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ـــود  کمب ـــار  گرفت ـــه شـــدت  ـــه ایـــن روزهـــا ب ک ـــران  ـــرق ای حیـــات صنعـــت ب
ـــاده  ـــا نه ـــدی بن ـــع درآم ـــه منب ـــه س ـــر پای ـــت، ب ـــده اس ـــود ش ـــی و رک نقدینگ
شـــده اســـت. درآمـــد ایـــن صنعـــت از ســـه محـــل »درآمـــد حاصـــل از 
فـــروش بـــرق بـــه مشـــترکین«، »درآمـــد حاصـــل از صـــادرات« و »ســـایر 
درآمدهـــای عملیاتـــی و غیرعملیاتـــی« تأمیـــن می شـــود. بنابرایـــن دو 
بخـــش درآمـــد فـــروش بـــرق بـــه مشـــترکین و درآمـــد صادراتـــی فـــروش 
کامـــا بـــه میـــزان تولیـــد بـــرق و قیمـــت فـــروش آن وابســـته بـــوده  انـــرژی 
و ماننـــد حلقه هـــای بـــه هـــم متصـــل زنجیـــره اقتصـــاد ایـــن صنعـــت را 

ایجـــاد می کننـــد.
بررســـی الیحـــه بودجـــه ســـال 1398 نشـــان می دهـــد بودجـــه صنعـــت 
گذشـــته تدویـــن شـــده اســـت. در  ـــا ســـاختاری مشـــابه ســـال های  ـــرق ب ب
ایـــن الیحـــه پیش بینـــی شـــده اســـت شـــرکت های دولتـــی زیرمجموعـــه 
بخـــش بـــرق وزارت نیـــرو از محـــل فـــروش بـــرق بالـــغ بـــر 290 هـــزار میلیـــارد 
ـــارد  ـــال درآمـــد خواهنـــد داشـــت. از ایـــن میـــان معـــادل 201 هـــزار میلی ی ر
یـــال از  یـــال از محـــل فـــروش بـــرق بـــه مشـــترکین، 42 هـــزار میلیـــارد ر ر
ــای  ــال درآمدهـ یـ ــارد ر ــزار میلیـ ــرق و بیـــش از 47 هـ ــادرات بـ ــل صـ محـ
یـــال از محـــل  عملیاتـــی و غیرعملیاتـــی اســـت. رقـــم 201 هـــزار میلیـــارد ر
فـــروش بـــرق بـــه مشـــترکین، قطعی تریـــن منبـــع درآمـــدی وزارت نیـــرو 
کـــه بـــر روی درآمدهـــای حاصـــل از صـــدور  ــرا  محســـوب مـــی شـــود. چـ
بـــرق بـــا توجـــه بـــه شـــرایط تولیـــد و همچنیـــن وضعیـــت بین المللـــی 
آن  کنـــار  در  و  کـــرد  بـــاز  چندانـــی  حســـاب  نمی تـــوان  تحریم هـــا  و 
درآمدهـــای عملیاتـــی و غیرعملیاتـــی هـــم عمـــا مشـــکوک الوصـــول 
کـــه بیـــش  کـــرد  محســـوب می شـــوند. بنابرایـــن می تـــوان پیش بینـــی 
از 30 درصـــد درآمدهـــای ســـال آتـــی شـــرکت های زیرمجموعـــه بخـــش 

بـــرق وزارت نیـــرو مشـــکوک الوصـــول اســـت.
رونـــد نزولـــی متوســـط نـــرخ فـــروش بـــرق در طـــول ســـال های اخیـــر، اثـــرات 
کاهـــش درآمدهـــای صنعـــت بـــرق، افزایـــش بدهـــی  یان بـــاری همچـــون،  ز
و دیـــون وزارت نیـــرو و شـــرکت های تابعـــه آن بـــه بخـــش خصوصـــی 
ــته  ــراه داشـ ــه همـ ــرق را بـ ــرژی بـ ــه انـ یـ و افزایـــش اتـــاف و مصـــرف بی رو
بـــرق،  بـــودن قیمـــت  و خواهـــد داشـــت. از طـــرف دیگـــر غیرواقعـــی 
ازلحـــاظ اقتصـــادی پروژه هـــا و فعالیـــت در صنعـــت را غیـــر بهینـــه و 
کاهـــش انگیـــزه بخـــش خصوصـــی بـــرای  کـــرده و همیـــن امـــر بـــه  یـــان ده  ز

مشـــارکت در توســـعه ایـــن صنعـــت منجـــر شـــده اســـت. 
گرچـــه بـــر اســـاس آمـــار، درآمدهـــای حاصـــل از فـــروش بـــرق همـــواره در   ا
کـــه  حـــال افزایـــش بـــوده، امـــا نبایـــد ایـــن مســـاله را از نظـــر دور داشـــت 
ــش  ــل افزایـ ــه دلیـ ــه بـ ــرق بلکـ ــدن بـ ــران شـ گـ ــل  ــه از محـ ــش نـ ــن افزایـ ایـ
میـــزان فـــروش آن حاصـــل شـــده اســـت. بـــه عـــاوه درآمدهـــای صادراتـــی 
ـــطوح  ـــادی در س ـــی و اقتص ـــرایط سیاس ـــع ش ـــا تاب ـــم عموم ـــرو ه وزارت نی

ــرد.  ــر می پذیـ ــرون زا تاثیـ ــی بـ ــا از عواملـ ــوده و اساسـ ــی بـ بین المللـ
کـــه بخشـــی از آن ناپایـــدار بـــه نظـــر می رســـد،  کنـــار ایـــن درآمدهـــا  در 
ــال،  ــد، انتقـ ــد، تولیـ ــرف خریـ ــده ای را صـ ــه عمـ ــد هزینـ ــرو بایـ وزارت نیـ
ـــه  ـــد رو ب ـــه رون ک ـــدار  ـــا پای ـــی عموم ـــد. هزینه های کن ـــرق  ـــع و واردات ب ی توز
کنـــار  رشـــدی نیـــز دارنـــد. غیرقطعـــی بـــودن درآمدهـــای صنعـــت بـــرق در 

کســـری بودجـــه را در  هزینه هـــای افزایشـــی ایـــن صنعـــت، همـــواره واهمـــه 
کســـری بودجـــه ناشـــی  ایـــن صنعـــت تقویـــت می کنـــد. همیـــن مســـاله و 
کفـــه هزینـــه و درآمـــد، در طـــول نزدیـــک بـــه یـــک  از عـــدم همخوانـــی دو 
ـــمت  ـــه س ـــرق را ب ـــت ب ـــذاری صنع ـــن و تاثیرگ ـــکل روش ـــه ش ـــر ب ـــه اخی ده
کشـــانده اســـت. در طـــول ایـــن ســـال ها هزینه هـــای مربـــوط بـــه  ســـقوط 
واردات بـــرق هـــم افزایشـــی 380 درصـــدی داشـــته و ایـــن امـــر بـــه چالـــش 

ـــت. ـــن زده اس ـــرق دام ـــت ب ـــی در صنع ـــود نقدینگ کمب
ــرای جـــذب  ــرو بـ ــق وزارت نیـ ــدم توفیـ ــار عـ کنـ ــه در  ــری بودجـ کسـ ــن  ایـ
ــرق را وارد  ــی، صنعـــت بـ ــی و خارجـ ــد داخلـ ــرمایه گذاری های جدیـ سـ
ــروز  ــی از آن بـ کوچکـ ــش  ــه بخـ کـ ــت  ــرده اسـ کـ ــازه ای  ــران تـ ــه بحـ مهلکـ

خاموشـــی هـــای مقطعـــی در تابســـتان امســـال بـــود. 
حـــاال وزارت نیـــرو بـــا تمـــام تـــوان تـــاش می کنـــد بخشـــی از عقـــب 
را  جدیـــد  ســـرمایه گذاری های  حـــوزه  در  را  صنعـــت  ایـــن  ماندگـــی 
گســـترده در تابســـتان 98  ـــروز خاموشـــی های  ـــا بتوانـــد از ب کنـــد ت جبـــران 
کنـــد، امـــا بـــه نظـــر می رســـد ایـــن وزارتخانـــه بـــرای دســـتیابی  جلوگیـــری 
اســـاس  بـــر  دارد.  رو  پیـــش  دشـــواری  بســـیار  راه  مذکـــور  هـــدف  بـــه 
بررســـی های انجـــام شـــده، وزارت نیـــرو بـــرای افزایـــش ظرفیـــت ســـاالنه 
تولیـــد بـــرق بـــه میـــزان 5 هـــزار مـــگاوات، بـــه ســـرمایه ای 3 میلیـــارد 

نیـــاز دارد.  دالری 
کمبـــود منابـــع تأمیـــن مالـــی در  تامیـــن ایـــن میـــزان ســـرمایه بـــا توجـــه بـــه 
وزارت نیـــرو و شـــرکت های تابـــع آن و همچنیـــن عـــدم توانایـــی ورود 
بخـــش خصوصـــی بـــه ایـــن نـــوع پروژه هـــا و از طـــرف دیگـــر تحریم هـــای 
اقتصـــادی و عـــدم دسترســـی بـــه منابـــع مالـــی و فاینانـــس خارجـــی 
کـــه ایـــن  و بین المللـــی، بســـیار ســـخت بـــه نظـــر مـــی  رســـد، همانطـــور 
ــرمایه گذاری در صنعـــت بـــرق را در طـــول ســـال هـــای  عوامـــل رونـــد سـ

کـــرده اســـت. کاهنـــده  اخیـــر 
بـــر اســـاس برنامه هـــا و پیش بینی هـــا، ذخایـــر و اندوخته هـــا، ودیعـــه 
ــد عمومـــی و تســـهیات مالـــی بانکی)داخلـــی و  ــق انشـــعاب، درآمـ حـ
خارجـــی( مهم تریـــن منابـــع جریـــان ســـرمایه ای صنعـــت بـــرق محســـوب 
کـــه تســـهیات مالـــی بانکـــی بـــا 70 درصـــد بیشـــترین ســـهم را  مـــی شـــوند 

در ایـــن جریـــان ایفـــا می کنـــد. 
گذشـــته بودجـــه صنعـــت و محاســـبه  ـــا ایـــن حـــال نتایـــج بررســـی ادوار  ب
ــا  ــه تنهـ کـ ــت  ــان داده اسـ ــرمایه ای، نشـ ــع سـ ــری منابـ ــزان تحقق پذیـ میـ
3 درصـــد از منابـــع ســـرمایه ای از محـــل تســـهیات مالـــی و بانکـــی 
کان، میـــزان تحقق پذیـــری  قابلیـــت تحقق پذیـــری داشـــته و در ســـطح 
کل منابـــع ســـرمایه ای برابـــر 33 درصـــد اســـت. ایـــن ارقـــام بـــه درســـتی 
کـــه اعـــداد و ارقـــام منـــدرج در بودجـــه صنعـــت بـــرق  نشـــان مـــی دهـــد 

چنـــدان قابل اتـــکا نیســـتند. 
ـــه ســـقوط، یـــک  ک رو ب ـــا ـــرق از ایـــن ورطـــه خطرن ـــزام خـــروج صنعـــت ب ال
ــم از دولـــت،  ــای مختلـــف اعـ ــان بخش هـ ــه میـ ــه جانبـ ــی همـ ــزم ملـ عـ
مجلـــس، ســـازمان هـــای نظارتـــی و بخـــش خصوصـــی اســـت، در غیـــر 
ایـــن صـــورت ایـــن دســـتاورد عظیـــم چهـــل ســـاله از دســـت خواهـــد 

رفـــت.▪

/سپهر برزی مهر ؛/
سردبیر

صنعت برق گرفتار چالش بزرگی 
به نام سرمایه گذاری 
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گام های لرزان صنعت برق 
بر مدار بودجه 

/ پیام باقری؛ / نایب رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران  

بخـــش  و  مجلـــس  دولـــت،  گســـترده  هیاهـــوی  در 
ـــرای بودجـــه ســـال آتـــی، شـــاید مهمتریـــن  خصوصـــی ب
و قابـــل توجـــه تریـــن مســـاله، میـــزان تحقـــق پذیـــری 
کـــه هدایـــت  بودجـــه هـــای ســـاالنه دولـــت هایـــی اســـت 

ــر عهـــده داشـــته انـــد. قـــوه مجریـــه را بـ
گذشـــته بـــه درســـتی نشـــان  نگاهـــی بـــه تجربـــه ســـالیان 
بودجه هـــای  کســـری   فزاینـــده   رشـــد  کـــه  مـــی دهـــد 
ســـاالنه بیـــش از هـــر چیـــز ناشـــی از یـــک نـــگاه ســـنتی 
اســـت.  کشـــور  در  بودجه ریـــزی  نظـــام  بـــه  نســـبت 
یـــع  کـــه بـــه نظـــر مـــی رســـد برآمـــده از نحـــوه توز نگاهـــی 
قـــدرت در بخـــش هـــای مختلـــف اســـت و مشـــکل 
کـــه ســـاختار اقتصـــادی ایـــران  اصلـــی اینجاســـت 
تقریبـــا از دهـــه 1350 بـــه بعـــد بـــا همیـــن شـــیوه اداره 

شـــده اســـت. 
روال ســـهم خواهـــی از بودجـــه در غالـــب مـــوارد ایـــن 
کـــه روســـا و مدیـــران دســـتگاه های دولتـــی بـــرای  اســـت 
نشـــان دادن میـــزان توانایـــی خـــود، در میانـــه هـــای 
کـــه  کننـــد  ســـال اقـــدام بـــه ایجـــاد هزینـــه هایـــی مـــی 
بتوانـــد لـــزوم تخصیـــص بودجـــه بـــه ایـــن ســـازمان هـــا 
کنـــد. بـــه ایـــن ترتیـــب از اواخـــر  را بـــه درســـتی نمایـــان 
تابســـتان و اوایـــل پاییـــز هرســـال، حفـــر چـــاه عمیـــق 
هزینه هـــا از ســـوی دســـتگاه ها شـــروع و تـــا آخریـــن روز 

ممکـــن بـــرای چانه زنـــی ادامـــه دارد. 
ــور  کشـ ــه  ــه و بودجـ ــازمان برنامـ ــه سـ ــد بـ ــه ایـــن رونـ ادامـ
کـــه بـــر اســـاس عـــادت، عـــرف و قانـــون همیـــن  مـــی رســـد 
ــی را  ــتگاه های دولتـ ــده دسـ ــای پیش بینی شـ هزینه هـ
مبنـــای پیـــش بینـــی بودجـــه بـــرای آنهـــا قـــرار مـــی دهـــد. 
کاهـــش داده و در غیـــر  در صـــورت امـــکان هزینـــه هـــا را 

ایـــن صـــورت بـــه دنبـــال راه هـــای تأمیـــن درآمـــد مـــی رود. 
ــه  ــال بـ ــال های سـ ــه سـ کـ ایـــن روال، رخـــدادی اســـت 

صـــورت مـــداوم تکـــرار شـــده اســـت. 
کـــه ایـــن نظـــام بودجـــه ریـــزی بیـــش  مســـاله ایـــن اســـت 
ـــران را در هـــر ســـطحی  از هـــر عامـــل دیگـــری اقتصـــاد ای
کـــرده اســـت. بودجـــه ســـال 1398  بـــا مشـــکل مواجـــه 
هـــم از ایـــن روال مســـتثنی نیســـت. ردپـــای همـــان 
کـــم بـــر نحـــوه تدویـــن بودجـــه ســـاالنه، در ارقـــام  نـــگاه حا
و اقـــام بودجـــه ســـال آینـــده هـــم بـــه چشـــم مـــی خـــورد. 
تجربـــه، عقـــل و خـــرد اقتصـــادی امـــا بـــر خـــاف ایـــن 
ــزان درآمدهـــای  ــه نخســـت میـ کـ روال حکـــم می کنـــد 
بـــه  و  کارشناســـی  کار  واقع بینـــی،  بـــا  تحقـــق  قابـــل 
دور از رویاهـــا و آرزوهـــا بـــرآورد شـــده و پـــس از آن بـــرای 
ــت  ــق درسـ ــن منطـ ــیم. ایـ ــری بیاندیشـ ــا فکـ ــه هـ هزینـ
کنـــد، حرکـــت  مثـــل یـــک رودخانـــه مـــواج عمـــل مـــی 
ــد  ــیاری در پـــی خواهـ ــای بسـ ــه هـ ــر خـــاف آن هزینـ بـ
کـــه شـــرایط رو بـــه افـــول  داشـــت، پیامدهـــای ســـنگینی 

ــود. ــوب مـــی شـ ــی از آن محسـ ــران، بخشـ ــاد ایـ اقتصـ
در  نویســـی  بودجـــه  راهبردهـــای  کـــه  بپذیریـــم  بایـــد 
ایـــران، پیامدهـــای ســـنگینی بـــرای همـــه ســـطوح و 
کافـــی اســـت  بازیگـــران اقتصـــاد در پـــی داشـــته اســـت. 
کار  کســـب و  شـــرایط فعـــاالن اقتصـــادی و صاحبـــان 
کـــه  کنیـــم در ایـــن صـــورت خواهیـــم دیـــد  را بررســـی 
بودجـــه هـــای ســـنواتی عمومـــا نـــه تنهـــا نقطـــه امیـــد 
کـــه یـــک ســـال را  قابـــل اتکایـــی بـــرای بنگاه هایـــی 
کـــرده انـــد، نیســـت، بلکـــه  دررکـــود اقتصـــادی ســـپری 

عمـــا بـــر دغدغـــه هـــای آنهـــا نیـــز مـــی افزایـــد. 
پیش بینی شـــده  درآمدهـــای  کـــه  نکنیـــم  فرامـــوش 
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ــع  ــن منبـ ــوان مهمتریـ ــه عنـ ــت بـ ــدور نفـ ــل صـ از محـ
درآمـــد پیـــش بینـــی شـــده در بودجـــه هـــای ســـنواتی، 
در ســـال آینـــده دســـت کم از ســـه ناحیـــه آســـیب پذیر 
خواهنـــد بـــود. از یک ســـو میـــزان صـــادرات بـــا توجـــه 
بـــه تحریـــم تقریبـــا نامعلـــوم اســـت و از ســـوی دیگـــر 
ــرای فـــروش  ــه بـــه رقابـــت بـ کـ رشـــد اقتصـــاد جهانـــی 
کاهـــش  ــرای  ــی بـ ــا احتماالتـ ــد، بـ ــن می زنـ نفـــت دامـ
کـــه انتظـــار مـــی رود پیـــش بینـــی هـــای  مواجـــه اســـت 
کنـــد.  ـــل دســـترس  دولـــت در الیحـــه بودجـــه را غیرقاب
بـــه عـــاوه ضمـــن اینکـــه قیمـــت تعییـــن شـــده از ســـوی 
ســـازگار  واقعیت هـــا  بـــا  بودجـــه  و  برنامـــه  ســـازمان 
نیســـت و انتقـــال ارز حاصـــل از صـــادرات نفـــت خـــام 
ـــا تنگنـــای جـــدی مواجـــه خواهـــد شـــد. ایـــن عوامـــل  ب
بـــی هیـــچ تردیـــدی مســـیر تحقـــق درآمدهـــای نفتـــی 
ـــوار  ـــدت دش ـــه ش ـــه ـ را ب ـــی بودج ـــاهرگ اصل ـــور ـ ش کش

کـــرد.  خواهـــد 
 اینکـــه در ایـــن مســـیر ســـنگاخ و دشـــوار چـــه اتفاقاتـــی 
ـــل پیـــش بینـــی اســـت.  ـــا حـــدی قاب رخ خواهـــد داد، ت
تجربـــه ســـال های تـــازه ســـپری شـــده نشـــان می دهـــد 
درآمدهـــای  تحقـــق  عـــدم  دلیـــل  بـــه  دولـــت  کـــه 
هزینه هـــای  بایـــد  کـــه  ای  شـــده  پیش بینـــی 
بخش هـــای مختلـــف را پوشـــش دهـــد، از اواســـط 
ســـال جابجایـــی بودجـــه هـــای مصـــوب را بـــه اشـــکال 
کنـــد. در ایـــن شـــرایط ســـاده تریـــن  گـــون آغـــاز مـــی  گونا
کـــردن بودجـــه هـــای عمرانـــی  راهـــکار پیـــش رو ســـرازیر 

بـــه ســـمت بودجـــه هـــای جـــاری اســـت.
درآمدهـــای  از  بخشـــی  تحقـــق  کـــه  شـــرایطی  در 

کاهـــش  کشـــور عمـــا در هالـــه ای از ابهـــام قـــرار دارد، 
پیـــش  راهـــکار  تریـــن  ســـاده  عمرانـــی  بودجه هـــای 
ــی  کاهـــش یکـ ــه  کـ ــن اســـت  ــاله ایـ ــا مسـ روســـت. امـ
یعنـــی  کل  شـــاخص  هـــای  پایـــه  تریـــن  اصلـــی  از 
تقاضـــای دولتـــی، تعمیـــق رکـــود را در پـــی خواهـــد 
ـــه نظـــر می رســـد  ـــه ب ک داشـــت. در ایـــن شـــرایط اســـت 
ــده  ــرای زنـ ــه بـ کـ ــرق  ــت بـ ــل صنعـ ــی مثـ فعالیت هایـ
چشـــم  عمرانـــی  طرح هـــای  اجـــرای  بـــه  مانـــدن 
می دوزنـــد، نیـــز بـــا شـــرایط دشـــوارتری مواجـــه شـــده و 
چالـــش هایشـــان در ســـال آتـــی نیـــز امتـــداد  مـــی یابـــد. 
کـــه در مـــورد الیحـــه بودجـــه ســـال  مســـاله دیگـــری 
کـــه علیرغـــم صراحـــت  98 وجـــود دارد ایـــن اســـت 
لـــزوم  خصـــوص  در  توســـعه  ششـــم  برنامـــه  قانـــون 
ـــور هیـــچ نشـــانه ای  کوچک ســـازی دولـــت، الیحـــه مزب
از ایـــن تفکـــر نـــدارد. برعکـــس مشـــاهده مـــی شـــود 
کـــه بودجـــه شـــرکت های دولتـــی درالیحـــه بـــه شـــکل 
رشـــد  اســـت.  شـــده  پیکرتـــر  کـــوه  آوری  سرســـام 
نزدیـــک بـــه 50 درصـــدی ارقـــام اختصـــاص یافتـــه 
ــزار  ــه 1200 هـ ــم آن را بـ ــه رقـ کـ ــرکت های دولتـــی  ــه شـ بـ
شـــدن  چاق تـــر  نشـــانه  رســـانده،  تومـــان  میلیـــارد 

دســـتگاه دولـــت در بودجـــه ســـال آینـــده اســـت. 
بودجـــه  از  دولتـــی  هـــای  دســـتگاه  ســـهم  افزایـــش 
مـــی توانـــد دو معنـــای متفـــاوت داشـــته باشـــد. اول 
ـــورم 40 درصـــدی را پذیرفتـــه و بودجـــه  اینکـــه دولـــت ت
دســـتگاه هـــای تحـــت پوشـــش خـــود را بـــر همـــان 
مبنـــا افزایـــش داده اســـت و دوم اینکـــه دولـــت ایـــن 
ــال افزایـــش  ــه دنبـ ــا بـ ــرد و تنهـ ــی پذیـ ــورم را نمـ ــرخ تـ نـ

عملکـــرد  شـــعاع  کاهـــش  و  خـــود  تصدی گیـــری 
بنگاه هـــای اقتصـــادی و رقابـــت بـــا آنهـــا اســـت. 

