی فرمـــول هـــای تعدیـــل در متـــن قراردادهـــا، بـــه ایجـــاد زیـــان مضاعـــف بـــرای شـــرکت هـــای 

ســـازنده و پیمانـــکار منجـــر مـــی شـــود. 
جهـــش نـــرخ ارز پیـــش از ایـــن در ســـال هـــای 9۲ و 9۷ هـــم موجـــی از خســـارات غیرقابـــل جبـــران، قراردادهـــای متوقـــف و 
ورشکســـتگی هـــا را در پـــی داشـــت. امـــا افزایـــش بـــی ســـابقه نـــرخ ارز در ســـال 99 عمـــا سرنوشـــت شـــرکت هـــای فعـــال صنعـــت 

کـــرده اســـت. بـــرق را نامعلـــوم و مبهـــم 

مصائب سازندگان در سال جهش تولید
کـــه عمـــده  کـــه گذشـــت، تولیدکننـــدگان و ســـازندگان تجهیـــزات هـــم بـــا چالـــش هـــای پرتعـــدادی مواجـــه شـــدند  در طـــول ســـالی 
آنهـــا ناشـــی از فضـــای ملتهـــب اقتصـــاد کشـــور و همچنیـــن عـــدم هماهنگـــی دســـتگاه هـــای اجرایـــی و بخشـــی نگری هـــای مرســـوم 

در ســـاختار اداری و اقتصـــادی بـــود.
ســـازندگان صنعـــت بـــرق ایـــران در ســـالی کـــه گذشـــت بیـــش از هـــر چیـــز بـــا چالـــش تامیـــن مـــواد اولیـــه، ثبـــت ســـفارش و تخصیـــص 
ارز و نقـــل و انتقـــال ارزی، نـــرخ تعدیـــل فلـــزات بـــه ویـــژه مـــس و آلومینیـــوم، مشـــکات اعتبـــار اســـنادی ریفاینانـــس و یوزانـــس و 
ـــواد  ـــت واردات م ـــل و ممنوعی ـــاخت داخ ـــابه س ـــه ، واردات کاالی دارای مش ـــودن تعرف ـــب نب ـــی و متناس ـــدن LC ریال ـــی نش اجرای
اولیـــه مواجـــه بودنـــد. البتـــه مـــی تـــوان بـــه ایـــن فهرســـت غیـــر واقعـــی بـــودن قیمـــت پایـــه صادراتـــی برخـــی تجهیـــزات صنعـــت بـــرق، 
گواهی نامه هـــای تســـت تجهیـــزات بـــه علـــت تحریـــم، عـــدم همـــکاری صندوق هـــا بـــا تهاتـــر مطالبـــات  عـــدم امـــکان دریافـــت 

گـــردش را نیـــز افـــزود.  ـــودن ســـقف تســـهیات ســـرمایه در  شـــرکت ها و توجیـــه ناپذیـــر ب
ســـال جهـــش هـــای بـــی ســـابقه قیمـــت ارز بـــرای ســـازندگان تجهیـــزات برقـــی یکـــی از دشـــوارترین مقاطـــع زمانـــی را رقـــم زد. آنهـــا نـــه 
ـــا مشـــکات جـــدی مواجـــه شـــدند، بلکـــه حتـــی بـــرای تخصیـــص ارز جهـــت واردات مـــواد اولیـــه هـــم  تنهـــا در نقـــل و انتقـــال ارز ب

گرفتـــاری هـــای قابـــل توجهـــی داشـــتند. 
کـــه عـــاوه  نتیجـــه ایـــن پروســـه عـــدم امـــکان پرداخـــت بدهـــی بـــه تأمین کننـــده خارجـــی پـــس از ترخیـــص کاال بـــه علـــت تحریـــم بـــود 
ـــه  ـــی را هـــم ب ـــوق داخلـــی، ترخیـــص برخـــی از محموله هـــای واردات ـــل وث ـــه حســـن شـــهرت شـــرکت های قاب کـــردن خدشـــه ب ـــر وارد  ب
کـــرد. بـــه عـــاوه تخصیـــص ارز نیمایـــی جهـــت  ـــا مشـــکل مواجـــه  دلیـــل مشـــکل جابجایـــی ارز و تحریـــم هـــا و نیـــز تعییـــن ارزش ب
واردات مـــوارد اولیـــه بـــا دشـــواری و صـــرف زمـــان بســـیار بـــاال انجـــام مـــی شـــد و البتـــه در نهایـــت هـــم عمدتـــا در قالـــب ارزهـــای 

کامـــل شـــود. گرفـــت تـــا پـــازل مشـــکات تولیدکننـــدگان صنعـــت بـــرق  مرســـوم ماننـــد یـــورو صـــورت نمـــی 
کـــه منجـــر بـــه تحمیـــل هزینـــه اختـــاف قیمـــت ارز شـــده و در  کاالیـــی هـــم مســـاله ای بـــود  گـــروه هـــای  گهانـــی اولویـــت  تغییـــر نا
کـــرد. در ایـــن میـــان تعییـــن ســـقف ســـفارش بـــه میـــزان ۲00 هـــزار یـــورو بـــدون  مـــواردی مـــواد اولیـــه را مشـــمول ممنوعیـــت وارداتـــی مـــی 
توجـــه بـــه ارزش مـــواد اولیـــه مـــورد نیـــاز خطـــوط تولیـــد هـــم افزایـــش تعـــداد ثبـــت سفارشـــات، پروفرمـــا و حجـــم پرونده هـــای در حـــال 
کـــه ســـال های گذشـــته  ـــه افزایـــش زمـــان ثبـــت ســـفارش منجـــر شـــد در حالـــی  ـــا ب پیگیـــری را بـــه دنبـــال داشـــت. ایـــن مـــوارد عمدت
ـــوده، ولـــی در مـــاه هـــای بحرانـــی  ـــا فروشـــنده خارجـــی کمتـــر از دو هفتـــه ب کامـــل ب کاال و تســـویه  ـــا ترخیـــص  زمـــان ثبـــت ســـفارش ت
ـــار زمـــان ثبـــت  گاهـــًا موجـــب باطـــل شـــدن اعتب ـــی  ـــه 10 مـــاه هـــم افزایـــش یافـــت و ایـــن دوره طوالن ارزی ســـال جـــاری ایـــن زمـــان ب
کارمزدهـــای نامتعـــارف از ســـوی بانـــک هـــا هـــم  ســـفارش و پرفـــورم مربوطـــه مـــی شـــد. در میانـــه ایـــن چالـــش هـــای متعـــدد دریافـــت 
گاهـــی بـــدون پذیـــرش مســـئولیت عـــدم  کـــه برخـــی از بانـــک هـــای عامـــل  بیـــش از پیـــش بـــه مشـــکات شـــرکت هـــا دامـــن زد، چـــرا 
ـــرای واردات مـــواد اولیـــه تعهدنامـــه دریافـــت مـــی  کارمـــزد 13 درصـــدی ب انتقـــال ارز از شـــرکت های تولیدکننـــده جهـــت دریافـــت 

کردنـــد.
کاال دارای ســـاخت داخـــل، عـــدم  کـــه واردات  گمـــرک دارنـــد  ســـازندگان تجهیـــزات برقـــی البتـــه مشـــکات پرتعـــدادی هـــم بـــا 
کاال، عـــدم تناســـب تعرفه هـــای گمرکـــی بـــا انـــواع تجهیـــزات ســـاخت داخـــل و  ترخیـــص کاال بـــا ارزدولتـــی، تطویـــل فرآینـــد ترخیـــص 

گمـــرکات و تشـــکل ها تنهـــا بخشـــی از ایـــن مشـــکات هســـتند.  وارداتـــی و نیـــز عـــدم ارتبـــاط 
گـــزارش هـــای تحلیلـــی خـــود بـــه تفصیـــل بـــه بررســـی اهـــم چالـــش هـــا و مشـــکات  ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران در یکـــی دیگـــر از 
کـــه ایجـــاد بســـترهای تعاملـــی بیـــن دســـتگاه های اجرایـــی،  واحدهـــای تولیـــدی صنعـــت بـــرق و راهکارهـــای رفـــع آنهـــا پرداختـــه 

کار ســـازندگان، تغییـــر در سیاســـت ها و رویه هـــای بانکـــی، تغییـــر در رویه هـــای  ایجـــاد هماهنگـــی در مؤلفه هـــای موثـــر در کســـب و 
کـــردن تعدیل هـــای قـــراردادی منصفانـــه  کاال، ایجـــاد امـــکان گشـــایش اعتبـــارات اســـنادی و ضابطـــه منـــد  گمرکـــی و بـــورس 
مهمتریـــن راهکارهـــای پیشـــنهادی ایـــن تشـــکل بـــرای حفـــظ ظرفیـــت هـــای ســـاخت داخـــل صنعـــت بـــرق محســـوب می شـــوند.

راهکارهای  نجات سازندگان صنعت برق
کـــه توســـط »معاونـــت پژوهـــش و برنامـــه ریـــزی ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران« در خصـــوص »چالـــش هـــای  ـــر اســـاس تحلیلـــی  ب
کار ســـازندگان از  کلیـــدی واحدهـــای تولیـــدی صنعـــت بـــرق« تهیـــه شـــده، ایجـــاد هماهنگـــی در مؤلفه هـــای موثـــر در کســـب و 
ـــی  ـــد و خدمات ـــوان تولی ـــتفاده از ت ـــر اس ـــون حداکث ـــق قان ـــرای تحق ـــط ب ـــکل های مرتب ـــا و تش ـــی نهاده ـــری تمام ـــاش حداکث ـــق ت طری
کشـــور و حمایـــت از کاالی ایرانـــی و نیـــز حمایـــت هدفمنـــد از محصـــوالت ســـاخت داخـــل صنعـــت بـــرق بـــا مشـــخص شـــدن 

ـــود.  ـــد ب ـــر خواه ـــکان پذی ـــل ام ـــاخت داخ ـــق س ـــف دقی تعری
ـــه در حمایـــت از ســـاخت داخـــل در دولـــت و دســـتگاه هـــای اجرایـــی، اصـــاح تعرفه هـــای گمرکـــی  ـــه عـــاوه ایجـــاد وحـــدت روی ب
کیفـــی محصـــوالت  ـــا رویکـــرد حمایـــت واقعـــی از شـــرکت های ســـاخت داخـــل، ایجـــاد مشـــوق های هوشـــمند در ارتقـــاء ســـطح  ب
شـــرکت های ســـازنده داخلـــی و جلوگیـــری از واردات کاالهـــای دارای مشـــابه داخلـــی و عـــدم امـــکان شـــکل گیری رانـــت و فســـاد از 

کارســـاز واقـــع شـــود.  طریـــق شـــفافیت اطاعاتـــی هـــم مـــی توانـــد در رفـــع بحـــران هـــای موجـــود 
همچنیـــن بـــا توجـــه بـــه مفغـــول مانـــدن موضـــوع تعدیـــل در قراردادهـــای خریـــد تجهیـــزات و پیمانـــکاری صنعـــت بـــرق هـــم بـــدون 
ـــزات و  ـــانات ارز و فل ـــمول نوس ـــای مش ـــرارداد ه ـــل ق ـــوص تعدی ـــود در خص ـــن موج ـــا و قوانی ـــل ه ـــتور العم ـــدن دس ـــی ش ـــد اجرای تردی
ایجـــاد وحـــدت رویـــه در تعییـــن شـــاخص هـــای مربوطـــه بـــه منظـــور حســـن اجـــرای دســـتورالعمل هـــای مابـــه التفـــاوت ارز و فلـــزات 
کارفرمایـــان دولتـــی، بـــه ویـــژه از مســـیر ســـازمان برنامـــه و بودجـــه هـــم مـــی توانـــد اثرگـــذار واقـــع شـــود. بـــه عـــاوه تغییـــر در  توســـط 
ـــرای نجـــات  کاال هـــم از دیگـــر راهکارهـــای پیـــش رو ب سیاســـت ها و رویه هـــای بانکـــی و نیـــز تغییـــر در رویـــه هـــای گمرکـــی و بـــورس 

ـــرق کشـــور اســـت.  ســـازندگان تجهیـــزات صنعـــت ب
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راهبردهای عبور از بحران قراردادی صنعت برق
ـــل توجهـــی از آن  کـــه بخـــش قاب ـــا چالـــش هـــای جـــدی و پرتعـــدادی مواجـــه اســـت  ـــکاری ب ـــژه در حـــوزه پیمان ـــه وی ـــرق ب صنعـــت ب
کـــه اساســـا یکپارچـــه، شـــفاف و منصفانـــه نیســـت و در چنـــد محـــور اصلـــی  کـــم بـــر ایـــن صنعـــت اســـت  ناشـــی از نظـــام حقوقـــی حا

نیازمنـــد اصـــاح جـــدی اســـت. 
گـــری اســـت. در حـــال حاضـــر وزارت  گام اول اصـــاح ســـاختار حقوقـــی و قـــراردادی صنعـــت بـــرق تفکیـــک حکمرانـــی از تصـــدی 
نیـــرو بـــرای حـــل مســـائل تصدی گـــری و عملیاتـــی از اختیـــارات حکمرانـــی بـــه نفـــع شـــرکت هـــای تابعـــه اســـتفاده می کنـــد و رفـــع ایـــن 
نقصـــان مســـتلزم ایـــن اســـت کـــه بخـــش حکمرانـــی و مقـــررات گـــذاری از بخـــش عملیاتـــی و تصـــدی گـــری مســـتقل شـــود. بـــه عـــاوه 
گونـــه تفســـیر و تغییـــر اقتضایـــی مقـــررات  نظـــام حقوقـــی صنعـــت بـــرق نیازمنـــد نوعـــی شـــفافیت و یکپارچـــه ســـازی اســـت تـــا از هـــر 
کـــه نظـــام حکمرانـــی شـــرکت های شـــبه دولتـــی )شـــرکت های توزیـــع( مشـــخص و  جلوگیـــری شـــود. همچنیـــن ضـــروری اســـت 

نســـبت آن بـــا دولـــت و بخـــش خصوصـــی تعییـــن شـــود.
کنـــد اجـــرای قـــرارداد تیـــپ  کـــه بخـــش خصوصـــی بـــه شـــکل جـــدی آن را پیگیـــری و دنبـــال مـــی  کلیـــدی دیگـــری  نکتـــه بســـیار 
کـــه بـــا کســـب نظـــر از بخـــش خصوصـــی  گـــرو ایـــن اســـت  بیـــن دولـــت و بخـــش خصوصـــی اســـت. اجرایـــی شـــدن ایـــن راهبـــرد در 
ـــه ای ایـــن ریســـک ها  ـــه نســـبت منصفان و اصـــاح قـــرارداد تیـــپ، شـــرایط تعدیـــل و تمامـــی ریســـک ها در قراردادهـــا پیش بینـــی و ب
ـــه بخـــش خصوصـــی صنعـــت  ـــون خـــود ب ـــود دی ـــراردادی دولـــت مکلـــف خواهـــد ب بیـــن طرفیـــن تســـهیم شـــود. در قالـــب چنیـــن ق
بـــرق در طـــرح هـــای عمرانـــی و توســـعه ای را از اعتبـــارات و منابـــع حاصلـــه بـــا تقبـــل خســـارت تاخیـــر در تادیـــه و بـــه صـــورت نقـــدی 

کنـــد.  پرداخـــت 
نکتـــه بســـیار کلیـــدی دیگـــری کـــه در خصـــوص قراردادهـــای صنعـــت بـــرق مطـــرح اســـت، وجـــود قریـــب بـــه هـــزار قـــرارداد نیمـــه تمـــام، 
کـــه عـــدم توجـــه بـــه آنهـــا مـــی توانـــد بـــه یـــک بحـــران گســـترده در ایـــن صنعـــت بـــدل شـــود. در شـــرایط  باتکلیـــف و متوقـــف اســـت 
ـــد  ـــرو مـــی توان ـــن ترتیـــب وزارت نی ـــه ای ـــت آنهاســـت. ب ـــن قراردادهـــا و تعییـــن اولوی ـــدام بررســـی و غربالگـــری ای ـــن اق ـــر مهمتری حاض

کنـــد.  ضمـــن خاتمـــه قراردادهـــای فاقـــد اولویـــت، نســـبت بـــه تعدیـــل قیمـــت و تامیـــن منابـــع مالـــی پـــروژه هـــای مهـــم اقـــدام 
ـــرای حـــل معضـــل قراردادهـــای  ـــر نیـــرو ب ـــه وزی ـــا تفویـــض اختیـــارات آن ب ـــه عـــاوه مداخلـــه مســـتقیم شـــورای عالـــی نظـــام فنـــی و ی ب
ـــر اقتصـــاد کشـــور نیـــز در ایـــن مســـیر  کـــم ب ـــه شـــرایط دشـــوار حا ـــا توجـــه ب ـــی ب نیمه تمـــام و همچنیـــن همراهـــی دســـتگاه هـــای نظارت

ـــود. • کارســـاز خواهـــد ب بســـیار 
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آنچه در یک سال گذشته 
بر صنعت برق گذشت

کم رنگ
سـال 99 اگرچـه بـا پیش بینـی کسـری بودجـه هشـت هـزار میلیـارد تومانـی در 
کـه خبـر خوبـی بـرای فعـاالن ایـن صنعـت بـه شـمار  صنعـت بـرق شـروع شـد 
نمی رفـت، 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 
گریبـان ایـن صنعـت را  کـه مدتهاسـت  کاف سـردرگم اقتصـاد بـرق  گـره  تـا 
گرفتـه، بـاز شـود. اصـاح اقتصاد برق مهمترین خواسـته بخـش خصوصی در 
سـال های اخیر بود که به نظر می رسـد با اعمال برخی سیاسـت ها نظیر تامین 
بـرق مشـترکان بـزرگ از طریـق بـورس انـرژی، تشـکیل نهـاد تنظیم گـر و ...، یـک 

گام به سـمت حل این مشـکل برداشـته شـده باشـد.
کسـری بودجـه هشـت هـزار میلیـارد تومانـی  سـال 99، سـالی بـا پیش بینـی 
بـرای صنعـت بـرق بـود. مرکـز پژوهش های 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 پروژه هـای بیشـتری در صنعـت بـرق بـه دلیل 

نبود منابع مالی دچار مشـکل شـده و نیمه کاره به حال خود رها می شـدند. به 
این ترتیب فعاالن بیشتری در بخش خصوصی به دلیل نوسانات ارزی، مرور 

زمـان و خـروج قراردادهایشـان از صرفـه اقتصادی دچار، مشـکل می شـدند.

در سـال 99 هـم تکانه هـای ارزی بخشـی از پروژه هـای صنعـت بـرق را از صرفه 
کـه قیمـت دالر از مـرز 30 هـزار تومـان  کـرد. همـان روزهایـی  اقتصـادی خـارج 
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 بدهی های صنعت بـرق را تهاتر کند. به 
همیـن خاطـر در جلسـه مـورخ ۲ مهـر مـاه هیئـت وزیـران، پیشـنهاد وزارت امـور 
اقتصادی و دارایی درباره تهاتر مطالبات و بدهی های تعدادی از شرکت های 
دولتـی بخـش بـرق وزارت نیرو با دولت، به تصویب رسـید. این تهاتر بدهی ها 
بـر اسـاس مصوبـه هیـات  بـرق بدمـد.  بـه صنعـت  تـازه ای  می توانسـت روح 
دولـت، مطالبـات شـرکت های دولتـی بخـش بـرق وزارت نیـرو از دولـت بابت 
مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده فروش هر کیلو وات ساعت 

روزنامه نگار لیال مرگن

تصــویب تهــاتر بــدهی های صنـعت برق
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اجرای طرح برق رایگان این امیدواری را در دل فعاالن بخش خصوصی ایجاد 
گام به سمت واقعی تر کردن قیمت برق حرکت کند. زیرا با  کرد که دولت یک 
اجـرای چنیـن طرحـی تـاش دولـت بـه حمایـت و ارائه یارانه به اقشـار کـم درآمد 
جامعـه معطـوف می شـود و احتمـاال واقعی  شـدن قیمت بـرق و خروج صنعت 

از مشـکات فعلی راحت تر انجام خواهد شـد.

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.
پنـج  بـاالی  قـدرت  بـا  بـرق  تمـام مشـترکان صنعتـی  اباغیـه،  ایـن  اسـاس  بـر 
مگاوات، موظف به تامین انرژی الکتریکی مورد نیاز خود از طریق قرارداد های 
دو جانبـه و یـا سـایر روش هـای متـداول در بـورس انـرژی شـدند. بـه ایـن ترتیـب 
بـرق از انحصـار دولـت خارجـی می شـد. بر اسـاس مصوبـه 1۶ مهـر 1399 هیات 
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 

کـرد. قرارداد هـای دو جانبـه و یـا سـایر روش هـای متـداول در بـورس انـرژی 
در این مصوبه دولت، وزارت نیرو و بورس انرژی موظف شدند زیرساخت های 
الزم را بـرای تأمیـن بـرق سـایر مشـترکان )از جملـه مشـترکان تجـاری بـاالی ۵ 
مـگاوات( از طریـق قرارداد هـای دو جانبـه یـا روش هـای متـداول بـورس انـرژی 
فراهـم کـرده بـه گونـه ای کـه براسـاس یـک برنامـه زمان بنـدی شـده، طی دو سـال 

آینـده تمـام مشـترکان بـاالی یـک مـگاوات مشـمول ایـن موضـوع شـوند.
)بـه  الگـوی مصـرف  بـر  مـازاد  بـرق مصـارف  تامیـن  کـه  مـواردی  همچنیـن در 
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 می آیـد و سـبب خواهـد شـد 
کـه مشـکل اقتصـاد صنعـت بـرق کـه سال هاسـت گریبـان ایـن بخـش را گرفتـه 

اسـت، حـل شـود.

تنهـا  از  را  کـه در قالـب مناقصـه و مزایـده پروژه هـای خـود  بخـش خصوصـی 
پیمانـکار ایـن صنعـت یعنـی وزارت نیـرو دریافـت می کنـد، فعـاالن ایـن بخش 
از  برگـزار شـده  مزایده هـای  و  مناقصه هـا  برگـزاری  نحـوه  بـه  را  ایراداتـی  همـواره 
کـه مشـکات مربـوط بـه  سـوی وزارت نیـرو وارد می دانسـتند و تـاش می کردنـد 
مناقصات را حل کنند. سرانجام در سال 99 آیـین نـامه 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 )1۲( قانـون برگـزاری مناقصات، موضوع ضوابط، موازین و معیارهای 
ارزیابـی کیفـی مناقصه گـران را جهـت سـیر مراحـل تصمیم گیری به کمیسـیون 
کـرده اسـت.  گذاشـتیم، ارائـه  کـه پشـت سـر  اقتصـاد هیـات دولـت در سـالی 

کـه در بنـد  دلیـل اقـدام وزارت نیـرو بـرای اصـاح آیین نامـه مناقصـات ایـن بـود 
)الـف( مـاده )1۷(، بنـد )پ( مـاده )18(، بند )الف( مـاده )19( و بند )پ( ماده 
)۲1( ایـن آیین نامـه بـه ترتیـب معیارهـای ارزیابـی تجربـه پیمانـکاران بـر اسـاس 
کارهـای مشـابه اجرایـی برگـزاری مناقصـات  اطاعـات مربـوط بـه تعـداد و نـوع 
گذشـته، ارزیابـی حسن سـابقه  کار در پنـج سـال  انجام شـده در رشـته و زمینـه 
در کارهـای قبلـی بـر اسـاس میانگیـن امتیـاز ارزیابـی کارفرمایـان کارهـای قبلـی 
اسـاس اطاعـات  بـر  مالـی پیمانـکاران  تـوان  ارزیابـی  گذشـته،  پنـج سـال  در 
حداکثـر پنـج سـال گذشـته و ارزیابـی تـوان فنـی و برنامه ریـزی بـر اسـاس سـوابق 
گذشـته پیمانـکار، تعییـن می شـود. ایـن مسـئله سـبب می شـد بـا  پنـج سـال 
کم بر کشـور، حتی پیمانـکاران بزرگ هـم نتوانند فعالیت  توجـه بـه وضعیـت حا
مناسـبی در طـی پنـج سـال داشـته باشـند و وزارت نیـرو مجبـور می شـد طبـق 
کنـار بگـذارد. بـه همیـن  قانـون مناقصـات آنهـا را از جریـان شـرکت در مناقصـه 
ک عمل قانـون مناقصـات، فعالیت 10  دلیـل ایـن وزارتخانـه پیشـنهاد کـرد، مـا

سـال اخیـر شـرکت های فعـال در بخـش خصوصـی باشـد.

کرونا مهمترین پدیده ای بود که در سـال 99، صنعت برق با  شـاید بتوان گفت 
آن مواجـه بـود. صنعـت بـرق هم ماننـد دیگر بخش های 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 بنگاه های زنجیره تامین صنعت برق 
شـامل پیمانکاران، مشـاوران و سـازندگان و تامین کنندگان تجهیزات، به دلیل 
عـدم پرداخـت بـه موقع مطالبات به شـدت بحرانی بوده و شـیوع بیمـاری کرونا 
کـه محدودیـت و توقـف فعالیت های متعـارف جامعه را در پی داشـته، بیش از 

پیش این صنعت را آسـیب پذیر کرده اسـت. 
محـل  از  بـرق  صنعـت  بـه  وارده  زیـان  شـده،  انجـام  ارزیابی هـای  اسـاس  بـر 
پروژه هـای صنعـت احـداث حـدود 3 هـزار میلیـارد تومـان و خسـارات تحمیـل 
شـده بـه شـرکت های تولیـدی زنجیـره تامیـن حـدود هـزار میلیـارد تومـان بـرآورد 
که این صنعت از محل توقف واردات  شده است. همچنین پیش بینی شده 
تجهیـزات و مـواد اولیـه ۲0 میلیـون دالر زیـان از دسـت رفتـه و بـه دلیـل توقـف 

صـادرات حـدود 10 میلیـون دالر سـود از رفتـه خواهـد داشـت. 
بـروز خاموشـی  افزایـش احتمـال  و  ناپایـداری شـبکه  ایـن خسـارات  بـر  عـاوه 
کنـار تشـدید مشـکات نقدینگـی و شـدت زنجیـره بدهی هـا هـم از دیگـر  در 

کرونـا اسـت.  پیامدهـای منفـی شـیوع بیمـاری 
به همین منظور سـندیکا عاوه بر دو راهبرد کلیدی شـامل تسـریع در پرداخت 
مطالبات شرکت های زنجیره تامین صنعت برق که رقمی بالغ بر 1000 میلیارد 
تومان برآورده شـده و نیز اباغ شـرایط فوق العاده و برقراری تنفس در قراردادهای 
جاری، راهکارهای دیگری نظیر ارائه تسهیات ویژه در پرداخت دیون بانکی، 
کمـک هزینـه صیانـت از  وجـوه مالیاتـی و بیمـه تامیـن اجتماعـی، پرداخـت 
اشـتغال در صنعـت بـرق و ... را نیـز بـه منظـور جلوگیـری از ایجـاد آسـیب های 

جبران ناپذیـر بـرای فعـاالن ایـن صنعت، مطرح کـرد. •

بـرق مـورد تاییـد سـازمان حسابرسـی به عنـوان بـازرس قانونـی در رسـیدگی بـه 
صورت هـای مالـی همـان سـال، بـا بدهی شـرکت های مذکـور به دولـت )خزانه 
داری کل کشـور( بابت طرح های تملک دارایی های سـرمایه ای به بهره برداری 
رسـیده بخـش بـرق وزارت نیـرو بـه صـورت جمعـی- خرجـی بـه مبلغ حـدود دو 
هزار میلیارد تومان تسـویه و سـرمایه شـرکت های یاد شـده معادل بدهی تسـویه 

شـده ناشـی از اجـرای ایـن حکـم افزایـش می یابد.

در سـالی که گذشـت باز هم صدور خدمات فنی و مهندسـی در صنعت آب 
و بـرق خـوش درخشـید. رضـا اردکانیـان در آییـن بهره بـرداری 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 به طور 
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 ۵۷ درصد صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور 

مختص صنعت آب و برق اسـت.
در سـال 99، وزارت نیـرو در راسـتای حفـظ جایـگاه خـود در صـدور خدمـات 
کمـک بـه فعـاالن صنعـت آب و بـرق، تفاهم نامـه تجهیـز  فنـی و مهندسـی و 
منابـع مالـی بـرای صادرکننـدگان و سـرمایه گذاران صنعـت آب و بـرق را هـم 
بـه امضـا رسـاند. ایـن تفاهـم نامـه مشـترک بیـن شـرکت سـاتکاب و صنـدوق 
از توسـعه صـادرات غیرنفتـی،  بـا هـدف حمایـت  ایـران  ضمانـت صـادرات 
افزایـش سـرمایه گذاری و تامیـن و تجهیـز منابـع مالـی بـرای صادرکننـدگان و 
سـرمایه گذاران ایرانـی در حـوزه سـاخت و تهیـه کاالی آب و بـرق و انـرژی کشـور 

بـه امضـا رسـید.
هدف این تفاهم نامه اسـتفاده از ظرفیت های 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 فرهنگ سازی 
در ایـن زمینـه بـود. قـرار بـود بـا امضـای ایـن تفاهم نامـه ریسـک های ناشـی از 
صدور خدمات فنی و مهندسـی توسـط صندوق ضمانت صادرات، پوشش 

داده شود.

وزارت نیـرو در سـال 99 هـم بـا مشـکات مالـی زیـادی روبـرو بـود. کمبـود منابـع 
کسـری سـنواتی بودجـه بـه همـراه نوسـانات نـرخ  مالـی در وزارت نیـرو ناشـی از 
کـه مجلـس چندیـن بـار وزیـر نیـرو را  ارز و مشـکات ناشـی از آن باعـث شـد 
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 4۵ هـزار میلیـارد تومـان اعـام کـرده بـود کـه ایـن رقـم بعدهـا 
ایـن جلسـات نماینـدگان  از  بعـد  یافـت.  افزایـش  تومـان  بـه ۵0 هـزار میلیـارد 
که تا سـال 1401، با قوانینی که تصویب خواهند  کمیسـیون انرژی وعده دادند 
کـرد، مطالبـات بخـش خصوصـی از وزارت نیـرو را صفـر خواهنـد کـرد. البتـه در 

اواخـر بهـار هـم مصطفـی رجبـی مشـهدی سـخنگوی صنعـت بـرق وعـده داد 
میزان سرمایه گذاری در این صنعت در سال جهش تولید دو برابر خواهد شد.
بـرای  بیشـتر  نخسـت  مرحلـه  در  سـرمایه گذاری  حجـم  افزایـش  گفـت:  او 
گشـایش  و  می شـود  اجـرا  توزیـع  بخـش  اصلـی  پروژه هـای  تامین کننـدگان 

اسـت. شـده  پیش بینـی  آن  بـرای  نیـز  اسـنادی  اعتبـارات 
بـه گفتـه رجبـی مشـهدی حـدود 1۵ هـزار میلیـارد تومـان سـرمایه گذاری سـاالنه 
در شـبکه بـرق انجـام می شـود امـا میـزان تحقق منابع سـاالنه حدود ۷ تـا 8 هزار 
گزیـر بـه اولویت بنـدی  کـه ایـن مسـئله صنعـت بـرق را نا میلیـارد تومـان اسـت 

کـرده اسـت.  پروژه هـا 
او ادامـه داد: رونـد اولویت بنـدی پروژه هـا از مبـداء شـرکت های بـرق منطقـه ای 
و توزیـع و سـپس بررسـی اولویت هـا بـه لحاظ پایداری شـبکه اصلی در شـرکت 
اسـاس حوزه هـای تخصصـی  بـر  اولویت بنـدی  مدیریـت شـبکه وهمچنیـن 
شـرکت توانیـر اسـت کـه همگـی مبتنـی بـر مطالعـات فنـی و تخصصـی انجـام 

می شـود.

اعضـای دولـت بـا هـدف جلوگیـری از ایجـاد انحصـار طبیعـی در بخش بـرق و 
در اجـرای قانـون اجـرای سیاسـت های کلـی اصـل )44( قانون اساسـی، الیحه 
بـه  مـاه سـال 99  را در خـرداد  بـرق«  نهـاد مسـتقل تنظیم گـر بخـش  »تأسـیس 

تصویـب رسـاندند.
ایـن الیحـه در جلسـه هیـات دولـت بـه تصویـب رسـید. مطابـق ایـن الیحـه، 
گسـترش  بـدون  موجـود،  ظرفیت هـای  از  اسـتفاده  بـا  نهـاد  ایـن  دبیرخانـه 
هم چنیـن،  می یابـد.  اسـتقرار  نیـرو  وزارت  در  و  تشـکیل  جدیـد،  تشـکیات 
اساسـنامه نهـاد مـورد اشـاره، بـه پیشـنهاد شـورای رقابـت بـه تصویـب هیـات 

می رسـد. وزیـران 

در سـال 99، ایـده بـرق امیـد در وزارت نیـرو کلیـد خـورد. ایـن وزارتخانه تصمیم 
کـم مصرف هـا  گـروه  در  کـه  از مشـترکان خانگـی  بـرق بخشـی  تعرفـه  گرفـت 
کنـد. ایـن ایـده در تیرمـاه توسـط وزارت نیـرو مطـرح و در  قـرار می گیـرد را صفـر 
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 صرفه جویـی 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 می یابـد و بـه ایـن ترتیـب، بـاز هـم پروژه هـای بیشـتری متوقـف 
شـده و اجـرای آنهـا بـه لیسـت اولویت بندی هـای وزارت نیـرو خواهد پیوسـت. 
کـرده اسـت، طـرح بـرق امیـد در  کـه مصطفـی رجبـی مشـهدی اعـام  آن طـور 
ابتـدای اجـرا، هـزار میلیـارد تومـان درآمدهـای وزارت نیـرو را کاهـش می دهد اما 
در دراز مـدت از محـل کاهـش نیـاز بـه سـرمایه گذاری بـرای تولیـد بـرق بیشـتر و 

پاسـخگویی بـه نیـاز مشـترکان جدیـد، ایـن هزینـه جبـران خواهد شـد.