ـــش  ـــز افزای ـــرق هرگ ـــت ب ـــوزه صنع ـــال در ح ـــن ح در عی
کمبـــود  و  ایـــم  نداشـــته  بودجـــه  در  چشـــمگیری 
ــای دولـــت  ــازی هـ ــار دســـت و دلبـ کنـ ــی در  نقدینگـ
ـــل  ـــم قاب ـــن حج ـــه و همچنی ـــه و بودج ـــازمان برنام و س
ــوزه،  ــن حـ ــی ایـ ــدای تاریخـ ــان و پیـ ــه پنهـ ــه یارانـ توجـ
کـــرده  ایـــن صنعـــت را بـــا چالـــش هـــای جـــدی مواجـــه 

اســـت.
ــوان  ــه عنـ ــرق، بـ ــا افزایـــش انـــدک قیمـــت بـ تثبیـــت یـ
تنهـــا منبـــع درآمـــدی مطمئـــن وزارت نیـــرو، نشـــان 
ـــن،  ـــت پایی ـــا قیم ـــرق ب ـــرژی ب ـــه ان ـــه عرض ک ـــد  ـــی ده م
ــی  ــه ماحظاتـ ــت برپایـ ــرد و اراده دولـ ــی از راهبـ بخشـ
اســـت و بالطبـــع در متـــن ایـــن راهبـــرد داســـتان بحـــران 

صنعـــت بـــرق بـــاز هـــم تکـــرار مـــی شـــود. 
بـــاز هـــم وزارت نیـــرو، بـــه وزارتخانـــه ای تمامـــا بدهـــکار 
گزیـــر بـــه تامیـــن بـــرق مشـــترکین  کـــه نا تبدیـــل مـــی شـــود 
بخـــش  نقدینگـــی،  بحـــران  بحبوحـــه  در  و  اســـت 
ــای  ــه بنگاه هـ ــی را بـ ــار مالـ ــن فشـ ــی از ایـ ــل توجهـ قابـ
و  کنـــد  مـــی  منتقـــل  صنعـــت  ایـــن  اقتصـــادی 
سرنوشـــت نامعلـــوم شـــرکت هـــای فعـــال صنعـــت 
کـــه  بـــرق، تنهـــا بخشـــی از پیامدهـــای بحرانـــی اســـت 
در مجلـــس، دولـــت و ســـایر ارگان هـــای تصمیـــم ســـاز 

ــود.  ــته شـ نادیـــده انگاشـ
کـــه صنعـــت بـــرق ایـــران بـــا ایـــن  لـــذا بایـــد بپذیریـــم 
ـــه  ـــزل و مـــردد ب گام هـــای متزل ـــا  روال، بیـــش از پیـــش ب

ســـمت آینـــده رهســـپار خواهـــد شـــد. ▪



ـــیون  کمیس ـــتگاه  ـــاه 97 از ایس ـــن م ـــه دوم بهم ـــال 1398 در نیم ـــه س ـــار بودج قط
تلفیـــق رد شـــده و بـــه زودی در صحـــن علنـــی مجلـــس بـــه تصویـــب اعضـــای 
بـــر  بودجـــه  ایـــن  پیامدهـــای  دربـــاره  می رســـد.  قانونگـــذاری  مجلـــس 
ــال پیـــش رو، تحلیل هـــای پرشـــماری در ســـطوح  فعالیت هـــای اقتصـــادی سـ
کثریـــت تفســـیرها و تحلیل هـــای  ـــواده انجـــام شـــده اســـت. ا کان، بنـــگاه و خان
از شـــکل و ماهیـــت بودجـــه ســـال 1398 شـــوربختانه نشـــان  انجـــام شـــده 
کـــه  کســـانی  کســـری های آن دارد. شـــمار قابـــل اعتنایـــی از  کاســـتی ها و  از 
ــا«  ــیر »درآمدهـ کان و از مسـ ــطح  ــژه در سـ ــه ویـ ــون بـ گـ گونا ــای  ــه را از زوایـ بودجـ
ــاز  ــرای آن دردسرسـ ــه اجـ کـ ــد  ــاور دارنـ ــد، بـ کرده انـ ــکافی  کالبدشـ ــا«  و »هزینه هـ
کل  کـــه خانـــواده بـــزرگ صنعـــت بـــرق بـــه مثابـــه یـــک  اســـت. تردیـــدی نیســـت 
ــر  ــه مصـــوب مجلـــس متاثـ ــا از ماهیـــت بودجـ ــایر فعالیت هـ ــد سـ ــد هماننـ واحـ

خواهـــد شـــد. 
کـــه از صحـــن علنـــی مجلـــس  بـــا توجـــه بـــه اینکـــه ارقـــام و اقـــام بودجـــه تـــا روزی 
ــاش  ــر تـ ــته حاضـ ــود، نوشـ ــد بـ ــراه خواهـ ــول همـ ــرات و تحـ ــا تغییـ ــرد بـ رای بگیـ
ـــه ویـــژه  ـــرق ب ـــر صنعـــت ب کان ب می کنـــد برخـــی پیامدهـــای بودجـــه را در ســـطح 

ـــد.  ـــرار ده ـــه ق ـــون توج کان ـــران در  ـــی ای ـــاد سیاس ـــه اقتص ـــگاه ب ـــا ن ب

سیاسی ترین بودجه
کـــه تهیه کننـــدگان الیحـــه بودجـــه 98 در  بـــدون چـــون و چـــرا بایـــد پذیرفـــت 
ســـطح دســـتگاه های دولتـــی و بـــه ویـــژه بنگاه هـــا و شـــرکت های دولتـــی در 
تدویـــن ارقـــام، اقـــام، خواســـت ها و نیازهـــای ســـال آتـــی بایـــد متغیرهـــای 
ـــد. ایـــن متغیرهـــا بســـیار  ـــم اقتصـــادی را لحـــاظ می کردن ـــه تحری ـــا معادل مرتبـــط ب
گرفتـــن آن و تـــاش بـــرای عـــادی نشـــان دادن وضـــع  کـــه نادیـــده  بااهمیـــت اســـت 
ــایه  ــکا سـ ــای آمریـ ــدید تحریم هـ ــود. تشـ ــد بـ ــردی خواهـ ــی راهبـ ــود، خطایـ موجـ
ســـنگینی بـــر بخش هـــای اصلـــی درآمـــدی بودجـــه  انداختـــه اســـت و عـــدم 
قطعیت هـــای پرشـــماری را بـــر آن تحمیـــل می کنـــد. مهمتریـــن عـــدم قطعیـــت 
و سیاســـی تریـــن بخـــش بودجـــه 98 بـــه ســـطح صـــادارت نفـــت خـــام، قیمـــت 
هـــر بشـــکه نفـــت خـــام بـــه طـــور میانگیـــن در 12 مـــاه منتهـــی بـــه پایـــان اســـفند 98 

یـــال ایـــران خواهـــد  و ســـرانجام نـــرخ تبدیـــل ارزهـــای معتبـــر مثـــل نـــرخ دالر بـــه ر
کـــه پیش بینی هـــای برنامه ریـــزان ارشـــد بـــرای بودجـــه 98 تـــا انـــدازه ای  بـــود 
خوش بینانـــه بـــه حســـاب می آیـــد. آنچـــه رخ می دهـــد امـــا بـــر هـــر فعالیـــت 
ــرق ســـایه خواهـــد انداخـــت. افزایـــش درجـــه  اقتصـــادی از جملـــه صنعـــت بـ
کاهـــش درآمدهـــای حاصـــل از صـــادرات نفـــت خـــام دولـــت را در  تحریم هـــا و 
ــاز دســـت بـــه عصـــا خواهـــد  تخصیـــص بودجه هـــای عمرانـــی و ســـاخت و سـ
کـــرد. روندهـــا نشـــان می دهـــد تخصیـــص بودجـــه عمرانـــی در ســـال های اخیـــر 
کاهـــش حجـــم اعتبـــارات عمرانـــی بـــه معنـــای ایـــن  کاهنـــده بـــوده اســـت. 
کـــه دولـــت نیـــروگاه تـــازه   ای احـــداث نکنـــد و ســـاخت جـــاده، فـــرودگاه  اســـت 
کاهـــش حجـــم  و پاالیشـــگاه را بـــه تاخیـــر بینـــدازد. همـــه ایـــن عوامـــل بـــه ویـــژه 
عملیـــات عمرانـــی در بخـــش بـــرق موجـــب می شـــود ســـطح خریـــد تجهیـــزات 
کمتـــری مواجـــه شـــوند.  کاهـــش یابـــد و بنگاه هـــا بـــا درآمـــد  صنعـــت بـــرق 
کمتـــری  ـــا ظرفیـــت  کـــه بنگاه هـــا ب ـــه معنـــای ایـــن اســـت  ـــداوم ایـــن وضعیـــت ب ت

کننـــد.  فعالیـــت 

کافی بدهی ها پرداخت نا
کنـــون در نیمـــه دوم بهمـــن مـــاه قابـــل مشـــاهده اســـت افزایـــش احتمـــال  آنچـــه ا
در عـــدم پرداخـــت بدهـــی دولـــت بـــه شـــرکت های طلبـــکار در رشـــته های 
متفـــاوت اســـت. پیمانـــکاران ســـاخت جـــاده، فـــرودگاه، پاالیشـــگاه، ســـد، 
ــره  ــا دلهـ ــراه پیمانـــکاران صنعـــت بـــرق بـ راه آهـــن، نفـــت و پتروشـــیمی بـــه همـ
ــد  ــد بداننـ ــه و می خواهنـ ــم دوختـ ــه مصـــوب مجلـــس چشـ ــه بودجـ ــی بـ و نگرانـ
گام هایـــی بلنـــد در  کـــه بتوانـــد  کـــه آیـــا درآمـــد دولـــت بـــه انـــدازه ای خواهـــد بـــود 
کاهـــش درآمدهـــای دولـــت  ـــه. پیامـــد  ـــا ن ـــردارد ی مســـیر پرداخـــت بدهی هایـــش ب
ایـــن معضـــل را بـــرای یـــک ســـال دیگـــر بـــه تاخیـــر می انـــدازد. دولـــت دوازدهـــم 
کـــرده و تـــاش  امـــا نشـــان داده اســـت در انتشـــار انـــواع اوراق مالـــی مهـــارت پیـــدا 
می کنـــد بـــا انتشـــار ایـــن اوراق و دادن آنهـــا بـــه پیمانـــکاران از جملـــه پیمانـــکاران 

کنـــد.  صنعـــت بـــرق و  تـــازه در بدهی هـــا نیـــز فراهـــم 
ـــه بدهی هـــای دولـــت و چگونگـــی انتشـــار تامیـــن اوراق  ـــوط ب ـــام و اعـــداد مرب ارق

اقتصاد سیاسی بودجه 98
/ محمدصادق جنان صفت؛/  روزنامه نگار

8
پرونده

زمستان  97 117



ــار  ــز از انتشـ ــای مجلـــس نیـ ــز پژوهش هـ ــه مرکـ کـ ــم اســـت  ــدازه ای مبهـ ــه انـ ــی بـ مالـ
ــه  ــازار اوراق قرضـ ــون از بـ گـ گونا ــیرهای  ــرده اســـت. تفسـ کـ ــاب  ــات آن اجتنـ جزئیـ
کاش بازدهـــی آن از ســـوی دیگـــر  کاهـــش اعتبـــار آن از یـــک ســـو و  نشـــان دهنـــده 

کـــرد.  کـــه پیمانـــکاران را بـــا تنگنـــای تـــازه ای مواجـــه خواهـــد  اســـت 

تثبیت قیمت حامل های انرژی
کـــردن قیمـــت    دولـــت دوازدهـــم هماننـــد دولت هـــای قبلـــی درصـــدد واقعـــی 
گامـــی بـــردارد.  حامل هـــای انـــرژی از جملـــه انـــرژی بـــرق باقـــی مانـــد و نتوانســـت 
کار  کمیســـیون تلفیـــق تـــا اینجـــای  ارقـــام و اقـــام الیحـــه بودجـــه و مصوبه هـــای 
نشـــان می دهـــد تثبیـــت نســـبی قیمـــت بـــرق ادامـــه خواهـــد داشـــت. قیمت گـــذاری 
کـــه هزینـــه تولیـــد آن افزایـــش یافتـــه اســـت  ـــرژی بـــرق در شـــرایطی  ـــرای ان دســـتوری ب
کـــه در فراینـــدی طوالنـــی، آســـیب  بـــه معنـــای تهیدســـت شـــدن فروشـــندگان اســـت 
آن بـــه صنعـــت بـــرق خواهـــد رســـید. آیـــا دولـــت دوازدهـــم حاضـــر اســـت ریســـک 
کـــردن قیمـــت حامل هـــای انـــرژی از جملـــه انـــرژی بـــرق را بپذیـــرد و مســـیر  واقعـــی 
ــام  ــد. ارقـ کنـ ــارج  ــز و حکمرانـــی دولتـــی خـ ــاده تمرکـ ــدار و جـ ــرق را از مـ ــاد بـ اقتصـ
در  فعـــال  بنگاه هـــای  نمی دهـــد.  بازتـــاب  را  جســـارتی  چنیـــن   1398 بودجـــه 
کلیـــت خـــود از ایـــن منظـــر همچنـــان آســـیب پذیـــر خواهنـــد بـــود.  صنعـــت بـــرق در 

سد تازه برای صادرات
کـــردن مســـیر صـــادرات  ـــرق، همـــوار  ـــرای افزایـــش درآمـــد زایـــی صنعـــت ب یـــک راه ب
ــا  ــن صنعـــت اســـت امـ ــی در ایـ ــی مهندسـ ــات فنـ ــرق و خدمـ ــزات بـ ــرق، تجهیـ بـ
گامـــی در مســـیر شفاف ســـازی مـــورد نیـــاز بـــه ویـــژه نـــرخ  ارقـــام الیحـــه بودجـــه 98 
ارزهـــای معتبـــر را نشـــان نمی دهـــد. دولـــت در بودجـــه تصویـــب شـــده خـــود بـــرای 
ـــا تبعیـــت  ـــز ب ـــه بانـــک مرکـــزی نی ـــرده اســـت و البت ک ـــکا ســـقف تعییـــن  هـــر دالر آمری
از دولـــت می خواهـــد ســـختگیری در بســـتر صـــادرات صنعـــت بـــرق هماننـــد ســـایر 
کاالهـــا و خدمـــات  فعالیت هـــا را افزایـــش دهـــد. دولـــت بـــرای هـــر دالر صـــادرات 
ـــت  ـــی اس ـــد. بدیه ـــب می کن ـــدگان طل ـــادل آن را از صادرکنن ـــن و مع ـــی را تعیی رقم
کـــه صـــادرات صنعـــت بـــرق بـــا تـــاش و برنامه ریـــزی بیشـــتر بـــه یـــک نتیجـــه خـــوب 
کـــه قلـــب  کـــه االن ایـــن شـــرایط در ایـــران امـــروز نیســـت. ابهـــام در نـــرخ ارز  می رســـد 

و هســـته سیاســـت های ارزی اســـت، راه را بـــرای فعـــاالن صنعـــت بـــرق در بســـتر 
کـــرده و  از ایـــن طریـــق نیـــز چشـــم انـــداز بیشـــتر دیـــده نمی شـــود.  صـــادرات ناهمـــوار 
کـــه ارزآوری آنهـــا مســـتمر اســـت  کاش دولـــت محدودیت هـــا را از برخـــی صنایـــع 

کنـــد.   کاهـــش دهـــد و صادرکننـــدگان ایـــن صنعـــت را از اجبارهـــا خـــارج 

مالیات و معضل
کان تریـــن ســـطح ایـــن  گرفتـــاری بنگاه هـــای اقتصـــادی در ســـال آینـــده در  یکـــی از 
کـــه دولـــت خـــاف واقعیت هـــای تمـــام عیـــار امـــروز ایـــران، قصـــد دارد ســـهم  اســـت 
کل درآمدهـــای مالیاتـــی افزایـــش دهـــد.  درآمـــدی خـــود از مالیـــات را نســـبت بـــه 
ـــل  ـــان فص ـــه پای ـــی ب ـــل منته ـــه فص ـــد در س ـــک می دان ـــه نی ک ـــی  ـــور مالیات ـــازمان ام س
کســـب درآمدهـــای مصـــوب مالیاتـــی بودجـــه ســـال 98 بـــا چـــه  پاییـــز امســـال، 
کاســـتی هایی مواجـــه اســـت، بـــاز هـــم در بـــرآورد درآمدهـــای مالیاتـــی ســـال بعـــد 
کـــرده اســـت. رشـــدهای باالتـــر  از رشـــد بخش هـــای واقعـــی اقتصـــاد  بزرگنمایـــی 
در اخـــذ مالیـــات بـــه زودی بـــه مثابـــه یـــک شـــلیک مرگبـــار بـــه ســـوی بنگاه هـــا 
ـــرق نیســـت از ایـــن قاعـــده مســـتثنی نیســـتند  ســـرازیر می شـــود. فعـــاالن صنعـــت ب
و قانـــون مالیات هـــا، آنهـــا را از پرداخت هـــای اجبـــاری معـــاف نکـــرده اســـت. 
کـــه بـــدون تردیـــد  ـــر شـــرکت های خصوصـــی بـــه انـــدازه ای اســـت  افزایـــش مالیـــات ب
ـــش  ـــرد و از پی ک ـــد  ـــه خواه ـــکل مواج ـــا مش ـــرق را ب ـــت ب ـــال در صنع ـــرکت های فع ش

گـــوش نخواهـــد رســـید.  کـــه صـــدای صنعـــت بـــرق بـــه  معلـــوم اســـت 

تورم و هزینه تولید
ــه در آن  کســـری بودجـ کـــه  ــه ای تهیـــه شـــده اســـت  گونـ ــه  ــه بودجـــه 1398 بـ  الیحـ
کـــه حـــاال دولـــت بایـــد از  کســـری بودجـــه بـــه معنـــای ایـــن اســـت  حتمـــی اســـت. 
کنـــد و نقدینگـــی را در ســـطح باالتـــری از رشـــد  جایـــی پـــول بـــه جامعـــه تزریـــق 
کـــه بـــه نـــرخ تورم هـــای رشـــد باالتـــر منجـــر  کنـــد. ایـــن اتفاقـــی اســـت  مســـتقر 
می شـــود و هزینـــه تولیـــد بنگاه هـــای صنعتـــی از جملـــه صنعـــت بـــرق را افزایـــش 
ــه  ــال آینـــده ادامـ ــه در سـ کـ ــرق  ــتوری بـ ــه قیمت گـــذاری دسـ ــه بـ ــا توجـ می دهـــد. بـ
کـــرده و صنعـــت بـــرق را  دارد، شـــکاف بیشـــتری در دخـــل و خـــرج بنگاه هـــا ایجـــاد 

ــد داد. ▪ ــرار خواهـ ــازه ای قـ ــار تـ در فشـ
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ــته پیچیدگـــی  خاصـــی  ــا نســـبت بـــه ســـال های گذشـ ــور، قطعـ ــاد کشـ ــرایط مبهـــم و بی ثبـــات اقتصـ ــه بودجـــه ســـال 98 در شـ تدویـــن الیحـ
ـــده  ـــران آین ـــی نگ ـــش خصوص ـــژه بخ ـــه وی ـــا ب ـــه بخش ه ـــرخ ارز، هم ـــش ن ـــی از افزای ـــکالت ناش ـــا و مش ـــود تحریم ه ـــا وج ـــه ب ک ـــرا  ـــت چ ـــته اس داش
ـــرای  ـــه ایـــن الیحـــه بـــه مجلـــس در تـــالش ب ـــا آغـــاز تدویـــن بودجـــه و ارائ خـــود هســـتند. فعـــاالن صنعـــت بـــرق نیـــز از ایـــن آشـــفتگی رهـــا نبـــوده و ب
ـــر  کـــه خاموشـــی های تابســـتان اخی ـــد در نظـــر داشـــت  ـــز بای ـــه را نی ـــن نکت ـــد، ای ـــود آن برآمده ان ـــه بهب شفاف ســـازی بودجـــه حـــوزه خـــود و کمـــک ب
کـــرده اســـت. ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران بـــا آغـــاز فراینـــد بررســـی بودجـــه در مجلـــس شـــورای اســـالمی  نگرانی هـــای ایـــن بخـــش را دو چنـــدان 
کـــرده مشـــکالت فعـــاالن صنعـــت بـــرق را بـــه مجلـــس شـــورای اســـالمی  کارشناســـی بـــر روی بودجـــه تـــالش  کارهـــای مطالعاتـــی و  بـــا اتـــکا بـــر 
گرفتـــه و بـــاری از دوش  کـــرده و پیشـــنهادات بودجـــه ای خـــود را بـــه قـــوه قانونگـــذار ارائـــه دهـــد تـــا در مســـیر بررســـی بودجـــه مـــد نظـــر قـــرار  منعکـــس 
کـــه بـــا حضـــور دکتـــر »نصـــرت اهلل  کـــه در پـــی نوســـانات نـــرخ ارز بـــا چالش هـــای فراوانـــی روبـــرو شـــده  اســـت، بـــردارد. در نشســـتی  ایـــن بخـــش 
عبـــاس زاده«؛ مدیـــرکل دفتـــر بودجـــه و توســـعه ســـرمایه گذاری شـــرکت توانیـــر، مهنـــدس »علـــی بخشـــی«؛ رئیـــس هیـــات مدیـــره ســـندیکا، دکتـــر 
گـــروه مپنـــا و مهنـــدس »ســـپهر برزی مهـــر«؛ دبیـــر ســـندیکا برگـــزار شـــد، بودجـــه صنعـــت بـــرق در ســـال  »بهنـــام حقیقـــی«؛ مدیـــر ارتباطـــات و بـــازار 

ـــت:  ـــر اس ی ـــرح ز ـــه ش ـــده ای از  آن ب گزی ـــه  ک ـــم  کرده ای ـــی  98 را بررس

علی بخشی، 
رئیس هیات مدیره 
سندیکای صنعت 

برق ایران

نصرت اهلل عباس زاده، 
مدیرکل دفتر بودجه و توسعه 
سرمایه گذاری شرکت توانیر

سپهر برزی مهر، 
دبیر سندیکای 

صنعت برق ایران

بهنام حقیقی، 
مدیر ارتباطات و بازار 
گروه مپنا
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علی بخشی، 
رئیس هیات مدیره سندیکا: 

بـــرای  یـــادی  ز راهکارهـــای  و  منابـــع   ،98 بودجـــه  ارکان  در 
گرفتـــه شـــده اســـت  ســـرمایه گذاری در بخش هـــای مختلـــف در نظـــر 
امـــا متاســـفانه در بیـــن ایـــن منابـــع، منبعـــی بـــرای صنعـــت بـــرق دیـــده 
گرفتـــه نشـــدن ایـــن  کـــه دلیـــل ایـــن امـــر متاســـفانه جـــدی  نشـــده اســـت 

صنعـــت زیرســـاختی اســـت.
کمبـــود منابـــع مالـــی مواجـــه  کـــه بـــا  در بودجـــه 98 بـــرای صنعـــت بـــرق 
اســـت، هیـــچ منبعـــی اختصـــاص داده نشـــده اســـت لـــذا ســـندیکا 
ـــه منظـــور تکمیـــل طرح هـــای  کـــه ب ـــه مجلـــس پیشـــنهاد داده اســـت  ب
یـــع بـــرق، مبلـــغ یـــک میلیـــارد دالر از منابـــع  تولیـــد و انتقـــال و توز
صنـــدوق توســـعه ملـــی بـــه صـــورت تســـهیات بـــا نـــرخ ســـود متعـــارف 

نظامنامـــه صنـــدوق، اختصـــاص داده شـــود. 
وضعیـــت  یـــع  توز شـــبکه های  و  انتقـــال  شـــبکه های  نیروگاه هـــا، 
خوبـــی ندارنـــد و بایـــد نوســـازی و بهســـازی شـــوند. برخـــی پســـت های 
کـــه ســـابقه بیـــش از 50 ســـال دارنـــد در حـــال خـــارج  قدیمـــی تهـــران 
شـــدن از مـــدار هســـتند و راندمـــان برخـــی نیروگاه هـــا بـــه خاطـــر شـــدت 

کاهـــش اســـت. فرســـودگی بـــه شـــدت رو بـــه 
متاســـفانه نـــرخ بـــرق دچـــار اشـــکال بـــوده و بنـــا بـــه دالیـــل سیاســـی 
قربانـــی شـــده اســـت. ســـاختار تعرفـــه بـــرق هـــم از اســـاس دارای 
مشـــکل اســـت و متاســـفانه عـــده ای بـــه دنبـــال منافـــع شـــخصی 
ایـــن صنعـــت واقعـــی  خـــود هســـتند و اجـــازه نمی دهنـــد تعرفـــه 
بدهـــکار  فقـــط  بـــرق  تعرفه گـــذاری  ســـاختار  مشـــکات  باشـــد. 
ـــن  ـــر از ای ـــیار فرات ـــوع بس ـــه موض ـــت بلک ـــدگان نیس ـــه تولیدکنن ـــدن ب ش
حرف هاســـت. عواقـــب عـــدم اصـــاح ایـــن ســـاختار چیـــزی جـــز 
کشـــور نیســـت و منجـــر بـــه فاجعـــه ای بـــزرگ  نابـــودی زیرســـاخت های 

کشـــور خواهـــد شـــد. در صنعـــت بـــرق 
اســـتفاده از اوراق تســـویه و اســـناد خزانـــه می توانـــد ابـــزار خوبـــی باشـــد 
گـــر بـــا ایـــن اوراق تســـویه و  امـــا هوشـــمندی خاصـــی می طلبـــد، ا
کمرشـــکن خواهنـــد بـــود.  اســـناد خزانـــه هوشـــمندانه عمـــل نکنیـــم، 
ــه  کـ ــد  ــی دارنـ گاهـ ــوع آ ــن موضـ ــادی از ایـ ــاالن اقتصـ ــه فعـ ــه همـ البتـ
دســـت بـــه دامـــان شـــدن ایـــن اوراق و اســـناد پـــاس دادن بدهـــی و 
کـــردن آن بـــه آینـــده اســـت و مشـــکل را مقطعـــی حـــل می کنـــد. موکـــول 

نصرت اهلل عباس زاده، 
ســـرمایه گذاری  توســـعه  و  بودجـــه  دفتـــر  مدیـــرکل 

توانیـــر:  شـــرکت 
اســـت.  و روشـــن  بـــرای همـــه عیـــان  بـــرق  چالش هـــای صنعـــت 
صنعـــت بـــرق تـــا ســـال 83 اتکایـــی بـــه بودجـــه عمومـــی دولـــت 
معتقـــدم  مـــن  می شـــد.  اداره  بـــرق  فـــروش  محـــل  از  و  نداشـــت 
گرفتـــار مشـــکات  ــا  صنعـــت بـــرق از زمـــان طـــرح تثبیـــت قیمت هـ
گـــر ســـاالنه افزایـــش متعـــارف 10 الـــی 20 درصـــدی در  فراوانـــی شـــد. ا
کمبـــود ظرفیـــت روبـــرو بودیـــم  تعرفـــه بـــرق داشـــتیم امـــروز نـــه بـــا مشـــکل 

و نـــه 40 هـــزار میلیـــارد تومـــان بدهـــی داشـــتیم.
اوراق تســـویه خزانـــه هـــم در بودجـــه ســـال گذشـــته ظرفیـــت خوبـــی بـــود 
ـــا ایـــن اســـناد  و بخـــش خصوصـــی بخشـــی از بدهـــی بانکـــی خـــود را ب
گـــر در بودجـــه ســـال آتـــی ایـــن ظرفیـــت از ســـوی  کـــرد. ا پرداخـــت 
یـــم.  مجلـــس شـــورای اســـامی تصویـــب نشـــود بـــه مشـــکل برمی خور
کســـب مجـــوز بـــرای  کـــه بتوانیـــم بـــا  تمـــام تـــاش مـــا ایـــن اســـت 
برداشـــت 500 میلیـــون یـــورو از منابـــع صنـــدوق توســـعه ملـــی، در 
یـــع ســـرمایه گذاری و هزینـــه  حـــوزه شـــبکه های انتقـــال و فـــوق توز

کنیـــم و امیـــدوارم بـــا ایـــن موضـــوع موافقـــت شـــود در غیـــر اینصـــورت 
یـــع  هیـــچ منبعـــی بـــرای ســـرمایه گذاری در بخـــش انتقـــال و فـــوق توز

یـــم. ندار
ـــازمان  ـــر س ـــا درگی ـــای م ـــع و درآمده ـــه 97 مناب ـــره 14 بودج ـــق تبص طب
هدفمنـــدی یارانه هاســـت و تـــا همیـــن امـــروز هـــم حـــدود 1500 میلیـــارد 

تومـــان از درآمدهـــای مـــا در ایـــن ســـازمان رســـوب شـــده اســـت.
و  بـــرق  مصـــرف  هزینـــه  پرداخـــت  از  مـــدارس  معافیت هـــای 
کـــه از ایـــن معافیـــت شـــده اســـت، بـــه منابـــع  سوءاســـتفاده هایی 

اســـت. زده  آســـیب  کشـــور  بـــرق  صنعـــت 
انعقـــاد  بایـــد  بـــرق  صنعـــت  دورنمـــای  بـــرق  صـــادرات  دربـــاره 
قراردادهـــای دو جانبـــه بیـــن بخـــش خصوصی هـــا باشـــد، دولـــت 
ـــه  ـــانی ب ـــرق رس ـــی ب ـــط متول ـــود و فق ـــارج ش ـــوزه خ ـــن ح ـــود از ای ـــد خ بای
کار صـــادرات  کشـــاورزی و صنایـــع داخلـــی باشـــد و  خانوارهـــا، حـــوزه 

ــد. کنـ ــذار  گـ ــی وا ــه بخـــش خصوصـ ــج بـ یـ ــه تدر را بـ

بهنام حقیقی، 
گروه مپنا:  مدیر ارتباطات و بازار 

کـــه صنعـــت بـــرق بـــه دلیـــل زیرســـاخت های  همـــه مـــا می دانیـــم 
اقتصـــادی آن در مســـیری نادرســـت حرکـــت می کنـــد و بیمـــاری 
نهادینـــه شـــده در اقتصـــاد ایـــن صنعـــت،  ســـبب نابـــودی آن خواهـــد 
یـــک دســـت و پـــا بزنیـــم راه بـــه  شـــد، حـــال هـــر چـــه در ایـــن مســـیر تار

جایـــی نخواهیـــم بـــرد. 
ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران بایـــد در یـــک نـــگاه بلندمـــدت 
بـــه دنبـــال جراحـــی بیمـــاری صنعـــت بـــرق باشـــد و ایـــن مطالبـــه 
کنـــد تـــا بـــا هدایـــت صنعـــت بـــرق بـــه مســـیر  را پیوســـته پیگیـــری 
گذشـــته را حـــل و جلـــوی خســـارات آتـــی را  درســـت، مشـــکات 

بگیـــرد.
مخاطـــره  درک  بـــرای  شـــنوایی  گـــوش  کشـــور  ایـــن  در  متاســـفانه 
ــدارد.  ــود نـ ــت، وجـ ــده اسـ ــرق شـ ــت بـ ــر صنعـ گیـ ــن  ــه دامـ کـ ــدی  جـ
خاموشـــی های تابســـتان 97 نشـــان دهنـــده هشـــدار در صنعـــت بـــرق 

ــد شـــد. ــم خواهـ ــر هـ ــال 98 بدتـ ــن پیـــک در سـ ــود و ایـ بـ
ـــقوط  ـــمت س ـــه س ـــام ب ـــته های نظ ـــی از داش ـــوان یک ـــه عن ـــا ب ـــروز مپن ام
حرکـــت می کنـــد لـــذا مطالبـــه و چالـــش ایـــن شـــرکت بایـــد مطالبـــه 
کـــه بنگاه هـــای بـــزرگ،  دولتمـــردان هـــم باشـــد. مـــا بایـــد بپذیریـــم 
کشـــور هســـتند  کوچـــک دارایی هـــای ایـــن  مجموعه هـــای متوســـط و 
کنیـــم، اجـــازه  بـــه آنهـــا نـــگاه  گـــر بـــه چشـــم دارایـــی خودمـــان  و ا

نمی دهیـــم ایـــن دارایی هـــا از بیـــن برونـــد.

سپهر برزی مهر، 
دبیر سندیکای صنعت برق ایران: 

متاســـفانه بـــا افزایـــش نـــرخ ارز 600 قـــرارداد در آســـتانه توقـــف قـــرار 
کـــه خســـارت ایـــن قراردادهـــا بالـــغ بـــر 9 هـــزار میلیـــارد تومـــان  دارنـــد 
کـــه بـــه جریـــان انداختـــن همیـــن  بـــرآورد شـــده اســـت بـــه ایـــن معنـــی 
قراردادهـــا بـــه 9 هـــزار میلیـــارد تومـــان منبـــع نیـــاز دارد. بـــا ایـــن اوصـــاف 

چگونـــه می تـــوان بـــه برنامه هـــای 098 نزدیـــک شـــد؟
ــرای  ــی بـ ــنهادات مختلفـ ــندیکا پیشـ ــرخ ارز، سـ ــانات نـ ــد از نوسـ بعـ
ـــه  ـــه نهادهـــای مختلـــف ارائ ـــرق ب ـــی صنعـــت ب عبـــور از شـــرایط بحران
ــل  ــل و فصـ ــرای حـ ــه الزم بـ ــی بودجـ ــن آن پیش بینـ ــه مهمتریـ کـ ــرد  کـ
بـــا چالـــش مواجـــه  ارز  نـــرخ  افزایـــش  بـــا  کـــه  قراردادهایـــی اســـت 

شـــده اند.▪
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زمستان  97 117

 چشم انداز بودجه ای صنعت برق در سال 98؛

پرابهام و مه آلود
تدویـــن الیحـــه بودجـــه ســـال 98 در شـــرایط مبهـــم و بی ثبـــات اقتصـــاد کشـــور، قطعـــا نســـبت بـــه ســـال های گذشـــته پیچیدگـــی  خاصـــی داشـــته 
کـــه بـــا وجـــود تحریم هـــا و مشـــکالت ناشـــی از افزایـــش نـــرخ ارز، همـــه بخش هـــا بـــه ویـــژه بخـــش خصوصـــی نگـــران آینـــده خـــود هســـتند.  اســـت چـــرا 
فعـــاالن صنعـــت بـــرق نیـــز از ایـــن آشـــفتگی رهـــا نبـــوده و بـــا آغـــاز تدویـــن بودجـــه و ارائـــه ایـــن الیحـــه بـــه مجلـــس در تـــالش بـــرای شفاف ســـازی بودجـــه 
کـــه خاموشـــی های تابســـتان اخیـــر نگرانی هـــای ایـــن بخـــش را  حـــوزه خـــود و کمـــک بـــه بهبـــود آن برآمده انـــد، ایـــن نکتـــه را نیـــز بایـــد در نظـــر داشـــت 
کارهـــای مطالعاتـــی  ـــا انجـــام  ـــا آغـــاز فراینـــد بررســـی بودجـــه در مجلـــس شـــورای اســـالمی ب ـــران ب ـــرق ای کـــرده اســـت. ســـندیکای صنعـــت ب دو چنـــدان 
کـــرده و پیشـــنهادات  ـــه مجلـــس شـــورای اســـالمی منعکـــس  ـــرق را ب کـــرده بتوانـــد مشـــکالت فعـــاالن صنعـــت ب ـــر روی بودجـــه تـــالش  کارشناســـی ب و 
کـــه در پـــی  بودجـــه ای خـــود را بـــه قـــوه قانونگـــذار ارائـــه دهـــد تـــا در مســـیر بررســـی بودجـــه مـــد نظـــر قـــرار بگیـــرد و بتوانـــد بـــاری از دوش ایـــن بخـــش 
کـــه بـــا حضـــور دکتـــر »نصـــرت اهلل عبـــاس زاده«؛ مدیـــرکل دفتـــر  نوســـانات نـــرخ ارز بـــا چالش هـــای فراوانـــی روبـــرو شـــده  اســـت، بـــردارد. در نشســـتی 
بودجـــه و توســـعه ســـرمایه گذاری شـــرکت توانیـــر، مهنـــدس »علـــی بخشـــی«؛ رئیـــس هیـــات مدیـــره ســـندیکا، دکتـــر »بهنـــام حقیقـــی«؛ مدیـــر ارتباطـــات 
کـــه مشـــروح آن  کرده ایـــم  گـــروه مپنـــا و مهنـــدس »ســـپهر برزی مهـــر«؛ دبیـــر ســـندیکا برگـــزار شـــد، بودجـــه صنعـــت بـــرق در ســـال 98 را بررســـی  و بـــازار 

ـــر اســـت:  ی ـــه شـــرح ز ب

علی بخشی، 
رئیس هیات مدیره 
سندیکای صنعت 

برق ایران

نصرت اهلل عباس زاده، 
مدیرکل دفتر بودجه و توسعه 
سرمایه گذاری شرکت توانیر

سپهر برزی مهر، 
دبیر سندیکای 

صنعت برق ایران

بهنام حقیقی، 
مدیر ارتباطات و بازار 
گروه مپنا
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زمستان 97 117

صنعـــت  بودجـــه  بررســـی  در  بخشـــی:  علـــی 
بـــرق بایـــد دو محـــور ســـرمایه ای و ســـرمایه گذاری در 
زیرســـاخت های صنعـــت بـــرق و تعرفـــه بـــرق را مـــد 
کـــه معاونـــت پژوهشـــی ســـندیکا بـــا  نظـــر قـــرار داد 
بررســـی بودجـــه 98، بودجـــه صنعـــت بـــرق را تحلیـــل 
و پیشـــنهادات الزم را بـــه مجلـــس ارائـــه داده اســـت 
ــه در مجلـــس  ــی بودجـ ــد بررسـ ــم در رونـ یـ ــه امیدوار کـ
نیـــز بـــا حضـــور در جلســـات بتوانیـــم مثمـــر ثمـــر باشـــیم 
و پیشـــنهادات ســـندیکا بتوانـــد در الیحـــه بودجـــه 
گذشـــته  کـــه ایـــن امـــر در بودجـــه ســـال  جـــای بگیـــرد 
ـــندیکا  ـــته های س ـــورد از خواس ـــد م ـــد و چن ـــق ش محق

گنجانـــده شـــد.   در بودجـــه 

گرفتن سرمایه گذاری صنعت برق  نادیده 
در بودجه 98

یـــادی  در ارکان بودجـــه 98، منابـــع و راهکارهـــای ز
بـــرای ســـرمایه گذاری در بخش هـــای مختلـــف در 
گرفتـــه شـــده اســـت امـــا متاســـفانه در بیـــن ایـــن  نظـــر 
منابـــع، منبعـــی بـــرای صنعـــت بـــرق دیـــده نشـــده 
گرفتـــه  کـــه دلیـــل ایـــن امـــر متاســـفانه جـــدی  اســـت 
نشـــدن ایـــن صنعـــت زیرســـاختی اســـت و البتـــه 
کـــه اوضـــاع  شـــاید هـــم بـــه اشـــتباه فکـــر می کننـــد 
بـــه  نیـــاز  کـــه  اســـت  گونـــه ای  بـــه  بـــرق  صنعـــت 

نـــدارد. ســـرمایه گذاری 
بـــه  بودجـــه  الیحـــه   4 تبصـــره  »الـــف«  بنـــد  طبـــق 
و  بانکـــی  منابـــع  می شـــود  داده  اجـــازه  بانک هـــا 
ـــد  ـــرار دهن ـــف ق ـــع مختل ـــار صنای ـــهیات در اختی تس
کـــه بـــاز هـــم جـــای خالـــی صنعـــت بـــرق در ایـــن 
کـــه ســـندیکا بـــا ارســـال  تبصـــره بـــه چشـــم می خـــورد 
ذیربـــط  کمیســـیون های  بـــه  خـــود  پیشـــنهادات 
کمیســـیون تلفیـــق درخواســـت  مجلـــس و همچنیـــن 
کـــه ســـرمایه گذاران بخـــش خصوصـــی،  کـــرده اســـت 
ـــرای طرح هـــای تولیـــد،  ـــی، نهادهـــای عمومـــی ب تعاون
یـــع بـــرق نیـــز مشـــمول ایـــن بنـــد شـــوند.  انتقـــال و توز
مـــورد دیگـــر تامیـــن مالـــی از منابـــع صنـــدوق توســـعه 
منابـــع  از  گذشـــته  طـــی  ســـال های  اســـت.  ملـــی 
ـــرای مهـــار آب هـــای مـــرزی اســـتفاده  ایـــن صنـــدوق ب
شـــده اســـت، در ســـال جـــاری هـــم 350 میلیـــون دالر 
کشـــاورزی بـــه اراضـــی سیســـتان  بـــرای انتقـــال آب 
گرفتـــه شـــده اســـت امـــا بـــرای صنعـــت بـــرق  در نظـــر 
کمبـــود منابـــع مواجـــه اســـت، هیـــچ منبعـــی  کـــه بـــا 
از صنـــدوق توســـعه ملـــی اختصـــاص داده نشـــده 
داده  پیشـــنهاد  بـــه مجلـــس  ســـندیکا  لـــذا  اســـت 
تولیـــد  طرح هـــای  تکمیـــل  منظـــور  بـــه  کـــه  اســـت 
یـــع بـــرق، مبلـــغ یـــک میلیـــارد دالر از  و انتقـــال و توز
منابـــع صنـــدوق توســـعه ملـــی بـــه صـــورت تســـهیات 
صنـــدوق،  نظامنامـــه  متعـــارف  ســـود  نـــرخ  بـــا 

اختصـــاص داده شـــود. 
کـــه ابـــزار  در اســـتفاده از اوراق مالـــی اســـامی نیـــز 
ـــرای تامیـــن مالـــی اســـت، اثـــری از صنعـــت  دیگـــری ب
بـــرق دیـــده نشـــده اســـت. طبـــق بنـــد »ط« تبصـــره 

نفـــت  طرح هـــای  در  ســـرمایه گذاری  به منظـــور    ،5
گاز بـــا اولویـــت میادیـــن مشــــترک وزارت نفـــت و  و 
ــعه ای وزارت صنعـــت،  ــی و توسـ ــای زیربنایـ طرح هـ
از  مذکـــور  وزارتخانه هـــای  تجـــارت،  و  معـــدن 
طریـــق شـــرکت های تابعـــه ذی ربـــط و بـــا تصویـــب 
یالـــی  )ر اســـامی  مالـــی  اوراق  اقتصـــاد،  شـــورای 
میلیـــارد  هـــزار  پنـــج  و  ســـی  ســـقف  در  ارزی(  یـــا 
بازپرداخـــت  و  منتشـــر  یـــال  )35.000.000.000.000(ر
ـــور  ـــرکت های مذک ـــط ش ـــن اوراق توس ـــود ای ـــل و س اص
)بـــرای  میادیـــن  همـــان  تولیـــد  افزایـــش  محـــل  از 
طرح هـــای وزارت نفـــت( و عایـــدات طـــرح )بـــرای 
تجـــارت(  و  معـــدن  صنعـــت،  وزارت  طرح هـــای 
تضمیـــن  نماینـــد. ســـندیکا پیشـــنهاد داده اســـت 
تولیـــد  ســـرمایه گذاری  طرح هـــای  »و  عبـــارت  کـــه 
گازی، ســـیکل ترکیبـــی  نیـــروی بـــرق )نیروگاه هـــای 
ــور  ــد مذکـ ــه بنـ ــرو« بـ ــر( وزارت نیـ ــرژی تجدیدپذیـ و انـ

اضافـــه شـــود. 

راندمان برخی نیروگاه ها به خاطر 
شدت فرسودگی به شدت در حال 

کاهش است
تمامـــی مـــوارد فـــوق بـــرای صنعـــت بـــرق واجـــب و 
شـــبکه های  نیروگاه هـــا،  کـــه  چرا اســـت  ضـــروری 
خوبـــی  وضعیـــت  یـــع  توز شـــبکه های  و  انتقـــال 
ندارنـــد و بایـــد نوســـازی و بهســـازی شـــوند. برخـــی 
کـــه ســـابقه بیـــش از 50  پســـت های قدیمـــی تهـــران 
ســـال دارنـــد در حـــال خـــارج شـــدن از مـــدار هســـتند. 
شـــدت  خاطـــر  بـــه  نیروگاه هـــا  برخـــی  راندمـــان 

فرســـودگی در حـــال صفـــر شـــدن اســـت.