یادداشت تحلیلییادداشت تحلیلی

تجهیز مالی صــــادرکنندگان و ســـرمایه گذاران

ورود نهــــــــــاد  تنظـــــــــیم گر     بـــه بخــــش بـــــــرق

خـــــــروج خـــــــرید بـــــــــرق از انحصــــــــار دولــــت

اصـــــــــــــــالح آیــیــــــن نـــــامـــــــه مـنــاقصــــــــــــات

صنعـــــــــــــــت بــــــــــــــــــــــــــــــرق و کـــــرونـــــــــــــــــــــــا

بــرق امـــید و نگــرانی هـــای بخش خصـــوصی 

وعـــــــــده هـــایی بــــــرای ایجـــــــاد گشــــــــــایش
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تاطمات ارزی، به عنوان یکی از مهمترین و موثرترین رخدادهای سال های 
اخیـر، تاثیراتـی غیرقابـل چشـم پوشـی بـر اقتصاد کشـور داشـته اسـت. در این 
 B۲G میـان امـا سـهم صنایـع زیرسـاختی بـا قراردادهایـی که عمدتـا در قالـب
Business-to-government(( از پیامدهـا و عـوارض ایـن جهـش ارزی بسـیار 
بیشـتر از حـد تصـور بود. چرا که از یک سـو عمـده قراردادهای فیمابین دولت 
از  ناشـی  خسـارات  پوشـش  بـرای  الزم  ابزارهـای  فاقـد  خصوصـی  بخـش  و 
نوسـانات شـدید اقتصـادی اسـت و از سـوی دیگـر عـدم موازنـه میـان طرفیـن 
گرفتـن فعـاالن بخـش خصوصـی در موضعـی ضعیـف تـر از  معاملـه و قـرار 
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 
کنترلـی بـر رخدادهـای  در غالـب مـوارد، بـا وجـود اینکـه بخـش خصوصـی 
گزیر اسـت هزینه های ناشـی از آن را متحمل  اقتصاد کان کشـور ندارد اما نا

شود. 
درسـت بـه همیـن دلیـل صنعت برق در طول سـال های پـس از اولین جهش 
کـه بخشـی از آنهـا تـا  ارزی چشـمگیر، بـا صدهـا قـرارداد متوقـف مواجـه شـد 
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 9۷، انـدک تـوان باقیمانده در شـرکت های سـازنده، پیمانکار، 
مشـاور و تامیـن کننـده را کـه بیـش از 80 درصـد آنهـا بخـش خصوصی واقعی 
بـوده و بـدون اتـکا بـه هیـچ نهـاد عمومـی یا نیمـه دولتی فعالیت می کننـد، از 

میـان برد. 
کـه میـزان تاثیرپذیـری صنعـت بـرق از نوسـانات ارزی،  مسـاله اینجاسـت 
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 ارزبـری صنعـت بـرق بـه ویـژه 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 ارزبـری قراردادهای صنعت برق بین ۵0 تـا 80 درصد و میزان 

متوسـط تأثیـر قیمـت فلـزات اساسـی در هزینـه قراردادهـا 43 درصد اسـت. 
کـم در خصـوص خودکفایـی، سـبب شـد تـا  بـه هـر حـال نگـرش نادرسـت حا
وقوع اولین جهش ارزی چشمگیر در سال های 91 تا 9۲ رخ 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 9۷، علیرغم باتکلیف ماندن قراردادهای متوقف سال های 
گذشـته، بـر تعـداد پـروژه هـای نیمـه تمـام صنعـت بـرق افـزود. سـال 99 امـا بـا 
افزایش 4 تا ۵ برابری 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 
کـه قراردادهـای صنعـت بـرق عمدتـا زمـان بـر و طوالنـی  ناشـی از ایـن اسـت 
کـه در یـک دوره زمانـی مشـخص  مـدت هسـتند. لـذا پیـش بینـی قیمتـی 
و بـا پیـش بینـی ریسـک هـای معمـول اقتصـادی در یـک مناقصـه صـورت 
گرفته، قاعدتا پاسـخگوی یک نوسـان چند برابری یا رخدادهایی نظیر شـیوع 
کرونـا و هزینـه هـای ناشـی از آن نیسـت. در چنیـن شـرایطی قاعدتـا  بیمـاری 
یـا بایـد قراردادهـا هوشـمندی الزم را بـرای جبـران و توزیـع 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 مدیریـت 

و کنتـرل کنـد. 
در  اسـت.  نشـده  انجـام  اقـدام،  دو  ایـن  از  یـک  هیـچ  امـا  بـرق  صنعـت  در 
حقیقـت ایـن صنعـت از یـک سـو بـا قراردادهـای یکطرفـه ای مواجـه اسـت 
گاهانـه عمـده ریسـک هـای قـراردادی را بـه سـمت  کـه بـه صـورت خـودکار و آ
بخش خصوصی سوق می دهد و وزارت نیرو، توانیر و شرکت های تابعه اش 
کم کردن یک قرارداد تیپ منصفانه  تا امروز برای تغییر ساختار کلی آن و حا
و عادالنه در این صنعت همراهی چندانی با بخش خصوصی نداشته اند. 
کارفرمایـی صنعـت  از سـوی دیگـر هـم ایـن وزارتخانـه و عمـده شـرکت هـای 
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 
کـه هیـچ اراده ای  کنـار قراردادهـای یکسـویه ای  ناشـی از تاطمـات ارزی در 
برای تغییر سـاختاری آنها وجود ندارد، ریشـه های اصلی افت ظرفیت های 

گسـترده ایـن صنعت اسـت. 
گـذار از رکـود تورمـی بـه جهـش تولیـد، ایجـاد  گمـان فراهـم آوردن شـرایط  بـی 
گسـترش فن آوری هـای روزآمـد و تحقـق رونـق اقتصـادی، نیازمنـد  اشـتغال، 
کشـور اسـت. در ایـن میـان  دسـته بندی  کان اقتصـاد  اقداماتـی در سـطح 
پروژه هـای جـاری صنعـت بـرق، تعییـن اولویـت خاتمـه در سـال 99 و یـا 
پروژه هـای بـا اهمیـت ملـی تـا سـال 1400 و نیـز تأمیـن نقدینگـی و تمهیـد 
کشـور یکی  کثری از توان داخلی  شـرایط مورد نیاز با رویکرد اسـتفاده حدا
کلیـدی تریـن و اثربخـش تریـن امکانـات ممکن اسـت. همچنیـن صدور  از 
مجوز الزم برای دسـتگاه های اجرائی به منظور اخذ تصمیمات مدیریتی در 
خصوص کلیه عوامل موثر بر پروژه های 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 
کـه پیشـتر هـم در ایـن نگاشـت بـه آنهـا اشـاره شـد، قـرارداد  راه حلـی را دارد 
تیپ هوشـمند و منصفانه و همچنین مدیران جسـور و شـجاعی که قادر به 

تصمیـم گیـری در شـرایط بحرانـی باشـند. •
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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 
کشـورمان  در  رسـد  مـی  به نظـر  لیکـن  اسـت. 
ایـران، سـهولت دسترسـی بـه بـرق پایـدار حتـی 
در اقصـی نقـاط شـهری و روسـتایی، ایـن انـرژی 
بـه  و  کـرده  توجـه خـارج  کانـون  از  را  بااهمیـت 
گـذاری درسـتی متناسـب  همیـن دلیـل ارزش 
بـا مولفـه هـای اقتصـادی از آن به عمـل نمـی آید 
و اینطور اسـتنباط می شـود که در بخش منابع 

غیراقتصـادی دسـته بنـدی شـده اسـت. 
ایـران بعنـوان قـدرت برتـر تولیـد بـرق در منطقـه 
زمـره  در  نفـت،  و  گاز  فـراوان  ذخایـر  دارنـده  و 
انـرژی  جهانـی  موازنـه  در  تأثیرگـذار  کشـورهای 
کثـرت منابـع منجـر بـه قرائـت  قـرار دارد منتهـا 
دوگانـه از اقتصـاد انـرژی شـده به ویـژه در بخـش 
کـه در طـرف تقاضـا از آن تعبیـر خدمـات  بـرق 
فراگیـر نسـبتًا و در پـاره ای مـوارد مطلقـًا رایـگان 
پدیـد آمـده امـا در پشـت صحنه یعنـی در طرف 
و  فـراز  بـا  عیـار  تمـام  صنعـت  یـک  بـا  عرضـه 
فرودهای معمول مواجهیم که محدودیت های 
مختـص خـود را داشـته و همچـون هـر فرآینـد 
و  نقدینگـی  جریـان  از  متاثـر  دیگـر  اقتصـادی 
تـوازن هزینـه و درآمد اسـت. به گونـه ای که ورود 
هـر مولفـه برهم زننده 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 
بـاال و طایـه داری صـادرات خدمـات  داخـل 
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 باالتـر از تأمیـن 
رفـاه آحـاد مـردم جامعـه بـه واسـطه برخـورداری 
کشـور بـا  از انـرژی بـرق پایـدار در اقصـی نقـاط 
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. 
صنعـت  ایـن  از  صیانـت  مسـلم،  قـدر  لیکـن 
زیربنایـی مسـتلزم اهتمـام جـدی همـه عوامـل 
ذیربـط در جهـت مرتفـع کـردن چالـش هـا علی 
ناتـراز  اقتصـاد  آن،  سـرلوحه  در  الخصـوص 
کـه صاحـب نظـران از آن به عنـوان  بـرق اسـت 
یـاد  صنعـت  ایـن  در  مشـکات  علت العلـل 
می کننـد و ایـن ناموازنه منابع و مصـارف، عمًا 
سرمایه گذاری در صنعتی را تحت الشعاع قرار 
داده کـه بـه نقدینگـی معتنابهـی جهـت حفـظ 
تثبیـت  منظـور  بـه  شـبکه  پایـداری  و  کیفیـت 
بـا  تقاضـا  ایضـًا پوشـش طـرف  شـرایط موجـود 

توجـه بـه نـرخ رشـد مصـرف نیازمنـد اسـت. 
گـذار در خصـوص مـورد  بـه همیـن دلیـل قانـون 
اخیرالذکـر احـداث سـالی پنـج هـزار مـگاوات 
نیـروگاه جدیـد را در برنامـه ششـم توسـعه در نظـر 
بـا توسـعه شـبکه های  کـه همـراه  گرفتـه اسـت 
سـایر  کنـار  در  آن  متناظـر  توزیـع  و  انتقـال 
تلفـات  کاهـش  جملـه  از  ضـروری  اقدامـات 
شـبکه، افزایـش راندمـان نیـروگاه هـای موجـود، 
بهینه سـازی مصرف، هوشمندسـازی شـبکه، 
و  نگهـداری  هـای تجدیدپذیـر،  انـرژی  توسـعه 
نوسـازی تجهیـزات مسـتلزم تخصیص هـزاران 
هزار میلیارد تومان نقدینگی است. ولی کمبود 
منابـع مالـی ناشـی از اقتصاد ناتـراز برق به مثابه 
کـرده و بـر صعوبـت تحقـق  پاشـنه آشـیل عمـل 
اهـداف و برنامه هـای توسـعه ای ایـن صنعـت 

اسـت.  افـزوده 
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 می شود 
برنامه هـای  اجـرای  در  نگـری  جزیـی  آفـت  کـه 
نگـری  جامـع  و  دوراندیشـی  عـوض  بـه  کان 
ناشـی از عـوارض کمبود منابع را به دنبـال دارد. 
امـا بخـش خصوصـی  در سـمت دیگـر ماجـرا 
و  بی دریـغ  تـاش  رغـم  علـی  کـه  گرفتـه  قـرار 

کسـب  مسـیر  در  الینقطـع  و  مسـتمر  همراهـی 
بـا  امـروز  کشـور،  بـرق  کنونـی صنعـت  جایـگاه 
کسـب  مشـکات عدیـده ای چـون افـول بـازار 
ضـرب  کاهـش  و  مطالبـات  انباشـت  کار،  و 
گریبـان  بـه  دسـت  صـادرات  و  تولیـد  آهنـگ 
بـوده و علیرغـم جدالی سـخت با نظـام بانکی، 
بیمـه تأمیـن اجتماعـی و اداره دارایـی، با تهدید 
نیـز مواجـه  قراردادهـا و ضبـط تضامیـن  فسـخ 
کـه عمـًا همـه بازیگـران  اسـت، دور تسلسـلی 
ایـن میـدان با آن دسـت به گریبان بـوده و هرچه 

کمتـر مـی یابنـد.  بیشـتر می جوینـد 
قدرمسـلم اصـاح سـاختار اقتصـادی صنعت 
و  منابـع  فراینـد  در  بازنگـری  مسـتلزم  بـرق 
وضعیـت  حالیکـه  در  بـود  خواهـد  مصـارف 
کـی از پیشـی گرفتـن روزافـزون هزینـه  کنونـی حا
هـا نسـبت بـه درآمـد اسـت و ایـن ناموازنـه آثـار و 
تبعات نامطلوبی را برای این صنعت به دنبال 
بـر مـدار واقعی سـازی  حرکـت  داشـته اسـت.  
تقاضـا،  و  عرضـه  نظـام  بسـتر  در  قیمت هـا 
گـرداب اقتصـاد ناتـراز بـرق  نسـخه رهایـی از 
احتـراز  آن  نیـاز  پیـش  کـه  شـود  مـی  قلمـداد 
از فراینـد قیمت گـذاری تکلیفـی و تغییـر مسـیر 
و  بـرق  بـازار  تنظیـم  نهـاد  اسـتقرار  سـوی  بـه 
بـه  هـا  فعالیـت  مجموعـه  مسـتقیم  گـذاری  وا

اسـت.  مصرف کننـدگان  و  عرضه کننـدگان 
راسـتای  در  برداشـتن  گام  تنهـا  نـه  اقـدام  ایـن 
سیاست های کلی اصل 44 محسوب می شود 
بلکـه منجـر بـه ایجـاد تـوازن در معادلـه هزینـه و 
کـه جهشـی مهـم در بهبـود  درآمـد خواهـد شـد 
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 
بـه  آن  فـروش  قیمـت  اسـت در عیـن حالیکـه 
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.•
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در  آیـد  مـی  میـان  بـه  اقتصـاد  از  سـخن  وقتـی 
منابـع  بهینـه  بـه علـم تخصیـص  آن،  تعریـف 
اشـاره  نامحـدود  خواسـته های  بـه  محـدود 
از  وسـیعی  دامنـه  آن،  بـر  تکیـه  بـا  کـه  می شـود 
فعالیـت هـای بهـم پیوسـته تولیـدی  و مصرفـی 
و  محـدود  منابـع  ایـن  چگونگـی  تعییـن  بـه 
تخصیـص  لـذا  رسـانند  مـی  کمـک  کمیـاب 
دو  منابـع،  بـودن  محـدود  همچنیـن  و  بهینـه 
شـاخص کلیدی در شـکل گیری علم اقتصاد 
در  کشـوری  هـر  در  محـدود  منابـع  هسـتند. 
مقابـل خواسـته های متعدد و تقاضـای وافر قرار 
گیرنـد و تفـاوت کشـورها در عرصـه توسـعه  مـی 
اقتصادی به مدیریت صحیح منابع و هدایت 
پوشـش  مسـیر  در  آن  هدفمنـد  و  هوشـمندانه 
تقاضا بر می شود بنابراین در وهله اول، ارزیابی 
از میـزان منابـع موجـود قابـل تخصیـص، امـری 
ضـروری بنظـر می رسـد اما آنچـه در ایـن ارزیابی 
حائـز اهمیـت به نظر می رسـد، تعریف و دسـته 

بنـدی منابـع اسـت.
بخـش  دو  بـه  اقتصـاد  علـم  منظـر  از  منابـع 
اقتصـادی و غیراقتصـادی تقسـیم مـی شـوند. 
بـه بخشـی اطـاق مـی شـود  منابـع اقتصـادی 
کـه بـه دلیـل محدودیـت و کمیـاب بـودن، قابـل 
قیمـت گـذاری اسـت حـال انکـه مـراد از منابـع 
غیراقتصادی، بخش دیگری است که با توجه 
تعییـن  نیازمنـد  و  بـوده  رایـگان  آن  فراوانـی  بـه 
دسترسـی  و  وفـور  دلیـل  بـه  و  نیسـت  قیمـت 
تمایـل  کـه  میـزان  هـر  بـه  متقاضـی  نامحـدود، 
هزینـه  پرداخـت  بـدون  را  آنهـا  باشـد  داشـته 
مصـرف مـی کنـد و بـه همیـن دلیـل ایـن دسـته 
محاسـبه  اقتصـادی  معـادالت  در  منابـع  از 
در  صحیـح  تشـخیص  رو  ایـن  از  نمی شـوند. 
بـه  کشـور  یـک  منابـع  بنـدی  دسـته  و  ارزیابـی 
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 

تعریـف شـده اسـت. اهـداف  تحقـق 

برِق گران
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صنعـت بـرق ایـران بزرگتریـن بخـش یارانه ای انـرژی در جهان اسـت؛ بنابر گـزارش آژانس بین المللی 
انـرژی )IEA( 4۶ درصـد کل یارانـه ای کـه در جهـان بـرای بـرق پرداخـت می شـود مربـوط بـه صنعـت 
کـه بـرای بـرق پرداخـت می شـود  بـرق ایـران اسـت و سـایر کشـورها مجموعـا ۵4 درصـد کل یارانـه ای 
را بـه خـود اختصـاص مـی دهنـد. مثـا روسـیه بـا 14۵ میلیـون نفر جمعیـت 13 میلیـارد دالر، چین با 
1.4 میلیـارد نفـر جمعیـت 1۲ میلیـارد دالر و ایـران بـا 80 میلیـون نفـر جمعیـت ۵1 میلیـارد دالر یارانـه 
بـرق می دهـد. بـر اسـاس ایـن گـزارش در سـال ۲019 در جهان 31۷ میلیـارد دالر یارانه انـرژی پرداخت 
شـده اسـت که ایران با 8۶ میلیارد دالر رتبه اول اسـت و از مجموع یارانه پرداختی، حدود ۶0 درصد 

بصـورت یارانـه بـرق می باشـد کـه تقریبـا برابـر 11 درصـد تولید ناخالص داخلی اسـت )شـکل 1(. 
گـزارش چـه میـزان دقـت دارد و اینکـه مبنـای محاسـبه  گذشـته از ایـن کـه مقادیـر ارائـه شـده در ایـن 
چه بوده اسـت، این مسـاله که حوزه برق در ایران بیشـترین میزان یارانه را به مردم پرداخت می کند، 
جـای انـکار نـدارد. حال اگر مبنای سیاسـت گذاری 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. 
کـه در بخـش انـرژی پرداخـت می شـود، در  کـه علیرغـم حجـم زیـاد یارانـه ای  ایـن در حالـی اسـت 
وقایعی مانند خاموشی های کان شهرهای کشور در زمستان سال 1399 و خاموشی های داوطلبانه 
و اجبـاری تابسـتان سـال های گذشـته، حجـم زیـادی از نارضایتـی از طریق شـبکه های اجتماعی و 
رسـانه ها  در جامعـه منتشـر می شـود کـه ایـن سـوال را مطـرح می کنـد آیـا به راسـتی 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)متناقض نما( را در سیاسـت های حوزه برق نشـان می دهد؛ 
بـه ایـن معنـا کـه دولـت ایـران بیشـترین حجـم یارانـه را در جهان و در بین سـایر بخش ها به حـوزه برق 
کـم  می دهـد، امـا میـزان رضایـت مـردم در سـطح مـورد انتظـار افزایـش پیـدا نکـرده اسـت و یـا دسـت 
کشـور در میـان اقشـار جامعـه و حوزه هـای  حجـم زیـادی از نارضایتـی در خصـوص بـرق رسـانی در 
صنعتی دیده می شود. بنابراین این پرسش به میان می آید که چرا با چنین وضع عجیبی در بخش 
برق مواجه هستیم؟ چگونه می توانیم این وضعیت را تحلیل کنیم و آیا می توانیم به سیاست گذار 

چهارچوبـی بـرای تصمیم گیـری جهـت بـرون رفـت از وضع موجـود ارائه کنیم؟ 
»منحنـی الفـر«  زمینـه طـرح ایـده ای بـرای تحلیـل شـرایط سیاسـت گذاری یارانـه انـرژی فراهـم کرد که 
در ایـن یادداشـت ارائـه می شـود. داسـتانی از قـول یـک روزنامه نـگار مشـهور نقـل شـده اسـت بـه ایـن 
مضمون که در جلسه ای که الفر )اقتصاددان( در سال 19۷4 با مقامات دولت آمریکا )دیک چنی 
و دونالـد رامسـفلد( در یـک رسـتوران داشته اسـت، الفـر روی یـک دسـتمال کاغـذی رابطـه بیـن نـرخ 
مالیات و درآمد دولت را نشان می دهد. طبق این نمودار رابطه بین مالیات و درآمد دولت بصورت 
کـه درآمـد دولـت بـا افزایـش نـرخ مالیـات ابتـدا افزایـش و  یـک منحنـی u وارونـه اسـت؛ بدین ترتیـب 
سـپس کاهش می یابد. به عبارت دیگر میزان درآمد دولت از مالیات با دو نرخ باال و پایین مالیاتی 
یکسـان می باشـد. بنابراین به دولت پیشـنهاد می کند برای آنکه سـرمایه داران را برای سـرمایه گذاری 
تشـویق کنـد، نـرخ مالیـات را کاهـش دهـد بـدون آنکـه نگـران کاهـش درآمدهـای دولتـی باشـند. اگـر 
چـه ایـن مـدل بـا داده هـای تجربـی انطباق کاملـی ندارد و انتقادهایی به آن شـده اسـت امـا می تواند 

 معاون پژوهش و برنامه ریزی سندیکای صنعت برق ایرانعلیرضا  اسدی

یادداشتیادداشت

پارادوکس
یارانه برق

مدل مفهومی برای 
سیاست گذاری میزان بهینه یارانه برق
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در فهمیـدن و تحلیـل موضوعـات مشـابه ماننـد سیاسـت گذاری یارانـه )بـه عنـوان مالیـات منفـی( 
راهگشـا باشد. 

بر این اسـاس در اینجا می توانیم مدل مشـابهی را به صورت شـکل ۲ ترسـیم کنیم. این نمودار نشـان 
کزیمم  می دهـد میـزان رفـاه دریافتـی جامعـه بـا افزایـش یارانـه ابتـدا افزایـش پیـدا می کنـد و به نقطـه ما
کمتـری بـرق مـورد نیـاز خـود را دریافـت می کننـد  می رسـد. مثـا در بخـش بـرق، مـردم بـا پرداخـت 
در نتیجـه از رفـاه بیشـتری برخـوردار می شـوند. امـا به دلیـل آنکـه مـازاد رفـاه مصرف کننـده، از مـازاد 
کاهـش می یابـد.  رفـاه تولید کننـده می کاهـد، در نتیجـه انگیـزه تولیدکننـدگان بـرای سـرمایه گذاری 
همچنین اعتباری که دولت می توانسـت جهت توسـعه زیرسـاخت ها  سـرمایه گذاری کند، صرف 
پرداخت یارانه شـده اسـت، بنابراین زیرسـاخت های صنعتی متناسـب با میزان تقاضای مورد نیاز 
مصرف کننـده افزایـش پیـدا نمی کنـد و علـی رغم تقاضـای جامعه، پدیـده خاموشـی رخ می دهد. با 

بـروز خاموشـی، رفـاه جامعـه کاهـش می یابد.  
کـه در بخـش اول افزایـش نـرخ  کنیـم      در ایـن تحلیـل می توانیـم ناحیـه رفـاه را بـه دو بخـش تقسـیم 
یارانـه موجـب افزایـش رفـاه می شـود تـا بـه نقطـه شـکنندگی صنعـت می رسـد. نقطـه شـکنندگی 
نقطـه ای اسـت کـه زیرسـاخت های صنعت بـرق برای عرضه بـرق در حداکثر ظرفیت خود قـرار دارد 
کنـد؛ در نتیجـه پدیـده خاموشـی رخ  و نمی توانـد بـا افزایـش تقاضـای بیشـتر  بـرق مـورد نیـاز را تولیـد 
مـی دهـد.  بنابرایـن در بخـش دوم )بعـد از نقطه شـکنندگی( علی رغم آنکه یارانه بیشـتری پرداخت 
می شـود 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 خاموشـی ها، میزان رفاه کاهش می یابد )شـکل 

 .)3
ایـن تحلیـل می توانـد 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 نمی کند. در واقع زمانی که خاموشـی 
پرداخـت  زیـادی  یارانـه  اگـر  اسـت حتـی  اجتماعـی  رفـاه  کاهـش  نشـاندهنده  ایجـاد شـده  باشـد 
شده باشـد. 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 نمی دهد. حال اگر دولت در وضعیت پرداخت 
یارانه زیاد همراه با پدیده خاموشی باشد، می تواند میزان یارانه را کاهش دهد ) جابه جایی از S۲  به 
S1( و 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 می توانیم به سیاست گذار چهارچوبی برای تصمیم گیری در خصوص 
یارانـه انـرژی ارائـه کنیـم بدیـن ترتیـب کـه بـا توجـه بـه قرارگیری سیاسـت پرداخـت یارانه بـرق در نیمه 
کاهـش یارانـه بخـش بـرق و  سـرمایه گذاری بـرای افزایش عرضه  دوم منحنـی؛ دولـت می توانـد بـا 
)از طریـق افزایـش ظرفیـت تولیـد و بکارگیـری فناوری هـای بهینه سـازی(، بـدون آنکـه نگـران 
کاهش رفاه اجتماعی باشـد، موجب افزایش توان عرضه بخش برق شـود و عاوه بر رونق بخشـی 
صنعـت بـرق، رشـد اقتصـادی، اشـتغال و افزایش ثروت ملـی را فراهم کند. در اینجا الزم بـه یادآوری 
اسـت کـه کاهـش یارانـه بدون افزایش سـرمایه گذاری برای زیرسـاخت های صنعت برق، میـزان رفاه 

را کاهـش خواهـد داد و آنچـه در زمینـه کاهـش یارانه هـای بنزیـن رخ داد، ممکـن اسـت رخ دهد. •
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 چگونگی حل بحران بدهی دولت به بخش خصوصی

دولت تهاتر 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 

که دولت بدهی  هایش بابت  انرژی به ویژه صنعت برق، زمانی افزون شده است 
گذاری ساخت نیروگاه  ها و تولید انرژی را به بخش خصوصی و پیمانکاران، نپرداخته  وا

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 

لبرت بغزیان؛ اقتصاددان واستادیار دانشگاه تهران  اقتصاد دارد. به همین دلیل با دکتر آ
به گفت و گو نشستیم. 
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همه صنایع کشور کمبود منابع مالی دارند؛ افزایش قیمت  ها 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  می خواهند آنها را با قیمت بازار آزاد عرضه کنند. در این شـرایط نتواسـته اند 

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. 

مهـم تریـن دلیـل کمبـود منابـع مالی به ویـژه در صنعت برق، باال بـودن نرخ ارز اسـت که توان خرید 
تجهیـزات را پاییـن  مـی آورد و بـه تبـع آن تولیـد برق و فـروش آن کاهش  می یابد و تامین منابع مالی با 
مشـکل مواجه  می شـود. همچنین احتمال کاهش یارانه سـوخت نیروگاه  ها و باال رفتن قیمت آن 

سـبب نگرانی اهالی این صنعت شـده اسـت.

کاهش قیمت نفت، تحریم، عدم بازگشـت ارز حاصل از صادرات و بلوکه شـدن پول  های دولت 
در کشورهای دیگر باعث شد تا دولت به بخش خصوصی و پیمانکاران بدهکار شود. امیدواری 
دولـت بـه بـاال رفتـن نـرخ ارز و بازگردانـدن ریـال بیشـتر بـه کشـور باعـث انباشـته شـدن ایـن بدهی  ها 

شـده است. 

دولـت  می توانـد پول  هـای بلوکـه شـده اش در کشـورهای دیگـر را بـا نیـاز ارزی بخـش خصوصـی در 
همـان کشـورها تهاتـر کند.

از راهکارهـای تامیـن منابـع مالـی، ورود بـه بـورس و تامیـن مالـی از طریـق شـرکت  های تامیـن 
تامیـن سـرمایه  کـه شـرکت  های  ترتیـب  ایـن  بـه  گـذاری اسـت؛  بانک  هـای سـرمایه  سـرمایه و 
کنند.  یکی  کننـد و پـس از تامیـن مالـی صنایع انـرژی، اوراق را بازخرید   می تواننـد اوراق منتشـر 
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 
گفته نماند که بیشترین  اختصاص دهد تا کمبود منابع مالی آنها تا حدودی جبران شود. البته نا

باتکلیفـی صنایـع انـرژی تعییـن نکردن نـرخ ارز از سـوی بانک مرکزی اسـت.

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

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؟

که برای صنایع انرژی  آیا یارانه پنهان و آشکاری 
پرداخت  می شود بر کمبود منابع مالی آنها 

تاثیرگذار نبوده است؟ 

در میان مشکالتی که صنایع انرژی برای تامین 
مالی با آن روبرو هستند بدهی دولت به آنها 

بیشتر از سایر مشکالت خودنمایی  می کند. چرا 
دولت بزرگترین بدهکار در حوزه سازندگان، 

پیمانکاران و مشاوران صنایع انرژی شده است؟

آیا راهکاری برای رفع دیون دولت به بخش 
خصوصی و پیمانکاران صنایع انرژی و در نهایت 

رونق گرفتن فعالیت  های آنها وجود دارد؟

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 قیمت  ها  می تواند راهگشا باشد؟

اقتصاددان و  استادیار دانشگاه تهران آلبرت بغزیان

گفت وگوی اختصاصیگفت وگوی اختصاصی
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پرداخت ناچیز مطالبات 
دردی را دوا نمی کند

بحران نقدینگی و انباشت مطالبات چند سالی است که سازندگان، پیمانکاران، مشاوران و تامین کنندگان 
بخش خصوصی صنعت برق به خصوص شرکت های عضو سندیکای صنعت برق را با معضالت و مشکالتی 

مواجه ساخته است. سندیکا در طول این سال ها به نمایندگی از بخش خصوصی این صنعت همواره پیگیری 
کنار وزارت نیرو  کرده در  کار داشته و سعی  کرده مطالبات را به عنوان یکی از مهمترین اقدامات خود در دستور 

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 

کشاورزی ایران، به بررسی روند پیگیری مطالبات شرکت ها در سال 99 و اقدامات انجام شده در  و معادن و 
این زمینه پرداخته ایم. متن گفتگو به شرح زیر است: 

.

.

.

مطالبـات بخشـی از شـرکت های عضـو سـندیکای صنعـت برق ایـران قریب به هزار میلیارد تومان اسـت، معـوق ماندن 
مطالبـات بخش خصوصـی از شـرکت های تابعـه توانیـر بـه ویـژه در شـرایط سـخت اقتصـادی امـروز منجـر بـه بـروز بحـران 
مالـی و اجتماعـی در بیـن کارگـران و کارکنـان شـرکت های بخش خصوصـی شـده و موجبات فروپاشـی بنگاه های فعال 
ایـن صنعـت را فراهـم مـی آورد، بـه عـاوه در شـرایطی که شـیوع بیمـاری کرونا عما بسـیاری از کسـب و کارهای صنعت 
کـم بـر ایـن صنعـت بـه شـدت دامـن زده اسـت. در ایـن شـرایط اقـدام  کـرده و بـه رکـود حا بـرق را تعطیـل یـا نیمـه تعطیـل 
موثـر وزارت نیـرو بـه جـز اعـام تنفـس بـرای قراردادهـا تـا مهـار ایـن بیمـاری، پرداخـت مطالبـات شرکت هاسـت تـا بتواننـد 
حداقل حقوق و سـایر مطالبات قانونی پرسـنل خود را پرداخت کنند. مطالبات شـرکت ها را تحت فشـار سـازمان های 
مالیـات و بیمـه قـرار داده اسـت و وزارت نیـرو بایـد در کنـار تـاش بـرای پرداخـت حقـوق پرسـنل خـود، بـه فکـر پرداخـت 
مطالبـات شـرکت های 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 پـروژه ای اجـرا نمی شـود کـه در پـی آن مطالبه ای شـکل بگیرد. شـرکت های 
کردنـد و بـا  عضـو سـندیکا روزی بـا دریافـت تسـهیات از بانـک و اجـرای پروژه هـای خـود، وزارت نیـرو را فاینانـس مالـی 
عـدم دریافـت بـه موقـع مطالبـه خـود مجبـور بـه بازپرداخت اقسـاط بانک با خسـارت دیرکـرد شـدند. لـذا وزارت نیرو باید 
کمیتـی خـود، بـرای بازپرداخـت بدهی هایش به عنـوان یک الـزام قانونـی، برنامه ریزی کـرده و  ضمـن عمـل بـه وظایـف حا
عاوه بر جلوگیری از تعطیلی بنگاه های 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 ظرفیت های ساخت، 
کـه در طـول چهـار دهـه اخیـر پرچمـداران خودکفایـی و صـادرات تجهیـزات و  پیمانـکاری و مهندسـی مشـاوری باشـد 

خدمـات فنـی و مهندسـی کشـور بوده اند .

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

صنعـت بـرق و قراردادهای وزارت نیرو نباشـند. 