تعرفه برق قربانی 
دالیل سیاسی شده است 

ســـاختار تعرفـــه بـــرق یکـــی از موضوعـــات پرچالـــش 
و  بحـــث  آن  دربـــاره  و ســـالها  بـــوده  ایـــن صنعـــت 
ــدری  ــه قـ ــوع بـ ــن موضـ ــت. ایـ ــده اسـ ــر شـ ــادل نظـ تبـ
کشـــور  کـــه قاطبـــه  روشـــن و اظهـــر مـــن الشـــمس اســـت 
حـــاد بـــودن شـــرایط صنعـــت بـــرق را درک می کننـــد. 
متاســـفانه تعرفـــه بـــرق دچـــار اشـــکال بـــوده و بنـــا 
ــاختار  ــده اســـت. سـ ــی شـ ــی قربانـ ــل سیاسـ ــه دالیـ بـ
تعرفـــه بـــرق هـــم از اســـاس دارای مشـــکل اســـت و 
تعرفـــه  اجـــازه نمی دهنـــد  عـــده ای  هـــم متاســـفانه 
ایـــن صنعـــت واقعـــی باشـــد و تـــا حـــرف واقعـــی شـــدن 
ــه  کـ ــد  ــوان می کننـ ــود عنـ ــرح می شـ ــرق مطـ ــت بـ قیمـ
کار باعـــث  ـــد و ایـــن  مـــردم تحمـــل ایـــن فشـــار را ندارن
هـــم  از طرفـــی  آســـیب خـــوردن جامعـــه می شـــود. 
کشـــور داده  بـــرق بـــه عنـــوان یارانـــه اشـــتباه  بـــه صنایـــع 
می شـــود امـــا پولـــی بـــه صنعـــت بـــرق برنمی گـــردد. 
همـــکاری  بـــا  مجلـــس  پژوهش هـــای  مرکـــز 
ســـندیکا طرحـــی تحـــت عنـــوان اصـــاح ســـاختار 
ـــش  ـــه در بخ ک ـــد  ـــرده بودن ک ـــاده  ـــرق آم ـــذاری ب تعرفه گ
انـــرژی ســـازمان برنامـــه و بودجـــه مطـــرح و بررســـی 

ـــید.  ـــه ای نرس ـــه نتیج ـــت ب ـــفانه در دول ـــا متاس ـــد ام ش
ـــرق  ـــت ب ـــش قیم ـــا افزای ـــرح صرف ـــن ط ـــا در ای ـــدف م ه
ـــه دنبـــال حـــل ریشـــه ای مســـئله هســـتیم.  نیســـت و ب
ــه  ــدن بـ ــکار شـ ــط بدهـ ــاختار فقـ ــن سـ ــکات ایـ مشـ
ــر  ــیار فراتـ ــوع بسـ ــه موضـ تولیدکننـــدگان نیســـت بلکـ
ــن  ــاح ایـ ــدم اصـ ــب عـ ــت. عواقـ ــن حرف هاسـ از ایـ
کشـــور  ســـاختار چیـــزی جـــز نابـــودی زیرســـاخت های 
نیســـت و منجـــر بـــه فاجعـــه ای بـــزرگ در صنعـــت 

ــد.  ــد شـ ــور خواهـ کشـ ــرق  بـ

گرفتاری صنعت برق  آغاز 
با طرح تثبیت قیمت ها 

نصـــرت اهلل عبـــاس زاده: دغدغـــه ســـندیکای 
کان  مســـائل  پیگیـــری  در  ایـــران  بـــرق  صنعـــت 
و  مشـــکات  اســـت.  تقدیـــر  قابـــل  بـــرق  صنعـــت 
و  عیـــان  همـــه  بـــرای  بـــرق  صنعـــت  چالش هـــای 
روشـــن اســـت. صنعـــت بـــرق تـــا ســـال 83 اتکایـــی 
محـــل  از  و  نداشـــت  دولـــت  عمومـــی  بودجـــه  بـــه 
فـــروش بـــرق اداره می شـــد. مـــن معتقـــدم صنعـــت 
گرفتـــار  قیمت هـــا  تثبیـــت  طـــرح  زمـــان  از  بـــرق 
مشـــکات فراوانـــی شـــد. طراحـــان ایـــن طـــرح نیـــت 
ــوب  ــه مطلـ ــه نتیجـ ــل بـ ــا در عمـ ــتند امـ ــی داشـ خوبـ
نرســـیدند و بســـیاری از صنایـــع از جملـــه صنعـــت 
بـــرق بـــا ایـــن طـــرح فلـــج شـــدند. امـــروز نـــرخ بـــرق 
کـــه قیمـــت تمـــام شـــده  72 تومـــان اســـت در حالـــی 
کـــه ایـــن شـــکاف  بـــدون ســـوخت  100 تومـــان اســـت 
گـــر ســـاالنه افزایـــش  کـــرده اســـت. ا ایجـــاد مشـــکل 
متعـــارف 10 الـــی 20 درصـــدی در تعرفـــه بـــرق داشـــتیم 
کمبـــود ظرفیـــت روبـــرو بودیـــم و  امـــروز نـــه بـــا مشـــکل 

نـــه 40 هـــزار میلیـــارد تومـــان بدهـــی داشـــتیم. 
در بنـــد »هــــ« تبصـــره )5( قانـــون بودجـــه ســـال 1397، 
گـــذاری اســـناد خزانـــه  دولـــت بـــا صـــدور مجـــوز وا
اســـامی بـــا حفـــظ قـــدرت خریـــد بـــه منظـــور تســـویه 
ــارد  ــزار میلیـ ــا ســـقف 95 هـ ــی مســـّجل خـــود تـ بدهـ
دارایی هـــای  تملـــک  طرح هـــای  بابـــت  یـــال  ر
ســـرمایه ای، خریـــد تضمینـــی محصـــوالت راهبـــردی 
کشـــاورزی، مابـــه التفـــاوت قیمـــت  )اســـتراتژیک( 
بیمـــه  فـــروش،  بـــا قیمـــت  تضمینـــی محصـــوالت 
بدهی هـــای  تأدیـــه  کشـــاورزی،  محصـــوالت 
مطالبـــات  و  ســـامت  بیمـــه  ســـازمان های 
تولیدکننـــدگان بـــرق بـــه قیمـــت اســـمی و سررســـید 
کـــرده بـــود. طبـــق ایـــن  معیـــن بـــه طلبـــکاران موافقـــت 
بنـــد حـــدود هـــزار میلیـــارد تومـــان بـــه تولیدکننـــدگان 
کـــه ایـــن امـــکان در بودجـــه  بـــرق اســـناد خزانـــه دادیـــم 
اســـناد  گـــر  ا حتـــی  اســـت  نشـــده  پیش بینـــی   98
ـــی قابـــل  ـــه لحـــاظ قانون ـــه ای هـــم موجـــود باشـــد ب خزان
گـــذاری بـــه تولیدکننـــدگان بـــرق نیســـت. مـــا دربـــاره  وا
کمیســـیون های  بـــه  پیشـــنهاداتی  موضـــوع  ایـــن 
یـــم محقـــق شـــود  کـــه امیدوار مجلـــس ارائـــه دادیـــم 
در  کـــه  شـــود  فراهـــم  امکانـــی   98 بودجـــه  در  تـــا 
ــل  ــم از ایـــن محـ ــا مشـــکل بتوانیـ ــه بـ ــورت مواجهـ صـ
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ـــویه  ـــم. اوراق تس کنی ـــک  کم ـــرق  ـــدگان ب ـــه تولیدکنن ب
گذشـــته ظرفیـــت خوبـــی  خزانـــه هـــم در بودجـــه ســـال 
ــی بانکـــی  ــی از بدهـ ــی بخشـ ــود و بخـــش خصوصـ بـ
گـــر در بودجـــه  کـــرد. ا خـــود را بـــا ایـــن اســـناد پرداخـــت 
ــورای  ــوی مجلـــس شـ ــن ظرفیـــت از سـ ــی ایـ ــال آتـ سـ
یـــم.  اســـامی تصویـــب نشـــود بـــه مشـــکل برمی خور
دیگـــری  ظرفیـــت   98 بودجـــه  الیحـــه   19 تبصـــره 
مجلـــس،  در  تصویـــب  صـــورت  در  کـــه  اســـت 
فراهـــم  خصوصـــی  بخـــش  بـــرای  خوبـــی  امـــکان 
کـــرد. طبـــق ایـــن تبصـــره، بـــه منظـــور اجرایـــی  خواهـــد 
نمـــودن مـــاده )27( قانـــون الحـــاق برخـــی مـــواد بـــه 
قانـــون تنظیـــم بخشـــی از مقـــررات مالـــی دولـــت )2(، 
منابـــع  محـــل  از  مکلفنـــد  اجرایـــی  دســـتگاه های 
اجـــرای  بـــرای  الزم  تمهیـــدات  کشـــور  کل  بودجـــه 
آمـــاده  بهره بـــرداری  و  نیمه تمـــام  جدیـــد،  طـــرح  
قـــرارداد  انعقـــاد  طریـــق  از  بهره بـــرداری  حـــال  در  و 
ـــا بخش هـــای خصوصـــی،  ـــا مشـــارکت ب گـــذاری و ی وا
کننـــد.  تعاونـــی و شـــهرداری ها و دهیاری هـــا فراهـــم 
ـــوان از ظرفیـــت بخـــش  ـــن تبصـــره می ت ـــه ای ـــا توجـــه ب ب
کـــه مشـــمول اصـــل 44  خصوصـــی در فعالیت هایـــی 
ـــر اینکـــه مالکیـــت  کـــرد مشـــروط ب هســـتند، اســـتفاده 

بـــه بخـــش خصوصـــی منتقـــل نشـــود.

پیشنهاد برداشت 500 میلیون 
یورو از صندوق توسعه ملی برای 

زیرساخت های برق 
کـــدام از بخش هـــا منابعـــی  در بودجـــه 98 بـــه هیـــچ 
گـــر هـــم چیـــزی باشـــد  اختصـــاص داده نشـــده اســـت ا
ـــرار داده شـــده اســـت. تمـــام  در ردیف هـــای متفرقـــه ق
کســـب مجـــوز  کـــه بتوانیـــم بـــا  تـــاش مـــا ایـــن اســـت 

ـــرای برداشـــت 500 میلیـــون یـــورو از منابـــع صنـــدوق  ب
ــوق  ــال و فـ ــبکه های انتقـ ــوزه شـ ــعه ملـــی، در حـ توسـ
کنیـــم و امیـــدوارم بـــا  یـــع ســـرمایه گذاری و هزینـــه  توز
ایـــن موضـــوع موافقـــت شـــود در غیـــر اینصـــورت هیـــچ 
انتقـــال و  بـــرای ســـرمایه گذاری در بخـــش  منبعـــی 
کـــرد در برنامه هـــای  یـــم. بـــرای هزینـــه  یـــع ندار فـــوق توز
یـــم.  098 نیـــز هـــزار میلیـــارد تومـــان بیشـــتر ســـرمایه ندار

رسوب 1500 میلیارد تومان از درآمدهای 
برق در سازمان برنامه 

موضـــوع عـــوارض بـــرق در بودجـــه ســـال 98 بهتـــر 
ــه  ــه بودجـ ــه در الیحـ کـ ــرا  ــته اســـت چـ گذشـ ــال  از سـ
عـــوارض بـــرق بـــه عنـــوان درآمدهـــای اختصاصـــی 
برنامـــه  ســـازمان  و  شـــده  محســـوب  نیـــرو  وزارت 
بـــه موضوعـــی اختصـــاص دهـــد.   را  نمی توانـــد آن 
طبـــق تبصـــره 14 بودجـــه 97 منابـــع و درآمدهـــای 
و  یارانه هاســـت  هدفمنـــدی  ســـازمان  درگیـــر  مـــا 
تـــا همیـــن امـــروز هـــم حـــدود 1500 میلیـــارد تومـــان 
ایـــن ســـازمان رســـوب شـــده  مـــا در  از درآمدهـــای 
گـــر مجلـــس بـــا تغییـــر ایـــن تبصـــره در بودجـــه  اســـت. ا
کـــه احتمـــال تصویـــب آن  کنـــد  ســـال آینـــده موافقـــت 
نیـــز بســـیار باالســـت، منابـــع مـــا ظـــرف دو هفتـــه بـــه 
دســـت مـــا خواهـــد رســـید و معضـــل 1500 میلیـــارد 
ـــدی  ـــازمان هدفمن ـــده در س ـــاد ش ـــوب ایج ـــان رس توم

را نخواهیـــم داشـــت.
معافیت هـــای مـــدارس از پرداخـــت هزینـــه مصـــرف 
معافیـــت  ایـــن  از  کـــه  سوءاســـتفاده هایی  و  بـــرق 
کشـــور  بـــرق  صنعـــت  منابـــع  بـــه  اســـت،  شـــده 
آســـیب زده اســـت. در الیحـــه بودجـــه 98 مـــدارس از 
ـــرق معـــاف نیســـتند امـــا بنـــا شـــده  پرداخـــت هزینـــه ب

کشـــور 30 میلیـــارد تومـــان  کل  اســـت خزانـــه داری 
ــر  گـ ــد. ا ــرار دهـ ــا قـ ــار آنهـ ــه در اختیـ ــن هزینـ ــت ایـ بابـ
میـــزان مصـــرف مـــدارس بیـــش از ایـــن مقـــدار باشـــد 
بایـــد خودشـــان  یـــا  و  کـــرده  بایـــد صرفه جویـــی  یـــا 
کننـــد. دربـــاره ظرفیـــت  هزینـــه اضافـــی را پرداخـــت 
تهاتـــر هـــم در بودجـــه 98 منابـــع جدیـــدی بـــرای تهاتـــر 
گرفتـــه نشـــده اســـت و فقـــط می تـــوان از منابـــع  در نظـــر 

مصـــرف نشـــده ســـال قبـــل بهـــره بـــرد. 

با بیماری نهادینه شده در اقتصاد 
صنعت برق، فاتحه این صنعت خوانده 

شده است 
کـــه صنعـــت  بهنـــام حقیقـــی: همـــه مـــا می دانیـــم 
اقتصـــادی آن در  بـــه دلیـــل زیرســـاخت های  بـــرق 
بیمـــاری  و  می کنـــد  حرکـــت  نادرســـت  مســـیری 
نهادینـــه شـــده در اقتصـــاد ایـــن صنعـــت،  ســـبب 
نابـــودی آن خواهـــد شـــد، حـــال هـــر چـــه در ایـــن مســـیر 
ــم  ــی نخواهیـ ــه جایـ ــم راه بـ ــا بزنیـ یـــک دســـت و پـ تار
بـــرد. ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران بایـــد در یـــک 
بیمـــاری  جراحـــی  دنبـــال  بـــه  بلندمـــدت  نـــگاه 
پیوســـته  را  مطالبـــه  ایـــن  و  باشـــد  بـــرق  صنعـــت 
بـــه  بـــرق  بـــا هدایـــت صنعـــت  تـــا  کنـــد  پیگیـــری 
گذشـــته را حـــل و جلـــوی  مســـیر درســـت، مشـــکات 
خســـارات آتـــی را بگیـــرد. ایـــن تشـــکل اقتصـــادی 
ــرای  ــنی بـ ــرد مشـــخص و روشـ ــه راه و راهبـ ــد نقشـ بایـ
اصـــاح ســـاختار و تعرفه گـــذاری بـــرق داشـــته باشـــد. 
کـــه پایـــه و منشـــا اشـــکال پـــا برجـــا باشـــد،  تـــا زمانـــی 
ــا  ــم پابرجـ ــرق هـ ــاد صنعـــت بـ ــن اقتصـ ــاری مزمـ بیمـ
ـــد اشـــتباه همچنـــان ادامـــه  گـــر ایـــن رون ـــود. ا خواهـــد ب
گذشـــت مدتـــی قابـــل اصـــاح  داشـــته باشـــد، بعـــد از 



15
پرونده

زیر و بم 
بودجه 98

زمستان 97 117

نیســـت و بایـــد فاتحـــه آن را خوانـــد. 
رونـــد تدویـــن بودجـــه در دولـــت و ســـپس بررســـی آن 
ــندیکا  ــه سـ کـ ــت  ــی اسـ ــع حساسـ ــس از مقاطـ در مجلـ
صنعـــت  فعـــال  شـــرکت   530 نماینـــده  عنـــوان  بـــه 
کـــرده و  کار  بـــرق بایـــد بـــر روی تبصره هـــای پرچالـــش 
کمیســـیون های  کنـــد تـــا نظـــر  پیشـــنهادات خـــود را ارائـــه 
کاوی بودجـــه و تبصره هـــای  کـــه در حـــال وا مجلـــس را 
کـــرده  بـــه پیشـــنهادات خـــود معطـــوف  آن هســـتند، 
و  شـــود  پیش بینـــی  بودجـــه  در  الزم  حداقل هـــای  و 
کـــه  کنیـــم  کمتـــری ســـپری  ـــا مشـــکات  ســـال آینـــده را ب
کـــرده  خوشـــبختانه ســـندیکا همیـــن مســـیر را هـــم طـــی 
کار  کـــه بـــا ایـــن  اســـت. البتـــه بایـــد بـــه یـــاد داشـــته باشـــیم 
ــز مشـــکات ریشـــه ای صنعـــت بـــرق حـــل نخواهـــد  نیـ

ــردی بلندمـــدت اســـت.  ــد رویکـ ــه نیازمنـ ــد بلکـ شـ

مخاطره جدی در صنعت برق و هشدار 
برای پیک 98 

گـــوش شـــنوایی بـــرای درک  کشـــور  متاســـفانه در ایـــن 
ــده  ــرق شـ ـــت بـ ـــر صنع گی ــن  ـــه دامـ ک ــدی  ــره جـ مخاطـ
 97 تابســـتان  خاموشـــی های  نـــدارد.  وجـــود  اســـت، 
نشـــان دهنـــده هشـــدار در صنعـــت بـــرق بـــود و ایـــن 
پیـــک در ســـال 98 بدتـــر هـــم خواهـــد شـــد و شـــرایط 

کـــرد.  ســـخت تری بـــرای مـــردم ایجـــاد خواهـــد 
پرداخـــت  از  مســـاجد  و  مـــدارس  معافیـــت  مـــورد  در 
کـــه در حکومـــت اســـامی  هزینـــه آب و بـــرق بایـــد بگویـــم 
ــود،  ــتری شـ ــه بیشـ ــاس توجـ ــق النـ ــئله حـ ــه  مسـ ــد بـ بایـ
نمی شـــود معافیـــت هزینه هـــای مـــدارس را از جیـــب 
کـــه در حـــال ســـاقط شـــدن  کنیـــم  پیمانکارانـــی هزینـــه 
گـــر بنـــای بـــذل و بخشـــش دارد بایـــد از  هســـتند. دولـــت ا
کـــه  کنـــد نـــه از جیـــب پیمانـــکاران  منابـــع خـــود هزینـــه 
کـــم اســـت.  ــا  ــرپا مانـــدن آنهـ امـــکان زنـــده مانـــدن و سـ
در فضـــای سیاســـی و تصمیم گیـــری بودجـــه ایـــن نـــوع 
بخشـــش ها بایـــد بـــه پایـــان برســـد. دولـــت می توانـــد 
حتـــی بـــرق را رایـــگان بـــه مـــردم بدهـــد امـــا بایـــد منابـــع 
کنـــد، بـــا ایـــن بخشـــش ها هزینـــه تولیـــد 5  آن را تامیـــن 
کـــه مبلغـــی حـــدود  هـــراز مـــگاوات بـــرق اضافـــه در ســـال 
کجـــا تامیـــن خواهـــد شـــد؟!   3 میلیـــارد دالر اســـت، از 

هزینه 9 هزار میلیارد تومانِی 600 قرارداِد 
متوقف بر دوش صنعت برق 

التفـــاوت قیمـــت تمـــام  ســـپهر برزی مهـــر: مابـــه 
شـــده و تکلیفـــی بـــرق یکـــی از مشـــکات فعـــاالن ایـــن 
ـــرای  ـــه درســـتی ب کـــه ایـــن تفـــاوت ب صنعـــت اســـت چـــرا 
کـــه خـــود ایـــن  گـــزارش نشـــده اســـت  فعـــاالن ایـــن حـــوزه 
امـــر ناشـــی از اقتصـــاد معیـــوب صنعـــت بـــرق اســـت 
گذاشـــت.  کل جامعـــه خواهـــد  کـــه تاثیـــر خـــود را بـــر 
متاســـفانه بـــا افزایـــش نـــرخ ارز 600 قـــرارداد در آســـتانه 
ــغ  ــا بالـ ــن قراردادهـ ــارت ایـ ــه خسـ کـ ــد  ــرار دارنـ توقـــف قـ
بـــر 9 هـــزار میلیـــارد تومـــان بـــرآورد شـــده اســـت بـــه ایـــن 
ـــه 9  ـــان انداختـــن همیـــن قراردادهـــا ب ـــه جری کـــه ب معنـــی 
ـــاف  ـــن اوص ـــع نیـــاز دارد. بـــا ای ـــان منب ـــارد توم ـــزار میلی ه
چگونـــه می تـــوان بـــه برنامه هـــای 098 نزدیـــک شـــد؟ 

کمیســـیون صنایـــع و معـــادن  ســـعید باســـتانی عضـــو 
بـــا  جلســـات  از  یکـــی  در  اســـامی  شـــورای  مجلـــس 
گفـــت  ــز پژوهش هـــای مجلـــس  ــزارش مرکـ گـ ــه  ــاره بـ اشـ
ـــه پنهـــان در  ـــارد تومـــان یاران ـــه ســـالیانه 850 هـــزار میلی ک
یـــع می شـــود. محاســـبات ایـــن یارانـــه پنهـــان  کشـــور توز
ــفانه ایـــن  ــود؟ متاسـ ــه می شـ ــا هزینـ کجـ کجاســـت و از 
ـــا  کـــه در دولـــت ایجـــاد می شـــود نهایت ـــان انباشـــته ای  ی ز
متوجـــه بخـــش خصوصـــی اســـت و چیـــزی از ســـازنده و 

پیمانـــکار باقـــی نمی گـــذارد. 

کـــه  نصـــرت اهلل عبـــاس زاده: دو ســـالی اســـت 
بـــا  امـــا  اســـت  کار  دســـتور  در  فاینانـــس  پروژه هـــای 
ایـــران،  بـــه تحریم هـــای تحمیـــل شـــده علیـــه  توجـــه 
گـــر  بعیـــد اســـت ایـــن پروژه هـــا هـــم بـــه جایـــی برســـد. ا
بـــه مجلـــس شـــورای اســـامی هـــم  پیشـــنهادات مـــا 
دربـــاره تامیـــن منابـــع مالـــی صنعـــت بـــرق تصویـــب 
ـــرای ایـــن صنعـــت  نشـــود، ســـال آینـــده، ســـال ســـختی ب
خواهـــد بـــود و دورنمـــای بهتـــری از ســـال های 96 و 97 
نابســـامان  ایـــن وضعیـــت  البتـــه  نخواهیـــم داشـــت. 
کلیـــت  فقـــط مختـــص صنعـــت بـــرق نیســـت بلکـــه 
کشـــور دچـــار بحـــران شـــده اســـت. قراردادهـــای  اقتصـــاد 
بـــاز متاثـــر از نوســـانات نـــرخ ارز در تمـــام صنایـــع وجـــود 
ــان  ــارد تومـ ــزار میلیـ ــه حـــدود 11 هـ ــا در بودجـ ــد و مـ دارنـ
گـــر تصویـــب شـــود  کـــه ا کرده ایـــم  بـــرای آنهـــا پیش بینـــی 
کـــردن ایـــن قراردادهـــا اختصـــاص  بـــرای جمـــع و جـــور 
گـــر تصویـــب نشـــود، هیـــچ منبـــع دیگـــری  می یابـــد امـــا ا

ــم.  یـ ندار

کمیسیون های  تعامل اثرگذار سندیکا با 
مختلف مجلس شورای اسالمی 

تجربـــه  گذشـــته  علـــی بخشـــی: ســـندیکا ســـال 
خوبـــی در تاثیرگـــذاری در بودجـــه داشـــت و توانســـت 
یـــم ایـــن اتفـــاق در بودجـــه  کـــه امیدوار اثرگـــذار باشـــد 
ـــاط  ـــته ارتب گذش ـــال  ـــک س ـــا در ی ـــود. م ـــرار ش ـــز تک 98 نی
خوبـــی بـــا نماینـــدگان مجلـــس و مرکـــز پژوهش هـــای 
ــندیکا  ــزان تاثیرگـــذاری سـ ــه میـ ــته ایم و بـ مجلـــس داشـ
گذشـــته  خوش بیـــن هســـتیم. ســـندیکا خـــاف روال 
تعامـــل  مجلـــس  انـــرژی  کمیســـیون  بـــا  بیشـــتر  کـــه 
کمیســـیون  کمیســـیون صنایـــع و  داشـــت، امســـال بـــا 
گســـترده شـــده  ویـــژه مجلـــس نیـــز وارد ارتبـــاط و تعاملـــی 
کـــه ایـــن ارتبـــاط تاثیرگـــذاری خوبـــی در انعـــکاس  اســـت 
مشـــکات صنعـــت بـــرق و پیگیـــری مطالبـــات ایـــن 
ســـندیکا از بودجـــه آتـــی داشـــته اســـت لـــذا ظرفیـــت 
بایـــد  کمیســـیون های مختلـــف مجلـــس  بـــا  ارتبـــاط 

ــود.  تقویـــت شـ

ارز،  نـــرخ  نوســـانات  از  بعـــد  مهـــر:  بـــرزی  ســـپهر 
ـــرای عبـــور از شـــرایط  ســـندیکا پیشـــنهادات مختلفـــی ب
کـــرد  بحرانـــی صنعـــت بـــرق بـــه نهادهـــای مختلـــف ارائـــه 
کـــه مهمتریـــن آن پیش بینـــی بودجـــه الزم بـــرای حـــل و 
ــا  ــا افزایـــش نـــرخ ارز بـ کـــه بـ فصـــل قراردادهایـــی اســـت 
ـــع و  ی ـــرارداد در حـــوزه توز چالـــش مواجـــه شـــده اند. 600 ق

نصرت اهلل عباس زاده: تالش ما 
این است که بتوانیم با کسب مجوز 

برای برداشت 500 میلیون یورو 
از منابع صندوق توسعه ملی، در 

حوزه شبکه های انتقال و فوق 
توزیع سرمایه گذاری و هزینه کنیم و 

امیدوارم با این موضوع موافقت شود 
در غیر این صورت هیچ منبعی برای 

سرمایه گذاری در بخش انتقال و فوق 
توزیع نداریم

علی بخشی: در ارکان بودجه 98، 
منابع و راهکارهای زیادی برای 

سرمایه گذاری در بخش های مختلف 
در نظر گرفته شده است اما متاسفانه 
در بین این منابع، منبعی برای صنعت 

برق دیده نشده که دلیل این امر 
متاسفانه جدی گرفته نشدن این 

صنعت زیرساختی است
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400 قـــرارداد در حـــوزه انتقـــال در آســـتانه توقـــف هســـتند 
و تعـــدادی قـــرارداد هـــم از  ســـال 91 و نوســـانات ناشـــی 
ک همچنـــان  از نـــرخ ارز از آن دوره باقـــی مانـــده اســـت 
متوقـــف هســـتند. تمـــام تـــاش ســـندیکا بـــر ایـــن اســـت 
کنـــد  گیـــر را بـــه ســـمتی هدایـــت  کـــه نهادهـــای تصمیـــم 
کـــه وقتـــی بودجـــه الزم بـــرای اتمـــام پروژه هـــا وجـــود 
نـــدارد، مجـــوز خاتمـــه آن قراردادهـــا صـــادر شـــود چـــرا 
کمیتـــی الزم اســـت.  کار الزامـــات حا کـــه بـــرای ایـــن 
ــر مـــاه ســـال جـــاری  ــا پیگیری هـــای ســـندیکا در مهـ بـ
آثـــار ناشـــی از افزایـــش  دســـتورالعمل نحـــوه جبـــران 
تعدیـــل  فاقـــد  یالـــی  ر پیمان هـــای  در  ارز  قیمـــت  
کـــه فقـــط 10 هـــزار میلیـــارد تومـــان بـــرای  ابـــاغ شـــد 
آن پیش بینـــی شـــده اســـت. ایـــن ده هـــزار میلیـــارد 
تومـــان در حالـــی بـــه ایـــن بخشـــنامه اختصـــاص داده 
کـــه فقـــط صنعـــت بـــرق 9 هـــزار میلیـــارد  شـــده اســـت 
تومـــان بـــرای بـــه جریـــان انداختـــن قراردادهـــای متوقـــف 

صنعـــت بـــرق نیـــاز اســـت. 

صنعت برق دارایی نظام است و نباید 
اجازه دهد این دارایی از بین برود  

ـــارد تومـــان  ـــرو هـــزار میلی ـــام حقیقـــی: وزارت نی بهن
کـــه فقـــط  از ســـازمان برنامـــه طلـــب دارد در حالـــی 
بـــه مپنـــا 20 هـــزار میلیـــارد تومـــان بدهـــکار اســـت. 
هســـتند  مجبـــور  منابـــع  تامیـــن  بـــرای  شـــرکت ها 
ایـــن  کـــه  برونـــد  اوراق  و  بانکـــی  تســـهیات  ســـراغ 
کوتـــاه مـــدت پاســـخگو باشـــد و دوام  رونـــد شـــاید در 
بیـــاورد ولـــی در بلندمـــدت فلج کننـــده اســـت. یکـــی 
کارهـــا جـــا انداختـــن ایـــن موضـــوع  از ســـخت ترین 
کـــه بـــا وضعیـــت موجـــود  در ذهـــن دولتمـــردان اســـت 
همـــه صنایـــع بـــه ســـمت نابـــودی حرکـــت می کننـــد. 
ـــت  ـــه مل ـــق ب ـــه متعل ـــدارد بلک ـــتقلی ن ـــت مس ـــا هوی مپن
کمیـــت اســـت، امـــروز مپنـــا بـــه عنـــوان یکـــی از  و حا
داشـــته های نظـــام بـــه ســـمت ســـاقط شـــدن حرکـــت 
می کنـــد لـــذا مطالبـــه و چالـــش ایـــن شـــرکت بایـــد 
ـــه  ک ـــم  ـــد بپذیری ـــا بای ـــد. م ـــم باش ـــردان ه ـــه دولتم مطالب
کوچـــک  ـــزرگ، مجموعه هـــای متوســـط و  بنگاه هـــای ب
بـــه چشـــم  گـــر  ا کشـــور هســـتند و  ایـــن  دارایی هـــای 
کنیـــم اجـــازه نمی دهیـــم  دارایـــی خودمـــان بـــه آنهـــا نـــگاه 
ایـــن دارایی هـــا از بیـــن برونـــد. آنچـــه در صنعـــت بـــرق 
اســـت  کمیـــت  و حا کشـــور  دارایـــی  ســـاخته شـــده 
ــر  گـ ــود نمی کنـــد و ا ــه نابـ ــود را اینگونـ کســـی دارایـــی خـ
کمیـــت متوجـــه ایـــن موضـــوع نشـــود دیـــر یـــا زود بـــا  حا
کـــه ســـونامی افـــکار  فاجعـــه بـــزرگ مواجـــه خواهیـــم شـــد 

عمومـــی را در پـــی خواهـــد داشـــت. 

ضرورت هوشمندی شرکت ها در استفاده 
از اوراق تسویه و اسناد خزانه

علـــی بخشـــی: اســـتفاده از اوراق تســـویه و اســـناد 
ــمندی  ــا هوشـ ــد امـ ــی باشـ ــزار خوبـ ــد ابـ ــه می توانـ خزانـ
ـــا ایـــن اوراق تســـویه و اســـناد  ـــر ب گ خاصـــی می طلبـــد، ا
کمرشـــکن خواهنـــد  خزانـــه هوشـــمندانه عمـــل نکنیـــم، 
ــوع  ــن موضـ ــادی از ایـ ــاالن اقتصـ ــه فعـ ــه همـ ــود. البتـ بـ

ایـــن  دامـــان شـــدن  بـــه  کـــه دســـت  دارنـــد  گاهـــی  آ
کـــردن آن  اوراق و اســـناد پـــاس دادن بدهـــی و موکـــول 
بـــه آینـــده اســـت و مشـــکل را مقطعـــی حـــل می کنـــد. 
ــده و قیمـــت  ــام شـ ــاوت قیمـــت تمـ ــه التفـ بحـــث مابـ
فـــروش تکلیـــف بـــرق یکـــی از معضـــات صنعـــت 
کـــه در بطـــن ایـــن صنعـــت  بـــرق اســـت، خـــود مـــا هـــم 
اصلـــی  قیمـــت  نمی دانیـــم  هنـــوز  یـــم  دار فعالیـــت 
ـــه  ـــا همیـــن اختافـــات نیـــز ب کـــدام اســـت. ایـــن تعرفـــه ب
ــام شـــده از ســـوی  مجلـــس می رســـد مثـــا قیمـــت تمـ
ارگان هـــای مختلـــف 154، 110 و 124 تومـــان مطـــرح 
کـــه ایـــن اختـــاف بایـــد شفاف ســـازی  شـــده اســـت 
شـــود تـــا مجلـــس بتوانـــد در تصمیم گیـــری درســـت 
ــیر ایجـــاد نشـــود.  کنـــد و تناقضـــی در ایـــن مسـ عمـــل 

تعرفه هـــای  ارائـــه  چالـــش  حقیقـــی:  بهنـــام 
کارکـــرد  در  انســـجام  عـــدم  خاطـــر  بـــه  مختلـــف 
گـــر بنـــا بـــر شفاف ســـازی  حوزه هـــای تخصصـــی اســـت ا
گـــزارش  ـــه  ـــا ارائ ـــوان ب کار ســـختی نیســـت و می ت باشـــد 
گرفتـــن  کارشناســـی، قیمـــت تمـــام شـــده را بـــا در نظـــر 
کـــرد. تعرفـــه بـــرق چیـــزی نیســـت  همـــه جنبه هـــا اعـــام 
کـــه بخواهـــد پنهـــان باشـــد، تنهـــا چالـــش ایـــن اســـت 
ــن  ــم. تعییـ یـ ــوزه ندار ــن حـ ــام منســـجمی در ایـ ــه نظـ کـ
کار پیچیـــده ای نیســـت و وزارت نیـــرو  تعرفـــه واحـــد 

کمـــک بزرگـــی باشـــد.   می توانـــد 

ضرورت خروج دولت از حوزه صادرات 
گذاری آن به بخش خصوصی  برق و وا

ـــی در  ـــازمان حسابرس ـــاس زاده: س ـــرت اهلل عب نص
ســـازمان توانیـــر مســـتقر اســـت و قیمـــت تمـــام شـــده را 
بـــه صـــورت رســـمی منتشـــر می کنـــد، مبنـــای حســـاب و 
کتـــاب مـــا بـــا دولـــت اســـت. قیمـــت تمـــام شـــده بـــا تـــورم 
قیمت هـــای واقعـــی و قیمت هـــای دفتـــری محاســـبه 
می شـــود. شفاف ســـازی در آمارهـــا خواســـته وزیـــر نیـــرو 
کـــه در ادبیـــات اقتصـــادی مهـــم  هـــم هســـت. چیـــزی 
اســـت قیمت هـــای نســـبی اســـت. مقایســـه قیمت هـــا 
ــا قیمـــت  ــد بـ ــران بایـ ــرق در ایـ ــت بـ ــم اســـت، قیمـ مهـ
گاز و ســـایر خدمـــات بررســـی شـــود. ســـهم بودجـــه 
صنعـــت بـــرق در ســـال 97 ســـه درصـــد بـــود امـــا در 
کـــرده اســـت.  کاهـــش پیـــدا  بودجـــه 98 بـــه 2.6 درصـــد 
کشـــور بـــا ســـایر  بـــا مقایســـه جایـــگاه صنعـــت بـــرق در 
کـــه ســـهم ایـــن صنعـــت از  گفـــت  صنایـــع می تـــوان 
بودجـــه 98 بایـــد 3.5 درصـــد می بـــود نـــه 2.6 درصـــد. 
بـــرق  صنعـــت  دورنمـــای  بـــرق  صـــادرات  دربـــاره 
بخـــش  بیـــن  جانبـــه  دو  قراردادهـــای  انعقـــاد  بایـــد 
خصوصی هـــا باشـــد، دولـــت بایـــد از ایـــن حـــوزه خـــارج 
ـــوزه  ـــا، ح ـــه خانواره ـــانی ب ـــرق رس ـــی ب ـــط متول ـــود و فق ش
کار صـــادرات را  ـــع داخلـــی باشـــد و  کشـــاورزی و صنای
ـــه  ـــد. الزم کن ـــذار  گ ـــی وا ـــش خصوص ـــه بخ ـــج ب ی ـــه تدر ب
ایـــن امـــر تغییـــر نـــگاه و رویکـــرد دولـــت بـــه صنعـــت 
گـــود خـــارج شـــود، تـــا وقتـــی  بـــرق اســـت، دولـــت بایـــد از 
ــه  کلمـ ــی  ــای واقعـ ــه معنـ ــت بـ ــط ماجراسـ ــت وسـ دولـ

گرفـــت. ▪ را جـــدی  نمی شـــود خصوصی ســـازی 

سپهر برزی مهر: تمام تالش سندیکا 
بر این است که نهادهای تصمیم گیر را 

به سمتی هدایت کند که وقتی بودجه 
الزم برای اتمام پروژه ها وجود ندارد، 

مجوز خاتمه آن قراردادها صادر شود 
کمیتی  چرا که برای این کار الزامات حا

الزم است

بهنام حقیقی: در مورد معافیت مدارس 
و مساجد از پرداخت هزینه آب و برق 

باید بگویم که در حکومت اسالمی 
باید به  مسئله حق الناس توجه 

بیشتری شود. نباید معافیت هزینه های 
مدارس را از جیب پیمانکارانی هزینه 

کنیم که در حال ساقط شدن هستند. 
در فضای سیاسی و تصمیم گیری 

بودجه این نوع بخشش ها باید به 
پایان برسد
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کشـــور مجموعـــا 1703 هـــزار میلیـــارد  بودجـــه عمومـــی 
کـــه  28 درصـــد آن یعنـــی 478  تومـــان مـــی باشـــد 
ـــه بودجـــه عمومـــی و  78  ـــوط ب هـــزار میلیـــار تومـــان مرب
درصـــد یعنـــی 1274 هـــزار میلیـــارد تومـــان آن مربـــوط 
بـــه بودجـــه شـــرکت هـــای دولتـــی )جـــدول 1( اســـت. 
کـــه  کشـــور )در نمـــودار 1( نشـــان می دهـــد  رونـــد بودجـــه 
کشـــور حـــدود 7.8 درصـــد و بودجـــه  بودجـــه عمومـــی 
شـــرکت هـــای دولتـــی ، حـــدود 51 درصـــد رشـــد داشـــته 
یـــاد بودجـــه شـــرکت هـــا بیانگـــر  اســـت. ایـــن رشـــد ز
کـــه خدمـــات شـــرکت ها در ســـال 1397  آن اســـت 
ــد  کنـ ــی  ــاد مـ ــرای دولـــت ایجـ ــتری بـ ــای بیشـ درآمدهـ
وبـــا توجـــه بـــه اینکـــه ایـــن افزایـــش درآمـــد نمـــی توانـــد 
باشـــد،  خدمـــات  حجـــم  افزایـــش  محـــل  از  تمامـــا 
هزینـــه  آینـــده،  ســـال  در  رود  مـــی  انتظـــار  بنابرایـــن 
کاالهـــای شـــرکت هـــای دولتـــی افزایـــش  خدمـــات و 
ـــاال  ـــورم انتظـــاری ب کنـــد. ایـــن مســـئله بیانگـــر ت ـــادی  ی ز

ــده اســـت. ــال آینـ در سـ
بینـــی  پیـــش  عمومـــی  بودجـــه  منابـــع  بخـــش  در 
کـــه 153 هـــزار میلیـــارد تومـــان از محـــل  شـــده اســـت 
ســـال  بـــه  نســـبت  کـــه  شـــود  تامیـــن  هـــا  مالیـــات 
1397، 8 درصـــد رشـــد داشـــته اســـت. باایـــن حـــال، 
کـــه 24 درصـــد  مالیات هـــای مســـتقیم شـــرکت هـــا 
کـــه نســـبت  درآمدهـــای مالیاتـــی را تشـــکیل می دهـــد 
بـــه قانـــون بودجـــه ســـال 1397 حـــدود 4 هـــزار میلیـــارد 
ــرده  کـ ــدا  ــش پیـ کاهـ ــد(  ــه ده درصـ ــک بـ ــان )نزدیـ تومـ
کاهـــش قابـــل  اســـت، بـــا توجـــه بـــه نـــرخ تـــورم ایـــن 

ماحظـــه اســـت.
در بخـــش مصـــارف بودجـــه عمومـــی ســـال 1397، 
میلیـــارد  هـــزار   62 کـــه  اســـت  شـــده  بینـــی  پیـــش 
تومـــان معـــادل 13 درصـــد بودجـــه از بودجـــه عمومـــی 
ـــی و توســـعه ای صـــرف شـــود.  ـــرای طـــرح هـــای عمران ب
گذشـــته  متوســـط تحقـــق بودجـــه عمرانـــی در 20 ســـال 
ـــن انتظـــار مـــی رود در  ـــوده اســـت و بنابرای 67 درصـــد ب
ســـال آینـــده نیـــز حـــدود 41 هـــزار میلیـــارد تومـــان در 

ــودار 2( ــد. )نمـ کنـ ــدا  ــن بخـــش تخصیـــص پیـ ایـ

کشور در سال 1398 )میلیون ریال(  کل  جدول 1 - خالصه بودجه 

منابع 

مصارف

درآمدها

واگذاری دارایی های سرمایه ای 

واگذاری دارایی های مالی

جمع منابع عمومی دولت 

درآمدهای اختصاصی دولت

منابع بودجه عمومی دولت 

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

جمع 

کسر می شود که دوبار منظور شده است،  ارقامی 

منابع بودجه کل کشور 

هزینه ها 

تملک دارایی های سرمایه ای 

تملک دارایی های مالی 

جمع مصارف عمومی دولت 

از محل درآمدهای اختصاصی دولت- هزینه ای 

از محل درآمدهای اختصاصی دولت- سرمایه ای  

مصارف بودجه عمومی دولت 

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

جمع

کسر می شود که دوبار منظور شده است،  ارقامی 

مصارف بودجه کل کشور 

2086755000

1480382001

510000000

4077137001

709126827

4786263828

12747545475

17533809303

501477033

17032332270

3206909041

620198567

250029393

4077137001

573302299

135824528

4786263828

12747545475

17533809303

501477033

17032332270

/ معاونت پژوهش و برنامه ریزی 
سندیکای صنعت برق ایران /

تحلیل بودجه صنعت برق 
در الیحه بودجه 98



18
پرونده

زمستان  97 117

کـــه  کشـــور نشـــان مـــی دهـــد  رونـــد مصـــارف بودجـــه عمومـــی 
ای(  ســـرمایه  دارایی هـــای  )تملـــک  عمرانـــی  بودجـــه  بخـــش 
ــر  گـ ــرده اســـت و ا ــری نکـ ــچ تغییـ ــته هیـ گذشـ ــال  ــه سـ ــبت بـ نسـ
تـــورم را در نظـــر داشـــته باشـــیم مـــی توانیـــم بگوییـــم قـــدرت واقعـــی 
کاهـــش خواهـــد یافـــت. )نمـــودار 2( ایـــن بخـــش در ســـال 1398 
کـــه  بودجـــه وزارت نیـــرو ماننـــد ســـایر دســـتگاه های اجرایـــی 
خدمـــات می دهنـــد دو بخـــش اصلـــی دارد. یـــک بخـــش بودجـــه 
کل )مالیـــات و درآمدهـــای  کـــه از محـــل خزانـــه  عمومـــی اســـت 
کـــه ســـهم آن نســـبت  نفتـــی و ســـایر درآمدهـــا( تامیـــن می شـــود 
کـــم اســـت . بودجـــه  بـــه بودجـــه اختصاصـــی شـــرکت ها خیلـــی 
عمومـــی وزارت نیـــرو حـــدود 8.7 هـــزار میلیـــارد تومـــان اســـت. 
ایـــن رقـــم نســـبت بـــه رقـــم مصـــوب ســـال 1397، 21 درصـــد 
افزایـــش یافتـــه اســـت. بخـــش عمـــده ایـــن بودجـــه یعنـــی 8 
هـــزار میلیـــارد تومـــان آن صـــرف طـــرح هـــای عمرانـــی مـــی شـــود. 

)نمـــودار 3(
کشـــور حـــدود   ســـهم بودجـــه وزارت نیـــرو از بودجـــه عمومـــی 
از  آن  ســـهم  قبـــل  ســـال  بـــه  نســـبت  کـــه  اســـت  درصـــد   1.8
بودجـــه عمومـــی حـــدود 12 درصـــد افزایـــش یافتـــه اســـت. ســـهم 
عمرانـــی  هـــای  بودجـــه  از  نیـــرو  وزارت  عمرانـــی  بودجه هـــای 
کـــه نســـبت بـــه ســـال  1397،  11  کشـــور حـــدود 13 درصـــد اســـت 

درصـــد رشـــد داشـــته اســـت. )نمـــودار 4(
از مجمـــوع 8 هـــزار میلیـــارد تومـــان بودجـــه عمومـــی وزارت نیـــرو، 
کنـــد و 35  61 درصـــد بـــه بخـــش آب اختصـــاص پیـــدا مـــی 
ــارد تومـــان( بـــرای بخـــش بـــرق  ــزار میلیـ درصـــد آن )حـــدود 3 هـ

ــودار 5( ــد. )نمـ ــد شـ صـــرف خواهـ
از 3 هـــزار میلیـــارد تومـــان بودجـــه بخـــش بـــرق از محـــل بودجـــه 
عمومـــی، 65 درصـــد حـــدود 1.8 هـــزار میلیـــارد تومـــان بـــه بخـــش 
کنـــد وبـــه ترتیـــب پـــس از ســـازمان  ســـاتبا اختصـــاص پیـــدا مـــی 
ســـاتبا، شـــرکت ســـهامی آب و بـــرق خوزســـتان و شـــرکت ســـهامی 
توســـعه منابـــع آب و نیـــروی وزارت نیـــرو بـــا 13.5 و 9 درصـــد 
یافـــت از بودجـــه عمومـــی را خواهنـــد داشـــت. ســـایر  بیشـــترین در
ســـازمان هـــا و موسســـات مجموعـــا حـــدود 12.5 درصـــد بودجـــه 

بخـــش بـــرق را در اختیـــار خواهنـــد داشـــت.  )نمـــودار 6(
هـــزار  بـــرق مجموعـــا 24  بخـــش  بـــرای  بخـــش ســـرمایه ای  در 
کـــه یـــک درصـــد آن از  میلیـــارد تومـــان پیـــش بینـــی شـــده اســـت 
محـــل بودجـــه عمومـــی اســـت، 30 درصـــد از محـــل وام خارجـــی، 
16 درصـــد وام هـــای داخلـــی و تســـهیات بانکـــی و الباقـــی از 
منابـــع داخلـــی شـــرکت هـــا تامیـــن مـــی شـــود. ایـــن منابـــع صـــرف 
پرداخـــت دیـــون شـــرکت هـــا و طرح هـــای عمرانـــی و  توســـعه ای 
یـــع بـــرق مـــی شـــود.  ماننـــد ســـاخت نیـــروگاه و شـــبکه انتقـــال و توز
ــد  ــل رشـ ــال قبـ ــه سـ ــبت بـ ــرمایه ای نسـ ــه بخـــش سـ ــه بودجـ البتـ
داشـــته اســـت ولـــی ایـــن رشـــد قابـــل تحقـــق نیســـت. بـــا توجـــه بـــه 
کثـــر 35 درصـــدی  گذشـــته انتظـــار مـــی رود حدا رونـــد ســـال هـــای 
منابـــع بودجـــه ســـرمایه ای محقـــق شـــود و لـــذا بخـــش ســـاخت 
ــراه  ــود همـ ــا رکـ ــته بـ گذشـ ــال  ــه سـ ــرق در ادامـ ــت بـ ــاز صنعـ و سـ

خواهـــد بـــود.  )نمـــودار 7(
و  جاری)درآمـــد  یـــا  عملیاتـــی  بخـــش  در  شـــرکت ها  بودجـــه 
ــده  ــی شـ ــش بینـ ــان پیـ ــارد تومـ ــزار میلیـ ــدود 29 هـ ــا( حـ هزینه هـ
بـــرق حاصـــل  بـــرق و صـــادرات  فـــروش  از محـــل  کـــه  اســـت 
ســـال   بـــه  نســـبت  درصـــد   4 حـــدودا  بودجـــه  ایـــن  می شـــود. 