مشـکات اصلی صنعت برق ناشـی از سـاختار اقتصادی این صنعت اسـت، سـاختاری که تا اصاح نشـود مشـکلی 
حل نخواهد شـد. حل ریشـه ای و اساسـی مشـکات صنعت برق نیازمند اصاح سـاختار اقتصاد برق اسـت تجویزها 
کارایی ندراند. برای اصاح  و نسخه های موقتی به نوعی ُمسکن هستند و درد را در لحظه دوا می کنند و در بلندمدت 
کنـد تـا بخـش  کاهـش یافتـه و بـه سـمت رگوالتـوری حرکـت  سـاختار اقتصـادی مداخلـه دولـت در صنعـت بـرق بایـد 
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 سـال ها با سـختی و مشـقت بـر روی پای خود ایسـتاده اسـت، 
آسـیب های جبـران  ناپذیـری خواهـد دیـد. با توجه به سیاسـت های سـوخت و مشـترکاتی کـه بیـن دو وزارت خانه نفت و 
نیـرو وجـود دارد، می تـوان دربـاره ادغـام ایـن دو وزارت نیـز کارهـای کارشناسـی انجـام داد و بهترین تصمیـم را اتخاذ کرد. 

کمیسـیون های مختلـف  کلیـه نظـرات و پیشـنهادها از  بعـد از تقدیـم الیحـه بودجـه 1400 از سـوی دولـت بـه مجلـس، 
جمـع آوری و پـس از بررسـی و جمع بنـدی، 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 سـال های قبل 
باقـی مانـده و هنـوز تعییـن تکلیـف نشـده اند. از سـوی دیگـر نهایـی کـردن پروژه هـای نیمه تمـام در بخـش انـرژی کـه بایـد 

هرچـه سـریع تر بـرای تکمیـل آن هـا برنامه ریزی کـرد.•

مطالبـات معـوق یکـی از اصلی تریـن و مهمتریـن چالش هـای بنگاه های اقتصادی صنعت برق به شـمار مـی رود. 
یکـی از خواسـته های جـدی سـندیکا نیـز بـه عنوان نماینده فعاالن صنعت بـرق از زمان تاسـیس، پیگیری موضوع 
مطالبات بوده اسـت. روند پرداخت مطالبات به شـرکت ها در چند سـالی با موفقیت همراه بود اما بعد از مصوبه 
مجلس هفتم درباره تثبیت قیمت ها و برهم خوردن توازن هزینه ها و درآمدهای وزات نیرو، با تاخیر مواجه و باعث 
انباشت مطالبات شد. با همه این شرایط به جز پرداخت های بسیار محدود مطالبات برخی از شرکت ها، اقدام 
خاص دیگری صورت نگرفت و وزارت نیرو برای تسویه بدهی ها و پرداخت مطالبات این شرکت ها اقدام موثری 

نداشت. 
با این وجود سندیکا در سال 99 نیز با استعام مطالبات شرکت های عضو در سه نوبت، پیگیر وصول مطالبات 
کسـری شـدید بودجـه در ایـن وزارتخانـه،  اعضـا بـود. بـا توجـه بـه انباشـت مطالبـات شـرکت ها از وزارت نیـرو و 
کـه توانیـر بـه نمایندگـی از شـرکت های بـرق منطقـه ای و توزیـع  گسـترده سـندیکا مقـرر شـده  پـس از پیگیری هـای 
نیـروی بـرق مطالبـات معـوق اعضـای سـندیکا را بـه صـورت مرحلـه ای پرداخـت کنـد. شـرکت توانیـر پـس از انجام 
گرفتـه از شـرکت های عضـو، بخشـی از مطالبـات  هماهنگی هـای الزم بـا سـندیکا و تاییـد اسـتعامات صـورت 
سازندگان و پیمانکاران عضو این سندیکا را در دو مرحله پرداخت کرد تا در شرایطی که کشور با کمبود نقدینگی 
شـدید و نوسـانات شـدید قیمت ها مواجه شـده، از ایجاد زیان های مضاعف برای فعاالن صنعت برق جلوگیری 
شـود. اولیـن مرحلـه پرداخت هـا، تیـر مـاه سـال جـاری و بـه 38 شـرکت 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 شـرکت ها هیچ گونه وصولی از کارفرمایان خود 
نداشته اند. لذا سندیکا این موضوع را از معاونت مالی و پشتیبانی شرکت توانیر پیگیری کرده است که امیدواریم 

در ایـن مرحلـه نیـز پرداخت هایـی صـورت بگیرد.

سندیکای صنعت برق ایران 
در سال 99 برای وصول 

مطالبات اعضای خود چه 
اقداماتی انجام داده و به چه 

نتایجی رسیده است؟ 

مطالبات معوق چه مشکالتی 
در مسیر فعالیت شرکت های 

فعال حوزه صنعت برق ایجاد 
کرده است؟ وزارت نیرو به 
کمیتی  عنوان یک نهاد حا

برای حفظ و بقای صنعت برق 
چه وظیفه ای بر عهده دارد؟

آیا وصول منابع حاصل از 
صادرات انرژی به عراق 

و افغانستان در پرداخت 
مطالبات صنعت برق موثر 

بوده است؟ 

ریشه اصلی مشکالت صنعت 
برق چیست و برای حل این 

مشکالت چه راهکارهایی 
وجود دارد؟ 

اتاق بازرگانی ایران که شما 
ریاست کمیسیون انرژی آن را 

کنون چه  بر عهده دارید، تا
اقداماتی برای حل مشکالت 
صنعت برق کشور انجام داده 

است؟ 

عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایرانحمیدرضا صالحی

گفت وگوی اختصاصیگفت وگوی اختصاصی
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صنعت برق کشـور، سـال 99 را با پدیده فراگیر کرونا شـروع کرد و با برگزاری جشـن عبور از پیک 
حـدود ۵8۵00 مگاواتـی تابسـتان ادامـه داد. در همیـن سـال فشـار و خاموشـی  های 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 پروژه های الفـ  ب ایران این انشا را به اتمام  رساند. شاخص های 
کـه ظرفیـت منصوبـه بـه حـدود 8۵000  عملکـردی صنعـت بـرق در سـال 99 بدیـن ترتیـب بـود 
مـگاوات رسـید، پیـک بـار بـرای اولیـن بـار طی یک دهـه اخیربـا ۵8۲00 مگاوات در شـب اتفاق 
افتاد و فروش برق تقریبا به بالغ بر ۲90000 میلیون کیلو وات ساعت منتهی شد. به عاوه تعداد 
مشـترکین جدید به حدود 1۲۵0000 مشـترک رسـید. طول شـبکه های جدید فوق توزیع و انتقال 
بالـغ بـر 1۲00 کیلومتـر مـدار شـد و ظرفیـت اضافه شـده به پسـت های فـوق توزیع و انتقـال به بالغ 
بـر 8000 مگاولـت آمپـر رسـیده اسـت. طـول شـبکه های توزیـع اضافـه شـده نیـز بـه حـدود 1۵000 
کیلومتر رسـیده اسـت. به تعداد پسـت های توزیع هم حدود ۲0000 دسـتگاه اضافه شـده است. 
در بخـش توسـعه انرژی هـای تجدیدپذیـر و بهـره وری انـرژی نیز درب به همان پاشـنه سـال های 

قبـل چرخیـد. میـزان صـادرات برق نیز در مرز 8000 میلیون کیلووات سـاعت بوده اسـت.
شـاخص های عملکـردی فـوق بـا اندکی تغییـرات طی یک دهه اخیر به جز در بخـش صادرات 
بـرق ثابـت بـوده و از رشـد یکنواختـی پیـروی کرده انـد. یکـی دیگـر از شـاخص های عملکـردی 
صنعـت بـرق برنامه ریـزی 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 شـاخص های عملکـردی فقط تحلیل آماری شـود، بخش تولید 
با به مدار آوردن ۲۲00 مگاوات ظرفیت جدید به ارزش حدود یک و نیم میلیارد دالر، بیشترین 
عملکـرد را داشـته و بخـش فـوق توزیـع و انتقـال بـا حـدود ۵0000 میلیـارد تومـان و بخـش توزیـع با 
حـدود 4000 میلیـارد تومـان بـه ترتیـب عملکـرد مالـی کمتـری داشـته انـد. در بخـش جـاری نیـز 
بـر اسـاس نظـر مدیـران صنعـت بـرق کـه هزینـه تمـام شـده هـر کیلووات سـاعت بـدون سـوخت 
را حـدود 130 تومـان مطـرح می کننـد، ظاهـرا هزینه هـای جـاری حـدود 3۶0000 میلیـارد تومـان 
می شود. در حالیکه درآمد حاصل از فروش برق در سال 99 قطعا کمتر ار ۲۵000 میلیارد تومان 
بـرآورد می شـود. بـه عبارتـی دیگـر صنعـت بـرق در سـال 99 فقط در بخـش جاری خود بـا حدود 

11000 میلیـارد 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 کرده انـد، ولی به علت 
سـخت تر شـدن ایـن نـوع بـازی، به تدریج بازیکنان و زمین بازی و تجهیـزات و تکنولوژی دچار 
فرسـودگی و آسـیب دیدگی و حتـی فروپاشـی می شـوند و بـا پدیده هایـی از قبیـل خاموشـی های 
زمسـتان و تابسـتان مواجـه خواهیـم شـد کـه بـه شـدت صنعـت بـرق وکشـور را بـا چالـش مواجـه 

می کند.
بـا توجـه بـه شـرایط سیاسـی موجـود و به ویـژه انتخابات سـال بعد، پیش بینی می شـود که طبق 
روال معمـول یـک دهـه اخیـر صنعـت بـرق در سـال 1400 نیـز از نظـر شـاخص های عملکـردی و 
مالی با چالش بیشتری مواجه شود. حداکثر نیاز مصرف برق کشور در تابستان 1400 به حدود 
کیلووات سـاعت بالـغ  ۶۲000 مـگاوات می رسـد و میـزان فـروش بـرق بـه حـدود 3۲0000 میلیـون 
خواهد شـد. به عاوه با توجه به شـرایط اقتصاد کشـور در بخش مسـکن، تعداد مشـترکین برق 
کان افزایش طول شبکه های توزیع برق حدود ۲0000  جدید بیشتر از 1300000 نخواهد شد و کما

کیلومتـر و افزایـش طـول شـبکه های فـوق توزیـع و انتقال به حـدود ۲000 کیلومتر مدار می رسـد.

یادداشت

یادداشت

رییس انجمن شرکت های خدمات انرژی ایران ، مدیر عامل شرکت مهندسی قدس نیروسعید مهذب ترابی 

صنعت برق بر 
    در سال 1400 

فلزی

شاخ 
و  گــــــا 

یادداشت
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مـدل اعمـال تعرفه هـای 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، 

تعرفه هـای اضافـی اعمال می شـود.
بـه سـایر  بـه صـورت بدهـی  بـرق  کسـری نقدینگـی صنعـت  کـه عنـوان شـد  همانگونـه 
بازیگـران ایـن صنعـت منتقـل می شـود. بـه عبارتـی دیگـر بخـش خصوصـی تـا ۵0 درصـد 
از پروژه هـای صنعـت بـرق را تامیـن مالـی رایـگان می کنـد. در ایـن میان بیشـترین منفعت 
نصیب بانک ها می شود به علت اینکه در تمام مسیر ها دارای عوارض قرص و محکمی 
هسـتند. ولـی سـایر بازیگـران ایـن صنعـت، خصوصـا بخـش خصوصـی بـه تدریـج بـا 
انباشـت بدهی هـای روزآمـد در قبـال مطالبات معوقی کـه ارزش اقتصادی به روز شـده ای 

ندارنـد، بـه شـدت متضـرر شـده و باالجبـار از گردونـه اقتصـاد بـرق خـارج می شـوند. 
کـدام از متغیر هـای آن نیـز  کـه هـر  بدیهـی اسـت حـل معادلـه صدمجهولـی اقتصـاد بـرق 
بـه طـور طاقت فرسـایی 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 بـه روز شـده 
کنون توانسـته  را طلـب می کنـد. از حـق نگذریـم صنعـت بـرق علیرغم همه شـرایط فوق تا
در تامیـن بـرق مسـتمر مشـترکین و خدمات دهـی گسـترده، بـه عنـوان یکـی از متغیر هـای 
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 1400 بـه لحـاظ شـرایط خـاص آن خصوصـا در شـش مـاه اول، پیش بینـی 
می شـود هیچ گونـه اصـالح و یا تغییر عمـده ای در فرآیند های منتهی به بهبود اقتصاد 
کسـب وکار  کـردن تعرفه هـا، سـرمایه گذاری خارجـی، رونـق بیشـتر  بـرق از قبیـل منطقـی 
گـردش نقدینگـی ایجـاد نشـود. ولـی از شـش ماهـه دوم  بخـش خصوصـی و باالخـص 
کشـور قابـل  بـه بعـد قطعـا اصاحـات و تغییـرات قابـل توجهـی در سـاختار اقتصـاد بـرق 
پیش بینـی اسـت. نکتـه قابـل توجـه لـزوم برنامه ریـزی و سـرمایه گذاری بـرای تامیـن نیـاز 

مصـرف سـال 1400 اسـت.
تعیین تکلیف منطقی و تشویقی نرخ خرید برق از تولیدکنندگان و یا متقاضیان احداث 
کـه امیدواریـم در سـال 1400 بـه آن  نیروگاه هـای تولیـد بـرق یکـی دیگـر از مباحثـی اسـت 
پرداختـه شـود. در ایـن میـان ایجـاد نهاد تنظیم گـر بازار معامـات برق )رگوالتـور( موضوعی 
است که در صورت تحقق، یک رونق مناسب و منطبق بر رقابت و بازار متعادل در خرید 

و فـروش بـرق ایجاد می شـود.
تدویـن فرآیند هـای تسـهیل گرانه بـرای صـادرات خدمـات فنـی ومهندسـی، ایجـاد بـازار 
واقعـی بهینه سـازی مصـرف، امـکان صـادرات بـرق توسـط بخـش خصوصـی، حمایـت 
کـردن تیـپ قرارداد هـای  کـردن نـرخ بـرق، منطقـی  هوشـمندانه از تولیـد داخـل، منطقـی 
جـاری و توسـعه مشـارکت بخـش خصوصـی در سـاختار صنعـت برق بـرای سـال 1400 در 

برون رفـت ایـن صنعـت زیربنایـی از شـرایط سـخت فعلـی بسـیار موثـر اسـت.
امیدوارم سال 1400 که با نماد گاو شناخته می شود و براساس تعالیم فنگ شویی، اغلب 
زمان رسـیدن به موفقیت های درخشـان برای کسـانی اسـت که صبر و بردباری در تحمل 
سـختی ها پیشـه کرده انـد، بـرای صنعـت زیربنایـی بـرق نیـز صـدق کنـد و فقـط شـاخ گاو 

نصیـب فعاالن این صنعت نشـود.•

کیلوات سـاعت  کشـور نیـز در سـال 1400 بـه حـدود 8000 میلیـون  میـزان بـرق صادراتـی 
می رسـد و در شـاخص هایی از قبیـل تلفـات بـرق و راندمـان نیروگاه هـا نیـز تغییـر زیـادی 
کی از به مدار آمدن حداقل ۵00 مگاوات ظرفیت  حاصل نخواهد شد. پیش بینی ها حا
کان شـدت مصرف انرژی افزایش می یابد.  جدید در بخش انرژی های نو می باشـد و کما
باتوجه به شـرایط اقتصادی و سیاسـی کشـور بعید به نظر می رسـد که معجزه خاصی در 
شرایط مالی و اقتصادی صنعت برق ایجاد شود و اگر نرخ متوسط فروش برق با حداکثر 
کان کسـری بودجه تا 1۵000 میلیارد تومانی صنعت برق  ۲0 درصد رشـد مواجه شـود، کما

قابل پیش بینی اسـت.
از طرفی دیگر با فرض عدم سرمایه گذاری مستقیم صنعت برق در بخش تولید، با توجه 
به ضرورت حداقل 8000 تا 10000 میلیارد تومانی سرمایه گذاری مورد نیاز در بخش توزیع، 
فـوق توزیـع، انتقـال و درآمد هـای ناشـی از فـروش انشـعاب، ایـن بخـش از صنعت برق نیز 

در نقدینگی طبق روال سنوات اخیر با کسری ۵0 درصدی مواجه خواهد بود.
طـی سـال های اخیـر کسـری نقدینگـی در صنعـت بـرق بـه صـورت رسـمی نهادینه شـده 
اسـت. در حالـی میـزان بدهـکاری صنعـت بـرق قریـب بـه 40000 میلیـارد تومـان اعـام 
کـه سـازوکار های موجـود در نظـام تدویـن تعرفه هـای بـرق و همچنیـن سـاختار  می شـود 
کشـش اجتماعـی و سیاسـی  بهـره وری در صنعـت بـرق بـه هیـچ عنـوان فرمـول و حتـی 
جبـران کسـری فـوق را نـدارد. از ایـن رو مدیـران ارشـد صنعـت بـرق برای اجـرای طرح های 
حداقلـی مـورد نیـاز، بـه رویکـرد فاینانـس و یـا انجـام پـروژه بـه صـورت EPCF و مدل هـای 
کـه در صـورت وجـود پیش بینی هـای مبتنـی بـر  کـرده انـد  تامیـن مالـی دیگـر سـوق پیـدا 
واقعیت اقتصاد برق کشـور برای تامین منابع برگشـت سـرمایه، اقدامی بسـیار پسـندیده 

و منطقـی اسـت. 
اسـتفاده از پتانسـیل های تعریـف شـده در مـاده 1۲ قانـون رفـع موانع تولید نیز یکـی دیگر از 
ظرفیت های مورد توجه صنعت برق است و پیگیری ها و طرح های مختلف و متنوعی 
نیـز تـا کنـون در ایـن مـورد ارائـه شـده کـه ظاهـرا هنـوز هیچ یک به نتیجـه کاربردی نرسـیده 

است.
بهتریـن  از  یکـی  کشـور  اقتصـادی  شـرایط  و  بـرق  صنعـت  اقتصـاد  فعلـی  شـرایط  در 
سـازوکار های برون رفـت از تنگنا هـای موجـود اسـتفاده از پتانسـیل های ایـن مـاده طایـی 
اسـت که بخش خصوصی هم برای مشـارکت در اجرای طرح های 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 

چگونگی هـا تعریـف و ایجـاد شـود و سـپس رایزنی هـای برون بخشـی صـورت پذیـرد.
یکـی دیگـر از ظرفیت هـای پنهـان اقتصـاد صنعـت بـرق، لـزوم تعریـف سـاختار تعرفـه ای 
هوشـمند مبتنی بر عملکرد و نتیجه گرا اسـت که منجر به افزایش بهره وری نیز می شـود. 
)تعریـف تعرفه هـای بـرق شـرطی( قیمت تمام شـده بـرق آن هـم از نوع بدون سـوخت آن، 
کـه عمدتـا نیـروی انسـانی اسـت بـه طـور طبیعـی  بـا توجـه بـه سـاختار عوامـل موثـر در آن 
سـالی حداقـل 10 درصـد افزایـش می یابـد و بـا توجه به عقـب افتادگی حـدود 30 درصدی 
قیمت تمام شده فعلی برق )بدون هزینه سوخت(، امکان جبران این کسری نقدینگی 
از طریـق افزایـش تعرفه هـا در کوتـاه مـدت بـه هیـچ عنـوان قابـل تصور نیسـت؛ لـذا بهترین 

یادداشتیادداشت
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اجـــرای برنامـــه هـــای ۵ ســـاله توســـعه و نوســـازی زیرســـاخت هـــای اقتصـــادی کشـــور از جملـــه زیرســـاخت هـــای صنعـــت آب و بـــرق طـــی 
کاهـــش تدریجـــی نـــرخ رشـــد ایـــن بخـــش از صنعـــت، از یـــک طـــرف و از طـــرف دیگـــر محدودیـــت منابـــع  ســـه دهـــه اخیـــر و بـــه دنبـــال آن 
مالـــی وزارت نیـــرو در ســـال هـــای اخیـــر بـــرای اجـــرای پـــروژه هـــای مـــورد نیـــاز جدیـــد و مضافـــًا بدهـــی ســـنگین وزارت نیـــرو بـــه شـــرکتهای 
تولیـــدی و پیمانـــکاری صنعـــت بـــرق و عـــدم تمایـــل آنهـــا بـــه حضـــور در پـــروژه هـــای داخلـــی، مجموعـــًا نـــگاه ســـازندگان و پیمانـــکاران 

ایرانـــی ایـــن صنعـــت را از بـــازار داخـــل کشـــور بـــه خـــارج و بازارهـــای صادراتـــی تغییـــر داده اســـت.
ـــت  کیفی ـــتن  ـــا داش ـــران ب ـــد ای ـــی تولی ـــزات برق ـــی، تجهی ـــول مل ـــش ارزش پ کاه ـــال  ـــه دنب ـــه ب ک ـــاده  ـــاق افت ـــی اتف ـــگاه در حال ـــر ن ـــن تغیی ای
مناســـب و دارای اســـتاندارد و اینکـــه اغلـــب تجهیـــزات برقـــی ایـــران تحـــت الیســـنس برندهـــای معتبـــر بیـــن المللـــی بـــوده و هســـتند، از 
کـــرده و ایـــن فرصـــت طایـــی) در عـــرف اقتصـــادی  نظـــر قیمـــت میتواننـــد بشـــدت بـــا کاالهـــای مشـــابه در عرصـــه بیـــن المللـــی رقابـــت 
کـــرده اســـت. در  کننـــدگان داخلـــی فراهـــم  کاهـــش ارزش پـــول ملـــی بـــه منزلـــه بهشـــت صادرکننـــدگان تعبیـــر میشـــود( را بـــرای تولیـــد 
کـــم بـــر اجـــرای پـــروژه هـــا در  گاهـــی بـــه برنامـــه هـــای زیرســـاختی و  شـــرایط و مســـائل و قوانیـــن و مقـــررات حا چنیـــن شـــرایطی آشـــنایی و آ
کشـــورهای هـــدف صادراتـــی و اطـــاع بـــه روز از مناقصـــات جـــاری ایـــن کشـــورها از پیـــش نیازهـــای حضـــور فعـــال و رقابتـــی شـــرکت های 

ـــرای صـــادرات خدمـــات فنـــی و مهندســـی اســـت. ـــی ب ایران
گـــرا و افزایـــش صـــادرات غیـــر نفتـــی خصوصـــًا صـــادرات محصـــوالت  در ســـال هـــای اخیـــر، جمهـــوری اســـامی ایـــران بـــا رویکـــرد توســـعه 
کـــه هرچنـــد در مراحـــل اولیـــه اســـت، امـــا مـــی توانـــد  و تجهیـــزات و خدمـــات بـــا ارزش افـــزوده، بـــه بســـتر ســـازی در ایـــن زمینـــه  پرداختـــه 
ـــه  ـــادی در وزارت امورخارج ـــی اقتص ـــت دیپلماس ـــاد معاون ـــا ایج ـــه ب ـــن رابط ـــد. در ای کن ـــی  ـــش آفرین ـــی نق ـــر نفت ـــادرات غی ـــت ص درتقوی
بمنظـــور تســـهیل فراینـــد توســـعه و گســـترش مناســـبات اقتصـــادی و بازرگانـــی جمهـــوری اســـامی ایـــران در خـــارج از کشـــور و بهســـازی 
گرچـــه  قـــدرت رقابتـــی فعـــاالن اقتصـــادی بخـــش خصوصـــی و اطـــاع رســـانی شـــرایط اقتصـــادی ایـــن کشـــورها اتفاقـــی مبـــارک اســـت. 
خدمـــات ایـــن واحـــد میتوانـــد قـــدرت حضـــور و رقابـــت فعـــاالن اقتصـــادی را در بازارهـــای صادراتـــی افـــزون کنـــد، امـــا عـــدم همکاری هـــای 
کار صادراتـــی توســـط واحدهـــای دیگـــر مـــی توانـــد فراینـــد رشـــد صـــادرات را  مـــورد نیـــاز و بسترســـازی ها و روان ســـازی هـــای کســـب و 

متوقـــف ســـازد.
کـــم بـــر نهادهـــای صادراتـــی کشـــور طـــی بیـــش از یـــک قـــرن بـــا نـــگاه و فرهنـــگ و قوانیـــن و آئیـــن نامـــه هایـــی بـــا محوریـــت صـــادرات  نـــگاه حا
گرفتـــه و هـــم اکنـــون نیـــاز بـــه تحـــوالت بنیادیـــن ســـریع اعـــم از سیاســـی، اقتصـــادی و  مـــواد اولیـــه خـــام و محصـــوالت ســـنتی شـــکل 
کـــم بـــر صـــادرات و تبـــادالت بیـــن المللـــی تغییـــر یابـــد و بـــه روز شـــود.  گام  همـــراه بـــا ضوابـــط حا گام بـــه  ســـاختاری و بـــه روز دارد تـــا بتوانـــد 
ـــادرات،  ـــت ص ـــدوق ضمان ـــا، صن ـــذاری، بانکه گ ـــون  ـــای قان ـــی و نهاده ـــر دولت ـــی و غی ـــم از دولت ـــا اع ـــن نهاده ـــی ای ـــرورت دارد تمام ض
کـــه  ـــار و اطاعـــات نشـــان از آن دارد  کننـــد. متاســـفانه آم ـــرای صـــادرات خدمـــات فنـــی و مهندســـی تمهیـــد  ســـازوکارهای دیگـــری را ب
ـــم و ایـــن بـــی توجهـــی هـــا در تمامـــی ابعـــاد و زمینـــه هامیـــزان صـــادرات ایـــن  صـــادرات خدمـــات فنـــی و مهندســـی را جـــدی نگرفتـــه ای
ـــه رقمـــی در حـــدود ۵00  ـــان ســـال 1398 ب ـــوده، در پای ـــا رقمـــی در حـــدود ۵ میلیـــارد دالر ب ـــه 40 کشـــور و ب کـــه در آغـــاز دهـــه 90 ب بخـــش را 

کاهـــش داده اســـت. میلیـــون دالر 
بر این اساس مزایا و مشکات این حوزه از صادرات و نیازها و انتظارات از دولت به شرح زیر است:

گانه دوازده 
راهکارهای

توســــــــــــعه
1صــــــادرات  ـــایه  ـــورهای همس ـــه کش ـــادرات ب ـــًا ص ـــی خصوص ـــی و مهندس ـــات فن ـــزات و خدم ـــادرات تجهی ص

عـــاوه بـــر ارز آوری، بـــه دلیـــل زیرســـاختی و زیربنایـــی بـــودن پـــروژه هـــای ایـــن حـــوزه بـــرای کشـــورهای 
هـــدف و پایـــش دائمـــی آنهـــا میتوانـــد بـــه نوعـــی تحکیـــم روابـــط پایـــدار سیاســـی و اقتصـــادی بیـــن دو 
ـــد  ـــی توانن ـــی م ـــه نوع ـــه ب ک ـــورهایی را  ـــور کش ـــد و حض ـــم بزن ـــران را رق ـــرای ای ـــت ب ـــاد امنی ـــور و ایج کش

کاهـــش دهـــد. بـــرای ایـــران عـــدم امنیـــت ایجادکننـــد را در کشـــورهای همســـایه 
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در رابطـــه بـــا حمایـــت دولـــت از شـــرکت هـــای صادراتـــی بعنـــوان نمونـــه شـــرکت صانیـــر در ســـال ۲014 در رقابتـــی تنکاتنـــگ 
ـــًا(  ـــز رتبـــه اول) عمدت ـــزار شـــده در کشـــور عـــراق حضـــور یافتـــه و حائ ـــا شـــرکتهای اروپایـــی و آســـیایی در 14 مناقصـــه برگ ب
ـــه ایـــن  ـــه عـــدم بودجـــه از طـــرف وزارت نیـــروی عـــراق ب ـــه بهان کنـــون هیچیـــک از مناقصـــات ب ـــا ســـوم شـــد. از آن زمـــان تا ت
گـــذارد واگـــذاری  کـــه بـــرای چنیـــن کشـــورهایی مـــی  کـــه دولـــت محتـــرم در خطـــوط اعتبـــاری  شـــرکت ابـــاغ نشـــد. جـــادارد 

کنـــد. • چنیـــن پـــروژه هایـــی را بـــه شـــرکت برنـــده ایرانـــی بعنـــوان یکـــی از شـــروط اعطـــای خـــط اعتبـــاری لحـــاظ 
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ــاالن  ــای فعـ ــن نیازهـ ــی از مهمتریـ ــی یکـ ــی و مهندسـ ــات فنـ ــوزه خدمـ ــورهای هـــدف در حـ ــات کشـ ــی اطاعـ  پایـــش دائمـ
گـــذاری در زیرســـاختهای حـــوزه خدمـــات  ـــد از برنامـــه هـــای ســـرمایه  صادراتـــی ایـــن بخـــش اســـت. شـــرکتهای صادراتـــی بای
ـــگاه  ـــم و سیســـتماتیک اطـــاع داشـــته باشـــند. در ایـــن رابطـــه شـــاهد تغییـــر ن فنـــی و مهندســـی در کشـــورها هـــدف بطـــور دائ
وزارت امورخارجـــه بـــه ایـــن مهـــم در ســـال هـــای اخیـــر هســـتیم. ایجـــاد معاونـــت دیپلماســـی اقتصـــادی وزارت امـــور خارجـــه 
بـــا هـــدف تســـهیل توســـعه مناســـبات اقتصـــادی و بازرگانـــی جمهـــوری اســـامی ایـــران در خـــارج از کشـــور از طریـــق اطـــاع 
کـــه در ایـــن راســـتا طـــی  رســـانی شـــرایط و مســـائل و ضوابـــط فعالیـــت اقتصـــادی در کشـــورهای هـــدف قـــدم مهمـــی اســـت 
کارشناســـان خبـــره اقتصـــادی و بازاریابـــی در  ســـال های اخیـــر برداشـــته شـــده و تجهیـــز ســـازمانی ایـــن نهـــاد از طریـــق حضـــور 
ســـفارتخانه های مربوطـــه و تحلیـــل سیســـتمی ظرفیـــت بـــازار خدمـــات فنـــی و مهندســـی کشـــور هـــدف و انتقـــال آن بـــه نهادهـــا 
کـــه بوجـــود آمـــده اســـت افـــزون بـــر ایـــن خدمـــات  و شـــرکت هـــای بخـــش خصوصـــی کشـــور چشـــم انـــداز امیـــد بخشـــی اســـت 
کارشناســـان حقـــوق بیـــن الملـــل وزارت امورخارجـــه در زمـــان انعقـــاد قراردادهـــا میتوانـــد دامنـــه ریســـک شـــرکت های  حضـــور 
کاهـــش دهـــد. چنانکـــه در برخـــی از کشـــورهای هـــدف، خـــارج از  کـــه در حقیقـــت پیشـــانی اعتبـــار کشـــور هســـتند  ایرانـــی را 
عـــرف و تعهـــد قـــراردادی کارفرمایـــان ضمانتنامـــه هـــا را ضبـــط و یـــا جریمـــه هـــای ظالمانـــه ای را بـــه پیمانـــکاران ایرانـــی تحمیـــل 

کننـــد. مـــی 

کمیســـیون های مشـــترک اقتصـــادی و اتـــاق هـــای مشـــترک بازرگانـــی محـــل  و محمـــل بـــا اهمیتـــی بـــرای کســـب و انتقـــال 
کار در کشـــورهای هـــدف از جانـــب بخـــش  اطاعـــات بـــه فعالیـــن بخـــش خصوصـــی و انعـــکاس مشـــکات و موانـــع اجـــرای 

ـــع آن اســـت. ـــه جلســـات ایـــن کمیســـیونها در جهـــت رف خصوصـــی ب

میزهـــا و ســـتادهای مشـــترک ایـــران بـــا برخـــی کشـــورها ماننـــد ســـتاد مشـــترک ایـــران بـــا کشـــورهای ســـوریه و عـــراق از جملـــه 
ـــروژه هـــای جـــاری و خاتمـــه یافتـــه در ایـــن  ـــرای پ ـــه ب ک ـــع مشـــکات و موانعـــی اســـت  ـــت و رف ـــرای حمای ـــی ب ســـتادهای حیات
کشـــورها بوجـــود آمـــده اســـت. و اغلـــب ایـــن مشـــکات خـــارج از تعهـــدات قـــراردادی پیمانـــکاران و ناشـــی از غیـــر عرفـــی بـــودن 

ـــط در ایـــن کشـــورها اســـت. ضواب

کـــه پیمانـــکار در  نقـــل و انتقـــال وجـــوه حاصـــل از اجـــرای قـــرارداد در کشـــور محـــل اجـــرای پـــروژه بـــه ایـــران و یـــا ســـایر کشـــورهایی 
آنجـــا پـــروژه در دســـت اقـــدام دارد عمدتـــًا بـــه دلیـــل تحریـــم، بصـــورت غیـــر رســـمی و از طریـــق صرافـــی هـــا و دالل هـــای نامعتبـــر 
کـــه هزینـــه نقـــل و انتقـــال ســـنگین و احتمـــال حیـــف و میـــل وجـــوه را بـــه دنبـــال دارد. در ایـــن رابطـــه ضـــرورت  انجـــام میشـــود 
کننـــد و یـــا وجـــوه دولتـــی بلوکـــه شـــده دولـــت  کـــه نهادهـــای ذیربـــط ایـــران بـــرای جایگزینـــی ایـــن واســـطه هـــا چـــاره اندیشـــی  دارد 

کاهـــش دهـــد. کـــه بایـــد تمهیـــد شـــود بتوانـــد ابعـــاد ایـــن مشـــکل را  ایـــران در برخـــی کشـــورها بـــا ســـازکارهایی 

حمایـــت ســـتادهای ذیربـــط دولتـــی از شـــرکت هـــای مجـــری پـــروژه هـــای خدمـــات فنـــی و مهندســـی در کشـــورهای هـــدف در 
زمانـــی کـــه کارفرمایـــان خودســـرانه و خـــارج از تعهـــدات قـــراردادی پیمانـــکار، جریمـــه هـــای ســـنگینی را بـــه پیمانـــکار تحمیـــل و 
کـــه نیـــاز بـــه حضـــور نهادهـــای دولتـــی دارد. بـــه جـــد میتـــوان  یـــا گاهـــی اوقـــات پیمانـــکار را خلـــع یـــد مـــی کننـــد از مـــواردی اســـت 
گفـــت کـــه حمایتـــی کـــه نهادهـــای دولتـــی برخـــی از کشـــورهای صادرکننـــده خدمـــات فنـــی و مهندســـی ماننـــد ترکیـــه از بخـــش 

کنـــد در توســـعه خدمـــات فنـــی و مهندســـی ایـــن کشـــورها نقشـــی اساســـی داشـــته اســـت. خصوصـــی خـــود مـــی 

ـــی  ـــا هماهنگ ـــد ب ـــت و بای ـــت نیس ـــب دول ـــی، رقی ـــش خصوص ـــه بخ ک ـــد  ـــت را بپذیرن ـــن واقعی ـــد ای ـــی بای ـــای دولت نهاده
یکدیگـــر در فعالیتهـــای اقتصـــادی کشـــورهای هـــدف حضـــور یابنـــد . بصـــورت مکمـــل، یکدیگـــر را حمایـــت و کمـــک 
نماینـــد دولـــت میتوانـــد قـــدرت رقابتـــی شـــرکت هـــای ایرانـــی در مناقصـــات بیـــن المللـــی را بطـــرق مختلـــف و مشـــخصا 
برقـــراری مجـــدد جایـــزه صادراتـــی، تســـهیل صـــدور ضمانـــت نامـــه هـــای مختلـــف بـــه نـــام شـــرکت هـــای صادرکننـــده از 

کنـــد. کارمـــزد و ســـپرده اینگونـــه ضمانتنامـــه هـــا حمایـــت  کاهـــش  جملـــه 

در ســـالهای اخیـــر اکثـــر مناقصـــات بیـــن المللـــی در کشـــورهای عقـــب مانـــده و یـــا در حـــال توســـعه بصـــورتEPCF ) همـــراه 
بـــا فاینانـــس( برگـــزار میشـــود. در شـــرایط ســـخت تحریـــم و عـــدم تمایـــل موسســـات تامیـــن مالـــی بیـــن المللـــی) فاینانســـر 
کننـــده در  ـــع مهـــم و تعییـــن  ـــی از موان ـــرای حضـــور در چنیـــن مناقصات ـــی ب ـــا شـــرکتهای ایران ـــه همـــکاری مشـــترک ب هـــا( ب
کـــه دولـــت بـــا افزایـــش قـــدرت مالـــی ) افزایـــش  عـــدم امـــکان حضـــور شـــرکتهای ایرانـــی در مناقصـــات اســـت. جـــا دارد 
ســـرمایه ( بانکهـــای صادراتـــی ) بانـــک توســـعه صـــادرات( و یـــا صنـــدوق ضمانـــت صـــادرات  باعـــث شـــوداین موسســـات 

بعنـــوان فاینانســـر همـــراه شـــرکتهای ایرانـــی در مناقصـــات بیـــن المللـــی حضـــور یابنـــد.

کـــه تدریجـــًا درآمدهـــای نفتـــی و جایـــگاه نفـــت در تامیـــن انـــرژی بـــه دلیـــل پیشـــرفت دانـــش فنـــی و  دولـــت بایـــد توجـــه کنـــد 
جایگزینـــی انـــرژی هـــای نـــو کاهـــش خواهـــد یافـــت. در چنیـــن شـــرایطی صـــادرات تجهیـــزات، محصـــوالت و خدمـــات بـــا 
ارزش افـــزوده بـــاال و در قالـــب صـــادرات خدمـــات فنـــی و مهندســـی بـــا اولویـــت تریـــن جایگزیـــن درآمدهـــای نفتـــی اســـت 
کیفیـــت و رقابتـــی شـــدن محصـــوالت داخلـــی و توســـعه پایـــدار ناشـــی از  کـــه منتـــج بـــه افزایـــش تولیـــد و اشـــتغال، بهبـــود 

درآمدهـــای غیرنفتـــی حاصـــل ایـــن تغییـــر نگـــرش دولـــت خواهـــد بـــود.

کننـــده در رشـــد صـــادرات خدمـــات فنـــی و مهندســـی داشـــته  بانـــک هـــا و نهادهـــای صادراتـــی میتواننـــد نقـــش تعییـــن 
کـــه ضـــرورت دارد بانـــک  باشـــند، اولیـــن مرحلـــه بـــرای حضـــور در مناقصـــات، اخـــذ ضمانـــت شـــرکت در مناقصـــه اســـت 
کـــه شـــرکتهای صادراتـــی بـــه دلیـــل چـــک برگشـــتی و یـــا  مرکـــزی تمهیداتـــی فراهـــم آورد و راهکارهایـــی طراحـــی شـــود 
تســـهیات اســـتمهال نشـــده) علیرغـــم حقانیـــت بانـــک در ایـــن مـــوارد(  از اخـــذ ضمانـــت شـــرکت در مناقصـــات جـــا 
کـــم بـــر بـــازار کســـب وکار کمتـــر شـــرکت و موسســـه ای را میتـــوان ســـراغ گرفـــت کـــه مشـــکات  نماننـــد. در شـــرایط جـــاری حا
بانکـــی شـــبیه چـــک برگشـــتی نداشـــته باشـــد و در صورتیکـــه راهـــکاری بـــرای رفـــع ایـــن مانـــع در صـــدور ضمانـــت هـــا 

کـــم  تشـــدید خواهـــد شـــد.    اندیشـــیده نشـــود، حضـــور شـــرکتها در مناقصـــات بیـــن المللـــی کمرنـــگ و رکـــود حا

حضـــور نماینـــدگان شـــرکت هـــای صادراتـــی در اعـــزام هیـــات هـــای اقتصـــادی بـــه کشـــورهای مختلـــف میتوانـــد 
کنـــد. ضـــرورت دارد نهادهـــای  کار خـــارج آشـــنا  کارآفرینـــان، تولیدکننـــدگان و صادرکننـــدگان را بـــه دنیـــای کســـب و 
ذیربـــط دولتـــی، هماهنگـــی و اطـــاع رســـانی الزم را از مســـیر تشـــکل هـــای صادراتـــی بـــرای حضـــور شـــرکت هـــای ایرانـــی 

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

کــرده اســت. ســندیکای صنعــت بــرق ایــران تبدیــل 

نگاهی ویژه 
به دستاوردهای سندیکا 
در حوزه تامین اجتماعی

پیش  گامی به 
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فعـــاالن صنعـــت بـــرق در کنـــار چالـــش هـــای پرتعـــداد ناشـــی از ســـاختارهای اقتصـــادی 
کار  کـــم بـــر فضـــای کســـب و  و حقوقـــی صنعـــت بـــرق، بـــا مشـــکات عمومـــی حا
گریبـــان هســـتند. شـــرکت هـــای ســـازنده، پیمانـــکار، مشـــاور و  کشـــور هـــم دســـت بـــه 
تامین کننـــده ایـــن صنعـــت هـــم ماننـــد فعـــاالن ســـایر بخش هـــای اقتصـــادی کشـــور، 
ـــا مشـــکات  در حـــوزه بیمـــه تامیـــن اجتماعـــی، مالیـــات، گمـــرک و سیســـتم بانکـــی ب
کان  کـــه عمدتـــا برآمـــده از رویکردهـــای سیاســـت هـــای  عدیـــده ای مواجهنـــد 

اقتصـــادی اســـت. 
کـــه در طـــول دو ســـال اخیـــر بـــه صـــورت جـــدی از ســـوی  در ایـــن میـــان یکـــی از مســـائلی 
ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران پیگیـــری شـــد و تـــا انـــدازه ای بـــه نتیجـــه رســـید، مســـاله 
گاهـــا مبهـــم ســـازمان  ـــا بخشـــنامه هـــای متعـــدد و  شـــرکت هـــای فعـــال ایـــن صنعـــت ب
ــرح و  ــه طـ کـ ــدام  ــن اقـ ــود. ایـ ــی بـ ــای پیمانـ ــوص قراردادهـ ــی در خصـ ــن اجتماعـ تامیـ
ـــکاران،  ـــروه ارتقـــاء پیمان کارگ ـــا 139۶ در  بررســـی ابتدایـــی آن طـــی ســـال هـــای 1393 ت
کارفرمایـــان شـــرکت توانیـــر و بـــا دبیـــری بـــرق منطقـــه ای اصفهـــان آغـــاز شـــده  مشـــاوران و 
کار  ـــاق تهـــران، در دســـتور  ـــه صـــورت جـــدی در مـــاه هـــای پایانـــی ســـال 9۷ در ات ـــود، ب ب

گرفـــت.  قـــرار 
اتـــاق بازرگانـــی، صنایـــع، معـــادن و کشـــاورزی تهـــران در مســـیر پیگیـــری موضـــوع حـــل 
مســـاله حـــق بیمـــه پیمـــان هـــای قـــراردادی از دوم بهمـــن مـــاه 139۷ بـــا مشـــارکت 
کارفرمایـــی بررســـی مشـــکات و تدویـــن  تعـــدادی از تشـــکل هـــای فعـــال حـــوزه 

ــرد.  کـ ــاز  ــا را آغـ ــان هـ ــوزه پیمـ ــای حـ ــنامه هـ ــرای بخشـ ــی بـ ــای عملیاتـ راهکارهـ
پـــس از آن اولیـــن نشســـت مشـــترک نماینـــدگان بخـــش خصوصـــی بـــا تامیـــن اجتماعـــی 
ــال  ــاه سـ ــن مـ ــا بهمـ ــات تـ ــن جلسـ ــد. ایـ ــزار شـ ــاه 98 برگـ ــه اول اردیبهشـــت مـ در نیمـ
جـــاری ادامـــه یافـــت و در نهایـــت بـــه یکپارچـــه ســـازی و اصـــاح بخشـــنامه هـــای 
ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی و تدویـــن بخشـــنامه تلخیـــص و تنقیـــح منجـــر شـــد. در ایـــن 
مســـیر البتـــه توانیـــر هـــم بـــه نمایندگـــی از شـــرکت هـــای کارفرمایـــی مشـــارکت ارزشـــمندی 
بـــا تامیـــن اجتماعـــی و ســـندیکا داشـــت. ایـــده مشـــارکت توانیـــر اوایـــل خـــرداد 98 توســـط 
مدیـــرکل دفتـــر بررســـی های فنـــی بازرگانـــی، قراردادهـــا و پشـــتیبانی توانیـــر مطـــرح و 

حضـــور ایـــن ارگان از اواســـط همیـــن مـــاه در جلســـات و پیگیری هـــا قطعـــی شـــد. 
در نهایـــت اولیـــن جلســـه بخشـــنامه تنقیـــح و تلخیـــص شـــهریور مـــاه ســـال جـــاری 
برگـــزار و تـــا روزهـــای پایانـــی ســـال نســـخه نهایـــی بـــه تاییـــد طرفیـــن رســـید. مســـاله بســـیار 
ـــه پیگیـــری هـــای ســـندیکا در حـــوزه تامیـــن اجتماعـــی  کـــه در تجرب کلیـــدی و مثبتـــی 
ــازمان تامیـــن اجتماعـــی در یـــک فضـــای  کـــه سـ کلیـــدی دارد ایـــن اســـت  اهمیتـــی 
ــرد و در نهایـــت  کـ ــم  ــی را فراهـ ــا بخـــش خصوصـ ــل بـ ــو و تعامـ ــکان گفتگـ ــاعد امـ مسـ
دو طـــرف در ســـاختاری تعریـــف شـــده و عقایـــی بـــه یـــک درک مناســـب از شـــرایط 
ــاله،  ــات دو سـ ــن اقدامـ ــش از ایـ ــا پیـ ــه تـ کـ ــت  ــن اسـ ــت ایـ ــیدند. واقعیـ ــر رسـ یکدیگـ
کیفیـــت و تاثیرگـــذاری بـــا بخـــش خصوصـــی نداشـــت. بـــه  ســـازمان تعاملـــی بـــا ایـــن 
عـــاوه در قالـــب همیـــن تعامـــل ســـازنده هـــم بخشـــنامه جدیـــد بـــه جـــای اینکـــه بـــه یـــک 
ابهـــام تـــازه در قراردادهـــا تبدیـــل شـــود، زمینـــه را بـــرای شـــفاف شـــدن و تثبیـــت ضرایـــب 
ـــوان از  ـــد نمـــی ت ـــدون تردی کنـــد. البتـــه ب ـــراردادی فراهـــم مـــی  حـــق بیمـــه پیمـــان هـــای ق
گرفتـــه،  کـــه ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی در نظـــر  کـــه ضرایبـــی  ایـــن مســـاله چشـــم پوشـــید 
ـــه افزایـــش قیمـــت تمـــام شـــده  ـــر اســـت و ایـــن امـــر ب ـــه ســـطح معقـــول آن، باالت نســـبت ب

ـــد. ـــد ش ـــر خواه ـــرق منج ـــه ب ـــط از جمل ـــع مرتب ـــات صنای کاال و خدم
ـــکاری  ـــل و هم ـــکل تعام ـــت، ش ـــر دور داش ـــد از نظ ـــه نبای ک ـــری  ـــم دیگ ـــیار مه ـــه بس نکت
تشـــکل هـــای مختلـــف بخـــش خصوصـــی بـــرای بـــه نتیجـــه رســـاندن موضـــوع 
بخشـــنامه تلخیـــص و تنقیـــح و اتحـــاد ایجـــاد شـــده در بیـــن آنهـــا بـــود. در حقیقـــت 
ـــرات  ـــع نظ ـــا تجمی ـــف ب ـــع مختل ـــاف و صنای ـــی از اصن ـــه نمایندگ ـــکل ب ـــش از ۵ تش بی

و مدیریـــت تضـــارب آراء توانســـتند بـــا یـــک نظـــر واحـــد، منافـــع کان همـــه ایـــن بخـــش 
کننـــد.  نتیجـــه ایـــن رویکـــرد، حـــذف بخشـــنامه هـــای متعـــدد  هـــا را بـــه درســـتی تامیـــن 
کلیـــات آن مـــورد تاییـــد  کـــه  کـــردن آنهـــا بـــر روی یـــک بخشـــنامه واحـــد اســـت  و متمرکـــز 

بخـــش خصوصـــی اســـت. 
ـــی بهمـــن مـــاه طـــی  ـــه تازگـــی و در روزهـــای پایان ـــر نیـــرو هـــم ب البتـــه رضـــا اردکانیـــان، وزی
کار و رفـــاه اجتماعـــی، ضمـــن اشـــاره بـــه  نامـــه ای بـــه دکتـــر شـــریعتمداری، وزیـــر تعـــاون، 
ضـــرورت بازنگـــری ضوابـــط بیمـــه پیمانـــکاری صنعـــت بـــرق و رفـــع برخـــی از ابهامـــات 
منـــدرج در بخشـــنامه شـــماره 14/۵ درآمـــد مـــورخ 1383/11/18 ســـازمان تامیـــن 
کـــرده بـــود: »بـــا توجـــه بـــه ضـــرورت بازنگـــری ایـــن بخشـــنامه، تعییـــن  اجتماعـــی، عنـــوان 
راهکارهـــای بهبـــود آنهـــا در قالـــب جلســـات مشـــترک کارشناســـی بـــا همـــکاران ســـازمان 
ـــع، معـــادن و کشـــاورزی تهـــران، ســـندیکای  ـــاق بازرگانـــی، صنای تامیـــن اجتماعـــی، ات
صنعـــت بـــرق و شـــرکت توانیـــر، صـــورت پذیرفـــت، لیکـــن پـــس از پایـــان جلســـات فـــوق، 
کاران بـــدون لحـــاظ  پیـــش نویـــس بخشـــنامه تنقیـــح و تلخیـــص حـــق بیمـــه مقاطعـــه 

گردیـــد.«  نظـــر نماینـــدگان صنعـــت بـــرق تدویـــن 
وزیـــر نیـــرو در بخـــش دیگـــری از ایـــن نامـــه کـــه رونوشـــت آن بـــرای رییـــس ســـازمان برنامـــه و 
کـــرده بـــود: »در ایـــن  کیـــد  بودجـــه و معـــاون حقوقـــی رییـــس جمهـــور هـــم ارســـال شـــده، تا
خصـــوص بازنگـــری و یکســـان ســـازی ضوابـــط بیمـــه قراردادهای عمرانـــی و  غیرعمرانی 
 EPC صنعـــت بـــرق، بـــا اعمـــال ضرایـــب مشـــخص بـــه بخـــش اجرایـــی قراردادهـــای
کارســـنجی  و PC )شـــامل طراحـــی، اجـــرا، نصـــب، آزمـــون و حمـــل( بـــر اســـاس آنالیـــز 
کیـــد  فهـــارس بهـــای پایـــه رســـته نیـــرو اباغـــی ســـازمان برنامـــه و بودجـــه کشـــور مـــورد تا

اســـت.« 
کـــه  ـــود  ـــاه اجتماعـــی خواســـته ب کار و رف ـــر تعـــاون،  ـــان ایـــن نامـــه از وزی اردکانیـــان در پای
پیـــش از تصویـــب و ابـــاغ بخشـــنامه جدیـــد، هماهنگـــی هـــای الزم بـــه منظـــور بررســـی 

گیـــرد.  ـــا حضـــور نماینـــدگان مطلـــع وزارت نیـــرو صـــورت  مـــوارد فـــوق الذکـــر ب
نکتـــه بســـیار مهـــم در ایـــن نامـــه ایجـــاد حساســـیت در خصـــوص موضوعـــی اســـت 
کنـــد. ورود وزارت نیـــرو بـــرای  کـــه بیشـــترین آســـیب را بـــه بخـــش خصوصـــی وارد مـــی 
کارفرمایـــی صنعـــت بـــرق در بخشـــنامه تلخیـــص و تنقیـــح نـــه  اعمـــال نظـــر بخـــش 
تنهـــا بـــه تکمیـــل پروســـه مشـــارکت هـــا و اثربخشـــی هـــای تعامـــات مســـتمر منجـــر مـــی 
شـــود، بلکـــه مـــی توانـــد در قالـــب همیـــن اعمـــال نظرهـــا منافـــع کان صنعـــت بـــرق در 

کنـــد.  بخش هـــای دولتـــی و خصوصـــی را نیـــز تامیـــن 
تجربـــه ســـندیکا در خصـــوص یکپارچـــه ســـازی بخشـــنامه هـــای تامیـــن اجتماعـــی 
از دو جهـــت یـــک تجربـــه موفـــق و ارزشـــمند اســـت. از یـــک ســـو ایـــن اقـــدام در قالـــب 
مشـــارکتی بـــی نظیـــر در همـــه بخـــش هـــا اعـــم از تشـــکل هـــای بخـــش خصوصـــی، دولـــت 
گرفـــت و از ســـوی دیگـــر حاصـــل آن می توانـــد  و ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی شـــکل 
حداقـــل بخشـــی از باتکلیفـــی هـــا و  ابهامـــات در حـــوزه حـــق بیمـــه قراردادهـــا را رفـــع 
کـــرده و فضـــا را بـــرای فعالیـــت شـــرکت هـــای ســـازنده، پیمانـــکار و مشـــاور تـــا انـــدازه 
کنـــد. اگرچـــه وزارت نیـــرو خیلـــی دیـــر بـــه موضـــوع عکـــس العمـــل نشـــان  ای مســـاعدتر 
داد ولـــی امیـــدوار هســـتیم ورود وزارت نیـــرو بـــا همراهـــی ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی و در 
عمـــل پاســـخ داده شـــود. آنچـــه مســـلم اســـت بایســـتی وزیـــر محتـــرم نیـــرو شـــخصا ایـــن 
ـــد و  گـــذاری نمای کار و مدیرعامـــل ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی ریـــل  ـــر  ـــا وزی موضـــوع را ب
گـــردد و از ایـــن عـــدم توفیق،قطعـــا در ابتـــدا بخـــش  گرنـــه بعیـــد اســـت تغییـــری حاصـــل 
خصوصـــی و در ادامـــه دولـــت متضـــرر خواهـــد شـــد. بـــه عـــاوه ایـــن دســـتاورد زمانـــی 
کـــه شـــعب تامیـــن اجتماعـــی در اجـــرای درســـت و دقیـــق آن  موثـــر واقـــع خواهـــد شـــد 

ـــد. • ـــام ورزن اهتم

کاوی تجربه موفق  وا
بخش خصوصی 

و تامین اجتماعی

با شرط اجرای 
صحیح بخشنامه 

در شعب؛
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دسِت همکاری؛ 
مســـئله تعییـــن حـــق بیمـــه قرارداد هـــای مقاطعـــه کاری، تعـــدد بخشـــنامه های ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی در ایـــن حـــوزه و نیـــز 
ـــرق  ـــوان یکـــی از مهمتریـــن مشـــکالت فعـــاالن صنعـــت ب ـــه عن ســـاختار قابل تفســـیر و پرابهـــام ایـــن بخشـــنامه ها سال هاســـت ب

مطـــرح می شـــود. 
کار خـــود  بـــه همیـــن دلیـــل ســـندیکا پیگیـــری بـــرای یکپارچه ســـازی بخشـــنامه های ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی را در دســـتور 
ـــوزه  ـــکل های ح ـــی از تش ـــران و برخ ـــران و ته ـــی ای ـــای بازرگان ـــدی اتاق ه ـــارکت ج ـــکاری و مش ـــا هم ـــه ب ک ـــدام  ـــن اق ـــرار داد. ای ق
کـــه در مرحلـــه  احـــداث پیگیـــری شـــد، در نهایـــت بـــه تدویـــن بخشـــنامه تلخیـــص و تنقیـــح حـــق بیمـــه مقاطعـــه کاران منجـــر شـــد 

ـــرار دارد.  ـــالغ ق ـــدور و اب ص
ـــه نمایندگـــی از ایـــن  ـــه ب ک کل وصـــول حـــق بیمـــه ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی  »مقصـــود آرویـــش« معـــاون ســـابق پیمـــان اداره 
کـــرد و تـــالش بســـیاری  ســـازمان تـــا مراحـــل پایانـــی تدویـــن بخشـــنامه، بـــه شـــکلی تاثیرگـــذار بـــا بخـــش خصوصـــی همراهـــی 
ـــل بیـــن فعـــاالن اقتصـــادی و  ـــا ســـتبران، نبـــود درک متقاب گفتگـــوی اختصاصـــی ب را صـــرف تدویـــن ایـــن بخشـــنامه نمـــود، در 
کافـــی مقاطعـــه کاران از بخشـــنامه ها و دســـتورالعمل های اجرایـــی را بـــه عنـــوان  ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی و نیـــز عـــدم آشـــنایی 
ـــا ابـــالغ بخشـــنامه تلخیـــص و تنقیـــَح، بخـــش  ـــه ب ک ـــرده و اظهـــار امیـــدواری می کنـــد  ک ـــاد  اصلی تریـــن مشـــکالت ایـــن حـــوزه ی

گفتگـــو را می خوانیـــد:  ـــرق حـــل شـــود. حاصـــل ایـــن  ـــکاران صنعـــت ب قابـــل توجهـــی از مشـــکالت جـــاری پیمان
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

پیـرو مباحثـی کـه در جلسـات کارگـروه مشـترک بررسـی بخشـنامه اتخاذ گردید، مقرر شـد کـه بـرای قرارداد های 
گاز ایران، توانیر، برق منطقه ای، آب و فاضاب، مخابرات ایران و شرکت های تابعه  شرکت های ملی نفت و 
کـه بـا مقاطعـه کاران بصـورت PC / EPC منعقـد می شـود، نـرخ مقطـوع حـق بیمه در نظر گرفته شـود. با توجه به 
مذاکـرات صـورت گرفتـه پیشـنهاد اخـذ مصوبـه از مراجـع قانونـی مربوطـه به میزان ثابـت 4.۵ درصد نسـبت به 
ناخالص کارکرد از طرف سازمان تامین اجتماعی ارسال شد. استحضار دارید این پیشنهاد در راستای ماده 
41 قانـون تامیـن اجتماعـی صـورت گرفتـه اسـت و بـا توجه بـه نرخ حق بیمه موضـوع مـاده ۲8 در واقع تقریبًا 1۷ 
درصـد کارکـرد بـه صـورت مقطـوع به عنوان دسـتمزد کارکنـان قرارداد لحاظ شـده و 83 درصـد 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 رویه های فعلی مطابق بخشـنامه 

14.۵ بطور کامل تغییر پیدا کرده و کنار گذاشـته خواهد شـد.
با اباغ بخشنامه تلخیص و تنقیح، قطعا اعمال سلیقه ها ناشی از برداشت های متفاوت توسط کارشناسان 
ک محاسـبه حق بیمه و بر اسـاس موضوع  کاهـش خواهـد یافـت و بـه لحـاظ اینکـه ناخالـص کارکرد پیمان ما
و تعهـدات طرفیـن در قـرارداد ضریـب حـق بیمـه تعییـن خواهـد شـد، فرآینـد مربوطـه شـفاف شـده و صـدور 
مفاصاحسـاب نیـز کـه اخیـرًا توسـط سـازمان بـه صـورت مکانیـزه طراحـی شـده و صـادر می شـود 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 مقاطعه کاران، بخشنامه 14.۵ به طور کامل کنار گذاشته می شود. 
البته ضوابط اعام شده در حوزه پروژه های غیرعمرانی شرکت توانیر و برق های منطقه ای قابل اعمال هست 

و فعـاالن صنعـت بـرق مسـاله حـق بیمـه قرارداد هـای حـوزه توزیـع 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 14/۵ و دالیل عدم پذیرش گواهی های 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 بررسـی های صـورت گرفتـه و نیـز اخذ فهرسـت تجهیـزات برقـی از شـرکت توانیر، پیش 
نویـس بخشـنامه ای نیـز تهیـه و مشـکات ناشـی از عنـوان »کلیـد در دسـت« در بخشـنامه 14.۵ مرتفـع و بـرای 
قرارداد های حوزه توزیع نیز در چارچوب بخشنامه ای که در اسفند ماه سال 1380 اباغ شده بود با اصاحاتی 
راهکار مناسـبی ارایه شـد که بنظر من، چون که این بخشـنامه با مشـارکت همه طرف های ذی نفع تهیه شـده 
بود می توانست 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 می رسد موضوع 
کان نیاز به پیگیری از طریق سـندیکا وجود دارد.  قرارداد های شـرکت های توزیع در تنقیح لحاظ نشـده و کما

با توجه به اینکه برخی از تشکل های 
بخش خصوصی با راهبری اتاق 

بازرگانی تهران، موضوع تلخیص 
و تنقیح بخشنامه حق بیمه 

مقاطعه کاران را پیگیری کردند و در 
بخش اعظم این پیگیری ها، جنابعالی 

به عنوان یکی از نمایندگان سازمان 
همکاری قابل توجهی با بخش 

خصوصی داشتید، ابتدا این مساله را 
که این اقدام تا چه حد  کنیم  بررسی 
چالش ها و مشکالت فیمابین بخش 
خصوصی و سازمان تامین اجتماعی 

کارکنان  را در خصوص حق بیمه 
کرد؟ شاغل در قرارداد ها حل خواهد 

به نظر می رسد برداشت های 
سلیقه ای از بخشنامه 14.5 سازمان به 

عنوان یکی از مهمترین بخشنامه ها 
در حوزه قرارداد های صنعت برق، 

اصلی ترین چالش فعاالن این حوزه 
بوده است؟

معاون سابق پیمان اداره کل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعیمقصود آرویش

گفت وگوی اختصاصیگفت وگوی اختصاصی

تامین اجتماعی،  بخش خصوصی
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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 مسـاله ای که 
گاهی کامل  در خصوص مشـکات فیمابین سـازمان تامین اجتماعی مطرح اسـت، عدم اشـراف و آ
دو طـرف نسـبت بـه مسـائل همدیگـر اسـت. علی ایحال اکنـون هم الزامات قانونـی وجـود دارد که برای 
تدوین دستورالعمل های اجرایی نظرات تخصصی تشکل های صنف مربوطه حتما اخذ و از نظرات 
کارشناسی آنان استفاده شود و هم خوشبختانه این دیدگاه در مدیران و کارشناسان سازمان نیز وجود 
کـه صـادر می گـردد کامـل و جامـع باشـد و در اجـرا بـا مشـکل مواجـه نشـود و امیـد  دارد تـا بخشـنامه ای 

اسـت طرفیـن از ایـن فرصتـی کـه ایجـاد شـده بـه نحـو مطلـوب و سـازنده بهره مند شـوند. 

گایه ای که فعاالن اقتصادی همواره داشتند تعدد بخشنامه ها، دستورالعمل های اجرایی و رویه های 
داخلـی و عـدم اطـاع آنـان از مفـاد آن هـا بـود. فلـذا همـه آن هـا در قالـب بخشـنامه تلخیـص و تنقیـح 
کـه ابهـام  گـردآوری، اصـاح و جمـع بنـدی شـده اسـت و تـاش شـده در ایـن بخشـنامه همـه مـواردی 
کنیم و قطعا بعد از صدور در اختیار عموم  داشـته و در اجرا قابل تفسـیر بوده را احصا و شفاف سـازی 
قرار خواهد گرفت همچنانکه تمامی بخشـنامه هایی که قالب تنقیح صادر شـده جهت بهره برداری 

عمـوم در سـایت معاونـت بیمه ای سـازمان قرار داده شـده اسـت. 

بلـه متاسـفانه طـی چنـد سـال اخیـر ذیحسـابی ها بـه دلیـل کمبـود منابـع مالـی و علیرغـم اینکـه پـروژه 
کارکنـان خـود را نیـز  کارفرمـا نمـوده و لیسـت  بـه اتمـام رسـیده و پیمانـکار صـورت وضعیـت را تحویـل 
بـه سـازمان ارائـه داده، حـق بیمـه را برغـم اینکـه قسـمت عمـده آن مربـوط بـه دولـت اسـت پرداخـت 
نمی کنند و این مساله صدور مفاصا حساب برای پیمانکاران طرح های عمرانی را به تعویق انداخته 

و گاهـًا منجـر بـه جریمـه آنـان می شـد. 
البتـه توافقـی بیـن سـازمان و وزارت اقتصـاد صـورت گرفـت که به جای وجه نقد، سـازمان اسـناد خزانه 
اسـامی را بابـت حـق بیمـه طرح هـای عمرانـی قبـول کـرد؛ بنابرایـن عمـده مشـکل حـل و فصـل شـده و 
پیمانکاران فوق هم می توانند 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.

تشـکل ها بیشـترین نقـش را در حـل ایـن مشـکل دارنـد، چـرا کـه آن هـا بـه واسـطه دسترسـی گسـترده بـه 
کـه در اختیـار دارنـد، می تواننـد اطـاع رسـانی های مربـوط بـه  فعـاالن صنعتـی و همچنیـن ابزار هایـی 
گاهی بخشی باید  بخشنامه و ظرفیت ها و روش اجرایی آن را به اعضای خود انجام دهند. البته این آ
در سـطح کارشناسـان تامین اجتماعی هم به درسـتی انجام شـود، اما به هر حال آشـنایی پیمانکاران 
بـا ایـن بخشـنامه می توانـد بـرای آن هـا کارسـاز واقـع شـده و جلـوی هـر گونـه تفسـیر یـا اجـرای نادرسـت را 

بگیرد.•

نکتـه بسـیار مهمـی کـه در خصـوص پیشـنهاد ارائـه شـده وجـود دارد نـرخ مقطـوع حـق بیمـه هماننـد 
کاران بـرآورد دقیقـی از میـزان هزینـه حـق بیمـه  قرارداد هـای طرح هـای عمرانـی هسـت فلـذا مقاطعـه 
قرارداد هـای پیمانـکاری خـود دارنـد و بـرای نهایـی کـردن ایـن حـق بیمـه نیـازی بـه مراجعـه دائمـی بـه 
هیات هـای تشـخیص مطالبـات بـدوی و تجدیـد نظـر و در نهایـت دیـوان عدالـت اداری ندارنـد؛ 
کـه بـرای ایـن موضـوع می تـوان بـرای هـر دو طـرف قائـل شـد، تسـهیل و  بنابرایـن اصلی تریـن امتیـازی 
تسـریع ارتبـاط بیـن ذینفعـان در قالـب بخشـنامه ای شـفاف و غیرقابل تفسـیر و اعمال سـلیقه اسـت. 
پیـش از ایـن از مرحلـه تعییـن تـا پرداخـت حـق بیمـه پروسـه ای بـود کـه بـه دلیـل مراجعـات متعـدد بـه 
هیات هـای تشـخیص و دیـوان گا هـا تـا دو سـال هـم بـه طـول می انجامیـد. در ایـن مـدت نـه تنهـا پول 
پیمانـکار نـزد کارفرمـا باقـی می مانـد و گاهـی با مسـاله مسـدود شـدن حسـاب های بانکـی اش مواجه 
می شـد و سـازمان تامیـن اجتماعـی هـم نمی توانسـت در موعـد مقـرر درآمد هـای خـود را وصـول کنـد و 
بـه نوعـی بـرای هـر دو طـرف هزینه هایـی را تحمیـل می کـرد کـه مناسـب نیسـت و انتظـار داریم بـا اباغ 
بخشنامه، پیمانکاران بتوانند مفاصا حساب قرارداد های خود را حتی ظرف مدت یک هفته کاری 

اخـذ کـرده و مطالباتشـان را از کارفرمـا دریافـت کنند.