 نمودار 1 - روند بودجه عمومی و شرکتی در طی سالهای 1394 تا 1398

کشور از سال 1394 تا 1398  نمودار 2 - روند مصارف بودجه عمومی 

نمودار 3 - روند مصارف بودجه عمومی وزارت نیرو

1398

1398

1398

1397

1397

1397

1396

1396

1396

1395

1395

1395

1394

1394

1394

6019

2744

2744

6828

3355

3355

8005

3989

8391

4439

12748

4786 ال
د ری

یار
میل

زار 
ه

ال
د ری

یار
میل

زار 
ه

مصارف بودجه عمومی دولت

تملک دارایی های سرمایه ای وزارت نیرو
بودجه هزینه ای وزارت نیرو

تملک دارایی های سرمایه ای

تملک دارایی های مالی

درآمدهای اختصاصی دولت

هزینه ها

؟
در سال 1398، بودجه عمومی 7.8 
درصد و بودجه شرکت های دولتی 

51 درصد رشد داشته است.

در سال 1398، مصارف تملک دارایی های 
سرمایه ای رشدی نداشته است درحالیکه 

کرده است. بخش هزینه ها 9 درصد رشد 

بودجه وزارت نیرو در سال 1398 برابر 87 هزار 
که نسبت به مصوب سال 1397  میلیارد ریال است 

کرده است. به میزان 21 درصد افزایش پیدا 

70.2 69.4 78.9 67.7 80.5

6.9

4.7
3.5

2.91.8
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کشور کل  نمودار 4 - روند سهم بودجه وزارت نیرو از بودجه 

نمودار 5 - مصارف بودجه عمومی وزارت نیرو در سال 1398- )تملک دارایی سرمایه ای(

13981397139613951394

صد
در

کشور  کل  سهم مصارف تملک دارایی وزارت نیرو از تملک دارایی 

بخش برق

بخش ستادی

بخش آب

کشور سهم وزارت نیرو از بودجه عمومی 

مجموع بودجه تملک دارایی های سرمایه ای 
وزارت نیرو : 80 هزار میلیارد ریال

13.8
12.1

11.1 10.9

1.62.12.22.6 1.8

13.0
16.0

14.0

12.0

10.0

8.0

6.0

4.0

2.0

0.0

)جـــدول 2( اســـت.   داشـــته  رشـــد   1397
یافتـــی وزارت نیـــرو از محـــل فـــروش  بـــه اینکـــه در بـــا توجـــه 
یـــال )23هـــزار میلیـــارد تومـــان(  بـــرق، 237 هـــزار میلیـــارد ر
کســـر عـــوارض و مالیـــات  پیش بینـــی شـــده اســـت، پـــس از 
بـــر ارزش افـــزوده ، 20 هـــزار میلیـــارد تومـــان درآمـــد از فـــروش 
گـــر ایـــن عـــدد را بـــر حجـــم فـــروش  بـــرق حاصـــل می شـــود. ا
ــاعت  ــووات سـ کیلـ ــر  ــم، قیمـــت متوســـط هـ کنیـ ــیم  ــرق تقسـ بـ
بـــرق مشـــخص می شـــود. قیمـــت متوســـط بـــرق )کـــه البتـــه 
ازای  بـــه  اســـت(،  ایـــن  مـــا  اســـتنباط  و  نیســـت  الیحـــه  در 
کیلـــووات ســـاعت، حـــدود 75 تومـــان بـــرآورد می شـــود.  هـــر 
کـــه از ســـرجمع  )جـــدول 3( ایـــن احتمـــاال بـــا عـــدد واقعـــی 
بـــه  امـــا  اســـت  متفـــاوت  می شـــود،  اســـتخراج  حســـابداری 
کـــه متوســـط قیمـــت بـــرق چنیـــن عـــددی باشـــد.  نظـــر می آیـــد 
بـــا توجـــه بـــه هزینه هـــای بخـــش عملیاتـــی تولیـــد، انتقـــال و 
ـــع، پیـــش بینـــی مـــی شـــود حـــدود 23 هـــزار میلیـــارد تومـــان  ی توز
ــی رود  ــار مـ ــه انتظـ ــد  و در نتیجـ ــته باشـ ــی داشـ ــه عملیاتـ هزینـ
بخـــش بـــرق در ســـال آینـــده حـــدود 3 هـــزار میلیـــارد تومـــان 
ـــرق  کســـری بودجـــه جـــاری داشـــته باشـــد. بنابرایـــن در بخـــش ب
کســـری بودجـــه  ـــا 10 درصـــد  کلـــی ب ـــراز  بودجـــه وزارت نیـــرو، در ت
ــا  ــرو بـ ــه وزارت نیـ کســـری بودجـ مواجـــه خواهـــد شـــد. نســـبت 
کســـری بودجـــه دولـــت مشـــابهت دارد. بنابـــر محاســـبه  کل 
کشـــور در  مرکـــز پژوهـــش مجلـــس شـــورای اســـامی، بودجـــه 
کـــه  کلـــی دارد  ـــراز  کســـری ت کـــم ده درصـــد  ســـال 1398 دســـت 

حـــدود 1 درصـــد تولیـــد ناخالـــص داخلـــی اســـت.
ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران بـــرای اصـــاح الیحـــه بودجـــه 

کـــرده اســـت: پیشـــنهاداتی بـــه شـــرح زیـــر ارایـــه 
یک( به تبصره 4 بند زیر اضافه شود:

گـــذاران بخـــش خصوصـــی، تعاونـــی، نهادهـــای  »4- ســـرمایه 
یـــع بـــرق« عمومـــی بـــرای طـــرح هـــای تولیـــد، انتقـــال و توز

دو( بنده ه تبصره 4 به شرح زیراصاح شود:
تکمیـــل  منظـــور  بـــه  می شـــود  داده  اجـــازه  دولـــت  بـــه  »ه- 
ــارد  ــغ یـــک میلیـ ــرق مبلـ ــع بـ یـ ــال و توز ــد و انتقـ ــای تولیـ طرح هـ
ــهیات  ــورت تسـ ــه صـ ــی بـ ــعه ملـ ــدوق توسـ ــع صنـ دالر از منابـ

35%

61%

4%

جدول 2 -  جریان منابع و مصارف صنعت برق )میلیارد ریال( 

یافتی ها)منابع( در

یافتی حاصل از فروش برق به مشترکین با احتساب عوارض موضوع ماده )5( قانون حمایت از صنعت برق و عوارض و مالیات بر ارزش افزوده در

سوخت نیروگاه ها 

مجموع

پرداختی ها)مصارف( 

عوارض و مالیات بر ارزش افزوده برق

10% عوارض توسعه برق موضوع ماده )5( قانون حمایت از صنعت برق

کمک به هزینه برق مدارس پرداختی به آموزش و پرورش بابت 

مالیات و عوارض قانونی بهای سوخت نیروگاه ها 

بازپرداخت تعهدات وزارت نیرو بابت نیروگاه های سیکل ترکیبی)خصوصی و دولتی(

هزینه تولید، انتقال و توزیع، فروش و خرید برق از نیروگاه های بخش خصوصی و واردات برق

مجموع

237990

17810

255800

18090

18600

300

2810

15000

201000

255800
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ـــد.  ـــت نمای ـــدوق برداش ـــه صن ـــارف نظامنام ـــود متع ـــرخ س ـــا ن ب
صنـــدوق  بـــه  کشـــور  بودجـــه  و  برنامـــه  ســـازمان  اعـــام  بـــا 
ــق  ــده از طریـ ــهیات یادشـ ــی تسـ یالـ ــادل ر ــی، معـ ــعه ملـ توسـ
ـــه  ک ـــل  ـــار بانک عام ـــامی در اختی ـــوری اس ـــزی جمه بانک مرک
ــوب  ــا در چارچـ ــرد تـ ــرار  گیـ ــود قـ ــن می شـ ــت تعییـ ــط دولـ توسـ

موافقتنامه هـــای ذیربـــط صـــرف نمایـــد. «
سه( به بند ط تبصره 5 این عبارت اضافه شود:

نفـــت و  هـــای  گـــذاری در طـــرح  بـــه منظـــور ســـرمایه  »ط- 
گاز بـــا اولویـــت میادیـــن مشـــترک وزارت نفـــت و طرحهـــای 
زیربنایـــی و توســـعه ای وزارت صنعـــت، معـــدن و تجـــارت، و 
ــای  ــرق )نیروگاه هـ ــروی بـ ــد نیـ ــرمایه گذاری تولیـ ــای سـ طرح هـ
گازی، ســـیکل ترکیبـــی و انـــرژی تجدیدپذیـــر( وزارت نیـــرو، 
وزارتخانه هـــای مذکـــور از طریـــق شـــرکتهای تابعـــه ذیربـــط 
اســـامی  مالـــی  اوراق  اقتصـــاد،  شـــورای  تصویـــب  بـــا  و 
میلیـــارد  هـــزار  پنـــج  و  ســـی  ســـقف  در  ارزی(  یـــا  یالـــی  )ر
و  اصـــل  بازپرداخـــت  و  منتشـــر  یـــال  ر  )35.000.000.000.000(
ــور از محـــل افزایـــش  ســـود ایـــن اوراق توســـط شـــرکتهای مذکـ
و  نفـــت(  وزارت  طرحهـــای  )بـــرای  میادیـــن  همـــان  تولیـــد 
عایـــدات طـــرح )بـــرای طرحهـــای وزارت صنعـــت، معـــدن و 

تجـــارت( تضمیـــن نمایـــد.«

کیلو وات ساعت(   جدول 3 - برآورد متوسط قیمت برق )ریال بر 

یافتـــی حاصـــل از فـــروش بـــرق بـــه مشـــترکین بـــا احتســـاب  در
عـــوارض موضـــوع مـــاده )5( قانـــون حمایـــت از صنعـــت 

بـــرق و عـــوارض و مالیـــات بـــر ارزش افـــزوده

متوسط قیمت برآوردی فروش برق برابر   756 ریال برکیلو وات ساعت

237990

کســـر مـــی شـــود: ده درصـــد عـــوارض توســـعه بـــرق موضـــوع 
مـــاده )5( قانـــون حمایـــت از صنعـــت بـــرق

18600

کسر می شود: عوارض و مالیات بر ارزش افزوده برق

جمع )میلیارد ریال(

18090

201300

کشور تا پایان شهریور 1397 137300مصرف انرژی برق 

بـــا   1397 ســـال  پایـــان  تـــا  بـــرق  انـــرژی  مصـــرف  بـــرآورد 
ســـال دوم  ماهـــه  شـــش  بـــرای   0.9 ضریـــب  حســـاب 

260870

بـــرآورد مصـــرف انـــرژی بـــرق در ســـال 1398 بـــا حســـاب 
رشـــد 2 درصـــدی بـــه نســـبت رقـــم بـــرآوردی ســـال 1397

کیلو وات ساعت( )میلیون 

266087

43%

65%

10%

13.5%

9%

2.7%

0.8%

3%

1%
6%

10%

30%

نمودار 7 - منابع بودجه شرکت های دولتی بخش برق در سال 1398

نمودار 6 - مصارف بودجه عمومی وزارت نیرو در سال 1398

سهم دارایی های جاری

شرکت سهامی آب و برق خوزستان

شرکت سهامی توسعه منابع آب و  نیروی ایران

شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و 
توزیع نیروی برق ایران

سازمان انرژی های تجدیدپذیر 
و بهره وری انرژی برق )ساتبا(

پژوهشگاه نیرو

شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرراتی

سهم منابع عمومی دولت
سهم تسهیات بانکی

سهم سایر وام های داخلی

سهم وام خارجی

سهم سایر دریافت ها

مجموع منابع سرمایه ای بخش برق )بودجه 
عمومی و شرکت ها(: 245 هزار میلیارد ریال

مجموع مصارف بودجه ای عمومی بخش برق: 
29 هزار میلیارد ریال
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گذاری طرح ها تامین مالی برای سرمایه 

گذاری طرح ها تامین مالی برای سرمایه 

گذاری طرح ها تامین مالی برای سرمایه 

الیحه بودجه سال 1398 -)بند الف تبصره 4 قانون(
تبصره 4

الـــف- بـــا بانکهـــای عامـــل اجـــازه داده مـــی شـــود در ســـال 1398 از محـــل منابـــع در اختیـــار نســـبت بـــه اعطـــای تســـهیات ارزی بـــه 
کننـــد: مـــوارد زیـــر اقـــدام 

گـــذاران بخـــش هـــای خصوصـــی، تعاونـــی و نهادهـــای عمومـــی غیردولتـــی بـــرای طرح هـــای توســـعه ای باالدســـتی نفـــت  1- ســـرمایه 
یافـــت مخـــازن و احیـــای چـــاه هـــای  گازهـــای همـــراه در راســـتای افزایـــش ضریـــب باز گاز بـــا اولویـــت میادیـــن مشـــترک و جمـــع آوری  و 

گاز موجـــود در مخـــازن تولیـــدی از انهـــا قدیمـــی بـــا داشـــتن ذخایـــر نفتـــی درجـــا و بـــدون انتقـــال مالکیـــت نفـــت و 
2- طرحهـــای توســـعه ای و زیربنایـــی ســـازمان هـــای توســـعه بخـــش صنعـــت و معـــدن بـــا مشـــارکت حداقـــل پنجـــاه و یـــک درصـــدی 

کمتـــر توســـعه یافتـــه بـــر اســـاس مزیـــت منطقـــه ای )51%( بخـــش خصوصـــی و تعاونـــی بـــا اولویـــت مناطـــق محـــروم و 
گـــذاران بخـــش هـــای خصوصـــی، تعاونـــی، نهادهـــای عمومـــی غیـــر دولتـــی بـــرای طرح هـــای صنایـــع تکمیلـــی و تبدیلـــی  3- ســـرمایه 

چغندرقند.

الیحه بودجه سال 1398- تبصره 5
گاز بـــا اولویـــت میادیـــن مشـــترک وزارت نفـــت و طرحهـــای زیربنایـــی و توســـعه  گـــذاری در طـــرح هـــای نفـــت و  ط- بـــه منظـــور ســـرمایه 
ـــا تصویـــب شـــورای اقتصـــاد،  ـــه هـــای مذکـــور از طریـــق شـــرکتهای تابعـــه ذیربـــط و ب ای وزارت صنعـــت، معـــدن و تجـــارت، وزارتخان
یـــال منتشـــر و بازپرداخـــت اصـــل  یالـــی یـــا ارزی( در ســـقف ســـی و پنـــج هـــزار میلیـــارد )35.000.000.000.000( ر اوراق مالـــی اســـامی )ر
و ســـود ایـــن اوراق توســـط شـــرکتهای مذکـــور از محـــل افزایـــش تولیـــد همـــان میادیـــن )بـــرای طرحهـــای وزارت نفـــت( و عایـــدات طـــرح 

)بـــرای طرحهـــای وزارت صنعـــت، معـــدن و تجـــارت( تضمیـــن نمایـــد.

قانون بودجه سال 1397- تبصره 4
ـــه چهـــل و شـــش هـــزار هکتـــار اراضـــی  ـــه ب ـــا لول کشـــاورزی ب ـــه منظـــور تکمیـــل طـــرح انتقـــال آب  ـــه دولـــت اجـــازه داده مـــی شـــود ب ه- ب
ـــا  دشـــت سیســـتان، مبلـــغ ســـیصد و پنجـــاه میلیـــون )350.000.000( دالر را از منابـــع صنـــدوق توســـعه ملـــی بـــه صـــورت تســـهیات ب
ـــه صنـــدوق توســـعه ملـــی،  کشـــور ب ـــا اعـــام ســـازمان برنامـــه و بودجـــه  ـــد. ب ـــرخ ســـود متعـــارف نظامنامـــه آن صنـــدوق برداشـــت نمای ن
ـــت  ـــه توســـط دول ک ـــار بانـــک عامـــل  ـــران در اختی ـــق بانـــک مرکـــزی جمهـــوری اســـامی ای ـــاد شـــده از طری ـــی تســـهیات ی یال معـــادل ر

ـــد. ـــط مصـــرف نمای ـــا در چارچـــوب موافقتنامه هـــای ذیرب ـــرد ت گی ـــرار مـــی  تعییـــن مـــی شـــود، ق

پیشنهاد سندیکای صنعت برق
به تبصره 4 بند زیر اضافه شود:

گذاران بخش خصوصی، تعاونی، نهادهای عمومی برای طرح های تولید، انتقال و توزیع برق 4- سرمایه 

پیشنهاد احکام بودجه 
سال 1398

پیشنهاد سندیکای صنعت برق
یـــع بـــرق مبلـــغ یـــک میلیـــارد دالر از منابـــع  ه- بـــه دولـــت اجـــازه داده می شـــود بـــه منظـــور تکمیـــل طرح هـــای تولیـــد و انتقـــال و توز
ـــا اعـــام ســـازمان  ـــد. ب ـــرخ ســـود متعـــارف نظامنامـــه صنـــدوق برداشـــت نمای ـــا ن ـــه صـــورت تســـهیات ب صنـــدوق توســـعه ملـــی ب
یالـــی تســـهیات یادشـــده از طریـــق بانک مرکـــزی جمهـــوری اســـامی  کشـــور بـــه صنـــدوق توســـعه ملـــی، معـــادل ر برنامـــه و بودجـــه 
ـــا در چارچـــوب موافقتنامه هـــای ذیربـــط صـــرف نمایـــد.  کـــه توســـط دولـــت تعییـــن می شـــود قـــرار  گیـــرد ت در اختیـــار بانک عامـــل 

پیشنهاد سندیکای صنعت برق
به بند ط تبصره 5 این عبارت اضافه شود:

ـــا اولویـــت میادیـــن مشـــترک وزارت نفـــت و طرحهـــای زیربنایـــی و  گاز ب گـــذاری در طـــرح هـــای نفـــت و  ـــه منظـــور ســـرمایه  ط- ب
گازی، ســـیکل  ـــرق )نیروگاه هـــای  ی ب توســـعه ای وزارت صنعـــت، معـــدن و تجـــارت، و طـــرح هـــای ســـرمایه گذاری تولیـــد نیـــرو
ترکیبـــی و انـــرژی تجدیدپذیـــر( وزارت نیـــرو، وزارتخانـــه هـــای مذکـــور از طریـــق شـــرکتهای تابعـــه ذیربـــط و بـــا تصویـــب شـــورای 
ــر و  ــال منتشـ یـ ــارد )35.000.000.000.000( ر ــزار میلیـ ــا ارزی( در ســـقف ســـی و پنـــج هـ یالـــی یـ ــاد، اوراق مالـــی اســـامی )ر اقتصـ
بازپرداخـــت اصـــل و ســـود ایـــن اوراق توســـط شـــرکتهای مذکـــور از محـــل افزایـــش تولیـــد همـــان میادیـــن )بـــرای طرحهـــای وزارت 

ـــد. ـــرای طرحهـــای وزارت صنعـــت، معـــدن و تجـــارت( تضمیـــن نمای ـــدات طـــرح )ب نفـــت( و عای
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کـــه پیـــش روســـت بخشـــی از پژوهشـــی اســـت  گزارشـــی 
کـــه توســـط معاونـــت پژوهشـــی ســـندیکای صنعـــت 
ایـــن  کامـــل  متـــن  اســـت.  تدویـــن شـــده  ایـــران  بـــرق 
گـــزارش بـــا همیـــن عنـــوان توســـط مرکـــز پژوهش هـــای 
اســـت.  شـــده  منتشـــر  اســـالمی  شـــورای  مجلـــس 
گـــزارش در ایـــن  گزیـــده ای از مهمتریـــن بخش هـــای ایـــن 

ــت؛   ــیده اسـ ــر رسـ ــه نشـ ــش بـ بخـ

چکیده
امـــروزه انـــرژی بـــرق یکـــی از نیازهـــای حیاتـــی زندگـــی 
کـــه در صـــورت عـــدم  روزمـــره جوامـــع بشـــری اســـت 
دسترســـی بـــرق، تقریبـــًا ســـایر امـــور نیـــز متوقف شـــده 
در  می شـــود.  زندگـــی  رونـــد  در  اخـــال  موجـــب  و 
واقـــع بـــرق یکـــی از زیرســـاخت های اصلـــی توســـعه 
فراهـــم  در  بدیلـــی  بـــی  نقـــش  و  مـــی رود  شـــمار  بـــه 
ــرای رشـــد پایـــدار اقتصـــادی،  آوردن بســـترهای الزم بـ
اشـــتغال، ســـرمایه گذاری و رفـــاه اجتماعـــی به ویـــژه 
گســـترش صنایـــع ازجملـــه ارتباطـــات دارد. بـــا ایـــن 
ـــددی  ـــای متع ـــا چالش ه ـــران ب ـــرق ای ـــت ب ـــود صنع وج
کـــه برخـــی از آن هـــا صورتـــی مزمـــن بـــه  روبـــرو بـــوده 
ــرر و  ــه اســـت. اصاحـــات ســـاختاری مکـ گرفتـ ــود  خـ
کارآمـــد، تلفـــات بـــاال و بهـــره وری  خصوصـــی ســـازی نا
یـــع، تـــداوم  پاییـــن در بخـــش هـــای تولیـــد، انتقـــال و توز
و  نیـــرو  وزارت  بدهـــی  انباشـــت  و  بودجـــه  کســـری 
ــژه در  ــه ویـ ــرق بـ ــر مصـــرف خانگـــی بـ گیـ ــم  رشـــد چشـ
ــائل  ــرم ســـال، شـــماری از مهـــم تریـــن مسـ گـ روزهـــای 
صنعـــت بـــرق در ســـالیان اخیـــر بـــوده اســـت. اســـتمرار 
مســـائل فـــوق موجـــب شـــده اســـت، دسترســـی بـــه 
کســـب وکار  بـــرق بـــه یکـــی از چالش هـــای فضـــای 
ایـــران تبدیـــل شـــود و جایـــگاه ایـــران در رتبه بنـــدی 
کاهـــش روبـــرو شـــود   کســـب وکار تغییـــر یـــا بـــا  محیـــط 
کمبـــود بـــرق بـــه ویـــژه در فصـــل تابســـتان موجـــب  و 