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 ۲8 قانون تامین اجتماعی نرخ حق 
بیمـه مشـخص شـده و در قبـال آن نیـز در مـاده 3 همـان 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 نمی شـود و یـا بـا شـرایط احـراز بـازی می شـود قطعـًا محاسـبات و معادالت بیمـه ای به 

هـم می خـورد و تامیـن منابـع برای پرداخت تعهدات قانونی با مشـکل مواجه می شـود. 
اسـتحضار داریـد، سـازمان تأمیـن اجتماعـی تحـت نظـر یـک شـورای عالـی بـا حضـور نماینـدگان 
کارفرما، کارگر، دولت و سازمان اداره می شد 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 مسـاله ای کـه حائز اهمیت اسـت این اسـت که سـازمان تامین اجتماعی 
بـا وجـود مطالبـات چنـد ده هـزار میلیارد تومانی از دولت و نیز تعهدات گسـترده ای که بدون پشـتوانه 
مالی مشـخصی ایجاد شـده، قادر نیسـت بدون حمایت و کمک دولت به این تعهدات عمل کند؛ 
لـذا بـه نظـر می رسـد 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. 

کیـد می کنـم کـه مبهـم و قابـل تفسـیر بـودن بخشـنامه های سـازمان هرگـز موضوعـی  پیـش از هـر چیـز تا
کـرده و یـا آن را یـک ابـزار مناسـب  کـه مدیـران تامیـن اجتماعـی در هـر سـطحی از آن اسـتقبال  نبـوده 
کـه حتـی در خصـوص بخشـنامه ای ماننـد  بـرای افزایـش سـطح درآمد هـا بداننـد. نکتـه اینجاسـت 
کار بـا  کـرده بـود هـم  کـه ابهامـات زیـادی داشـت و بـرای پیمانـکاران مشـکات جـدی ایجـاد   14/۵

مساله جدی که در خصوص سازمان 
مطرح می شود این است که تامین 

اجتماعی به دلیل تعهدات قابل 
توجهی که دولت و قوانین حمایتی 

اخیر برایش در حوزه های مختلف 
از جمله معافیت های حق بیمه، 

بازنشستگی های پیش از موعد و مشاغل 
سخت و زیان آور، سالمت و بیمه های 

کرده، این سازمان را به  بیکاری ایجاد 
مجموعه ای با تعهدات فراوان تبدیل 
کرده و همین مساله به سه راس اصلی 

این مجموعه یعنی خود سازمان، بیمه 
کرده است.  کارفرما آسیب وارد  شده و 
دیدگاه شما در این خصوص چیست؟

که سازمان تامین  چه اتفاقی رخ داد 
کره با بخش  اجتماعی را پای میز مذا

خصوصی و کارفرمایی کشاند؟ 

اجرایی شدن بخشنامه تلخیص و تنقیح 
حق بیمه مقاطعه کاران را تا چه حد 

در رفع مشکالت جاری پیمانکاران با 
سازمان تامین اجتماعی موثر می دانید؟

به نظر می رسد پیمانکاران در خصوص 
حق بیمه پروژه های عمرانی هم به 

دلیل بدعهدی کارفرمایانشان با مشکل 
مواجه شده اند. اینطور نیست؟ 

به این مساله اشاره کردید که بخشی 
از مشکالت شرکت ها با سازمان تامین 

گاهی آن ها نسبت  اجتماعی ناشی از ناآ
به بخشنامه ها و ظرفیت های قانونی آن 

است. این مساله از دیدگاه شما چطور 
قابل حل است؟

گفت وگوی اختصاصیگفت وگوی اختصاصی

افزایش حق بیمه قرارداد های 
پیمانی در قالب بخشنامه تلخیص 

و تنقیح آیا امتیازاتی هم برای بخش 
خصوصی دارد؟
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1 قدم هااای 
میزگردی تحلیلی درباره بلنــــــــــــــــد

چالش های تامین اجتماعی

میزگرد ویژهمیزگرد ویژه

بخشنامه ها و دستورالعمل های مبهم و غیرشفاف سازمان 
تامین اجتماعی در مسیر فعالیت بخش خصوصی چالش ها 
و مشکالت زیادی ایجاد کرده و حتی در برخی موارد منجر 

گذاری برخی بنگاه های اقتصادی شده  به تعطیلی و وا
است. بخش خصوصی طی چند سال اخیر با احصاء و 

شناسایی این چالش ها در صدد شفاف سازی و رفع این 
مشکالت بوده و در برخی موارد به نتایج خوبی هم رسیده 
است. نتایجی که حاصل همفکری، همکاری و هم صدایی 

بخش خصوصی است. نمونه این مورد بخشنامه تنقیح 
و تلخیص مقاطعه کاران است که اخیرا در روند بررسی 

اصالح شده و قرار است به زودی تصویب و ابالغ شود. در 
میزگردی که با حضوِر :

به تشریح روند بررسی چالش های بخش خصوصی با 
سازمان تامین اجتماعی و نتایج به دست آمده از جلسات 

برگزار شده و تاثیر آن بر فعالیت شرکت ها پرداخته ایم. 
مشروح این میزگرد را در ادامه می خوانید. 

»اصغر آهنی ها« نایب رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران،
 »محمد تکلی« کارشناس ارشد حقوقی سندیکای شرکت های ساختمانی ایران، 

»مسعود سعادتی« عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران و 
»مهدی مسائلی« عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران

ستبران: روند پیگیری های بخش خصوصی درباره بخشنامه های سازمان 
گرفته است؟ با نهایی  کار قرار  تامین اجتماعی از چه زمانی و چرا در دستور 

شدن اصالحات بخشنامه تنقیح و تلخیص مقاطعه کاران چه میزان از 
انتظارات بخش خصوصی برآورده می شود؟ 

پیگیـــری مشـــکات بخـــش خصوصـــی بـــا ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی بـــا هـــدف شفاف ســـازی 
ــون عالـــی  کانـ ــاون  ــران، اصنـــاف و تعـ ــای ایـ ــنامه ها و روشـــن شـــدن زوایـــای آن از ســـوی اتاق هـ بخشـ
ــا طـــرح  ــر بـ کارفرمایـــان و همچنیـــن نماینـــدگان تشـــکل های بخـــش خصوصـــی در چنـــد ســـال اخیـ
ـــا تامیـــن اجتماعـــی آغـــاز شـــده اســـت. تنقیـــح و تلخیـــص بخشـــنامه  مســـائل در جلســـات مشـــترک ب
کـــه اخیـــرا در حـــال نهایـــی شـــدن اســـت و بـــه زودی ابـــاغ خواهـــد شـــد، نتیجـــه  مقاطعـــه کاران 
کـــه در راســـتای یکپارچه ســـازی و شـــفافیت بخشـــنامه ها صـــورت  پیگیری هـــای مســـتمری اســـت 

ــه کاران نقـــش خواهـــد داشـــت.  ــا در حـــل مشـــکات مقاطعـ ــه و قطعـ گرفتـ
ـــا نماینـــدگان ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی بررســـی و بـــه  کـــه در جلســـات مشـــترک ب یکـــی از محورهایـــی 
ـــود. بررســـی ایـــن بخشـــنامه  نتیجـــه رســـید، تنقیـــح و تلخیـــص بخشـــنامه های 11 تامیـــن اجتماعـــی ب
از ســـال گذشـــته آغـــاز و تمـــام مـــوارد بخشـــنامه پـــس از جمع بنـــدی در یـــک بخشـــنامه تدویـــن شـــد. 
کـــه جامعـــه بزرگـــی از فعـــاالن  مـــورد دوم بررســـی بخشـــنامه های ســـری 14 تامیـــن اجتماعـــی بـــود 
کار دارنـــد. در بررســـی ایـــن بخشـــنامه هـــر ســـه اتـــاق ایـــران، تعـــاون و اصنـــاف،  اقتصـــادی بـــا آن ســـرو 
کارفرمایـــان ایـــران و نماینـــدگان تشـــکل ها بـــه صـــورت یـــک تشـــکل  کانـــون عالـــی انجمن هـــای صنفـــی 
ــع  ــای ذی نفـ ــه طرف هـ ــی از همـ ــان بخـــش خصوصـ ــی یـــک پارلمـ ــه نوعـ ــع بـ ــم، در واقـ ــد درآمدیـ واحـ
در بررســـی ایـــن بخشـــنامه نقـــش داشـــتند و موثـــر بودنـــد. تنقیـــح و تلخیـــص ایـــن بخشـــنامه یکـــی از 
کـــه در حـــال انجـــام اســـت. همـــه طرف هـــای حاضـــر و ذی نفـــع  کارهایـــی اســـت  موثرتریـــن و موفق تریـــن 
در بخشـــنامه بـــه صـــورت یـــک تیـــم واحـــد بـــر تمامـــی بندهـــای بخشـــنامه متمرکـــز شـــده و مـــوارد الزم 
کـــه بـــه  را از طریـــق اتـــاق ایـــران بـــه اطـــاع ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی رســـاندند. در آخریـــن جلســـه ای 
ـــورد  ـــد، ۲ م ـــورد آن تایی ـــه ۲۷ م ک ـــد  ـــرح ش ـــنامه مط ـــاره بخش ـــورد درب ـــود، 30 م ـــده ب ـــزار ش ـــور برگ ـــن منظ ای
ـــرخ ارز  ـــه محاســـبه ن ـــوط ب ـــورد مرب ـــن م ـــه ای ک گرفـــت  ـــرار  ـــورد محـــل اختـــاف ســـلیقه ق ـــک م اصـــاح و ی
ـــود و  ـــود ب ـــارکت در س ـــال مش ـــه دنب ـــی ب ـــن اجتماع ـــازمان تامی ـــورد س ـــن م ـــود. در ای ـــای ارزی ب در پروژه ه
ـــا داشـــتن دالیـــل  کردیـــم. تیـــم مـــا ب کـــرده و دالیـــل فنـــی و منطقـــی خـــود را اعـــام  طبیعتـــا مـــا مخالفـــت 
ـــا از طـــرف  ـــاق ایـــران تهیـــه و تدویـــن شـــد ت ـــه ات محکـــم عقب نشـــینی نکـــرد و نهایتـــا نامـــه ای خطـــاب ب
ریاســـت اتـــاق ایـــران و بـــه منظـــور اصـــاح، بـــرای رئیـــس ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی ارســـال شـــود. فـــارغ 
گـــره ای از مشـــکات  کـــه در تنقیـــح و تلخیـــص بخشـــنامه ها بـــه دســـت آمـــده و می توانـــد  از نتایجـــی 

اصغر آهنی ها
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کنـــد، دســـتاورد مهم تـــری حاصـــل شـــده و آن یکدســـتی و یکپارچگـــی  فعـــاالن بخـــش خصوصـــی را بـــاز 
تشـــکل های بخـــش خصوصـــی اســـت. نماینـــدگان اتاق هـــا و تشـــکل ها در ایـــن مســـیر هـــم راســـتا و 
کار بـــا ســـازمان  هماهنـــگ حرکـــت کردنـــد و مســـیر اختافـــی بـــاز نشـــد. ایـــن دســـتاورد در مراحـــل بعـــدی 

تامیـــن اجتماعـــی نیـــز ادامـــه خواهـــد داشـــت. 
کـــه از ِقبـــِل بخشـــنامه های ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی بـــرای  مـــا بـــه دنبـــال حـــل مشـــکاتی هســـتیم 
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــازمان ب ـــن س ـــرج ای ـــل و خ ـــه دخ ک ـــم  ـــد بدانی ـــا بای ـــت ام ـــده اس ـــاد ش ـــی ایج ـــش خصوص بخ
کـــرده، باهـــم همخوانـــی نـــدارد و در  کـــه دولـــت بـــرای بازنشســـتگان تعریـــف  سیاســـت های خاصـــی 
ـــی مـــا ایـــن راه  کار بســـیار دشـــواری اســـت. ول ـــه رســـیدن  ـــه توافـــق عادالن کـــردن و ب ایـــن شـــرایط مذاکـــره 
ــروز  ــه خواهیـــم داد. امـ ــادی ادامـ ــاالن اقتصـ ــا حـــذف موانـــع فعـ ــدا تـ ــه لطـــف خـ ــم و بـ کرده ایـ ــروع  را شـ
ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی بیـــش از 300 هـــزار میلیـــارد تومـــان از دولـــت طلـــب دارد و سیاســـت های 

کـــرده اســـت.  دولـــت ایـــن ســـازمان را بـــا چالش هـــای جـــدی مواجـــه 

تشـــکیل یـــک تیـــم قـــوی و منســـجم بـــرای بررســـی بخشـــنامه های ســـری 14 بـــا ســـازمان تامیـــن 
اجتماعـــی یکـــی از نقـــاط قـــوت اســـت. در مقابـــل در ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی نیـــز سیاســـت درهـــای 
ـــرای پاســـخگویی نبـــود.  کـــه در گذشـــته وجـــود نداشـــت و مکانیســـمی ب کـــم اســـت، سیاســـتی  ـــاز حا ب
کارشناســـی و اجراســـت. بـــا ریاســـت  مشـــکل ســـاختاری مـــا بـــا ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی در بدنـــه 
ـــه پاســـخگویی  آقـــای ســـاالری در ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی، مدیـــران ایـــن مجموعـــه امـــروز موظـــف ب
کـــه  هســـتند. در واقـــع هـــم تغییـــر مدیریـــت در ســـازمان و هـــم رویکـــرد بخـــش خصوصـــی باعـــث شـــده 
ـــترک در  ـــورت مش ـــه ص ـــکات ب ـــائل و مش ـــی مس ـــوده و بررس ـــتور ب ـــی در دس ـــرکای اجتماع ـــا ش ـــل ب تعام

ـــار آورد. ـــه ب ـــی ب ـــج مثبت ـــد و نتای ـــان باش جری
کمیـــت اســـت. در ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی  یکـــی از مشـــکات مـــا عـــدم همســـویی قوانیـــن و حا
ــز و چـــه در ســـطح شـــعب هیـــچ همســـویی وجـــود نـــدارد و همیشـــه بـــه صـــورت  چـــه در ســـطح مرکـ
جزیـــره ای عمـــل شـــده اســـت. همـــکاری بـــا ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی در مـــورد بخشـــنامه ها از دو 
ـــوده  ـــر ایـــن ب ـــا از همـــان روز اول ب کیـــد م گام هایـــی برداشـــته شـــده اســـت. تا ســـال پیـــش شـــروع شـــده و 
کـــه حرف هـــا بایـــد بـــه عمـــل تبدیـــل شـــوند وگرنـــه نتیجـــه ای حاصـــل نخواهـــد شـــد. مســـئولیتی  اســـت 
کمیتـــی اســـت و ایـــن ســـازمان  کـــه بـــر دوش ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی نهـــاده شـــده یـــک مســـئولیت حا
کـــه پذیرفتـــه، باشـــد. ایـــن مســـئولیت مربـــوط بـــه امـــروز و امســـال نیســـت  بایـــد پاســـخگوی مســـئولیتی 

بلکـــه تمـــام ادوار  را شـــامل می شـــود. متاســـفانه امـــروز دخـــل و خـــرج تامیـــن اجتماعـــی نمی خوانـــد و ایـــن 
ـــه شـــرکای اجتماعـــی خـــود فشـــار  ـــه ب ک ـــور اســـت  ـــد، مجب ـــرای اینکـــه از عهـــده مســـئولیتش برآی ســـازمان ب
 آورد. بیـــش از 80 درصـــد درآمـــد ســـازمان ناشـــی از لیســـت های فعـــاالن کســـب وکار و حـــدود ۲0 درصـــد آن 
کـــه بـــا ایـــن حســـاب  از درآمدهـــای ســـازمان از محـــل قراردادهاســـت. حـــال بایـــد بـــه ایـــن ســـوال پاســـخ داد 
چـــرا در بخـــش قراردادهـــا بـــا ایـــن حجـــم از مشـــکات روبـــرو هســـتیم؟ بخشـــی از ایـــن مشـــکات ناشـــی از 
کـــه دســـتگاه های اجرایـــی بـــه مـــا تحمیـــل می کننـــد و تـــا بـــه امـــروز وزارت  قراردادهـــای مســـمومی اســـت 
کار نداشـــته اســـت. طبـــق پیشـــنهادات مطـــرح  نیـــرو بـــرای ایـــن مســـئله هیـــچ جلســـه و نشســـتی بـــا وزارت 
گرفتـــه، ضریـــب مقطـــوع  ـــرار  کـــه مـــورد تاییـــد بخـــش خصوصـــی و ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی هـــم ق شـــده 
قراردادهـــای خریـــد و فـــروش حـــدود 1.۵ درصـــد و ضریـــب مقطـــوع قراردادهـــای PC و EPC غیرعمرانـــی بـــا 
ســـهم حداقلـــی ۶0 درصـــدی تجهیـــزات )کـــه بـــه عهـــده و هزینـــه پیمانـــکار هســـتند( معـــادل 4.۵ درصـــد بـــه 
عـــاوه بیمـــه بیـــکاری )جمعـــا ۵.۲ درصـــد( تعییـــن شـــدند، ایـــن دو ضریـــب پـــس از ابـــاغ ســـازمان اجرایـــی 
ـــه تفاهـــم نرســـیده اند و  ـــا ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی ب ـــا ب ـــا امـــروز دســـتگاه های اجرایـــی م خواهنـــد شـــد. ت
یـــا اگـــر تفاهمـــی بـــوده  مثـــل بخشـــنامه 14/۵ تفســـیر پذیـــر شـــده اســـت و ایـــن تفســـیر پذیـــری مـــا را بـــه جایـــی 
کـــه طـــرح استانداردســـازی را روی میـــز بگذاریـــم. امـــروز فلســـفه شـــابلون بیمـــه صنعـــت بـــرق هـــم در  رســـانده 

کنیـــم.  گرفتـــه و هـــم بـــه نوعـــی توانســـتیم آن را در تامیـــن اجتماعـــی نهادینـــه  ذهـــن توانیـــر شـــکل 
کـــه در بخشـــنامه تنقیـــح و تلخیـــص مقاطعـــه کاران بـــه دســـت آمـــده،  یکـــی دیگـــر از دســـتاوردهای مهمـــی 
ـــی  ـــون عال کان ـــران، تعـــاون، اصنـــاف،  کـــه نماینـــدگان اتاق هـــای ای ـــه اســـت  تشـــکیل کمیتـــه وحـــدت روی
کارفرمایـــی و تشـــکل مربوطـــه )بـــا توجـــه بـــه موضـــوع مـــورد بحـــث( در ایـــن کمیتـــه حضـــور دارنـــد. مـــا امـــروز 
یـــک کرســـی درســـت کردیـــم تـــا اگـــر در بخشـــنامه جدیـــد اختافـــی حاصـــل شـــد، بخـــش خصوصـــی بتوانـــد 
نظـــرات و پیشـــنهادات خـــود را ارائـــه دهـــد. هـــر چنـــد ایـــن بخشـــنامه بـــه نتایجـــی رســـیده امـــا داســـتان مـــا 
کـــه ابهاماتـــی باقـــی اســـت و مـــا مســـیر خـــود را بـــرای  بـــا تامیـــن اجتماعـــی بـــه پایـــان نرســـیده اســـت چـــرا 

ــم.  ــه می دهیـ ــازی ادامـ شفاف سـ

مـــا بـــرای حـــل مشـــکات خـــود راه دیگـــری جـــز مذاکـــره و توافـــق نداریـــم، بـــرای ایـــن مذاکـــره نیـــز بایـــد اصولـــی 
کـــرد، ایـــن معیارهـــا وقتـــی قابـــل دفـــاع باشـــد  کـــه بتـــوان از آن دفـــاع  تعریـــف شـــود و معیارهایـــی تعییـــن شـــود 
کـــه چنیـــن  قابلیـــت اجرایـــی بیشـــتری پیـــدا می کنـــد. توافـــق بیـــن طرفیـــن نبایـــد بـــر مبنـــای زور باشـــد چـــرا 
ـــن  ـــا راه ممک ـــنامه ها تنه ـــازی بخش ـــاح و یکپارچه س ـــرای اص ـــده ب ـــی ش ـــیر ط ـــت. مس ـــدار نیس ـــی پای توافق
بـــوده اســـت. رابطـــه بیـــن تامیـــن اجتماعـــی و فعـــاالن بخـــش خصوصـــی یـــک رابطـــه دو طرفـــه اســـت، 
تامیـــن اجتماعـــی بـــه درآمـــد ناشـــی از فعالیـــت بخـــش خصوصـــی نیـــاز دارنـــد و بخـــش خصوصـــی نیـــز بـــرای 

ستبران: بخشنامه های سری 14 چه مشکالتی برای پیمانکاران ایجاد 2
کرده اند؟ سندیکای صنعت برق ایران که در جلسات بررسی بخشنامه های 

کنون چه اقداماتی انجام داده است؟  مذکور مشارکت داشته، تا

ستبران: به نظر شما مسیر طی شده بین بخش خصوصی و 
سازمان تامین اجتماعی در بررسی بخشنامه ها تا چه حد موثر و 
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ـــه  ـــوان ایـــن ب ـــذا نمی ت ـــا ایـــن ســـازمان در تعامـــل باشـــد ل ـــد ب حمایـــت از نیـــروی انســـانی و آینـــده آنهـــا بای
کار  ـــت از نیـــروی  ـــر صیان ـــز ب ـــد متمرک گرفـــت. تامیـــن اجتماعـــی بای ـــده  ـــه را نادی هـــم پیوســـتگی دو طرف
گـــر تامیـــن اجتماعـــی وقـــت خـــود را صـــرف  باشـــد و ایـــن صیانـــت بایـــد متمرکـــز بـــر مبنـــای مـــزد باشـــد. ا
کار اصلـــی  کنـــد، از  مســـائل دیگـــری ماننـــد منابـــع و درآمـــد شـــرکت ها )کـــه ذاتـــا وظیفـــه دارایـــی اســـت( 
ـــا ایـــن  ـــر مـــزد اســـت برگـــردد و ب کـــه تمرکـــز ب ـــاز می مانـــد. تامیـــن اجتماعـــی بایـــد بـــه جایـــگاه خـــود  خـــود ب
تمرکـــز بســـیاری از مشـــکات حـــل خواهـــد شـــد. رویه هـــا، بخشـــنامه ها و دســـتورالعمل های اباغـــی از 
ـــد شـــفاف باشـــد، ایـــن شـــفافیت باعـــث می شـــود هـــر شـــرکتی از  ســـوی ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی بای
کـــه از  اول قـــرارداد تکلیـــف و وظیفـــه خـــود را در برابـــر تامیـــن اجتماعـــی بدانـــد. همیـــن شـــفافیت اســـت 
کـــرد امـــا وقتـــی رویه هـــا یکســـان نباشـــد و قابـــل تفســـیر باشـــد عـــده ای ممکـــن  فســـاد جلوگیـــری خواهـــد 

کننـــد و مشـــکل از همیـــن جـــا آغـــاز می شـــود.  اســـت سوءاســـتفاده 
ـــه  ـــازمان ب ـــن س ـــت. ای ـــع اس ـــه مناب ـــوط ب ـــی، مرب ـــن اجتماع ـــازمان تامی ـــا س ـــا ب ـــی م ـــائل اصل ـــی از مس یک
کـــه مشـــکل ایـــن  ــرار می دهـــد در حالـــی  ــار قـ بهانـــه کمبـــود منابـــع، فعـــاالن اقتصـــادی را تحـــت فشـ
ســـازمان کمبـــود منابـــع نیســـت، مدیریـــت منابـــع اســـت. در واقـــع ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی مدیریـــت 
منابـــع نـــدارد. از طرفـــی ســـازمان مذکـــور طلـــب چنـــد هـــزار میلیـــاردی از دولـــت دارد و از طـــرف دیگـــر 
بـــرای تامیـــن منابـــع بـــه فعـــال اقتصـــادی فشـــار بیـــاورد. مدیـــران ایـــن ســـازمان بـــه جـــای ایـــن فشـــار بایـــد 
کننـــد. وقتـــی 80 درصـــد درآمـــد ســـازمان از لیســـت ها تامیـــن می شـــود  ـــع تـــاش  ـــرای بازگردانـــدن مناب ب
کـــه ایـــن  یعنـــی نقـــش فعـــاالن اقتصـــادی در تامیـــن درآمـــد ایـــن ســـازمان بســـیار پـــر رنـــگ اســـت. زمانـــی 
کارگـــران، هزینـــه  ســـازمان شـــرکت ها را تحـــت فشـــار قـــرار دهـــد، حتـــی تعطیلـــی یـــک شـــرکت و بیـــکاری 
کنـــار  و بـــار اضافـــی بـــر دوش ســـازمان تحمیـــل می کنـــد. ســـازمان نبایـــد مـــا را رقیـــب خـــود بدانـــد، مـــا در 
کار بیشـــتر، منابـــع درآمـــدی بیشـــتری هـــم بـــرای  کنـــار جـــذب نیـــروی  هـــم هســـتیم. ایجـــاد اشـــتغال در 
کـــرد. لـــذا رویه هـــا و دســـتورالعمل ها بایـــد منطبـــق بـــر یـــک منطـــق روشـــن و  ســـازمان ایجـــاد خواهـــد 
شـــفاف باشـــد. اگـــر همـــه بندهـــای بخشـــنامه ها روشـــن باشـــد هیـــچ شـــرکتی در مســـیر فعالیـــت خـــود بـــه 
مشـــکل نخواهـــد خـــورد و نیـــازی بـــه صـــرف زمـــان بـــرای حـــل مســـئله و رســـیدگی نخواهـــد بـــود. راه حـــل 
کـــه بـــه جـــای اینکـــه هنـــگام بـــروز هـــر مشـــکل بـــه دنبـــال حـــل مـــوردی  همـــه ایـــن مشـــکات ایـــن اســـت 
کـــرده و راه حـــل پیـــدا کنیـــم تـــا از تکـــرار دوبـــاره مشـــکل جلوگیـــری  آن باشـــیم، مســـائل را ریشـــه ای بررســـی 

کـــرد.  کـــرده و از بـــروز بســـیاری از مســـائل جلوگیـــری خواهـــد  شـــود. شـــفافیت تکلیـــف همـــه را روشـــن 

کـــه مأموریـــت اصلـــی آن پوشـــش  صنـــدوق تأمیـــن اجتماعـــی یـــک صنـــدوق بیمه گـــر اجتماعـــی اســـت 
کارگـــران مـــزد و حقـــوق بگیـــر )بـــه صـــورت اجبـــاری( و صاحبـــان حـــرف و مشـــاغل آزاد )بـــه صـــورت 
اختیـــاری( اســـت امـــا بـــا توجـــه بـــه عـــدم تشـــکیل یـــک ســـازمان فراگیـــر مدنظـــر قانـــون اساســـی، امـــروز ســـازمان 
تامیـــن اجتماعـــی بـــا حـــدود 9 قانـــون حمایتـــی عهـــده دار اصـــل قانـــون اساســـی و پوشـــش دهنده آحـــاد مـــردم 
جامعـــه شـــده و بـــا حـــذف شـــورای عالـــی بـــه صـــورت هیـــات امنایـــی اداره می شـــود و تحـــت نظـــر دولـــت قـــرار 
کارفرمایـــی  کارگـــری و  گرفتـــه اســـت. ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی امـــروز مســـئولیت بزرگـــی دارد امـــا دو بخـــش 
کارفرمـــا 30 درصـــد حـــق بیمـــه پرداخـــت می کننـــد، بـــا ایـــن وضعیـــت  کارگـــر و  منابـــع آن را تامیـــن می کننـــد. 
منابـــع و مصـــارف ایـــن ســـازمان چنـــدان همخوانـــی نـــدارد و بـــا مدیریـــت ضعیـــف و عـــدم چابکـــی سیســـتم 
کـــه وجـــود دارد، بـــار ســـنگینی را بـــر دوش فعـــاالن اقتصـــادی بخـــش خصوصـــی قـــرار دادنـــد  اداری و اجرایـــی 

کـــه خـــود تامین کننـــده بخـــش عمـــده ای از منابـــع صنـــدوق اســـت.  
نظـــام تامیـــن اجتماعـــی در ایـــران نیازمنـــد اصاحـــات ســـاختاری و پارامتریـــک اســـت. در حـــوزه اصاحـــات 
ســـاختاری »احیـــای شـــورای عالـــی تامیـــن اجتماعـــی« خواســـته بخـــش خصوصـــی اســـت و ایـــن موضـــوع 
در کمیســـیون اجتماعـــی مجلـــس، شـــورای گفتگـــوی دولـــت و بخـــش خصوصـــی و تمامـــی جلســـات 
ـــا  ـــه نتیجـــه نرســـیده اســـت. ت ـــا موضـــوع مطـــرح شـــده  و طـــرح و الیحـــه هـــم آمـــاده شـــده امـــا هنـــوز ب مرتبـــط ب
ایـــن ســـاختار اصـــاح نشـــود، مشـــکات همچنـــان پابرجاســـت. بـــا حـــذف شـــورای عالـــی تامیـــن اجتماعـــی 
کار از دســـت بخـــش خصوصـــی در رفتـــه اســـت در حالـــی  و تعییـــن مدیرعامـــل ســـازمان توســـط دولـــت، 
ــور و نفـــوذ بخـــش خصوصـــی در  ــازمان اســـت. حضـ ــز یکـــی از شـــرکای اجتماعـــی سـ کـــه ایـــن بخـــش نیـ
قوانیـــن و بخشـــنامه های ســـازمان الزم اســـت لـــذا بهتـــر اســـت ســـازمان شـــرکای اجتماعـــی را هـــم بـــه بـــازی 
کنـــد. ایـــن تعامـــل دو ســـویه هـــم بـــه نفـــع بخـــش خصوصـــی اســـت و هـــم بـــاری  بگیـــرد و از آنهـــا نظرخواهـــی 
کاری از  کـــه تـــا مشـــکات موجـــود حـــل نشـــود، نـــه تنهـــا  از دوش ســـازمان برخواهـــد داشـــت. بایـــد بدانیـــم 
پیـــش نخواهـــد رفـــت بلکـــه مشـــکات جدیـــدی نیـــز اضافـــه خواهـــد شـــد. بســـیاری از مـــوارد بخشـــنامه های 
کـــردن ســـهم فعـــاالن  تامیـــن اجتماعـــی طبـــق کارشناســـی های انجـــام شـــده خـــاف قانـــون اســـت. بـــا اضافـــه 
ـــوع،  ـــن موض ـــان ده ای ـــن زی ـــه اولی ک ـــود  ـــیده می ش ـــن کش ـــی پایی ـــش خصوص ـــت بخ ـــره فعالی کرک ـــادی  اقتص

ـــه بیمـــه شـــده ای.  کارفرمایـــی وجـــود دارد و ن ـــه  کـــه دیگـــر ن خـــود تامیـــن اجتماعـــی اســـت چـــرا 
یکـــی دیگـــر از مشـــکات بخـــش خصوصـــی بـــا ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی عـــدم اجـــرای قانـــون و 
بخشنامه هاســـت. بـــه طـــور مثـــال آیین نامـــه نحـــوه تســـلیم صـــورت مـــزد، میـــزان و نحـــوه پرداخـــت حـــق 
کـــه اجـــرای آن بـــه درســـتی انجـــام  کارکنـــان شـــاغل در طرح هـــای عمرانـــی یکـــی از مـــواردی اســـت  بیمـــه 
کنـــد و  کارفرمـــای اصلـــی اســـت و بایـــد پرداخـــت  نمی شـــود در صورتیکـــه حـــق بیمـــه پیمـــان بـــر عهـــده 
اخـــذ مفاصاحســـاب هـــم بـــا پرداخـــت حـــق بیمـــه دیگـــر موضوعیتـــی نـــدارد. بـــا ایـــن حـــال هـــم از پیمانـــکار 
مفاصاحســـاب می خواهنـــد و هـــم حـــق بیمـــه مـــازاد بـــر ضریـــب پیمـــان و هـــم حـــق بیمـــه مشـــاغل ســـخت 
کردنـــد. یـــا مثـــا نحـــوه تعییـــن ضریـــب در قراردادهـــای  و زیـــان آور آن را بعـــد از ســـال ها تســـویه حســـاب 
کارشناســـان تامیـــن اجتماعـــی در خیلـــی از مـــوارد علیرغـــم صراحـــت بخشـــنامه،  کـــه  مشـــمول مـــاده 41 
ضرایـــب حداکثـــری تعییـــن و پیمانـــکار را بـــرای اعتـــراض بـــه هیات هـــا و دیـــوان عدالـــت اداری ارجـــاع و بـــا 

صـــرف هزینـــه و اتـــاف وقـــت در نهایـــت بـــه ضـــرر ســـازمان و بخـــش خصوصـــی اقـــدام می کننـــد. 
ـــه  گاهـــی و ب ـــه واحـــد در شـــعب تامیـــن اجتماعـــی، عـــدم شـــفافیت در برخـــورد ســـازمانی، عـــدم آ عـــدم روی
کـــه بـــرای بخـــش خصوصـــی  روز نبـــودن واحدهـــای اجرایـــی مختلـــف در شـــعب از دیگـــر مشـــکاتی اســـت 
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ـــای  ـــر مبن ـــازمان ب ـــنامه های س ـــه بخش ک ـــت  ـــن اس ـــا ای ـــم م ـــم و غ ـــه ه ـــت. هم ـــرده اس ک ـــاد  ـــی ایج چالش های
کـــم شـــد مشـــکل زیـــادی در رونـــد  روشـــن و شـــفافی تدویـــن و ابـــاغ شـــود، وقتـــی شـــفافیت بـــر بخشـــنامه ها حا
کار پیـــش نخواهـــد آمـــد و زوایـــای بخشـــنامه بـــرای طرفیـــن واضـــح و مبرهـــن خواهـــد بـــود. ســـازمان تامیـــن 
گـــر ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی  اجتماعـــی بایـــد عـــدم اعتمـــاد بیـــن شـــرکای اجتماعـــی را از میـــان بـــردارد، ا
بخـــش خصوصـــی و شـــرکای اجتماعـــی را از خـــود بدانـــد و بخـــش خصوصـــی نیـــز همیـــن رویکـــرد را داشـــته 
باشـــد، نـــگاه مثبتـــی شـــکل خواهـــد گرفـــت و ایـــن نـــگاه مثبـــت باعـــث افزایـــش تفاهـــم بیـــن آنهـــا خواهـــد شـــد. 
دخالـــت دادن شـــرکای اجتماعـــی در بخشـــنامه ها و دریافـــت نظـــرات آنهـــا کمـــک بزرگـــی بـــه رفـــع مشـــکات 
کـــرد. بخـــش خصوصـــی خواســـته غیرمنطقـــی و غیرمعقولـــی از ســـازمان نـــدارد و در راســـتای منافـــع  خواهـــد 

همـــه تـــاش می کنـــد. 

ـــه  کـــه هیـــچ بخشـــی وظیفـــه خـــود را ب کـــه در کشـــور مـــا وجـــود دارد ایـــن اســـت  یکـــی از مشـــکات عمـــده ای 
کار مجلـــس شـــورای  کارشناســـی نمی کنـــد.  درســـتی انجـــام نمی دهـــد و مســـائل مرتبـــط بـــا حـــوزه خـــود را 
گـــر فراینـــد قانون گـــذاری در ایـــن قـــوه درســـت انجـــام نشـــود  اســـامی قانون گـــذاری و ریل گـــذاری اســـت، ا
گـــر در مرحلـــه اجـــرا هـــم  کـــرد. ا کارآمـــدی الزم را نخواهـــد داشـــت و چالش هایـــی ایجـــاد خواهـــد  قطعـــا 
شـــفافیت و درســـتی نباشـــد، بـــاز مشـــکاتی بـــه وجـــود خواهـــد آمـــد. در رابطـــه بـــا ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی 
اگـــر شـــورای عالـــی تامیـــن اجتماعـــی احیـــا شـــود و شـــرکای اجتماعـــی هـــم در امـــور دخیـــل باشـــند، می تـــوان بـــه 
رفـــع مشـــکات امیـــدوار بـــود. مـــا نیـــز بـــه عنـــوان پارلمـــان بخـــش خصوصـــی پیگیـــر ایـــرادات بخشـــنامه های 
کنـــار گذاشـــته و بـــا رویکـــردی  ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی بـــوده و هســـتیم و در ایـــن مســـیر نـــگاه تـــک بعـــدی را 
همـــه جانبـــه مســـائل را دنبـــال می کنیـــم. اگـــر بخواهیـــم موضـــوع را نـــگاه تـــک بعـــدی جلـــو ببریـــم یقینـــا بایـــی 

ـــر ســـر ســـازمان آمـــده اســـت. کـــه ب بـــه ســـرمان خواهـــد آمـــد 
کـــه در همـــه ایـــن مشـــکات فقـــط ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی مقصـــر نیســـت، مـــا هـــم  گفـــت  البتـــه بایـــد 
ــاغل ســـخت و  ــه مشـ ــوط بـ ــنامه مربـ ــر بخشـ ــرف دیگـ ــتیم. از طـ ــر هسـ ــدازه ای مقصـ ــا انـ ــام تـ ــای عـ ــه معنـ بـ
کـــه نتیجـــه سیاســـی بازی  ـــه  ـــرد. اجـــرای ایـــن مصوب ـــاراج ب ـــه ت ـــان آور، منابـــع ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی را ب زی
ــانده  ــه گل نشـ ــازمان را بـ ــوده و سـ ــتاندارهای بین المللـــی بـ ــارج از اسـ ــود، خـ برخـــی نماینـــدگان مجلـــس بـ
کارشناســـی نشـــده اســـت. در بســـیاری از مـــوارد دیگـــر  اســـت. در واقـــع ایـــن مشـــکل زاییـــده قانونگـــذاری 
بـــه خاطـــر مشـــخص نبـــودن زیرســـاخت ها، مجریـــان مقصـــر هســـتند و امـــوال ســـازمان را هـــدر داده انـــد. 
ـــور را  ـــتمزدی کش ـــاختار دس ـــم س ـــه زده و ه ـــی ضرب ـــن اجتماع ـــود تامی ـــه خ ـــم ب ـــب ه ـــاخت مناس ـــود زیرس نب
کـــه در پـــی قوانیـــن تدویـــن می شـــود اجحـــاف در  تحـــت تاثیـــر قـــرار می دهـــد. بعضـــی از بخشـــنامه هایی 
حـــق ســـازمان اســـت و بایـــد متناسب ســـازی شـــود. دولـــت نبایـــد بـــرای حمایـــت از آحـــاد جامعـــه، از تامیـــن 
کنـــد. ایـــن صنـــدوق متعلـــق بـــه عـــده ای خـــاص اســـت نـــه عـــام مـــردم، امـــا متاســـفانه  اجتماعـــی بهره بـــرداری 
کـــرده اســـت. تنقیـــح و  ترکیـــب دســـتوری ایـــن ســـازمان بـــه نفـــع دولـــت تغییـــر یافتـــه و مشـــکاتی را ایجـــاد 
کار تیمـــی و فنـــی مســـتمری انجـــام  کـــه اگـــر فعـــاالن اقتصـــادی  تلخیـــص بخشـــنامه مقاطعـــه کاران نشـــان داد 
کار را بـــا  کردیـــم و  گفتمـــان را ایجـــاد  دهنـــد، موفـــق خواهنـــد بـــود. مـــا در ایـــن بخشـــنامه زیرســـاخت های 
وحـــدت، همدلـــی و بـــدون منیـــت پیـــش بردیـــم. مـــا در ایـــن موضـــع بـــا طـــرح، پیشـــنهاد و برنامـــه وارد عمـــل 
گـــر منافـــذ  شـــدیم و دربـــاره ســـایر موضوعـــات هـــم بـــه همیـــن صـــورت و حتـــی قوی تـــر ادامـــه خواهیـــم داد. ا

سوءاســـتفاده را از ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی و برخـــی کارفرمایـــان بگیریـــم، یقینـــا شـــرایط بـــرای مـــا بهتـــر و راحت تـــر 
ـــود. ـــد ب خواه

ـــرای  ـــا ب کـــه منشـــاء بیشـــتر آن قوانیـــن اســـت. متاســـفانه م بیـــش از 3۵ درصـــد اقتصـــاد کشـــور زیرزمینـــی اســـت 
همـــه فعالیت هـــای اقتصـــادی کشـــور فقـــط یـــک پیمانـــه داریـــم و از بقـــال تـــا فوالدســـاز را بـــا همـــان پیمانـــه انـــدازه 
می کنیـــم. هزینـــه ارگان هـــای دولتـــی علیرغـــم دارا بـــودن پـــول نفـــت و مالیـــات ارزان تمـــام می شـــود امـــا درصـــد 
کـــه بخـــش دولتـــی و خصوصـــی پرداخـــت می کننـــد، یکســـان اســـت. پایـــه عمـــده  مالیـــات و حـــق بیمـــه ای 
قوانیـــن مـــا، بـــا توجـــه بـــه ســـاختار فکـــری و قدیمـــی، دالل محـــور و بازرگانـــی اســـت. تولیـــد در کشـــور مـــا بـــا وجـــود 
کارآفریـــن ارزشـــمند نشـــده اســـت، البتـــه در حـــرف و ظاهـــرا ارزش  نفـــت، هنـــوز ارزش نیســـت و تولیدکننـــده و 
ـــه اینکـــه نفـــت پاشـــنه آشـــیل اقتصـــاد کشـــور اســـت  ـــا توجـــه ب ـــد امـــا در عمـــل چنیـــن نیســـت. ب ـــه شـــمار می رون ب
کنـــد، امـــا بـــا قوانیـــن فعلـــی نمی توانیـــم بـــه  و نشـــان داده بخـــش تولیـــد غیرنفتـــی می توانـــد ارزش بســـیاری ایجـــاد 
ـــا توســـعه تکنولـــوژی  گریبـــان اســـت. ب ـــا قوانیـــن دســـت بـــه  نتیجـــه برســـیم. امـــروز بخـــش اعظـــم اقتصـــاد کشـــور ب
و فنـــاوری الزم اســـت قوانیـــن نیـــز بـــه روز شـــوند. بخـــش خصوصـــی بایـــد بـــرای بازنگـــری قوانیـــن مربـــوط بـــه خـــود، 
ـــوان  ـــا بت ـــم ت کنی ـــت  ـــش را تقوی ـــن بخ ـــکل های ای ـــد تش ـــور بای ـــن منظ ـــرای ای ـــد، ب ـــه ده ـــط را ارائ ـــنهادات مرتب پیش
شـــرایط بهتـــری را بـــرای فعـــاالن اقتصـــادی ایـــن بخـــش رقـــم زد. بـــه روزرســـانی و بازنگـــری در قوانیـــن بـــه نخبـــگان و 

ـــم.  کـــم نداری ـــراد در بخـــش خصوصـــی  کـــه از ایـــن اف ـــراد توانمنـــدی نیـــاز دارد  اف

کـــه در رونـــد بررســـی بخشـــنامه ها مهـــم بـــود، اشـــراف مـــا بـــه خـــود بخشـــنامه مقاطعـــه کاران و  یکـــی از نکاتـــی 
خواســـته  بخـــش خصوصـــی از ایـــن بخشـــنامه بـــود، مـــا در ایـــن مســـیر بخشـــنامه و طـــرف مقابـــل را بـــه خوبـــی 
می شـــناختیم. ایـــن بخشـــنامه هنـــوز ابـــاغ نشـــده اســـت امـــا بـــه زودی ابـــاغ می شـــود. ضریـــب قیـــد شـــده در 
ـــه مـــا تحمیـــل شـــده اســـت. اگـــر  ـــع ب ـــا احتســـاب بیمـــه بیـــکاری ۵.۲ درصـــد اســـت، در واق کـــه ب ایـــن بخشـــنامه 
بخشـــنامه 14/۵ اجرایـــی  می شـــد مـــا عمـــا در قراردادهـــا حـــدود دو درصـــد پرداخـــت می کردیـــم. شـــرکت توانیـــر 
کـــرده اســـت و ســـازمان مذکـــور  بـــرای بررســـی ایـــن موضـــوع حـــدودا 9 جلســـه بـــا ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی برگـــزار 
کـــه تحلیل هـــای ســـازمان برنامـــه را قبـــول نـــدارد. متاســـفانه ســـازمان برنامـــه و بودجـــه ورود درســـتی  کـــرده  اذعـــان 
کار می آمـــد،  گـــر وزارت نیـــرو در ایـــن مـــورد پـــای  بـــه موضـــوع نـــدارد و فقـــط در حـــال تولیـــد عـــدد اســـت. قطعـــا ا
کار قراردادهـــا بـــه دو درصـــد ختـــم می شـــد. تعییـــن ۵ درصـــد بـــرای قراردادهـــا نیـــز در پـــی توافـــق وزارت نفـــت 
ـــذا الزم اســـت در ایـــن مـــوارد همگرایـــی الزم در بخـــش خصوصـــی  ـــد شـــده ل ـــا ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی متول ب

ـــدم برداشـــت.  ـــی در مســـیر اهـــداف ق کانون ـــا ایجـــاد نقطـــه  ـــرد و ب صـــورت بگی
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احصـــاء مشـــکات پیـــش از برگـــزاری جلســـات دارای اهمیـــت اســـت، بخـــش خصوصـــی بایـــد جنـــس 
ـــرار  کار ق ـــتور  ـــا را در دس ـــدی آنه ـــا اولویت بن ـــا ب ـــد ت کن ـــدی  ـــناخته و طبقه بن ـــود را ش ـــکات خ ـــوع مش و ن
کنـــد. یکـــی از مشـــکات مـــا مربـــوط بـــه ارائـــه لیســـت اســـت، طبـــق بخشـــنامه پرســـنل  دهـــد و پیگیـــری 
کـــه ایـــن  کـــه خواســـته مـــا ایـــن اســـت  دفتـــر مرکـــزی بایـــد بـــه صـــورت جـــدا احـــراز هویـــت شـــوند، در حالـــی 
کـــه برخـــی مـــوارد از حیطـــه تصمیم گیـــری و  پرســـنل نیـــز زیرمجموعـــه پـــروژه باشـــند. واقعیـــت ایـــن اســـت 
اختیـــارات مـــا خـــارج اســـت. در برخـــی مـــوارد عـــده ای خـــاف قانـــون عمـــل می کننـــد و بـــرای جلوگیـــری 
از ایـــن بحـــث، مـــردم را تحـــت فشـــار قـــرار می دهنـــد. مجلـــس بـــه عنـــوان مرجـــع قانونگـــذاری کشـــور 
کـــه تامیـــن اجتماعـــی ربطـــی بـــه دولـــت و منابـــع عمومـــی نـــدارد. نماینـــدگان  بایـــد توجـــه داشـــته باشـــد 
مجلـــس هـــم نبایـــد بـــه خاطـــر احســـاس مســـئولیت یـــا جمـــع آوری رای بـــا تصویـــب برخـــی قوانیـــن، بـــار 
کـــه اهـــداف مشـــخصی دارد، قـــرار دهنـــد و برایـــش هزینه تراشـــی  جدیـــدی روی دوش تامیـــن اجتماعـــی 
ـــد.  کنن ـــادی  ـــاالن اقتص ـــر فع ـــار ب ـــه فش ـــور ب ـــاز مجب ـــورد نی ـــع م ـــن مناب ـــرای تامی ـــازمان را ب ـــن س ـــد و ای کنن
تامیـــن اجتماعـــی بایـــد از منطقـــی بـــودن ضرایـــب مقطـــوع در بخشـــنامه های خـــود بـــر مبنـــای دســـتمزد 

کارشناســـی و فنـــی، هیـــچ بخشـــنامه ای را تدویـــن نکنـــد.  کار  کنـــد و بـــدون  اطمینـــان حاصـــل 

کنیـــم بایـــد از حـــرف بـــه عمـــل و  ــا تامیـــن اجتماعـــی مشـــخص  گـــر می خواهیـــم تکلیـــف خـــود را بـ ا
کـــه بـــه یـــک عـــدد مشـــخص رســـیدیم تکلیـــف نیـــز مشـــخص  از جملـــه بـــه عـــدد برســـیم، هـــر زمانـــی 
ـــرارداد و در مواجهـــه  کـــه وزارت نیـــرو و توانیـــر در متـــن ق ـــی  ـــا زمان ـــرق ت خواهـــد شـــد. در حـــوزه صنعـــت ب
کارهـــا درســـت پیـــش  صنعـــت بـــرق بـــا تامیـــن اجتماعـــی بـــه چارچـــوب و تفاهـــم درســـتی نرســـند، 
ــا تامیـــن اجتماعـــی از قراردادهـــای  ــه بـ ــا در مواجهـ ــنه آشـــیل مـ نخواهـــد رفـــت. اولیـــن و آخریـــن پاشـ

مســـموم شـــروع می شـــود. 
کـــه بایـــد برداشـــته شـــود، دربـــاره متـــن قراردادهاســـت. صنعـــت بـــرق  گام هـــای عملیاتـــی  یکـــی دیگـــر از 
ـــن  ـــازمان تامی ـــی س ـــا هماهنگ ـــد ب ـــا بای ـــن قرارداده ـــت، مت ـــادی داده اس ـــاوان زی ـــا ت ـــن قرارداده ـــت مت باب
اجتماعـــی تیپ ســـازی شـــود. هـــر دســـتگاه بایـــد متولـــی مـــاده ۲3 قانـــون بهبـــود محیـــط کســـب و کار کـــه 
مربـــوط بـــه تیپ ســـازی قراردادســـت، باشـــد و ایـــن مـــورد را از کانـــال تامیـــن اجتماعـــی هـــم بگذرانـــد وگرنـــه 
هـــر قـــراردادی ممکـــن اســـت تلـــه اول و آخـــر یـــک شـــرکت باشـــد. متاســـفانه امـــروز تعـــدادی از کارخانه هـــا 
توســـط تامیـــن اجتماعـــی ضبـــط شـــدند و بـــا توجـــه بـــه شـــرایط آنهـــا کســـی حاضـــر بـــه پذیـــرش واگـــذاری 
نیســـت، ضبـــط بزرگتریـــن گاوداری کشـــور در اصفهـــان نمونـــه ای از ایـــن مـــورد اســـت. در صحبت هـــای 
کـــه نکتـــه قابـــل توجهـــی اســـت،  دوســـتان بـــه نبـــود مدیریـــت در ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی اشـــاره شـــد 
تامیـــن اجتماعـــی بایـــد دربـــاره ســـرمایه گذاری های خـــود، درســـت ترین و مناســـب ترین مـــورد را در نظـــر 

بگیرد. 

کـــه  کـــردم، اساســـی ترین مشـــکل تامیـــن اجتماعـــی ســـاختار آن اســـت  کـــه پیشـــتر هـــم اشـــاره  همانطـــور 
ـــا بخشـــنامه ها  ـــا شـــود. بخـــش خصوصـــی در رابطـــه ب ـــی ایـــن ســـازمان احی ـــد اصـــاح و شـــورای عال بای
کـــرده اســـت. بـــا نگاهـــی بـــه ویرایـــش  همـــگام و هماهنـــگ پیـــش رفتـــه و تـــا حـــدی مواضـــع خـــود را پیـــاده 
ـــی  ـــش قبل ـــا ویرای ـــه آن ب ـــن 99 و مقایس ـــخ 19 بهم ـــه تاری ـــه کاران ب ـــص مقاطع ـــح و تلخی ـــنامه تنقی بخش
کـــه بســـیاری از ایـــرادات آن رفـــع شـــده  کـــه ر تاریـــخ 11 شـــهریور 99 انجـــام شـــده بـــود، می تـــوان دریافـــت 
اســـت. هـــر چنـــد همیـــن اصاحـــات انجـــام شـــده هـــم همـــه مشـــکات بخـــش خصوصـــی را حـــل و 
ـــه  ـــوط ب ـــا بســـیاری از مســـائل برطـــرف شـــده اســـت. بســـیاری از بخشـــنامه های مرب فصـــل نمی کنـــد ام
مقاطعـــه کاران و آخریـــن اصـــاح ضریـــب آنهـــا مربـــوط بـــه ۲4 فروردیـــن ســـال ۷0 اســـت، ایـــن بخشـــنامه ها 
کارشناســـی بررســـی و متناســـب بـــا شـــرایط قراردادهـــا بازنگـــری و اصـــاح شـــود.  بایـــد از لحـــاظ فنـــی و 

کـــه بـــا پیگیـــری  نماینـــدگان بخـــش  حـــذف بنـــد بازرســـی تحقیقـــی و الزامـــی یکـــی از مـــواردی اســـت 
خصوصـــی در ویرایـــش نهایـــی بخشـــنامه تنقیـــح محقـــق شـــده اســـت. طبـــق ایـــن بخشـــنامه بـــرای 
قراردادهـــای ذیـــل مـــاده 41 و 4۷ دو مـــدل طراحـــی شـــده بـــود. شـــرکت های مشـــمول مـــاده 4۷ بایـــد 
بـــر مبنـــای لیســـت حقـــی بیمـــه داده و بازرســـی می شـــدند امـــا مشـــموالن مـــاده 41 فقـــط تعییـــن ضریـــب 
کـــه بازرســـی  کـــه در ویرایـــش اول بخشـــنامه بـــه نوعـــی بـــود  شـــده و نیـــازی بـــه بازرســـی نداشـــتند در حالـــی 

ـــد.  ـــش می ش ـــر دو بخ ـــامل ه ـــی ش ـــی و الزام تحقیق
ـــا  کـــه فســـخ ی یکـــی از مـــوارد مهـــم اصـــاح شـــده در ایـــن بخشـــنامه بنـــد مربـــوط بـــه قراردادهایـــی اســـت 
ـــا  ـــه ب ک ـــتیم  ـــا داش ـــوع از قرارداده ـــن ن ـــاب ای ـــث مفاصاحس ـــی در بح ـــش فراوان ـــدند و چال ـــه می ش خاتم
ـــا ویرایـــش چهـــارم در  پیشـــنهادات مطـــرح شـــده از ســـوی بخـــش خصوصـــی در تطبیـــق ویرایـــش اول ب

بنـــدی مفصـــل ایـــن مشـــکل رفـــع شـــد. 
ـــوان انتظـــار شـــفافیت  ـــا ایـــن خاءهـــا پـــر نشـــود، نمی ت در برخـــی بخشـــنامه ها دچـــار خـــاء هســـتیم و ت
ــورای عالـــی تامیـــن اجتماعـــی اســـت  داشـــت. در نهایـــت خواســـت بخـــش خصوصـــی احیـــای شـ
کـــه اعضـــا ایـــن رکـــن درســـت تعریـــف شـــود. در پایـــان ذی نفعـــان فکـــر نکننـــد بخشـــنامه  بـــه شـــرطی 
کردیـــم از وضـــع موجـــود بـــه ســـمت شـــرایط  مقاطعـــه کاران غایـــت هـــدف مـــا بـــوده اســـت امـــا تـــاش 
کنیـــم و بـــا  کنیـــم و برخـــی بندهـــای بخشـــنامه را تـــا حـــد امـــکان اصـــاح  باثبات تـــری حرکـــت 
پیش بینـــی تعییـــن کمیتـــه وحـــدت رویـــه بـــر اصـــاح مســـتمر و رفـــع ابهـــام از بخشـــنامه در تفســـیر و اجـــرا 
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قوانین دیروز 
مشکالت امروز 

حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و خرید یکی از چالش های اصلی فعاالن بخش خصوصی و شرکت های 
عضو سندیکای صنعت برق ایران با سازمان تامین اجتماعی و بخشنامه های این سازمان است. سندیکا سال 

گذشته به منظور شناسایی مهمترین چالش های شرکت های عضو، نظرسنجی جامعی انجام داد و از همان 
کار بررسی این  که موضوع حق بیمه به عنوان یکی از مشکالت جدی از سوی شرکت ها اعالم شد،  زمان 

کار قرار داده است. یکی از این موارد مربوط به  مشکالت و پیگیری اقدامات الزم برای حل آنها را در دستور 
بخشنامه تنقیح و تلخیص مقاطعه کاران است که فعاالن اقتصادی زیادی به خصوص در حوزه صنعت برق با 
آن سروکار دارند. بررسی این بخشنامه که توسط نمایندگان اتاق های ایران، تهران، کانون عالی کارفرمایان، 
اتاق تعاون، اتاق اصناف، تشکل های بخش خصوصی و سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته است، نتایج 

خوبی برای فعاالن اقتصادی بخش خصوصی داشته است. در گفتگو با سرکار خانم علی آبادی، مشاور بیمه و 
تامین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران که به عنوان نماینده اتاق در جریان بررسی 

بخشنامه های سری 14 هستند، به گفتگو نشسته ایم. مشروح گفتگو به شرح زیر است:

متاسـفانه شـعب سـازمان تامین اجتماعی با اعمال سـلیقه زیادی درباره قراردادها برخورد می کنند. قراردادهای مشـارکتی،  
خرید و فروش، EPC و PC از جمله این قراردادها هستند. به عنوان مثال برخی شعب در قراردادهای خرید و یا قراردادهای 
کـه مـاده 38 قانـون تامیـن  خارجـی ضرایـب متفاوتـی را لحـاظ می کننـد. اسـاس بخشـنامه تنقیـح و تلخیـص ایـن اسـت 
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 41 بـا اعمال ضریب اجرا شـود و یا در کنـار ماده 4۷ و بـدون اعمال 
ضریب اجرا شـود. براین اسـاس مبنای مطالبه حق بیمه قراردادهای پیمانکاری که مشـمول ضریب و ماده 41 نمی شـوند. 
کـه جایگزیـن مـاده 40  کاالی ایرانـی  کشـور و حمایـت از  طبـق مـاده 11 قانـون حداکثـر اسـتفاده از تـوان تولیـدی و خدماتـی 
رفـع موانـع تولیـد شـده، فعـاالن اقتصـادی کـه کارگاه ثابـت دارنـد و در دسـترس بازرسـی هسـتند، طبقه بنـدی شـوند. دربـاره 
ایـن پیمان هـا اعمـال ضریـب لحـاظ نمی شـود و مشـمول مـاده 4۷ هسـتند، یعنـی مبنـای مطالبـه حـق بیمـه قراردادهـا 
لیسـت های ارسـالی پیمانـکار و بازرسـی اسـت کـه دو نـوع بازرسـی کارگاهـی و دفاتـر قانونـی داریم. درباره اشـخاص حقیقی 
فقط بازرسـی کارگاهی انجام می شـود اما اشـخاص حقوقی مشـمول هر دو نوع بازرسـی خواهند بود. گروه دیگری نیز هستند 
که اغلب پیمان های صنعت برق را شامل می شوند و ماده 38 در خصوص تکالیف پیمانکار و نحوه محاسبه حق بیمه 
قراردادهـای پیمانـی براسـاس ضریـب یعنـی اعمال ماده 41 و مصوبه شـورای عالی تامین اجتماعی ۲4 فروردیـن 13۷0 مورد 

مطالبـه قـرار می گیرد. 
دربـاره اسـتاندارد کـردن حـق بیمـه قراردادهـای EPC و PC و تجهیـزات هنـوز اتفاق نظری صورت نگرفته اسـت اما پیشـنهاد 
شـده بـه منظـور جلوگیـری از اعمـال سـلیقه در واحدهـای اجرایـی سـازمان، حـق بیمـه ایـن قراردادهـا مقطوع سـازی شـود. 
گاهی حق طبیعی پیمانکار  پیمانکار قبل از اینکه وارد مناقصه شـود باید بداند هزینه سـربار بیمه اش چقدر اسـت و این آ
اسـت. آقای دکتر سـاالری، رئیس سـازمان تامین اجتماعی هم در جلسـاتی که حضور داشـت، بر اطاع پیمانکار از هزینه 
کیـد و ایـن موضـوع را حـق قانونـی پیمانـکار تلقـی کـرد و پیشـنهاد داد کـه پیمانکار  سـربار بیمـه قبـل از شـرکت در مناقصـه تا
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 نمی کند. مد نظر بسـیاری از 
پیمانکارانی که مشمول ماده 41 قانون تامین اجتماعی می شوند، همین استانداردسازی است تا از برخوردهای سلیقه ای 
جلوگیری شـود. این موضوع در دسـت بررسـی اسـت و نگاه سـازمان هم به آن مثبت اسـت، اما اینکه شـیوه های اجرایی به 
چـه صـورت باشـد، جـای تامـل دارد و هنـوز به نتیجه نهایی نرسـیده اسـت. پیشـنهاد مربوط بـه قراردادهـای EPC با ضریب 
4.۵ درصد به انضمام بیمه بیکاری، بعد از طی روند قانونی تصویب می شود اما هنوز به این مرحله نرسیده و تا پایان سال 

جلسـه ای بـرای نهایـی کردن ایـن موضوع برگزار خواهد شـد. 

خوشـبختانه هماهنگـی و تعامـل بخـش خصوصـی در رونـد بررسـی بخشـنامه های مربـوط بـه پیمانـکاران بسـیار موثـر بـوده 
اسـت. شـاید اتفـاق نظـر دربـاره مباحـث و موضوعـات مختلـف بـه صـد درصـد نرسـیده باشـد، امـا 80 درصـد هماهنگـی را 
گفته نماند که نقش سـازمان تامین اجتماعی نیز در خصوص این اجماع تاثیر بسـزایی  داشـتند و همدل حرکت کردند. نا

داشـته است.
تفسـیرپذیر بـودن دسـتورالعمل های اجرایـی قوانیـن و بـه روز نبـودن قوانیـن سـازمان تامیـن اجتماعـی، ریشـه 
بسـیاری از چالش هـای فعـاالن اقتصـادی بـا ایـن سـازمان اسـت. قوانیـن ایـن سـازمان مصـوب سـال 1354 بـوده 
و بایـد بازنگـری شـود. بـا مقایسـه ای سـاده می تـوان دریافـت کـه حجم قراردادهای برون سـپاری در سـال ۵4 بـا امروز خیلی 
متفاوت اسـت و به کار بردن قوانین آن سـالها برای قراردادهای این دوره مشکل سـاز 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 ۵4 پاسـخگوی شـرایط فعلـی جامعـه نیسـت و برداشـت های ناصـواب از 
دسـتورالعمل ها نیز چالش سـاز شـده اسـت. اولین جایی که فعاالن اقتصادی مراجعه می کنند، واحدهایی اجرایی اسـت 
لذا اگر بخشنامه ها و دستورالعمل ها منطبق با قوانین و شفاف باشند قطعا چالش ها و مشکات کاهش پیدا خواهد کرد. 
 یکی دیگر از مواردی که تشکل های کارفرمایی مطرح می کنند، مربوط به ترکیب هیات های 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 4۵ قانون تامین اجتماعی، وابسـتگی دبیرخانه هیات های تشـخیص مطالبات به سازمان تامین 
کارکنـان سـازمان یـاد شـده از سـوی دیگـر، نقـش  اجتماعـی از یـک سـو و تفویـض اختیـار نماینـدگان وزیـر و هیـات امنـا بـه 
نمایندگان کارفرمایان را در هیات های مذکور کمرنگ می کند و در نتیجه نمایندگان کارفرمایان در این هیات ها در اقلیت 

مطلق هسـتند لذا انتظار می رود ترکیب هیات ها به سـمت و سـوی عادالنه تری تغییر یابد.•

بررسی تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه های سری 14 سازمان تامین اجتماعی که مربوط به مقاطعه کاران و نحوه وصول 
حق بیمه قراردادهای پیمانکاری است، از شهریور  99 آغاز شده است، در این جلسات که نمایندگان اتاق های ایران، تهران، 
کانـون عالـی کارفرمایـان، اتـاق تعـاون، اتـاق اصنـاف، تشـکل های 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، پیش نویس 
تهیه شـده از سـوی سـازمان درباره بخشـنامه مقاطعه کاران مورد بررسـی قرار گرفت. یکی از موارد بررسـی در این جلسات مربوط 
بـه اجـرای مـاده 11 قانـون حداکثـر اسـتفاده از تـوان تولیـدی و خدماتـی کشـور و حمایـت از کاالی ایرانی مصوب 1۵ اردیبهشـت 
1398 اسـت. مفـاد ایـن مـاده بدیـن شـرح اسـت: سـازمان تأمیـن اجتماعـی موظـف اسـت حـق بیمـه قراردادهـا و پیمان هـای 
غیرعمرانی )غیرتملک دارایی سرمایه ای( پیمانکاران و یا پیمانکاران طراحی و ساخت دارای کارگاه های صنعتی، خدماتی، 
تولیـدی و یـا فنـی و مهندسـی ثابـت را کـه موضـوع پیمـان )بـا مصالح یا بـدون مصالـح( در کارگاه های ثابت پیمانکار و توسـط 
کارکنان شاغل در آن کارگاه ها انجام می شود را بر مبنای صورت مزد یا حقوق ماهیانه کارکنان یا بازرسی انجام شده محاسبه 
گونـه قراردادهـا و پیمان هـا عملیـات  کـه در ایـن  کنـد. در مـواردی  و وصـول نمـوده و مفاصاحسـاب قـرارداد یـا پیمـان را صـادر 
اجرائـی شـامل سـاخت تـوأم بـا یکپارچه سـازی، 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 پیمان ها 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 عمده ای از مشکات پیمانکاران حل و فصل شود. 

از اردیبهشـت سـال 1398 جلسـاتی دربـاره شفاف سـازی و استانداردسـازی حـق بیمـه قراردادهـای صنعـت بـرق بـه منظـور 
جلوگیری از اعمال سـلیقه در اجرای بخشـنامه های سـازمان با حضور فعال نماینده سـندیکا و نماینده اتاق تهران آغاز شـده 
کـه در سـازمان اتفـاق افتـاد، مسـکوت مانـد و تصمیم گیـری دربـاره آن بـه جریـان  بـود، امـا ایـن جلسـات بـا تحـوالت مدیریتـی 
بررسی بخشنامه مقاطعه کاران موکول شد. در آن جلسات مهندس دقت از شرکت توانیر نیز حضور داشته و بر مبنا قرار دادن 
کیـد داشـتند تـا حـق بیمـه واقعـی کـه بـه پروژه های صنعت بـرق تعلق  فهرسـت بهـای سـازمان برنامـه درخصـوص تجهیـزات تا
می گیرد، استخراج و بخشنامه 14/۵ اصاح شود. بعد از بررسی های 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. 

کار بررسی تنقیح، تلخیص 
و تجمیع بخشنامه های 
سری 14 سازمان تامین 
اجتماعی از چه زمانی 

کنون به چه  آغاز شده و تا
نتایجی رسیده است؟ 

نقش سندیکای صنعت برق 
ایران را به عنوان یکی از 

تشکل های حاضر در روند 
بررسی بخشنامه مقاطعه کاران، 

چطور ارزیابی می کنید؟ 

فعاالن اقتصادی بخش 
خصوصی در مسیر اجرای 

قراردادهای خود با چه 
موانعی از ِقبِل بخشنامه های 

تامین اجتماعی مواجه 
هستند؟ 

یکپارچگی تشکل ها و بخش 
خصوصی در روند طی شده 

و پیشرفت تنقیح و تلخیص 
بخشنامه مقاطعه کاران چه 

قدر موثر بوده است؟  

مشاور بیمه و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهرانصغری علی آبادی

گفت وگوی اختصاصیگفت وگوی اختصاصی
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صنعت توزیـع

که آخرین حلقه زنجیره تامین برق محسوب می شود،  بخش توزیع نیروی برق 
به دالیل مختلف از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. بسیاری از شرکت های 
کاال و خدمات برای  سازنده تجهیزات و پیمانکاران به ویژه SMEها تامین کننده 

شرکت های توزیع محسوب می شوند. چالش های این شرکت ها پرتعدادند اما 
که شاید بتوان آنها را مهمترین چالش های  اساسا ریشه در دو مساله واحد دارند 

 این بخش برشمرد:

آنچه در این بخش بررسی شده، بازخوانی چالش های پرشمار شرکت های 
سازنده و پیمانکار صنعت توزیع و راهکارهای مواجهه با آنهاست...