شـــود. متعـــدد  خاموشـــی های 
یادشـــده،  مســـائل  تـــداوم  و  نمـــود  علـــل  از  یکـــی 
نابســـامانی هـــای موجـــود در اقتصـــاد صنعـــت بـــرق 

کـــه تبییـــن آن نیازمنـــد تجزیه وتحلیـــل  کشـــور اســـت. 
جریـــان مالـــی ایـــن صنعـــت بـــا توجـــه بـــه عملکـــرد 
بودجـــه وزارت نیـــرو می باشـــد. در واقـــع ســـند بودجـــه 
بـــا  تابعـــه آن  نیـــرو و شـــرکت هـــای  ســـنواتی وزارت 
توجـــه بـــه آن کـــه نشـــان دهنده برنامـــه مالـــی دولـــت در 
کـــه دولـــت در  بخـــش انـــرژی اســـت بیانگـــر آن اســـت 
ـــرژی چـــه سیاســـت ها و رفتـــاری دارد و  ـــرق و ان حـــوزه ب

چگونـــه ایـــن صنعـــت را اداره می کنـــد. 
گـــزارش ســـعی شـــده اســـت بـــا ارائـــه چارچـــوب  در ایـــن 
کشـــور، ضمـــن بررســـی و  مفهومـــی از صنعـــت بـــرق 
ـــه تبییـــن  ـــر آن، ب ـــر ب ـــرق و عوامـــل مؤث تحلیـــل اقتصـــاد ب
کلیـــدی صنعـــت بـــرق ایـــران  چالـــش هـــا و مســـائل 
و  مشـــخص  پیشـــنهادهای  نهایـــت  در  و  پرداختـــه 
کاربـــردی به منظـــور بهبـــود شـــرایط و سیاســـت گذاری 
گـــزارش در ســـه بخـــش بـــه تبییـــن  ارائـــه شـــود. ایـــن 
کشـــور  در  بـــرق  صنعـــت  مســـئله  روشن ســـازی  و 
وضعیـــت  تحلیـــل  اول  بخـــش  در  می پـــردازد، 
کشـــور بـــا تحلیـــل شـــاخص ها  موجـــود صنعـــت بـــرق 
پذیرفتـــه  صـــورت  صنعـــت  اصلـــی  ویژگی هـــای  و 
اســـت. در بخـــش دوم بـــه  منظـــور بررســـی اقتصـــاد 
و  زمانـــی  ســـری های  تحلیـــل  از  اســـتفاده  بـــا  بـــرق، 
شـــاخص های مرتبـــط بـــا صنعـــت بـــرق جریان هـــای 
درآمدی-هزینـــه ای وزارت نیـــرو و شـــرکت های بـــرق 
گردیـــده اســـت، بخـــش ســـوم نیـــز  منطقـــه ای بررســـی 
کلیـــدی و ارائـــه راهکارهـــای رفـــع  بـــه بیـــان مســـائل 
موانـــع و مشـــکات صنعـــت بـــرق بـــا تکیـــه  بـــر نظریـــات 
کشـــور  علمـــی و نظـــرات خبـــرگان صنعـــت و اقتصـــاد 

تخصیـــص داده  شـــده اســـت. 
 

1- بررسی جریان مالی صنعت برق
ـــرق در الیحـــه بودجـــه دولـــت  ـــان مالـــی صنعـــت ب جری
از دوشـــاخه اصلـــی وزارت نیـــرو و شـــرکت های بخـــش 
کـــه  اســـت  تشکیل شـــده  نیـــرو  وزارت  تابعـــه  بـــرق 
درآمـــد و هزینه هـــای اساســـی صنعـــت از عملکـــرد 
ایـــن دو بخـــش منتـــج می شـــود. بودجـــه شـــرکت های 
وزارت  بـــرق  بخـــش  شـــرکت های  ازجملـــه  دولتـــی 
ـــه مجلـــس  ـــه همـــراه بودجـــه عمومـــی ب ـــرو، هرســـاله ب نی

کار در  شـــورای اســـامی تقدیـــم می شـــود، امـــا ایـــن 
نماینـــدگان  و  دارد  اطاعـــی  جنبـــه  بیشـــتر  عمـــل 
معمـــواًل بخـــش مهمـــی از بودجـــه شـــرکت ها را بررســـی 
نمی کننـــد. بـــا توجـــه بـــه اهمیـــت صنعـــت بـــرق و 
ــی  ــه، بررسـ ــاد جامعـ ــره آحـ ــی روزمـ ــا زندگـ ارتباطـــش بـ
بـــرق امـــری بســـیار حیاتـــی و حائـــز  بودجـــه بخـــش 
اهمیـــت اســـت. در بودجـــه ســـنواتی وزارت نیـــرو و 
شـــرکت های تابعـــه آن، میـــزان درآمد-هزینـــه صنعـــت 
بـــرق و همچنیـــن منابع-مصـــارف ســـرمایه ای وزارت 
نیـــرو و شـــرکت های بخـــش بـــرق تعییـــن می گـــردد. 
ـــنواتی وزارت  ـــه س ـــح بودج ـــکام لوای ـــد و اح ـــی رون بررس
به عنـــوان هســـته  بـــرق  بخـــش  و شـــرکت های  نیـــرو 
اصلـــی جریـــان مالـــی صنعـــت بـــرق، تصویـــر روشـــنی 
از وضعیـــت مالـــی و اقتصـــادی ایـــن صنعـــت ارائـــه 

خواهـــد داد. 

1-1- جریان درآمدی صنعت برق
ـــور و  کش ـــه  ـــازمان برنامه وبودج ـــات س گزارش ـــاس  ـــر اس ب
ــز پژوهش هـــای مجلـــس شـــورای اســـامی درآمـــد  مرکـ
ــل  ــد حاصـ ــل »درآمـ ــه محـ ــور از سـ کشـ ــرق  صنعـــت بـ
حاصـــل  »درآمـــد  مشـــترکین«،  بـــه  بـــرق  فـــروش  از 
و  عملیاتـــی  درآمدهـــای  »ســـایر  و  صـــادرات«  از 
ــرق  ــروش بـ ــد فـ ــردد. درآمـ ــن می گـ ــی« تأمیـ غیرعملیاتـ
بـــه مشـــترکین و درآمـــد صادراتـــی فـــروش انـــرژی بـــه 
دو عامـــل میـــزان تولیـــد بـــرق و قیمـــت فـــروش بـــرق 
بســـتگی  صادراتـــی(  قیمـــت  و  داخلـــی  )قیمـــت 
طریـــق  از  مشـــترکین  بـــه  بـــرق  فـــروش  درآمـــد  دارد. 
ــول  ــع قابـــل حصـ یـ ــه ای و توز ــرق منطقـ ــرکت های بـ شـ
ــرکت های  ــال 1397 شـ ــه سـ ــه بودجـ ــت. در الیحـ اسـ
ــد  ــغ درآمـ ــرو، مبلـ ــرق وزارت نیـ ــه بخـــش بـ زیرمجموعـ
حاصـــل از فـــروش بـــرق، حـــدود 209 هـــزار میلیـــارد 
 263 فـــروش  محـــل  از  کـــه  پیش بینی شـــده  یـــال  ر
کیلـــووات ســـاعت حاصـــل خواهـــد شـــد و  میلیـــارد 
کیلـــووات ســـاعت به طـــور متوســـط حـــدود 814  هـــر 
یـــال بـــه فـــروش خواهـــد رســـید. قطعی تریـــن جریـــان  ر
بـــه  بـــرق  فـــروش مســـتقیم  بـــرق  درآمـــدی صنعـــت 
مشـــترکین می باشـــد و بندهـــای »ســـایر درآمدهـــای 

/ معاونت پژوهش و برنامه ریزی 
سندیکای صنعت برق ایران /

بررسی مسائل کلیدی 
و مشکالت مالی صنعت برق
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کل نرخ فروش برق به قیمت ثابت و جاری شکل 1 : متوسط 
 منبع: وزارت نیرو، 50 سال صنعت برق ایران در آیینه آمار 1395-1396

کل و درآمد حاصل از صادرات صنعت برق شکل 3: روند درآمد 

شکل2 : متوسط نرخ فروش برق به تفکیک نوع مصرف
 منبع: 50 سال صنعت برق ایران در آیینه آمار 1395-1396
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متفرقـــه« و »درآمـــد حاصـــل از صـــادرات« مشـــکوک الوصـــول 
بـــه  توجـــه  بـــر  عـــاوه  می رســـد  نظـــر  بـــه  لـــذا  می باشـــند. 
بـــه  کشـــور، بایـــد توجـــه ویـــژه ای  بـــرق در  افزایـــش بهـــای 
وزارت  زیرمجموعـــه  شـــرکت های  هزینه هـــای  کاهـــش 
یـــان شـــود.  بـــا  نیـــرو در بخـــش بـــرق بـــرای جلوگیـــری از ز
ــز  ــر و مرکـ ــزارش شـــرکت مـــادر تخصصـــی توانیـ گـ ــه بـــه  توجـ
ــزان فـــروش و قیمـــت بـــرق  پژوهش هـــای مجلـــس رونـــد میـ
زیـــر می باشـــد.  کشـــور به صـــورت  از  در داخـــل و خـــارج 
ــد  ــته رونـ گذشـ ــفانه در ادوار  ــرق، متأسـ ــه قیمـــت بـ در زمینـ
نزولـــی متوســـط نـــرخ فـــروش برق)بـــه قیمـــت پایـــه( را در 
شـــاهد   ... و  خانگی،صنعتی،کشـــاورزی  بخش هـــای 
کـــه ادامـــه ایـــن رونـــد دارای اثـــرات  بوده ایـــم )شـــکل 1 و 2(، 
کاهـــش درآمدهـــای صنعـــت بـــرق،  یـــان بـــاری همچـــون،  ز
افزایـــش بدهـــی و دیـــون وزارت نیـــرو و شـــرکت های تابعـــه آن 
ـــه  ی ـــه بخـــش خصوصـــی و افزایـــش اتـــاف و مصـــرف بی رو ب
ــر  ــرف دیگـ ــد داشـــت. از طـ ــراه خواهـ ــه همـ ــرق را بـ ــرژی بـ انـ
نیـــز غیرواقعـــی بـــودن قیمـــت بـــرق، ازلحـــاظ اقتصـــادی 
یـــان ده  پروژه هـــا و فعالیـــت در صنعـــت را غیـــر بهینـــه و ز
کاهـــش انگیـــزه مشـــارکت  کـــه ایـــن خـــود موجبـــات  نمـــوده 
ـــرق را فراهـــم آورده اســـت. بخـــش خصوصـــی در صنعـــت ب
اســـت،  مشـــخص  نمودارهـــا  رونـــد  از  کـــه  همان طـــور 
داخلـــی  مشـــترکین  بـــه  بـــرق  فـــروش  از  حاصـــل  درآمـــد 
به طورمعمـــول از حاصـــل ضـــرب قیمـــت در میـــزان فـــروش 
مثبـــت  رونـــد  دارای  میـــزان  ایـــن  کـــه  می شـــود  حاصـــل 
ـــزان  ـــش می ـــی از افزای ـــد ناش ـــن رون ـــه ای ک ـــد  ـــودی می باش صع
فـــروش بـــرق در طـــول زمـــان اســـت. در مـــورد درآمـــد حاصـــل 
از صـــادرات بـــرق نیـــز ایـــن مقـــدار تابعـــی از میـــزان صـــادرات 
کـــه بـــا بررســـی نمـــودار تطابـــق ایـــن دو رونـــد  بـــرق بـــوده اســـت 
کـــه تغییـــرات ایـــن متغیـــر در طـــول  قابل مشـــاهده می باشـــد 
ــطح  ــادی در سـ ــی و اقتصـ ــرایط سیاسـ ــه شـ ــتر بـ ــان بیشـ زمـ
بســـتگی  می باشـــند،  بـــرون زا  به صـــورت  کـــه  بین الملـــل 
دارد. همچنیـــن بـــا توجـــه بـــه رونـــد نزولـــی ســـهم بودجـــه 
کســـری بودجـــه  کشـــور میـــزان  وزارت نیـــرو از بودجـــه عمومـــی 
ــد رو   ــا رونـ ــده بـ ــال های آینـ ــن وزارت در سـ ــای ایـ و بدهی هـ

بـــه رشـــدی همـــراه خواهـــد بـــود. )شـــکل 3(
شـــرکت های  درآمد-هزینـــه  جـــدول  بـــه  نگاهـــی  بـــا 
زیرمجموعـــه بخـــش بـــرق وزارت نیـــرو، بررســـی های نشـــان 
بخـــش  دولتـــی  شـــرکت های  هزینه هـــای  کـــه  می دهنـــد 
بـــرق وزارت نیـــرو در الیحـــه بودجـــه ســـال 1397 نســـبت 
داشـــته  رشـــد حـــدود 4/84 درصـــدی  بـــه ســـال 1396 
کـــه درآمدهـــای آن شـــرکت ها  اســـت. ایـــن در حالـــی اســـت 
ــرکت های  ــذا شـ ــد، لـ ــان می دهـ ــد را نشـ ــدود 3/82 رشـ حـ

کســـری بودجـــه خواهنـــد شـــد. زیرمجموعـــه  دچـــار 

1-2- جریان هزینه ای صنعت برق
ـــت  ـــه ای صنع ـــان هزین ـــده ای از جری ـــش عم ـــی بخ به طورکل
یـــال  بـــرق را هزینه هـــای خریـــد بـــرق، هزینه هـــای تولیـــد ر
هزینه هـــای  و  انتقـــال  هزینه هـــای  یـــع،  توز هزینه هـــای 
رونـــد  بررســـی  بـــا  می دهنـــد.  تشـــکیل  واردات  از  ناشـــی 
زمانـــی هزینه هـــای صنعـــت بـــرق بـــر اســـاس لوایـــح بودجـــه 
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بـــرق  صنعـــت  درآمدهـــای  همچـــون  مصـــوب،  ســـنواتی 
ایـــن متغیـــر نیـــز بـــا رونـــد صعـــودی همـــراه بـــوده اســـت. 
قطعـــی  به صـــورت  بـــرق  صنعـــت  جـــاری  هزینه هـــای 
می باشـــند و به طـــور معمـــول مـــازاد هزینـــه ای میـــان الیحـــه 
کـــه ایـــن موضـــوع  مصـــوب و عملکـــرد در هرســـال وجـــود دارد 
منابـــع  حصـــول  بـــودن  اطمینـــان  غیرقابـــل  بـــه  توجـــه  بـــا 
کســـری  درآمـــدی صنعـــت بـــرق، نگرانـــی در مـــورد افزایـــش 
ــن  ــود. همچنیـ ــد نمـ ــتر خواهـ ــرق را بیشـ ــه صنعـــت بـ بودجـ
رشـــد  ازجملـــه  بـــرق  واردات  رونـــد صعـــودی هزینه هـــای 
اخیـــر،  ســـال های  در  هزینه هـــا  ایـــن  درصـــدی   %380
ــا اطمینانـــی بســـیاری مواجـــه  ــا نـ فضـــای اقتصـــاد بـــرق را بـ
یـــان ناشـــی از بـــاال بـــودن  ســـاخته اســـت. به طورمعمـــول ز
ـــرق وزارت  ـــش ب ـــه بخ ـــرکت های زیرمجموع ـــای ش ـــه ه هزین
نیـــرو نســـبت درآمدهـــای آنـــان، از طریـــق ردیـــف هایـــی 
چـــون »ســـایر درآمدهـــای متفرقـــه« و »صـــادرات بـــرق« جبـــران 
ــًا دور از  کامـ ــور  شـــده اســـت ولـــی تحقـــق ایـــن دو بنـــد مزبـ
ـــی  ـــد نزول ـــه رون ـــا توجـــه ب ـــز ب انتظـــار اســـت و از طـــرف دیگـــر نی
صـــادرات بـــه دلیـــل بحـــران هـــای ارزی و محدودیت هـــای 
درآمدهـــا  ایـــن  بـــه  دســـتیابی  المللـــی،  بیـــن  تجـــارت 

می باشـــد.  مشـــکوک الوصول 

1-3- تحلیل جریان درآمد-هزینه ای صنعت برق
گـــزارش بـــا عنایـــت بـــه قوانیـــن باالدســـتی، تجربیـــات  در ایـــن 
ــات  ــای نظریـ ــنواتی و چارچوب هـ ــه سـ ــته بودجـ گذشـ ادوار 
اقتصـــادی، بـــا اســـتفاده از روابـــط میـــان بودجـــه مصـــوب 
و عملکـــرد صنعـــت در ســـال های پیشـــین، ســـعی شـــده 
کســـری بودجـــه واقعـــی صنعـــت بـــرق تخمیـــن  اســـت میـــزان 
گـــزارش  زده شـــود. منطبـــق بـــا الیحـــه بودجـــه 1396 )بـــه 
مرکـــز پژوهش هـــای مجلـــس شـــورای اســـامی(،  ســـه ردیـــف 
یافتـــی حاصـــل از فـــروش بـــرق بـــه  اصلـــی شـــامل درآمـــد در
مشـــترکین، درآمـــد حاصـــل از صـــادرات و ســـایر درآمدهـــای 
عملیاتـــی و غیرعملیاتـــی، بخـــش درآمدهـــای صنعـــت بـــرق 
کـــه بـــر اســـاس الگـــو تحقق پذیـــری  را تشـــکیل می دهنـــد. 
منبـــع  قطعی تریـــن  و  اصلی تریـــن  گذشـــته،  ســـال های 
کـــه در  درآمـــد صنعـــت، فـــروش بـــرق بـــه مشـــترکین می باشـــد 
کل درآمدهـــا  ســـال 1396، ایـــن عـــدد معـــادل 82 درصـــد از 

می باشـــد.
در زمینـــه بندهـــای درآمـــدی بودجـــه ســـنواتی صنعـــت بـــرق 
همـــواره ابهامـــات و عـــدم شـــفافیت هایی واضـــح و مبرهـــن 
بـــوده اســـت، بـــرای مثـــال در مـــورد بنـــد ســـایر درآمدهـــای 
عملیاتـــی و غیرعملیاتـــی، افزایـــش 100 درصـــدی ایـــن عـــدد 
نشـــان  بـــه ســـال 1396  نســـبت  بودجـــه ســـال 1397  در 
دارد.  منبـــع  ایـــن  بـــودن  غیرقابل اتـــکا  و  فـــراوان  ابهـــام  از 
ــور  ــز به طـ ــترکین نیـ ــه مشـ ــروش بـ ــرخ فـ ــط نـ ــن متوسـ همچنیـ
گرفته شـــده اســـت  یـــال در نظـــر  ر غیرواقعـــی عـــدد 767 
تخمیـــن  اســـاس  واقعی)بـــر  نـــرخ  متوســـط  درصورتی کـــه 
کـــه ایـــن افزایـــش بیشـــتر  یـــال می باشـــد  گـــزارش( 710 ر ایـــن 
کـــردن حســـاب ها در بودجه نویســـی  قیمـــت بیانگـــر تـــراز 
ـــا فـــرض تحقـــق صددرصـــدی  گـــزارش، ب می باشـــد. در ایـــن 
درآمـــد از حاصـــل از صـــادرات میانگیـــن دو ســـال 1397 
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ــزان مصـــوب، صنعـــت  ــه میـ ــا بـ ــایر درآمدهـ و 1396، و تحقـــق سـ
یـــال درآمـــد در ســـال 1396 می باشـــد.  دارای 39111 میلیـــارد ر
کیلـــووات ســـاعت  بـــا توجـــه بـــه میـــزان فـــروش 255/24 میلیـــارد 
ـــه ازای  ـــال ب ی ـــا متوســـط قیمـــت 710 ر ـــه مشـــترکین داخلـــی ب ـــرق ب ب
یـــال نیـــز درآمـــد  کیلـــووات ســـاعت، میـــزان 181220 میلیـــارد ر هـــر 
و درمجمـــوع  بـــه مشـــترکین می باشـــد  بـــرق  فـــروش  از  حاصـــل 
یـــال  درآمـــد صنعـــت بـــرق در ســـال 1396، برابـــر 220331 میلیـــارد ر
کتورگیـــری  اســـت. در زمینـــه مـــواد هزینـــه ای قانـــون بودجـــه نیـــز بـــا فا
ــد،  ــای تولیـ ــی هزینه هـ ــار بخـــش اصلـ ــی، چهـ ــای جزئـ از هزینه هـ
یـــال را  ک میـــزان  243148 میلیـــارد ر یـــع، انتقـــال و اســـتها توز
کل  ـــد  ـــرق 62 درص ـــد ب ـــای خری ـــهم هزینه ه ـــه س ک ـــند.  دارا می باش
کـــه در الیحـــه بودجـــه ســـنواتی  هزینه هـــای می باشـــد.  همان طـــور 
قابل مشـــاهده اســـت، صنعـــت بـــرق از نظـــر تـــراز شـــکلی دارای 
ـــودن  ـــه دلیـــل غیرواقعـــی ب کـــه ایـــن امـــر ب کســـری بودجـــه نمی باشـــد 
و غیـــر شـــفاف بـــودن اعـــداد و ارقـــام منـــدرج در بودجـــه اســـت، 
کشـــور در ســـال  ـــرق  گـــزارش، صنعـــت ب ـــج ایـــن  ـــر اســـاس نتای امـــا ب
کســـری بودجـــه داشـــت  یـــال  1396، بـــه میـــزان 22817 میلیـــارد ر
ـــرو خواهـــد  ـــا افزایـــش روب ـــًا در ســـال 1397 ب کـــه ایـــن میـــزان مطمئن

شـــد. )شـــکل 8(

2- تحلیل جریان سرمایه گذاری
ـــرای افزایـــش ظرفیـــت  ـــه بررســـی های صـــورت پذیرفتـــه ب ـــا توجـــه ب ب
ســـاالنه تولیـــد بـــرق بـــه میـــزان 5 هـــزار مـــگاوات در هرســـال بالغ بـــر 
3 میلیـــارد دالر ســـرمایه گذاری جدیـــد نیـــاز اســـت، متأســـفانه 
پروژه هـــا  مالـــی  تأمیـــن  منابـــع  کمبـــود  دلیـــل  بـــه  ازیک طـــرف 
توســـط وزارت نیـــرو و شـــرکت های تابـــع آن و همچنیـــن عـــدم 
توانایـــی ورود بخـــش خصوصـــی بـــه ایـــن نـــوع پروژه هـــا و از طـــرف 
ـــع مالـــی و  ـــه مناب دیگـــر تحریم هـــای اقتصـــادی و عـــدم دسترســـی ب
ـــش  ـــرمایه گذاری در بخ ـــد س ـــی، رون ـــی و بین الملل ـــس خارج فاینان