مهمتریــن چالــش ایــن شــرکت ها، ســاختار حقوقــی ـ قــراردادی بیــن شــرکت های 
عنــوان  بــه  توزیــع  شــرکت های  اســت.  خدمــات  و  کاال  تامین کننــدگان  و  توزیــع 
کــه  یکپارچــه ای  و  متحدالشــکل  قــراردادی  الگــوی  از  حــوزه  ایــن  کارفرمایــان 
پیــروی  کنــد،  تامیــن  منصفانــه  صــورت  بــه  را  قــرارداد  طرفیــن  دوســویه  منافــع 
نمی کننــد. نبــود یــک الگــوی قــرارداد تیــپ قانونــی و الــزام آور بــرای شــرکت های 
یــا  ســازنده  شــرکت های  بــرای  را  فعالیــت  زمینــه  اینکــه  بــر  عــالوه  کارفرمایــی، 
کــه  پیمانــکار دشــوار می کنــد، مشــکالت دیگــری را هــم بــه دنبــال داردمســاله ای 
کــه در شــرایط نامناســب اقتصــادی صنعــت بــرق،  نبایــد فرامــوش شــود ایــن اســت 
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. 
کــردن قــرارداد تیــپ و نیــز بخشــنامه جبــران  تنهــا راهــکار پیــش رو ابــالغ و الزم االجــرا 
کــه بــه  خســارات ناشــی از افزایــش قیمــت ارز در قراردادهــای فاقــد تعدیــل اســت 
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 
کــردن یــک  گذراننــد و عــدم تدویــن و عملیاتــی  بــرق روزهــای بســیار دشــواری را مــی 
ــن  ــرای ای ــر ب ــران ناپذی ــاراتی جب ــد خس ــی توان ــورانه م ــه جس ــی و البت ــکار عقالی راه

کشــور بــه دنبــال داشــته باشــد. صنعــت و اقتصــاد 
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یادداشت تحلیلییادداشت تحلیلی

صنعـــت  زنجیـــره  حلقـــه  آخریـــن  بـــرق  توزیـــع 
کـــه حاصـــل  بـــرق کشـــور و عمـــا ویترینـــی اســـت 
بـــه  را  بـــرق  انتقـــال  و  تولیـــد  پرچالـــش  پروســـه 
دســـت مشـــترکین مـــی رســـاند. صنعـــت توزیـــع 
بـــرق بـــه دالیـــل مختلـــف از لحـــاظ ســـاختاری 
تفاوت هـــای معنـــاداری بـــا ســـایر بخـــش هـــای ایـــن 
کـــه از یـــک ســـو شـــرکت هـــای  صنعـــت دارد. چـــرا 
توزیـــع نیـــروی بـــرق از یـــک ســـو بـــه دلیـــل ســـازوکار 
از  برایشـــان تعریـــف شـــده عمـــا  کـــه  مســـتقلی 
بودجـــه هـــای دولتـــی ســـهمی نمـــی برنـــد و برمبنـــای 
ــوی  ــوند و از سـ ــی شـ ــود اداره مـ ــرکتی خـ ــه شـ بودجـ
دیگـــر مدیـــران ایـــن شـــرکت هـــا بـــه دلیـــل ترکیـــب 
ســـهامدارن و مجامعشـــان، در نهایـــت از ســـوی 

وزارت نیـــرو منصـــوب مـــی شـــوند. 
ایـــن شـــکل از مالکیـــت و بنـــگاه داری، عمـــا 
باتکلیفـــی  نوعـــی  بـــا  را  توزیـــع  هـــای  شـــرکت 
ــا را از نظـــر مالـــی  کـــرده و آنهـ خســـارت بـــار مواجـــه 
کـــرده اســـت.  بـــه شـــرکت هایـــی زیـــان ده تبدیـــل 
کـــه  ایـــن مســـاله تـــا حـــدی عمیـــق و بغرنـــج شـــده 
گـــذاری شـــرکت هـــای توزیـــع بـــه عنـــوان  رونـــد وا
یکـــی از اقدامـــات راهبـــردی بـــرای تغییـــر ســـاختار 
صنعـــت بـــرق همـــواره بـــه دلیـــل زیـــان ده بـــودن ایـــن 

شـــرکت ها در میانـــه راه متوقـــف شـــده اســـت. 
ـــه  ک ـــرق  ـــروی ب ـــع نی ـــای توزی ـــرکت ه ـــال ش ـــر ح ـــه ه ب
بـــه مشـــترکین  شـــاهراه هـــای اصلـــی برقرســـانی 
هـــای  چالـــش  گرفتـــار  شـــوند،  مـــی  محســـوب 
از ســـاختار  نهـــا 

َ
آ کـــه عمـــده  بســـیاری هســـتند 

ناشـــی  هـــا  شـــرکت  ایـــن  حقوقـــی  نامشـــخص 
می شـــود. البتـــه تکثیـــر مشـــکات ناشـــی از اقتصـــاد 
بـــرق و جریـــان یافتـــن پیامدهـــای منفـــی آن در همـــه 
بازیگـــران ایـــن صنعـــت، شـــرکت هـــای توزیـــع را هـــم 
بـــی نصیـــب نگذاشـــته و عمـــا آنهـــا را نیـــز در مســـیر 

ــرار داده اســـت.  ــتمر قـ ــود مسـ یـــک رکـ
در ایـــن بیـــن، بـــدون تردیـــد بخـــش قابـــل توجهـــی از 
مشـــکات مالـــی و ســـاختاری شـــرکت هـــای توزیـــع 
کارفرمایـــان صنعـــت بـــرق  ـــه عنـــوان پرتعدادتریـــن  ب
بـــه صـــورت مســـتقیم ســـازندگان، پیمانـــکاران، 
مشـــاوران و تامیـــن کنندگانـــی را درگیـــر مـــی کنـــد کـــه 
ـــد. ـــر عهـــده دارن ـــروژه هـــای ایـــن حـــوزه را ب اجـــرای پ

گرفتاری های صنعت توزیع
عمـــده تریـــن مشـــکات شـــرکت هـــای ســـازنده 
تجهیـــزات و پیمانـــکاران بخـــش توزیـــع نیـــروی 
کـــه مشـــکات  بـــرق ناشـــی از چنـــد مســـاله اســـت 
حکمرانـــی، عـــدم اجـــرای تعهـــدات شـــرکت های 
و  مطالبـــات  پرداخـــت  در  بـــرق  نیـــروی  توزیـــع 
کمبـــود منابـــع مالـــی کارفرمایـــان از جملـــه مهمترین 
آنهـــا هســـتند. البتـــه بـــدون تردیـــد نمـــی تـــوان از تاثیـــر 
عـــدم تعدیـــل نـــرخ ارز و فلـــزات در قراردادهـــا، نبـــود 
داوری بـــی طـــرف در اختافـــات فنـــی  تخصصـــی 
و نبـــود وحـــدت رویـــه بیـــن شـــرکت های توزیـــع در 
اجـــرای مناقصـــات هـــم چشـــم پوشـــید.  بـــه ایـــن 
ــتاندارد  ــون اسـ ــوان مشـــکات آزمـ ــی تـ فهرســـت مـ
محصـــوالت  خریـــد  و  )گواهینامـــه(  محصـــول 

ــزود.  ــم افـ ــی را هـ ــابه داخلـ ــی دارای مشـ خارجـ
نکتـــه بســـیار کلیـــدی در خصـــوص ایـــن مشـــکات 
کـــه بـــه صـــورت اجمالـــی بـــه آن اشـــاره شـــد و در ایـــن 
نگاشـــت بـــه شـــکلی مفصـــل تـــر هـــم بـــه آن پرداختـــه 
کـــه بســـیاری از ایـــن  خواهـــد شـــد، ایـــن اســـت 
چالـــش هـــا در قالـــب راهبردهایـــی عملیاتـــی قابـــل 
کنتـــرل و مدیریـــت هســـتند. بـــه عنوان مثال مســـاله 
تعدیـــل هـــا، نبـــود وحـــدت رویـــه و حتـــی بخشـــی از 
ــپ  ــرارداد تیـ ــک قـ ــب یـ ــی را در قالـ ــکات مالـ مشـ

کـــرد.  ـــه مدیریـــت  منصفان
و  هـــا  مـــدل  کـــه  تیپـــی  قـــرارداد  حقیقـــت  در 
بـــرای  ای  منصفانـــه  و  مشـــخص  فرمول هـــای 
پرداخـــت، تعدیـــل، تضامیـــن و حـــل اختـــاف 
داشـــته باشـــد، بـــه طـــور قطـــع بخـــش قابـــل توجهـــی 
ســـازندگان/  و  کارفرمایـــان  هـــای  چالـــش  از 
پیمانـــکاران صنعـــت توزیـــع بـــرق را حـــل خواهـــد 

کـــرد. 
کـــه در آســـیب شناســـی  کلیـــدی دیگـــری  نکتـــه 
حـــوزه توزیـــع نبایـــد از آن چشـــم پوشـــید ایـــن اســـت 
کـــه عـــدم تعریـــف یـــک ســـازوکار مشـــخص بـــرای 
مدیریـــت کمبـــود نقدینگـــی و پرداخـــت مطالبـــات 
مالـــی بخـــش خصوصـــی عـــاوه بـــر اینکـــه بیـــکاری 
و تعطیلـــی واحدهـــا و همچنیـــن بـــروز مشـــکات 
اجتماعـــی را بـــه دنبـــال خواهـــد داشـــت، عمـــا 
امـــکان توســـعه شـــبکه را از میـــان بـــرده و احتمـــال 
بـــروز خاموشـــی هـــا و تاثیـــرات سیاســـی، اقتصـــادی 

و اجتماعـــی ناشـــی از آن را افزایـــش مـــی دهنـــد.

 
ســـندیکای  ریـــزی  برنامـــه  و  پژوهـــش  معاونـــت 
صنعـــت بـــرق ایـــران در ســـال 139۷ طـــی یـــک 
کل 39 مناقصـــه  بررســـی آمـــاری را  نشـــان داد از 
مـــورد بررســـی در حـــوزه توزیـــع بـــرق، ۷4 درصـــد 
بـــدون پیـــش پرداخـــت و 84 درصـــد بـــدون در 
گرفتـــن تعدیـــل هـــا برگـــزار شـــده اســـت. نکتـــه  نظـــر 
کـــه در ایـــن پژوهـــش بایـــد بـــه آن  کلیـــدی دیگـــری 
ـــورد  ـــات م ـــه کل مناقص ک ـــت  ـــن اس ـــود، ای ـــه ش توج
بررســـی علیرغـــم بدعهـــدی دیرینـــه بســـیاری از 
شـــرکت هـــای توزیـــع در پرداخـــت مطالبـــات بخـــش 

ــد.  ــوده انـ ــر بـ ــه تاخیـ ــدون جریمـ ــی، بـ خصوصـ
بـــه هـــر حـــال مشـــکات پرتعـــداد حـــوزه توزیـــع 
را نمـــی تـــوان بـــدون انضبـــاط مالـــی و تعهـــد بـــه 
تامیـــن مالـــی طـــرح هـــا و پرداخـــت منظـــم تعهـــدات 
مالـــی، اجـــرای قـــرارداد تیـــپ و تعدیـــل قراردادهـــا، 
ایجـــاد وحـــدت رویـــه در نظـــام بازرگانـــی و مدیریـــت 
پروژه هـــای شـــرکت های توزیـــع و اســـتقرار نظـــام 
هـــای  تشـــکل  توســـط  ای  حرفـــه  صاحیـــت 

ــرد.  کـ ــل  ــی حـ تخصصـ
بـــه عـــاوه اصـــاح نظـــام اســـتانداردها، شـــفاف 
شـــدن ســـاختار شـــرکت هـــای توزیـــع، اصـــاح 
ــازندگان و  ــن صاحیـــت سـ ــی و تعییـ ــام ارزیابـ نظـ
ــز یکپارچـــه ســـازی سیســـتم خریـــد تجهیـــزات  نیـ
کلیـــدی بـــرای  شـــرکت هـــای توزیـــع هـــم اقداماتـــی 
رفـــع چالـــش هـــای ایـــن حـــوزه محســـوب می شـــوند. 

کور قرارداد تیپ گره 
ـــرای همـــه فعـــاالن صنعـــت  امســـال بـــه طـــور قطـــع ب
بـــرق ســـالی بســـیار دشـــوار و سرشـــار از رخدادهـــای 
ـــا و  کرون غیرقابـــل پیـــش بینـــی بـــود. شـــیوع بیمـــاری 
کـــه پیـــش  چنـــد برابـــر شـــدن نـــرخ ارز بـــه مشـــکاتی 
گریبانگیـــر شـــرکت هـــا بـــود دامـــن زد و ســـال  از ایـــن 
99 را بـــه یکـــی از ســـخت تریـــن مقاطـــع زمانـــی بـــرای 

کـــرد.  فعـــاالن صنعـــت بـــرق بـــدل 
بـــر ایـــن اســـاس پیامدهـــای ناشـــی از مشـــکات 
پنهـــان و آشـــکار حـــوزه توزیـــع در طـــول ســـال جـــاری 
ـــر اثـــرات خـــود را نشـــان دادنـــد.  بـــه شـــکلی عمیـــق ت
بـــه عنـــوان مثـــال نوســـانات جهشـــی نـــرخ ارز، در 
ــری آن در  گیـ ــه اوج  ــر و البتـ ــای اخیـ ــال هـ ــول سـ طـ
ســـال جـــاری، بـــه یـــک ابرچالـــش بـــرای فعـــاالن 
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ـــا از  ـــا تنه ـــل آنه ـــه ح ک ـــده  ـــدل ش ـــع ب ـــت توزی صنع
مســـیر قـــرارداد تیـــپ، تعدیـــل قراردادهـــا و فهـــارس 

بهـــا امـــکان پذیـــر اســـت.
کلیـــدی بـــودن ایـــن راهکارهـــا برای حل مشـــکات 
شـــرکت هـــای ســـازنده، پیمانـــکار، مهندســـی 
مشـــاور و مهندســـی بازرگانـــی فعـــال در حـــوزه 
صنعـــت توزیـــع، ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران 
را بـــر آن داشـــت تـــا پیگیـــری ایـــن موضوعـــات را در 

کار خـــود قـــرار دهـــد.  دســـتور 
ابـــاغ  و  تدویـــن  موضـــوع  اســـاس  همیـــن  بـــر 
کار  دســـتور  در   1380 ســـال  از  تیـــپ  قـــرارداد 
گرفـــت.  ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران قـــرار 
ـــود. از  ـــخص ب ـــا مش کام ـــا  ـــری ه ـــن پیگی ـــل ای دلی
کارفرمایـــان دولتـــی  ــرارداد بیـــن  کـــه متـــن قـ ــا  آنجـ
بـــا  منطقـــه ای(  بـــرق  توزیـــع،  )شـــرکت های 
شـــرکت های ســـازنده و پیمانـــکار و تامیـــن کننـــده 
تجهیـــزات و خدمـــات بخـــش خصوصـــی، بـــه 
صـــورت یکجانبـــه تنظیـــم مـــی شـــد و تمامـــی 
ریســـک های تغییـــرات محیطـــی ماننـــد نوســـانات 
کـــرد و  نـــرخ ارز، فلـــزات و ... بـــه پیمانـــکاران مـــی 
فاقـــد تعدیل هـــای متعـــارف ســـایر بخش هـــا هـــم 
کـــرد بـــه نمایندگـــی از بخـــش  بـــود، ســـندیکا تـــاش 
خصوصـــی ایجـــاد تغییـــرات اصولـــی و بنیـــادی در 
کـــه منافـــع دو طـــرف  ـــه نحـــوی  متـــن قراردادهـــا را ب
تامیـــن شـــده و ریســـک هـــا بـــه شـــکل منصفانـــه ای 
کنـــد.  بیـــن طرفیـــن قـــرارداد توزیـــع شـــود، پیگیـــری 
در همیـــن راســـتا پـــس از طـــرح موضـــوع قـــرارداد 
ـــا مقامـــات  ـــر مکاتبـــات گســـترده ب تیـــپ، عـــاوه ب
و مســـئولین بـــه منظـــور انعـــکاس موضـــوع اصـــاح 
فـــی  قراردادهـــای  شـــدن  یکپارچـــه  و  قـــرارداد 
مابیـــن بـــه صـــورت قـــرارداد تیـــپ، بـــه عنـــوان یـــک 
خواســـته صنفـــی، مســـاله تشـــریح و راهکارهـــای 
پیشـــنهادی ارائـــه شـــد. در حقیقـــت طـــی دوران 
قـــرارداد  موضـــوع  هـــا،  پیگیـــری  ایـــن  طوالنـــی 
کارشناســـی توســـط ســـندیکای  تیـــپ بـــه شـــکل 
صنعـــت بـــرق تشـــریح و عواقـــب و پیامدهـــا از 
طریـــق برگـــزاری پنـــل هـــای تخصصـــی، مطالعات 
کارشناســـی و مقـــاالت تخصصـــی مطـــرح شـــد.

پـــس از آن در طـــول قریـــب بـــه دو دهـــه از طـــرح 
کارگـــروه هـــای تخصصـــی  ایـــن موضـــوع بارهـــا 
بیـــن نماینـــدگان صنفـــی و وزارت نیـــرو در ســـطوح 

ــای مختلـــف تشـــکیل  مختلـــف و در دولـــت هـ
کارگـــروه هـــا  کار ایـــن  شـــد. در نهایـــت حاصـــل 
کـــه در ادوار مختلـــف افـــراد متعـــددی را در خـــود 
جـــای داده بـــود، تدویـــن پیـــش نویـــس قـــرارداد 
ـــر ایـــن نکتـــه ضـــروری اســـت  ـــود. البتـــه ذک تیـــپ ب
کـــه پیـــش نویـــس قـــرارداد تیـــپ در حـــوزه هـــای 
انتقـــال و توزیـــع چندیـــن بـــار تهیـــه و بـــه تاییـــد 
کارشناســـان ســـندیکا و وزارت نیـــرو  نماینـــدگان و 
کار در مرحلـــه ابـــاغ  و توانیـــر رســـید امـــا متاســـفانه 

متوقـــف مانـــد. 
امـــا در نهایـــت تـــاش هـــا و پیگیری هـــای مجدانـــه 
و  نشســـت  ثمـــر  بـــه   1398 ســـال  در  ســـندیکا 
باالخـــره متـــن قـــرارداد تیـــپ مـــورد توافـــق ســـندیکا 
و وزارت نیـــرو، بـــه تصویـــب هیـــات مدیـــره توانیـــر 

رســـیده و دوبـــار ابـــاغ شـــد. 
کـــه حاصـــل تـــاش هـــای ارزشـــمند ســـال  آنچـــه 
هـــای طوالنـــی بخـــش خصوصـــی را عمـــا بـــی 
کـــرد اول رویکـــرد معاونـــت توزیـــع توانیـــر  تاثیـــر 
در مقابـــل  راهکارهـــای پیشـــنهادی بـــود. ایـــن 
مســـاله همچنیـــن ناشـــی از ســـاختار نامشـــخص 
ـــه  ـــا ب ـــه عم ک ـــت  ـــع اس ـــرکت های توزی ـــی ش حقوق
ــتناد بـــه  ــا اسـ ــه بـ کـ ــازه را مـــی دهـــد  ــا ایـــن اجـ آنهـ
اســـتقال و عـــدم بهـــره منـــدی از بودجـــه هـــای 
ـــه ابـــاغ  دولتـــی مـــی تواننـــد از پذیـــرش یـــک مصوب
شـــده، ســـر بـــاز زننـــد. بیـــش از ۶00 قـــرارداد متوقـــف 
و باتکلیـــف در حـــوزه توزیـــع حاصـــل روشـــن 

ــرد اســـت.  ــن رویکـ همیـ
کـــه ابـــاغ قـــرارداد تیـــپ مـــورد  ایـــن در حالـــی اســـت 
توافـــق طرفیـــن و الـــزام شـــرکت هـــای توزیـــع نیـــروی 
ـــرارداد در مناقصـــات  ـــرای بکارگیـــری ایـــن ق ـــرق ب ب
و  توانیـــر  نیـــرو،  وزارت  مســـتقیم  مشـــارکت  بـــا 
شـــرکت هـــای بـــرق منطقـــه ای و توزیـــع نیـــروی 
بـــرق مـــی توانـــد از تکـــرار ایـــن مشـــکل طـــی ســـنوات 

کنـــد.  آتـــی جلوگیـــری 

سقوط در جریان تالطمات ارزی 
فعـــاالن صنعـــت توزیـــع بـــه دلیـــل نبـــود قراردادهای 
مدیریـــت  قابلیـــت  کـــه  جامعـــی  و  هوشـــمند 
کار را  کـــم بـــر فضـــای کســـب و  ریســـک هـــای حا
دارد، از محـــل نوســـانات قیمـــت هـــا هم خســـارات 
جبـــران ناپذیـــری را متحمـــل شـــدند. در ایـــن میـــان 

ــارات  ــاد ایـــن خسـ ــانات ارزی در ایجـ ســـهم نوسـ
بیـــش از ســـایر عوامـــل بـــوده اســـت. 

در حقیقـــت از ســـال 1390 بـــا بـــروز تحریـــم هـــای 
مالـــی علیـــه ایـــران، نـــرخ ارز در دو مرحلـــه افزایـــش 
کـــه در طـــی  چنـــد برابـــری داشـــته اســـت بـــه نحـــوی 
۷ ســـال تقریبـــا 10 برابـــر شـــده اســـت. ایـــن افزایـــش 
موجـــب شـــد هزینـــه ریالـــی تامیـــن تجهیـــزات 
وارداتـــی مـــورد نیـــاز پـــروژه هـــا بـــه قـــدری افزایـــش 
کـــه عمـــا امـــکان اجـــرای آن در چارچـــوب  یابـــد 
ـــراردادی ممکـــن نباشـــد. بنابرایـــن ایـــن مشـــکل  ق
بـــه عنـــوان یـــک مســـئله کان صنفـــی مطـــرح و 
درخواســـت جبـــران نوســـانات ارزی در قـــرار دادهـــا 
کـــه  گردیـــد  ارائـــه شـــد. ایـــن موضـــوع موجـــب 
اتمـــام پروژه هـــای جـــاری ایـــن صنعـــت از اختیـــار 

پیمانـــکاران و ســـازندگان خـــارج شـــود.
گســـتردگی تاثیـــرات ناشـــی از تاطمـــات ارزی 
ـــران  ـــرق ای کـــه ســـندیکای صنعـــت ب ســـبب شـــد 
ایجـــاد  خصوصـــی  بخـــش  از  نمایندگـــی  بـــه 
بـــرای جبـــران خســـارات  قانونـــی  ســـازوکارهای 
ناشـــی از افزایـــش نـــرخ ارز در قراردادهـــای فاقـــد 
دهـــد.  قـــرار  خـــود  کار  دســـتور  در  را  تعدیـــل 
برنامـــه  ســـازمان  ارزی  بخشـــنامه  کـــه  آنجـــا  از 
ـــرق  ـــای ب ـــرکت ه ـــای ش ـــمول قرارداده ـــا مش عمدت
ـــه دلیـــل  ـــع را ب منطقـــه ای شـــده و قراردادهـــای توزی
تامیـــن مالـــی از محـــل درآمدهـــای شـــرکت هـــای 
توزیـــع نیـــروی بـــرق پوشـــش نمـــی دهـــد، تدویـــن 
و ابـــاغ بخشـــنامه جبرانـــی ارز حـــوزه توزیـــع بـــه 
قـــرار  یـــک راهـــکار عملیاتـــی مـــد نظـــر  عنـــوان 
گرفـــت. ایـــن اقدامـــات در ســـال 1390 و پیـــش از 
اولیـــن جهـــش ارزی ســـال هـــای اخیـــر آغـــاز شـــد. 
و  ســـطوح  در  دولـــت  بـــا  مکاتبـــه  آن  از  پـــس 
و  مدیریـــت  ســـازمان  مختلـــف،  ســـازمان های 
برنامه ریـــزی کشـــور، مجلـــس شـــورای اســـامی، 
نیـــرو  وزارت  و  مجلـــس  پژوهش هـــای  مرکـــز 
منفـــی  پیامدهـــای  و  آثـــار  تبییـــن  منظـــور  بـــه 
جهش هـــای ارزی بـــر قراردادهـــای صنعـــت بـــرق 

گســـترده ای انجـــام شـــد.  بـــه شـــکل 
تخصصـــی  هـــای  کارگـــروه  بعـــد  مرحلـــه  در 
بیـــن نماینـــدگان صنفـــی، شـــورای هماهنگـــی 
وزارت  و  بودجـــه  و  برنامـــه  تشـــکل ها، ســـازمان 
دولت هـــای  در  و  مختلـــف  ســـطوح  در  نیـــرو 

مختلـــف تشـــکیل و راهکارهـــای پیشـــنهادی 
بـــا همـــکاری دولـــت و ســـندیکا تدویـــن شـــد. 
کـــه بیـــش از هشـــت ســـال  حاصـــل ایـــن اقدامـــات 
بـــه طـــول انجامیـــد ابـــاغ بخشـــنامه جبرانـــی ارز بـــه 

بـــود.  توزیـــع  شـــرکت های 
پیـــش از هـــر چیـــز ذکـــر ایـــن نکتـــه ضـــروری اســـت 
ایـــن بخشـــنامه و تعییـــن  ابـــاغ  کـــه تدویـــن و 
ضرایـــب تعدیـــل، بـــا صـــرف مـــاه هـــا وقـــت و 
کارشناســـی بیـــن معاونـــت  کار  انجـــام ســـاعت 
توزیـــع توانیـــر، نماینـــدگان شـــرکت هـــای توزیـــع 
ــد.  ــام شـ ــران انجـ ــرق ایـ ــندیکای صنعـــت بـ و سـ
ـــم  ـــا علیرغ ـــرکت ه ـــن ش ـــم ای ـــاز ه ـــا ب ـــت ام در نهای
تاییـــد نهایـــی ضرایـــب توســـط نماینـــدگان تعییـــن 
شـــده از ســـوی شـــرکت توانیـــر، از اجـــرای بخشـــنامه 
و جبـــران خســـارات وارد شـــده بـــه شـــرکت هـــای 
ســـازنده، پیمانـــکار و مشـــاور از محـــل افزایـــش نـــرخ 

کردنـــد.  ارز خـــودداری 
ـــرات  ـــا تغیی ـــی ب کوتاه ـــه  ـــه فاصل ـــنامه ب ـــن بخش ای
ــه  ــع بـ ــی توزیـ ــده در معاونـــت هماهنگـ ــاد شـ ایجـ
ــد و  ــپرده شـ ــی سـ ــت فراموشـ ــه دسـ ــل بـ کامـ ــور  طـ
ــی  ــود جهـــش بـ ــا وجـ ــع بـ ــای توزیـ ــا قراردادهـ عمـ
ســـابقه نـــرخ ارز در طـــول ســـال جـــاری و البتـــه 
بـــرای  باتاقـــی  بـــه  ســـال 9۷،  در  آن  از  پیشـــتر 
ـــدل شـــدند. امـــروز تعـــداد  فعـــاالن ایـــن صنعـــت ب
قراردادهـــای متوقـــف تاییـــد شـــده توانیـــر در حـــوزه 
کـــه عـــدم  توزیـــع بـــه بیـــش از ۶00 قـــرارداد مـــی رســـد 
تعییـــن تکلیـــف آنهـــا بـــه معنـــای امضـــای ســـند 
و  کوچـــک  هـــای  شـــرکت  از  بســـیاری  ســـقوط 

ــود.  ــد بـ ــوزه خواهـ ــن حـ ــال در ایـ ــط فعـ متوسـ
تنهـــا راهـــکار پیـــش رو بـــرای مدیریـــت نوســـانات 
کشـــور در قراردادهـــای صنعـــت  کان  اقتصـــاد 
توزیـــع بـــرق هـــم چیـــزی جـــز الـــزام شـــرکت هـــای 
دســـتورالعمل  اجـــرای  بـــه  بـــرق  نیـــروی  توزیـــع 
جبـــران اثـــار افزایـــش نـــرخ ارز بـــا دخالـــت مســـتقیم 
ســـازمان برنامـــه و بودجـــه، وزارت نیـــرو و توانیـــر 

ــت.  نیسـ

نبود انضباط مالی در قراردادها
حـــل  و  مســـتمر  هـــای  چالـــش  از  دیگـــر  یکـــی 
مطالبـــات  انباشـــت  بـــرق،  صنعـــت  نشـــده 
کارفرمایـــان دولتـــی اســـت.  بخـــش خصوصـــی از 

کـــه ابعـــاد پیامدهایـــش تقریبـــا  داســـتانی قدیمـــی 
گرفتـــه اســـت.  همـــه زوایـــای ایـــن صنعـــت را در بـــر 
زمانـــی  دوره  یـــک  از  البتـــه  مطالبـــات  مســـاله 
ــر  ــران ناپذیـ ــوارض جبـ ــا عـ ــی بـ ــه چالشـ خـــاص بـ
کـــه مطالبـــات تســـویه نشـــده  تبدیـــل شـــد. وقتـــی 
گـــردش مالـــی  ســـازندگان و پیمانـــکاران، نظـــم 
ــه  ــد و هزینـ ــه درآمـ ــم ریخـــت و موازنـ ــه هـ ــا را بـ آنهـ
کارفرمایـــی بـــه دلیـــل تثبیـــت  هـــای شـــرکت هـــای 
قیمـــت بـــرق و ناتوانـــی دولـــت در پرداخـــت مابـــه 
التفـــاوت بهـــای تمـــام شـــده و تکلیفـــی بـــرق از بیـــن 
رفـــت، عمـــا مســـاله انباشـــت مطالبـــات بـــه یـــک 
ـــد.  ـــل ش ـــرق تبدی ـــت ب ـــرای صنع ـــد ب ـــران جدی بح
ایـــن موضـــوع از ســـال 1384 یکـــی از محورهـــای 
صنعـــت  ســـندیکای  هـــای  پیگیـــری  اصلـــی 
کـــه عـــاوه  بـــرق ایـــران بـــوده اســـت. ایـــن مســـاله 
بـــر کســـری بودجـــه وزارت نیـــرو، از نبـــود انضبـــاط 
ــاله  ــر سـ ــود، هـ ــی مـــی شـ ــا ناشـ مالـــی در قراردادهـ
رونـــد تضعیـــف فعـــاالن صنعـــت بـــرق را پرشـــتاب 

کنـــد.  تـــر مـــی 
ـــت  ـــه بیس ـــب ب ـــی قری ـــه ط ک ـــت  ـــن اس ـــت ای واقعی
کارفرمایـــان بخـــش دولتـــی، فراتـــر  ســـال اخیـــر، 
از محـــدوده اعتبـــارات خـــود اقـــدام بـــه اجـــرای 
کـــرده و نتوانســـته انـــد  طرح هـــا و خریـــد تجهیـــزات 
ـــوب  ـــدگان در چارچ کنن ـــن  ـــه تامی ـــود را ب ـــون خ دی
بـــه  مســـاله  ایـــن  کننـــد.  پرداخـــت  قـــراردادی 
کـــه  صـــورت فراگیـــر و مکـــرر رخ داده، بـــه طـــوری 
عـــدم انضبـــاط مالـــی دولـــت در بخـــش بـــرق، 
تبدیـــل بـــه یـــک رویـــه شـــده و انباشـــت بدهـــی 
وزارت نیـــرو و شـــرکت هـــای تابعـــه بـــه بخـــش 
خصوصـــی را بـــه دنبـــال داشـــته اســـت. ایـــن رونـــد 
ــی را  ــل جبرانـ ــه و غیرقابـ ــل توجـ ــان قابـ ــرر و زیـ ضـ
کـــرده  بـــه واحدهـــای تولیـــدی و پیمانـــکاری وارد 
گـــذاری و  و موجـــب تضعیـــف جریـــان ســـرمایه 

ــده اســـت. ــد صنعـــت شـ رشـ
مســـاله  حـــل  منظـــور  بـــه  و  راســـتا  همیـــن  در 
پرداخـــت بـــه موقـــع مطالبـــات و خســـارات دیرکـــرد 
ریاســـت  جمهوری،  بـــا  مکاتبـــه  بـــر  عـــاوه  آن، 
ــر و  ــرو، توانیـ ــامی، وزارت نیـ ــورای اسـ مجلـــس شـ
ســـازمان برنامـــه و بودجـــه و شـــورای گفت و گـــوی 
و  عواقـــب  خصوصـــی،  بخـــش  و  دولـــت 
پیامدهـــای مطالبـــات معـــوق از طریـــق مصاحبه، 

کنفرانس هـــای مطبوعاتـــی و جلســـات  مکاتبـــه و 
متعـــدد بـــا ســـطوح مختلـــف وزارت نیـــرو و شـــرکت 
کمیســـیون انـــرژی مجلـــس شـــورای  در جلســـه 
ـــران  ـــرق ای اســـامی توســـط ســـندیکای صنعـــت ب

ــریح شـــد. تشـ
بـــه همیـــن منظـــور طـــی دو دهـــه اخیـــر و در مقاطـــع 
کمســـیون های  کارگـــروه هـــا و  مختلـــف زمانـــی 
ــرو و  ــا وزارت نیـ ــاوت بـ ــطوح متفـ ــی در سـ مختلفـ
ــر اصـــاح  ــاد شـــد و راهکارهایـــی نظیـ ــر ایجـ توانیـ
دیرکـــرد  جریمـــه  بینـــی  پیـــش  و  قراردادهـــا 
 LC( ـــار اســـناد داخلـــی پرداخـــت، گشـــایش اعتب
اجرایـــی،  مدیـــران  کنتـــرل  و  نظـــارت  ریالـــی(، 
اصـــاح نظـــام بازرگانـــی داخلـــی، مطـــرح شـــد. 
نیـــرو و  ایـــن ســـال هـــا وزارت  اگرچـــه در طـــول 
گاهـــی حتـــی بـــه صـــورت قطـــره  توانیـــر بـــه تدریـــج و 
چکانـــی بخـــش هایـــی از مطالبـــات شـــرکت هـــای 
عضـــو ســـندیکا را پراخـــت کـــرده انـــد امـــا متاســـفانه 
عـــدم تغییـــر رفتـــار مالـــی شـــرکت هـــا ســـبب شـــده، 
ایـــن مشـــکل هرگـــز بـــه صـــورت بنیـــادی حـــل نشـــود 
و عمـــا در برهـــه هایـــی، مســـاله مطالبـــات ابعـــاد 
ــن  ــد. در ایـ کنـ ــدا  ــری پیـ ــرب تـ ــر و مخـ ــترده تـ گسـ
ــکار  ــازنده و پیمانـ ــای سـ ــرکت هـ ــهم شـ ــان سـ میـ
حـــوزه توزیـــع از ایـــن بحـــران مالـــی بیـــش از ســـایرین 
کـــه کمبـــود منابـــع مالـــی در ایـــن حـــوزه  بـــود چرا
کوچـــک و متوســـط بیشـــتری را  شـــرکت هـــای 

ـــد.  کن ـــی  ـــر م درگی
در طـــول ســـال 99 بـــا وجـــود تـــاش وزارت نیـــرو و 
توانیـــر بـــرای تســـویه مرحله ای بخشـــی از مطالبات 
شـــرکت هـــا امـــا همچنـــان بـــی انضباطـــی مالـــی 
ــای  ــروژه هـ ــه تعریـــف پـ ــا، بـ ــرکت هـ ــر شـ ــم بـ کـ حا
بـــدون پشـــتوانه مالـــی مشـــخص و انباشـــت بیشـــتر 
مطالبـــات و البتـــه در مـــواردی توقـــف پـــروژه هـــای 

بیشـــتر منجـــر شـــد. 
راهـــکار ایـــن چالـــش هـــم بـــی تردیـــد چیـــزی جـــز 
ایجـــاد انضبـــاط مالـــی در تعریـــف طـــرح هـــا و 
کارفرمایـــان و پرداخـــت  اجـــرای تعهـــدات مالـــی 
جریمـــه دیرکـــرد بـــا نظـــارت مســـتقیم وزارت نیـــرو و 
شـــرکت توانیـــر بـــر عملکـــرد بـــرق هـــای منطقـــه ای و 

شـــرکت هـــای توزیـــع نیســـت. •

یادداشت تحلیلییادداشت تحلیلی
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مشکالت شرکت های عضو سندیکا با شرکت های توزیع چیست و ریشه اصلی این مشکالت در چه مسائلی است؟
گر چنین نشده دالیل آن را چه می دانید؟ با توجه به ابالغ و تصویب فهارس بهای توزیع، انتظار می رفت بخشی از مشکالت فعاالن این حوزه حل شود.ا

گر خیر،   سندیکا تقریبا در سال های اخیر به طور جدی موضوع بخشنامه جبرانی ارز را با توانیر پیگیری کرد. آیا این بخشنامه پیاده سازی شده؟ ا
 چه آسیب هایی به شرکت ها رسانده و دلیل عدم پیاده سازی آن چیست؟

 قرارداد تیپ ابالغ شد اما متاسفانه شرکت های توزیع به آن تمکین نکردند. آسیب های ناشی از این موضوع چیست و چرا این اتفاق افتاده است؟
گرفته اما به درستی عملیاتی نشده است. مشکل از کجاست و  راه کارهایی برای رفع مشکالت حوزه توزیع تدوین شد و در ظاهر نتیجه 

سندیکا چطور می تواند آن را پیگیری کند؟
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.5

کره فرصت سوخته مذا

رویخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطاعضا؛ 
مصاحبه مکتوبمصاحبه مکتوب

1. در ابتدا اشـاره ای می کنم 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 قیمت هـای بـازار 

نیسـت. یـادآور می شـوم کـه تعـادل در عرضـه و تقاضـا می تواند قیمت های بـازار را به توازن برسـاند.  
بخـش توزیـع صنعـت بـرق بـه لحـاظ تامیـن، تاسـیس و نگهـداری کـه توسـط پیمانـکاران ایـن حـوزه ارائـه 
می شـود به عنوان فروشـنده کاال و خدمات و شـرکت های توزیع برق خریدار خدمات ارائه شـده محسوب 

می شـوند 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 آموخته اند.  ابزار و ماشین آالت وعوامل اجرایی آنها 

هـم در دایـره ایـن صنعـت طراحـی و تنظیم شـده و فقـط در همین حوزه کارایـی دارد.  
کـه  گاهنـد و بـه همیـن دلیـل اسـت  شـرکت های توزیـع بـه خوبـی بـه موضـوع انحصـار خـود در ایـن بـازار آ
کارفرمایـان می شـوند و البتـه همـواره هـم متضـرر  پیمانـکاران بـا وجـود متضـرر شـدن وارد قـرارداد بـا ایـن 
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 
می کنـد امـا پیمانـکار هیـچ زمانی مطالبات خـود را از این کارفرمای انحصاری به موقع دریافت نمی کند 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 
کنون مـورد توجه  رغـم سـختی و کار زیـاد بـه مراتـب کمتر از سـایر مشـاغل اسـت و این واقعیتی اسـت که تا
قـرار نگرفتـه. از طـرف دیگـر شـرکت های توزیع که خود بخشـی از دولت هسـتند باید نـگاه کان به اقتصاد 
داشـته باشـند نه خرد و بدنبال سـود و زیان پروژه ای نباشـند و از لحاظ اقتصادی فقط پای منافع شـرکت 

توزیـع را در نظر نگیرند.  
شـرکت توزیـع 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 برق رسـانی را به درسـتی انجام 
کنـد و ایـن موضـوع همـان ایجـاد اشـتغال و  دهـد بایسـتی در رفـاه اجتماعـی نیـز نقـش قابـل توجهـی ایفـا 
پایبندی به تعهدات پرداختی و ...به پیمانکاران است. و البته عملکرد این شرکت بیانگر آن است که 

هیـچ یـک از ایـن وظایـف توجـه نمی کند.
اگـر شـرکت های توزیـع بـه ایـن رویـه 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 شـرکت های فعال در صنعت برق 

صنعـت اسـتراتژیک بـرق ایـن روزهـا ناخـوش احوال اسـت و باید گفت کـه این احوال تقریبا دیگر از چشـم 
کـرده و آن را بـه پرتـگاه ورشکسـتگی  کـم  کـه رکـود را بـر ایـن صنعـت حا کسـی پوشـیده نیسـت. شـرایطی 
کشـانده؛ امـا راه حـل مشـکات ایـن صنعـت علیرغـم پیگیری هـای مکرر سـندیکای صنعـت برق ایـران و 
اعضـای آن کـه زنجیـره تامین کننـده ایـن صنعـت هسـتند؛ باتکلیف مانـده. باتکلیـف از آن جهت که 
بعـد از مذاکـرات سـندیکا و وزارت نیـرو و البتـه توانیـر و معاونـت توزیـع، راه حل هـا مطـرح و حتـی بـه تاییـد 
نهایـی رسـیده اسـت. از جملـه راه حل هـا و تصمیمات نهایی شـده می توان بـه قرارداد تیـپ، اباغ فهارس 
کـه تقریبـا هیچ کـدام علیرغـم وقـت و انـرژی صـرف  کـرد  بهـای رسـته نیـرو و بخشـنامه جبـران ارزی اشـاره 
شـده، اجرایی نشـده اند. اما واقعا این مشـکات بهم تنیده و گره خورده 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 تاش ها در نهایت اجرایی نمی شـود 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 شـرکت های عضـو سـندیکا پرداخته ایـم تـا گامی در جهت شـفافیت عدم 

رفـع و رجـوع مشـکات شـرکت های عضـو علیرغم تاش های سـندیکا برداشـته باشـیم.

حکومت 
ملوک الطوایفی 

شرکت های توزیع بر 
پیمانکاران برق

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

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

می دانید؟

گرفته اما  5. راه کارهایی برای رفع مشکالت حوزه توزیع تدوین شد و در ظاهر نتیجه 
به درستی عملیاتی نشده است. مشکل از کجاست و  سندیکا چطور می تواند آن را 

پیگیری کند؟

3.سندیکا تقریبا در سال های اخیر به طور جدی موضوع بخشنامه جبرانی 
گر خیر،   کرد. آیا این بخشنامه پیاده سازی شده؟ ا ارز را با توانیر پیگیری 

چه آسیب هایی به شرکت ها رسانده و دلیل عدم پیاده سازی آن چیست؟

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

4.قرارداد تیپ ابالغ شد اما متاسفانه شرکت های توزیع به آن تمکین 
نکردند. آسیب های ناشی از این موضوع چیست و چرا این اتفاق 

افتاده است؟

بازخوانی چالش های فعاالن صنعت توزیع



} در سراشیِب صنعت توزیع  {} در سراشیِب صنعت توزیع { چالش های حقوقی -  قراردادیچالش های حقوقی -  قراردادی

زمستان  99، دوره جدید 6667
صفحهصفحه

زمستان  99، دوره جدید

نمی تواننـد زنجیـره تامیـن در اقتصـاد را ایجـاد کنند لذا پیمانکار در فرایند فعالیت، سـودی بدسـت نمی آورد 
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 می شـوم بـه علـت سلسـله مشـکات همیشـگی، صنعـت بـرق نتوانسـته پیمانـکاران خوبـی را تربیـت 
کـم هرچـه جلوتـر می رویـم پیمانـکاران ضعیف تـر و مسـتاصل تر و گرفتارتر می شـوند.  کنـد. بـا وجـود شـرایط حا
در شرایط خاص و سخت اجتماعی، اقتصادی و حتی مواقعی همچون سیل و زلزله به کدام بضاعت این 
بخش می توان 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. 

2. سـال گذشـته اقتصاد کشـور وضعیت خوبی نداشـت. بخش عمده ای 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 ۷0 الی 80 درصد 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 می دهد و 
ایـن میـزان، پاسـخگوی مشـکل نوسـان قیمت هـای امسـال نیسـت و اکنون هم تصمیم گیـری درسـتی در این 

خصوص اتخاذ نشـده است.  
در حـال حاضـر بسـیاری از شـرکت ها، قالـب قرادادهایشـان را بـا ایـن فهرسـت بهـای موقتـی تنظیـم کرده انـد. 
ایـن فهرسـت بهـا پاسـخگوی ایـن افزایـش قیمت هـای ۷0 الـی 80 درصـدی . بعضـا 100 درصـدی نیسـت. 
شـاید پیمانـکار یـک پـروژه کوچـک بـه امیـد روزی کـه تعدیـل اصلـی ابـاغ خواهد شـد، بتواند پـروژه را تکمیل 
و تحویـل دهـد امـا در پروژه هـای کان تـر پیمانـکار قـادر بـه اتمـام کار نیسـت و کارفرما هم معطل تحویـل پروژه 
کم هم مطلع است و نمی تواند پیمانکار را به خاطر این تغییرات و جهش  کارفرمایی که از شرایط حا است. 

قیمت هـا تحت فشـار بگـذارد. 
امـا معاونـت محتـرم توانیـر در امـور توزیـع مانـع از محاسـبه تعدیـل تـا کنـون شـده اسـت. لـذا کارکـردن بـا چنین 
کـه  پیمانـکاران را بـه مـرگ بگیرنـد تـا بـه تـب راضـی شـوند. شـرکت در پروژه هـا  سـازمانی مصـداق آن اسـت 
سرانجامی جز ورشکستگی برای پیمانکاران ندارد در صورتی که این بخش از فعاالن اقتصادی می توانستند 

در مسـیر سـرمایه گذاری درسـتی قـرار بگیرند. 
از طـرف دیگـر بـا وجـود فهرسـت بهـای متعـدد، بایـد بگویـم کـه همچنـان بـا بـازار چنـد قیمتـی مواجه هسـتیم 
و همان طـور کـه مسـتحضرید شـرکت توزیـع قراردادهـای عمرانـی را بـا یـک فهرسـت بهـای جـدا و بخـش دیگـر 
پروژه هـا را بـا فهرسـت بهـای داخلـی کـه شـرکت توزیـع هـر اسـتان بـرای خـودش تهیـه کـرده پیـش می بـرد! ایـن 
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موضـوع نیـز مشـکات دیگـری را رقـم زده. 
و بدتر از آن، در شـرایط عمومی پیمان وقتی پیمانکار پروژه را تحویل می دهد کارفرما مکلف اسـت در طول 
بیسـت روز بررسـی های الزم را در خصوص پروژه انجام دهد و نسـبت به پرداخت مطالبات پیمانکار اقدام 
کنـد امـا متاسـفانه ایـن موضـوع توسـط شـرکت های توزیـع نادیـده گرفتـه می شـود و پیمانکار علیرغـم تحویل 

پـروژه بعضـا ماه هـا و حتـی سـال ها  مطالبـات خـود را دریافت نمی کند. 
موضـوع دیگـر اینکـه در ایـن بـازار و بـا ایـن نـرخ تـورم پیمانـکار بـا پیـش بینی سـود بیـن 10 الـی ۲0 درصـدی وارد 
قـراداد می شـود، امـا وقتـی از پرداخـت مطالبـات آن یـک سـال کاری زمـان بگـذرد پیش بینـی 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 نمی توانـد پـروژه جدیـدی را آغـاز کنـد.  
کـه قـدرت مالـی پیمانـکاران روز بـه روز  بـد و بدتـر می شـود. شـرکت های توزیـع در  بـه همیـن دالیـل اسـت 
خصـوص مسـائل مالـی و پرداخت هایشـان نیـز بـه پیمانـکاران تصمیمات ملـوک الطوایفی اتخـاذ می کنند و 

تابـع هیـچ سـازمانی از جملـه سـازمان مدیریـت هـم نیسـتند. 

4. اگر قرارداد تیپ پیاده می شد 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 شـرکت ها وارد قرارداد می شـوند؟ باید 
کـم بـر آنهـا در  بگویـم کـه تنهـا  دلیـل ایـن اسـت کـه پیمانـکاران راه دیگـری ندارنـد. تمـام زندگـی و سـاختار حا
موضـوع پروژه هـای ایـن صنعـت متمرکز شـده اسـت. پیمانـکاران به این دلیل که تنهـا در این حـوزه توانایی و 

تخصـص دارنـد به چنیـن قراردادهایی تن می دهند. 

اتحادیـه  کارهـا،  و  کسـب  اغلـب  در  هسـتند.  فعالیـت  بـه  مشـغول  کشـور  در  زیـادی  اتحادیه هـای   .5
عرضه کننـده کاال و خدمـات، قیمت گـذار خدمـات صنـف خـود اسـت؛ امـا در ایـن  صنف اسـتثنایی ترین 
حالت وجود دارد و  انتخاب پیمانکاران توسط متقاضی خدمات که انحصاری هم هست، رقم می خورد. 
کـه سـندیکا در نقـش انتخـاب کننـده وارد عمـل شـود و مصرف کننـده  ایـن مشـکل زمانـی قابـل حـل اسـت 
خدمات که همان شرکت توزیع است به صورت مستقیم پیمانکار را انتخاب نکند و در مورد حداقل های 
قیمت گـذاری تصمیـم نگیـرد و الاقـل تابـع قوانیـن سـازمان مدیریـت و برنامـه کشـور باشـد. وقتـی سـندیکا به 
کارفرما باشـد، اسـتانداردها و تعاریف برای پیمانکار واجد شـرایط  عنوان رابط بین شـرکت های پیمانکار و 
معنـی پیـدا می کنـد. 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 می  شـوند 
امـا هـر دوی آنهـا بـرای کارفرمـا در یـک تـراز قـرار می گیرنـد و بـرای کارفرما فرقی نمی کند کـه با کدام یک پـروژه را 

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

می دانید؟

گرفته اما  5. راه کارهایی برای رفع مشکالت حوزه توزیع تدوین شد و در ظاهر نتیجه 
به درستی عملیاتی نشده است. مشکل از کجاست و  سندیکا چطور می تواند آن را 

پیگیری کند؟

3.سندیکا تقریبا در سال های اخیر به طور جدی موضوع بخشنامه جبرانی 
گر خیر،   کرد. آیا این بخشنامه پیاده سازی شده؟ ا ارز را با توانیر پیگیری 

چه آسیب هایی به شرکت ها رسانده و دلیل عدم پیاده سازی آن چیست؟

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

4.قرارداد تیپ ابالغ شد اما متاسفانه شرکت های توزیع به آن تمکین 
نکردند. آسیب های ناشی از این موضوع چیست و چرا این اتفاق 

افتاده است؟
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رویخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطاعضا؛ 
اقدامات توبیخی یا تنبیهی دایره بازرسی درون سازمانی مصون می بیند یا اقدامات موصوف را موثر 
که رفتار برخی مدیران  نمی بیند لذا بایستی هزینه های فساد اداری و مانع تراشی را افزایش داد چرا 
تهدیدی جدی برای سـامت اداری دسـتگاه ها و فعالیت مهندسـی پیمانکاران است و مماشات 
بـا انهـا تغییـرات مثبـت بـه ارمغـان نمـی آورد. پیشـنهاد اینسـت که بازرسـان با پیمانـکاران بـه عنوان 

نیروهای خط مقدم پروژه ها ارتباط مسـتمر  و بی واسـطه داشـته باشـند.

 ب(ضعف و نقص داوری )کمیته حل اختافات قراردادی(:
طبـق اصـل 1۵۷ قانـون اساسـی و مـواد 1-3 قانـون آییـن دادرسـی مدنـی، دادگسـتری مرجـع رسـمی 
تظلمـات عمومـی اسـت مـازاد بـر آن مرجـع غیـر رسـمی دیگـری بنـام داوری طبـق مـاده ۵3 شـرایط 
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 تصویـب آن در معاونـت توزیـع توانیـر، کارفرمـا از احتسـاب دقیـق و صحیـح آن علیرغم پیگیری ها 
و مراجعـات و مکاتبـات ایـن شـرکت اسـتنکاف ورزیـد. آن هـم از بخشـنامه اباغـی سـازمان محترم 

مدیریـت و برنامه ریـزی کشـور کـه ضوابـط و ضرایـب مشـخص و مبرهنـی دارد. 

2. در واقع پایه انجام معامله در طرح های عمرانی قیمت هایی اسـت که به اسـتناد ماده ۲3 قانون 
برنامه و بودجه توسـط سـازمان مدیریت و برنامه ریزی در قالب فهرسـت بها تهیه و به دسـتگاه های 
اجرایی اباغ می شود اما به نظر می رسد مشکل اصلی دراین حوزه ضعف در واقعی سازی هزینه ها 
اسـت لـذا شایسـته اسـت آنالیزهـای سـازمان برنامـه و بودجـه عاوه بـر آنکه منطبق بـر اطاعات مرکز 
آمـار و مبتنـی بـر واقعیت هـای بـازار باشـند بایسـتی در فراینـد آنالیـز مجریـان اصلـی پروژه هـا به ویـژه 
مشـاوران و پیمانـکاران نیـز جهـت واقعی سـازی هزینه هـا مـورد مشـورت واقعـی بـا سـازمان برنامـه و 

گیرند. بودجه قـرار 

وزخم هـای  ازهزینه هـا  بخشـی  ترمیـم  و  تخفیـف  و  عدالـت  راسـتای  در  تعدیـل  تخصیـص   .3
مضاعـف پیمانـکاران درطـول اجـرای پـروژه اسـت. با این حال علیرغم تصویب و توصیه بخشـنامه 
مربوطه دستگاه های اجرایی از آن تبعیت نمی کنند یا نهایتا بر اساس ضوابط و ضرایب اباغی آن 
را منظـور و ملحـوظ نمی کننـد و جالب تـر اینکـه کارفرمـا ضمن اجرای ناقص دسـتورالعمل تعدیل با 
کم  سوء استفاده از شرایط اقتصادی و قراردادی، پیمانکار را ملزم به ارائه تعهد عدم شکایت از محا
حقوقی می کند در حالی که هیچ کارفرمایی در صورتی که محاسـبات آن بر مبنای مصوبات باشـد 
کـه درصـورت صحـت محاسـبات  لزومـی بـه اخـذ تعهـد اسـقاط ادعـا و اعتـراض نمی بینـد، چـرا 
دیگرهیـچ دغدغـه  و نگرانـی بابـت بازخواسـت یاشـکایت نـدارد عـاوه بـر آن هرگونـه توافـق و تعهـد 

کـم اسـت کـه بیـان  1. طیـف گسـترده ای از مشـکات بیـن کارفرمایـان و پیمانـکاران صنعـت بـرق حا
جزییـات و تشـریح آن در ایـن گفـت و گـو نمی گنجـد. لـذا ایده ال این اسـت که با توجه به تجربه اخیر 

این شـرکت به منشـا و سرچشـمه مشـکات موصوف پرداخته و نگریسـته شـود :

الف(ضعـف و نقـص نظـارت )بازرسـی درون سـازمانی( و نیـز ضعـف مدیریت  که خود یکـی از وجوه 
نقص نظارت اسـت:

از جملـه وظایـف و مسـئولیت های خطیـر دوایـر بازرسـی درون سـازمانی، نظـارت برحسـن انجـام امـور 
کارکنان، کشـف تخلفات اداری و مالی، بازرسـی های مسـتمر  دسـتگاه و ارزیابی عملکرد مدیران و 
و دوره ای جهـت سـنجش میـزان مطابقـت عملکردهـا بـا برنامه هـا و شاخص هاسـت. پرواضـح و 
کان حـل نشـده باقی مانـده  کمـا کـه علیرغـم ایـن بازرسـی ها و نظارت هـا، مشـکات  طبیعی سـت 
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 شـیوه نامه یا پروتکل های بازرسـی 

یـا نظارتـی و افزایـش هزینـه فسـادهای اداری باشـد.
بـه عنـوان مثـال وقتـی در دسـتگاه اجرایـی معاونـت یـا مدیریـت آن مانع تراشـی می کند قطعا خـود را از 

حلقه مفقوده نظارت و 
بازرسی از عملکرد کارفرمایان 

صنعت برق 

علی ربوی مدیرعامل و رئیس هیات مدیرهپایدار صنعت ماهان پارس

پیـش ببرد. 
کارفرمـا بـا شـرکت های توانمنـد و بـا سـاختار اداری درسـت دچـار چالـش شـود ترجیـح  کافـی اسـت 
می دهد با پیمانکاری که حتی دو کارگر بیشتر ندارد وارد قرارداد شود. در صورتی که شرایط پیمانکار 
توسط سندیکا تعریف می شد دیگر چنین اتفاقی رقم نمی خورد. 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 می رسد پیمانکاران نیازمند آموزش هستند.  نه به لحاظ فنی بلکه به لحاظ 

اجتماعـی. از ایـن جهـت کـه بـه درک درسـتی در الـزام عضویـت در تشـکل ها دسـت یابنـد.  
 

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

می دانید؟

گرفته اما  5. راه کارهایی برای رفع مشکالت حوزه توزیع تدوین شد و در ظاهر نتیجه 
به درستی عملیاتی نشده است. مشکل از کجاست و  سندیکا چطور می تواند آن را 

پیگیری کند؟

3.سندیکا تقریبا در سال های اخیر به طور جدی موضوع بخشنامه جبرانی 
گر خیر،   کرد. آیا این بخشنامه پیاده سازی شده؟ ا ارز را با توانیر پیگیری 

چه آسیب هایی به شرکت ها رسانده و دلیل عدم پیاده سازی آن چیست؟

4.قرارداد تیپ ابالغ شد اما متاسفانه شرکت های توزیع به آن تمکین 
نکردند. آسیب های ناشی از این موضوع چیست و چرا این اتفاق 

افتاده است؟

1. مشکالت شرکت های عضو سندیکا با شرکت های توزیع چیست و 
ریشه اصلی این مشکالت در چه مسائلی است؟
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رویخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطاعضا؛ 
1. دغدغـه و مشـکات مشـاورین، تولیدکننـدگان و پیمانـکاران صنعـت بـرق بـا توانیـر و شـرکت های توزیـع 
کارفرمـا  کنـون و نحـوه برخـورد  گذشـته تـا  نیـروی بـرق مسـئله جدیـدی نیسـت. تجمـع مشـکات در سـنوات 
بـا شـرکت  های بخـش خصوصـی همـواره چالش هـای جـدی را پیـش رو آورده اسـت. اجرایـی نکـردن قـرارداد 
تیـپ، انباشـت مطالبـات و عـدم ثبـات رویـه در شـرکت های توزیـع موضوعـات تکـراری و غیـر قابـل حـل بـرای 

سیاسـتگذاران باالدسـتی اسـت.

2. متأسفانه در خصوص فهارس بهای توزیع علی رغم تاش های کمیته های تخصصی سندیکای صنعت 
برق به منظور گردآوری ریز مشـخصات مواد بری بر مبنای قیمت روز توسـط نماینده حقوقی به شـرکت توانیر؛  
مـورد بی توجهـی قـرار گرفتـه و هیچ گونـه دسـت آوردی در این زمینه حاصل نشـده. بخشـنامه ها و دسـتورالعمل 
نحـوه جبـران آثـار ناشـی از افزایـش قیمـت ارز در پیمان هـای ریالـی نیـز در اولویـت و خواسـت حـل مشـکات 

کارفرما نمی باشـد.

3. تاش ها و زمان زیادی صرف این موضوع شـده اسـت اما از آنجا که خواسـت و اراده ای برای جبران آسـیب 
نوسانات اقتصادی بر پیکره بخش خصوصی نبود پس نتیجه کار بایگانی مطالعات و مستندات تهیه شده 
در توانیـر اسـت. آسـیب های ایـن عملکـرد منجر به عـدم ایفای تعهـدات، قراردادهای ناتمـام، ضبط ضمانت 
نامه ها، خارج شـدن شـرکت ها از چرخه فعالیت و زیان های غیرقابل جبران مربوط به انباشـت مطالبات و از 

بین رفتن منابع مالی و انسـانی شـرکت ها بوده اسـت.

4. از فواید اصلی عدم اجرای قرارداد تیپ در شرکت های توزیع می توان به عدم شفافیت در پیش  پرداخت، 
کـرد. نتیجـه  تسـویه مطالبـات، تعدیـات، محاسـبه نوسـانات نـرخ ارز و سـایر مسـائل مالـی و فنـی را بیـان 
موضوعـات فـوق تقویـت منابـع مالـی نداشـته شـرکت های توزیـع و وام گیـری از منابـع مالـی شـرکت های بخش 
خصوصـی بـوده اسـت. پـر واضـح کـه آسـیب های وارده از دسـت دادن سـرمایه مالـی و انسـانی فعالیـن بخـش 

خصوصـی اسـت کـه زحمـت پایـداری ایـن صنعـت را بـا رنـج بـه عهـده دارنـد.

5.ریاسـت 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 می باشـد اقدامـات الزم بـرای نمایـان سـازی بی توجهـی بـه 
چالش هـای فـوق را فراهـم سـازد. جلسـات متعـدد کارشناسـی در کمیته هـای 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 فعالیت هـای صـورت 
گرفتـه در اولویـت اقـدام می باشـد. ماقـات حضـوری بـا مقامـات باالتـر در سـازمان و درخواسـت نشسـت های 

مشـترک جهـت بـرون رفـت از فضـای موجـود  نیـز ضـروری و الزم اسـت.

اراده ای برای 
جبران آسیب نوسانات 

اقتصادی بر پیکره بخش 
خصوصی نیست

احسان فکار کاوش پی نایب رئیس کمیته یراق آالت سندیکا و مدیرعامل شرکت آراد کاوش پی آراد  بایسـتی بـر مبنـا و در راسـتای قوانیـن و مقررات باشـد به عنـوان مثال مگر می توان 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 پیگیری هـای متعـدد و 
مکـرر در نهایـت موفـق بـه اخـذ مصوبـه اعمـال تعدیـل شـد اما علیرغم مصوبـه مزبـور، کارفرمـا در ابتدا به 
بهانه هـای مختلـف از پذیـرش آن امتنـاع می کـرد 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 
دسـتگاه ها باشـند کـه نقطه هـای 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 روش هـا و سیاسـت های پوپولیسـتی  اسـت بـه طوریکـه در همایش هـا و مناسـبت ها از 
پیمانکاران به عنوان بازوی اجرایی کارفرما یاد می کنند که در شرایط بحران به کمک کارفرما می آید اما 
در مقـام عمـل مسـاعدت و معاضـدت مقتضی با پیمانکار صورت نمی پذیرد. حـال امروز پیمانکاران 

مصـداق بـارز یک قربانی اسـت....

4. بـه طـور مشـخص عـدم شـفافیت متـون باعـث بـروز اختـاف بیـن طرفیـن قـرارداد می شـود، لـذا برای 
حـل مشـکات قـراردادی بایسـتی :

1- شـفافیت 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 نمی شـود.

5. ارتباط سندیکا باید با بازرسی درون سازمانی و برون سازمانی، در واقع مراجعی که می توانند اجرایی 
شـدن یـک اباغیـه را رصـد و بررسـی کننـد؛ موثرتـر و بیشـتر شـود تـا برخـی شـرکت های توزیـع بـه راحتی و 
بـدون هیـچ دغدغـه ای نتواننـد از اجـرای دسـتورالعمل های اباغی و اساسـی سـرباز زنند و سـندیکا اگر 
می خواهـد پلـی باشـد بیـن پیمانـکاران و کارفرمایـان )یـا دسـتگاه های ذیربـط( بایسـتی جهـت تقویـت 
اثربخشـی خـود بـه تعامـل جـدی بـا کمیسـیون های مربوطـه مجلـس محتـرم شـورای اسـامی و سـازمان 

بازرسی بیندیشد.

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

می دانید؟

گرفته اما  5. راه کارهایی برای رفع مشکالت حوزه توزیع تدوین شد و در ظاهر نتیجه 
به درستی عملیاتی نشده است. مشکل از کجاست و  سندیکا چطور می تواند آن را 

پیگیری کند؟

3.سندیکا تقریبا در سال های اخیر به طور جدی موضوع بخشنامه جبرانی 
گر خیر،   کرد. آیا این بخشنامه پیاده سازی شده؟ ا ارز را با توانیر پیگیری 

چه آسیب هایی به شرکت ها رسانده و دلیل عدم پیاده سازی آن چیست؟

4.قرارداد تیپ ابالغ شد اما متاسفانه شرکت های توزیع به آن تمکین 
نکردند. آسیب های ناشی از این موضوع چیست و چرا این اتفاق 

افتاده است؟

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



کامیار تجهیز پویا
پترو پارس قدرت

مان اطلس دیبا )مادکو(
ایمن مبدل آسیا

سازه گهر کاوه ایرانیان
آرمان نیرو تیراژه

گروه توسعه پروژه های نیرو 

فرزان فن اندیش فردا

خیـر   مقــــدم به 
اعضای  جدید 

به گزارش کمیته عضویت سندیکای صنعت 
برق ایران با پیوستن 8 شرکت جدید به 

سندیکا در زمستان سال جاری، در مجموع 
60 شرکت فعال در حوزه صنعت برق در 

سال 99 به عضویت سندیکا درآمده اند. 
با این احتساب در طول سال جاری تعداد 

اعضای سندیکای صنعت برق ایران به 569 
شرکت رسید.

و اتوماسیون پاژ60

ک نشـــریه  کشـــور دعـــوت می شـــود در صـــورت تمایـــل بـــه اشـــترا از فعـــاالن صنعـــت بـــرق و انـــرژی 
ک را بـــر اســـاس تعرفـــه، بـــه حســـاب شـــماره  ســـتبران، ضمـــن تکمیـــل فـــرم ذیـــل، بهـــای اشـــترا
14751817/08 بانـــک ملـــت جـــاری جـــام، شـــعبه امیراتابـــک بـــه نـــام ســـندیکای صنعـــت واریـــز و 
ک تکمیـــل شـــده بـــه شـــماره نمابـــر 66944967  رونوشـــت فیـــش بانکـــی را همـــراه بـــا فـــرم اشـــترا

دبیرخانـــه ســـندیکا دورنـــگار نماییـــد.

راهنمای
 اشــــترا ک

• دانشجویان و اساتید محترم دانشگاه ها با ارسال کارت یا گواهی نامه معتبر از   10درصد تخفیف برخوردار می شوند.
• خواهشمند است، مشترکین محترم درصورت تغییر نشانی، امور مشترکین را مطلع نمایند.

کـــه بصـــورت پیشـــتاز ارســـال می شـــوند قابـــل پیگیـــری اســـت لـــذا  تـــی  • بـــا توجـــه بـــه اینکـــه تنهـــا عـــدم وصـــول مجا
توصیـــه می شـــود از خدمـــات پســـت پیشـــتاز اســـتفاده شـــود.

نام

نام خانوادگی

شغل

 تحصیات 

لطفًا در  مستطیل روبرو چیزی ننویسید

هزینه اشتراک یک ساله:                              پست عادی: 100.000 تومان                                       پست پیشتاز: 1۲0.000 تومان

هزینه اشتراک دوساله:                                  پست عادی: ۲00.000 تومان                                      پست پیشتاز: ۲40.000 تومان

نام شرکت/ سازمان

نام متقاضی 

نام خانوادگی متقاضی

سمت

محل امضا
تعداد نسخه درخواستی از هر شماره:   

نوع اشتراک:                  اشتراک جدید                تمدید اشتراک

تلفن

نمابر

موبایل

ایمیل

شماره فیش 

مبلغ 

بانک

تاریخ واریز هزینه اشتراک

مشترک  حقوقی مشترک  حقیقی

نشانی

استان

شهر 

کد پستی