کاهنـــده بـــوده اســـت. تولیـــد بـــرق به صـــورت 
درآمـــد  کمـــک  انشـــعاب،  ودیعـــه حـــق  اندوخته هـــا،  و  ذخایـــر 
عمومـــی و تســـهیات مالـــی بانکی)داخلـــی و خارجـــی( مهم تریـــن 
ــن  ــه در ایـ کـ ــند  ــرق می باشـ ــرمایه ای صنعـــت بـ ــان سـ ــع جریـ منابـ
میـــان تســـهیات مالـــی بانکـــی بـــا دارا بـــودن ســـهم 70 درصـــدی 
از اهمیـــت ویـــژه ای برخـــوردار می باشـــند. نتایـــج بررســـی ادوار 
ـــع  ـــری مناب ـــزان تحقق پذی گذشـــته بودجـــه صنعـــت و محاســـبه می
ســـرمایه ای )نســـبت بودجـــه مصـــوب بـــه عملکـــرد صنعـــت(، 
کـــه تنهـــا 3 درصـــد از منابـــع ســـرمایه ای از  نشـــان داده اســـت 
محـــل تســـهیات مالـــی و بانکـــی قابلیـــت تحقق پذیـــری و اتـــکا 
کل  تحقق پذیـــری  میـــزان  کان،  ســـطح  در  و  می باشـــد  دارا  را 
کـــه ایـــن میـــزان  منابـــع ســـرمایه ای برابـــر 33 درصـــد می باشـــد 
ـــام منـــدرج در بودجـــه  ـــودن اعـــداد و ارق ـــل تحقـــق ب نشـــان از غیرقاب
ســـرمایه ای  مصـــارف  زمینـــه  در  می باشـــد.  صنعـــت  ســـنواتی 
بودجـــه صنعـــت بـــرق نیـــز، دو بخـــش اصلـــی ســـرمایه گذاری ها 
و  و ســـایر طرح هـــا(  یـــع  توز انتقـــال،  تولیـــد،  )ســـرمایه گذاری در 
ــارکت، پرداخـــت  ــل اوراق مشـ ــت اصـ ــون )پرداخـ ــا و دیـ بدهی هـ
اصـــل تســـهیات بانکـــی داخلـــی و خارجـــی، پرداخـــت مـــاده 
قابل تقســـیم  دیـــون(  پرداخـــت  و  برنامه وبودجـــه  قانـــون   )98(
کـــه ســـهم ســـرمایه گذاری ها در مصـــارف ســـرمایه ای، 79  اســـت، 

کل مصـــارف می باشـــد.  )شـــکل 10 و 11( درصـــد از 
بـــر اســـاس ســـناریو تحقق پذیـــری واقعـــی منابـــع ســـرمایه ای در 
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یال( شکل 7: هزینه ناشی از واردات برق )میلیارد ر
مأخذ داده ها: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسامی 

کسری بودجه صنعت برق در سال 1397 شکل 8: بررسی 

یال( • بررسی هزینه صنعت برق در سال 1396 )میلیارد ر

یال( • بررسی درآمد صنعت برق در سال 1396 )میلیارد ر

کیلووات ساعت(: 255/24 میزان فروش برق به داخل )میلیارد 

درآمد حاصل از صادرات: 17906
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از  تأمین شـــده  ســـرمایه ای  منابـــع   ،1397 ســـال 
ــزان 189937  ــی میـ ــی و بانکـ ــهیات مالـ ــال تسـ کانـ
ـــع  کل مناب کـــه 70 درصـــد از  ـــال می باشـــد  ی میلیـــارد ر
 3 تحقق پذیـــری  فـــرض  بـــا  می دهنـــد  تشـــکیل  را 
عـــدد   ،1397 ســـال  بـــرای  میـــزان  ایـــن  درصـــدی 
دیگـــر  طـــرف  از  می باشـــد.  یـــال  ر میلیـــارد   5698
کل منابـــع،  بـــا فـــرض تحقق پذیـــری 33 درصـــدی 
ـــرای ســـال 1397،  ـــع ب ـــکا مناب ـــزان واقعـــی و قابل ات می

یـــال اســـت. برابـــر 89317 میلیـــارد ر
گـــزارش،  ایـــن  محاســـبات  نتایـــج  اســـاس  بـــر 
یالـــی  ر میلیـــارد   214944 میـــزان  بـــه  توجـــه  بـــا 
میلیـــارد   48120 میـــزان  و  ســـرمایه گذاری  جهـــت 
و  دیـــون  و  بدهی هـــا  پرداخـــت  به منظـــور  یالـــی  ر

کل منابـــع قابـــل تحقـــق 95015  درعین حـــال میـــزان 
کمبـــود ســـرمایه  کل صنعـــت بـــرق بـــا  یالـــی،  میلیـــارد ر
ــال 1397،  ــال در سـ یـ ــارد ر ــزان 168049 میلیـ ــه میـ بـ

)12 )شـــکل  می باشـــد.  مواجـــه 
  

کلیدی صنعت برق  3- چالش ها و مسائل 
در  ارائه شـــده  اقتصـــادی  شـــرایط  بـــه  توجـــه  بـــا 
نظـــرات  از  اســـتفاده  بـــا  و  پیشـــین  بخش هـــای 
و  مســـائل  تریـــن  مهـــم  صنعـــت،  خبـــرگان 
عـــدم  بـــه  منجـــر  کـــه  بـــرق  صنعـــت  چالش هـــای 
توســـعه آن و درنتیجـــه بـــروز بحـــران خاموشـــی هـــا 
کلـــی بـــه  شـــده اســـت را می تـــوان در چنـــد دســـته 

نمـــود: طبقه بنـــدی  زیـــر  شـــرح 

3-1- نظام قیمت گذاری نا کارآمد و غیر شفاف 
انباشـــت  هـــا،  هزینـــه  و  درآمدهـــا  تعـــادل  )عـــدم 

بـــرق( بهینـــه  غیـــر  مصـــرف  و  بدهـــی 
در حـــال حاضـــر مطابـــق قانـــون ســـازمان بـــرق مصـــوب 
ــر عهـــده وزارت  ــرق بـ گـــذاری بـ ــه  ــام تعرفـ 1346، نظـ
خرده فروشـــی  بـــرق  فـــروش  قیمـــت  و  اســـت  نیـــرو 
کـــه  یـــه ای انجـــام مـــی شـــود  بـــه مشـــترکین توســـط رو
از طرفـــی شـــفاف نیســـت و از طـــرف دیگـــر بنـــا بـــر 
ـــرق،  ادعـــای مســـئولین وزارت نیـــرو، قیمـــت فـــروش ب
کـــه  به صـــورت تکلیفـــی و دســـتوری تعییـــن مـــی شـــود 
ــئله  ــن مسـ ــده آن اســـت. ایـ ــر از قیمـــت تمام شـ کمتـ
دچـــار  بـــرق  مالـــی  جریـــان  اســـت  شـــده  باعـــث 
ــه  ــری بودجـ کسـ ــا  ــرو بـ ــود و وزارت نیـ ــوازن شـ ــدم تـ عـ

40000

35000

30000

25000

20000

15000

10000

5000

0

1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395

گذاری در تولید                              توزیع                                       انتقال                                       تولید روند سرمایه 

عوارض برق
تسهیات بانکی و فاینانس خارجی

اوراق مشارکت
کمک درآمد عمومی

حق انشعاب
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شکل 10: روند منابع سرمایه ای به تفکیک منابع )میلیارد ریال(
 منبع: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسامی
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ســـاالنه  درنتیجـــه  و  شـــود  مواجـــه  سیســـتماتیک 
بـــر بدهـــی هـــای دولـــت بـــه بخـــش تولیدکننـــدگان 
بـــرق افـــزوده مـــی شـــود. از طـــرف دیگـــر بـــه دلیـــل 
ذینفعـــان  قیمت گـــذاری،  نظـــام  شـــفافیت  عـــدم 
نمی گذارنـــد  صحـــه  هـــا  قیمـــت  بـــر  مخاطبـــان  و 
بـــه  بـــرق  قیمـــت  از  نادرســـتی  عامـــت  عمـــًا  و 
مصرف کننـــدگان داده مـــی شـــود درنتیجـــه مصـــرف 
یـــادی در بخـــش مصـــرف  بـــرق بهینـــه نبـــوده و اتـــاف ز
ایجـــاد مـــی شـــود. ایـــن مســـئله عـــوارض دیگـــری 
غیراقتصـــادی  آن  مهم تریـــن  کـــه  اســـت  داشـــته 
شـــدن طـــرح هـــای بهینه ســـازی مصـــرف انـــرژی و 

اســـتفاده از انـــرژی تجدیـــد پذیـــر اســـت.

توســـعه  بـــرای  گـــذاری  ســـرمایه  کاهـــش   -2-3
ظرفیـــت تولیـــد و شـــبکه بـــرق 

)عدم تأمین برق موردنیاز و بروز خاموشی(
پنـــج  در  بـــرق  صنعـــت  در  ســـرمایه گذاری  رونـــد 
کاهـــش چشـــمگیری داشـــته اســـت و  ســـال اخیـــر 
توســـعه ای  از طرح هـــای  یـــادی  ز درنتیجـــه بخـــش 
یـــع  بـــرق در بخـــش تولیـــد، انتقـــال و توز صنعـــت 
باعـــث  مســـئله  ایـــن  اســـت.  درنیامـــده  اجـــرا  بـــه 
شـــده تقاضـــای رو بـــه رشـــد مصـــرف پاســـخ داده 
بـــروز  هـــا  خاموشـــی  بحـــران  ازیک طـــرف  و  نشـــده 
کـــرده اســـت و از طـــرف دیگـــر، دسترســـی بـــه  پیدا
کمبـــود  کشـــور بـــا  بـــرق بـــرای رشـــد صنعـــت و اقتصـــاد 
مواجـــه اســـت. ایـــن مســـئله منجـــر بـــه تعطیلـــی و 
یـــادی از واحدهـــای پیمانـــکاری  بیـــکاری تعـــداد ز

و ســـاخت تجهیـــزات بـــرق شـــده اســـت و ظرفیـــت 
هـــای زنجیـــره تأمیـــن صنعـــت دچـــار بحـــران رکـــود و 
ــئله در بلندمـــدت  ــن مسـ ــده اســـت. ایـ ــکاری شـ بیـ
کاال و خدماتـــی اســـت  کشـــور بـــه  منجـــر بـــه وابســـتگی 
کنـــون تولیـــد می شـــده اند و بـــا تعطیلـــی آن هـــا  کـــه تا
بـــرای توســـعه نیازمنـــد واردات خواهنـــد  در آینـــده 

شـــد. )شـــکل 9(

3-3- فرســـودگی تجهیـــزات تولیـــد و انتقـــال و 
ــرق ــع بـ توزیـ

)کاهـــش ضریـــب آمادگـــی شـــبکه و اتـــاف بـــاالی 
ــرق(  بـ

بخـــش عمـــده ای از تجهیـــزات شـــبکه بـــرق، عمـــر 
کارایـــی الزم  کـــرده انـــد و فاقـــد  مفیـــد خـــود را طـــی 
ـــه اواًل  ـــند. درنتیج ـــی باش ـــرق م ـــه ب ـــه بهین ـــرای عرض ب
ایمنـــی شـــبکه در حـــد اســـتاندارد نیســـت و ثانیـــًا 
یـــادی از شـــبکه بـــرق  اتـــاف بـــرق در بخـــش هـــای ز
بـــاال اســـت. بنابرایـــن راندمـــان تولیـــد و عرضـــه بـــرق 
پاییـــن آمـــده و قیمـــت تمام شـــده آن بـــاال خواهـــد 

بـــود.

3-4- عـــدم پرداخـــت مطالبـــات و جرائـــم دیرکـــرد 
بخـــش خصوصـــی

)کاهـــش تـــوان مالـــی و اجرایـــی شـــرکت های تولیـــدی 
و پیمانـــکاری و تعطیلـــی واحدهـــا(

ــر، مطالبـــات  ــه بـــه اینکـــه در ســـال های اخیـ ــا توجـ بـ
یـــا  تعهـــدات،  اجـــرای  از  پـــس  بخـــش خصوصـــی 

پرداخت نشـــده اســـت و یـــا بـــا تأخیرهـــای طوالنـــی 
و بـــدون جبـــران خســـارت دیرکـــرد پرداخت شـــده 
ــار  ــا دچـ ــرکت هـ ــی شـ ــان مالـ ــه جریـ اســـت، درنتیجـ
یـــادی از آن هـــا ضـــرر ده شـــده  اختـــال شـــده و بخـــش ز
و عمـــًا رو بـــه تعطیلـــی رفته انـــد. پیامـــد بلندمـــدت 
ســـرمایه گذاری های  رفتـــن  بیـــن  از  موضـــوع،  ایـــن 
کـــه در طـــول چنـــد دهـــه در صنعـــت  یـــادی اســـت  ز
کـــه بـــه دلیـــل مشـــکات  بـــرق ایجادشـــده اســـت 

مالـــی بـــا بحـــران مواجـــه شـــده انـــد.

3-5-  توقـــف پروژه هـــا بـــه دلیـــل عـــدم جبـــران 
و  ارز  نـــرخ  )افزایـــش  نهاده هـــا  قیمـــت  افزایـــش 

فلـــزات( 
قـــراردادی، شـــرایط  نظـــام  در  اینکـــه  بـــه  توجـــه  بـــا 
نحـــوی  بـــه  قراردادهـــا،  خصوصـــی  و  عمومـــی 
هـــای  ریســـک  تمامـــی  کـــه  اســـت  تدوین شـــده 
ناشـــی از تغییـــر قیمـــت مـــواد اولیـــه و تجهیـــزات را 
به طـــور یک جانبـــه بـــه پیمانـــکاران و تولیدکننـــدگان 
کـــه  کنونـــی  تجهیـــزات تحمیـــل مـــی شـــود، در شـــرایط 
قیمـــت ارز بـــه بیـــش از صـــد درصـــد افزایش یافتـــه 
مبالـــغ  بـــا  پـــروژه  اجـــرای  ادامـــه  عمـــًا  اســـت، 
درنتیجـــه  اســـت،  گردیـــده  غیرممکـــن  قـــراردادی 
بـــه  بزرگـــی  مالـــی  ضـــرر  و  متوقف شـــده  پروژه هـــا 
اصـــرار  اســـت.  واردشـــده  هـــای صنعتـــی  شـــرکت 
کارفرمایـــان دولتـــی  بـــر اجـــرای قراردادهـــا از ســـوی 
بـــدون در نظـــر داشـــتن تغییـــرات پیش آمـــده، منجـــر 
ــه  ــه بدنـ ــادی بـ ــای اقتصـ ــل تمامـــی ضررهـ ــه تحمیـ بـ

تحقق پذیری کل بودجه 
سرمایه ای )نسبت عملکرد 

به مصوب(:  33 %

ودیعه حق انشعاب
ذخایر و اندوخته ها
کمک درآمد عمومی

یافتی ها سایر در

اوراق مشارکت
تسهیات بانکی داخلی
تسهیات بانکی خارجی
یافتی از شرکت ها سایر در

باتوجه به بررسی نسبت بودجه مصوب و عملکرد صنعت 
برق در طی سالیان گذشته مساله کمبود سرمایه موردنیاز 

توسعه صنعت به شدت احساس می شود.

منابع سرمایه ای صنعت برق الیحه بودجه سال 1397

درآمدهای غیرقابل اتکا درآمدهای قابل اتکا

تحقق پذیری منابع 
تسهیات مالی و بانکی:  

% 3

شکل 11: بررسی تحقق پذیری منابع سرمایه ای در سال 1397
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کمبود سرمایه موردنیاز در سال 1397 شکل 12: بررسی 

تعطیلـــی  درنتیجـــه  و  شـــده  خصوصـــی  بخـــش 
ده هـــا شـــرکت ســـازنده و پیمانـــکاری و بیـــکاری 30 

پـــی داشـــته اســـت. کار را در  نیـــروی  درصـــدی 

فلـــزات  و  خـــام  مـــواد   تأمیـــن  چالـــش   -6-3
تولیدکننـــدگان موردنیـــاز 

اینکـــه عرضـــه فلـــزات و مـــواد خـــام  بـــه  بـــا توجـــه 
انحصـــار  در  تولیـــدی  واحدهـــای  موردنیـــاز 
ــر واردات  ــوی دیگـ ــزرگ اســـت و از سـ ــرکت های بـ شـ
مـــواد اولیـــه بـــه دلیـــل مشـــکات ارزی دچـــار اختـــال 
شـــده اســـت، دسترســـی تولیدکننـــدگان بـــه مـــواد 
شـــرایط  ایـــن  در  اســـت.  همـــراه  چالـــش  بـــا  خـــام 
یـــادی  کاال و تجهیـــزات برقـــی افزایـــش ز هزینـــه تولیـــد 
گران بازارهـــای مالـــی بـــا  داشـــته و همچنیـــن ســـودا
خریدوفـــروش فلـــزات دسترســـی تولیدکننـــدگان را 
کرده انـــد. بـــا ادامـــه  بـــه مـــواد اولیـــه دچـــار اختـــال 
تولیـــدی  واحدهـــای  فعالیـــت  وضعیـــت  ایـــن 
بـــه همـــراه  را  کار  نیـــروی  بیـــکاری  و  متوقف شـــده 
دارد. درنتیجـــه ایـــن امـــر ظرفیـــت هـــای تولیـــدی و 

کشـــور در بلندمـــدت از بیـــن مـــی رود. صنعتـــی 

3-7- آثـــار منفـــی مالـــی و فنـــی تحریـــم هـــا در 
صنعـــت

ـــی  ـــی و آمریکای ـــای اروپای ـــرکت ه ـــکاری ش ـــع هم قط
محصـــوالت  فـــروش  عـــدم  و  تحریـــم  دلیـــل  بـــه 
ــی از  ــی یکـ ــرکت های ایرانـ ــه شـ ــت بـ ــاز صنعـ موردنیـ
ــئله  ــن مسـ ــد. ایـ ــی باشـ ــا مـ ــم هـ ــتقیم تحریـ ــار مسـ آثـ

فنـــاوری  انتقـــال  بـــرای  همـــکاری  عـــدم  کنـــار  در 
بـــه شـــرکت هـــای ایرانـــی از ســـوی دیگـــر منجـــر بـــه 
اختـــال در عرصـــه ســـاخت و تولیـــد محصـــوالت 
شـــده اســـت. از ســـوی دیگـــر بـــروز تحریـــم هـــا، موجـــب 
کشـــورهای دیگـــر  شـــده اســـت نقل وانتقـــال مالـــی بـــا 
کاال  صـــادرات  درنتیجـــه  و  شـــود  مشـــکل  دچـــار 
داشـــتن  نظـــر  در  بـــا  به ویـــژه  شـــود  اختـــال  دچـــار 
اینکـــه صنعـــت بـــرق بزرگ تریـــن ســـهم صـــادرات 
کشـــور را داشـــته اســـت،  خدمـــات فنـــی و مهندســـی 
ـــت  ـــن صنع ـــاد ای ـــر اقتص ـــوع ب ـــن موض ـــرب ای ـــار مخ آث

بســـیار شـــدید اســـت.

کوتاه مـــدت  کلیـــدی و راهکارهـــای  4- راهبردهـــای 
حـــل مشـــکالت صنعـــت بـــرق

ــرای  ــد اجـ ــران نیازمنـ ــرق ایـ ــائل صنعـــت بـ حـــل مسـ
مســـائل صنعـــت  بـــا   متناظـــر  اساســـی  راهبـــرد   7
اساســـی در  تغییـــرات  بـــه  کـــه منجـــر  اســـت  بـــرق 
ایـــن  در  شـــد.  خواهـــد  بلندمـــدت  و  کوتاه مـــدت 
بخـــش، راهبـــرد اساســـی بـــرای حـــل مســـائل صنعـــت 

ارائـــه می گـــردد. راهـــکار اجرایـــی آن  و  بـــرق 

گذاری برق 4-1- اصالح نظام قیمت 
نیازمنـــد  بـــرق  صنعـــت  قیمت گـــذاری  نظـــام 
کـــه بتوانـــد در جریـــان درآمـــد و  اصاحاتـــی اســـت 
هزینـــه هـــای آن تـــوازن و تعـــادل برقـــرار ســـازد. بـــرای 
کوتـــاه مـــدت و بلندمـــدت  ایـــن منظـــور الزم اســـت در 

اصاحـــات زیـــر صـــورت پذیـــرد:

اقدام کوتاه مدت:
ـــط  ـــرق، متوس ـــده ب ـــای تمام ش ـــه ه ـــران هزین ـــرای جب ب
قیمـــت فـــروش بـــرق بـــا شـــیب تدریجـــی بـــه میزانـــی 
کنـــد.  پیـــدا  افزایـــش  ســـاالنه  تـــورم  نـــرخ  از  بیـــش 
مســـئولیت ایـــن امـــر بـــر عهـــده وزارت نیـــرو و هیئـــت 

دولـــت مـــی باشـــد.
اقدام بلندمدت:

نهـــاد تنظیـــم مقـــررات بخشـــی بـــرق بـــرای تعییـــن 
ــرو  ــتقل از وزارت نیـ ــرق مسـ ــذاری بـ گـ ــت  ــام قیمـ نظـ
گـــذاری بـــرق به طـــور  تشـــکیل شـــود و نظـــام تعرفـــه 
کشـــور  اساســـی متناســـب بـــا شـــرایط اقتصـــادی امـــروز 
موضـــوع  ایـــن  پیاده ســـازی  بـــرای  شـــود.  اصـــاح 
کـــه شـــورای رقابـــت بـــا همـــکاری  نیازمنـــد آن اســـت 
ــرو و اتـــاق بازرگانـــی و تشـــکل های مرتبـــط  وزارت نیـ
نظـــام  طراحـــی  بـــا  و  دهـــد  تشـــکیل  را  نهـــاد  ایـــن 
کـــه مبتنـــی بـــر شـــفافیت و اصـــول  تعرفـــه ای جدیـــدی 
علمـــی و فنـــی می باشـــد جریـــان مالـــی صنعـــت را 

ــازد. ــادل سـ متعـ

گـــذاری در پـــروژه هـــای  4-2- افزایـــش ســـرمایه 
توســـعه ای صنعـــت بـــرق

گـــذاری  ســـرمایه  نیازمنـــد  بـــرق  صنعـــت  توســـعه 
یـــع  در بخـــش هـــای مختلـــف تولیـــد، انتقـــال و توز
ایـــن ســـرمایه-گذاری  بـــرای تأمیـــن مالـــی  اســـت. 

گیـــرد: اقدامـــات زیـــر بایـــد صـــورت 
اقدام کوتاه مدت:

از منابـــع مالـــی دولـــت و ذخایـــر صنـــدوق توســـعه 

مجموع کل منابع سرمایه ای:
270659 میلیارد ریال

درصد تحقق پذیری منابع:
%33

منابع قابل حصول و اتکا از محل تسهیات مالی و بانکی:
89317 میلیارد ریال

مجموع منابع تسهیات مالی و بانکی )منابع نامطمئن(:
189937 میلیارد ریال

درصد تحقق پذیری منابع نامطمئن: 
%3

منابع قابل حصول و اتکا از محل تسهیات مالی و بانکی:
5698 میلیارد ریال

کل منابع قابل تحقق: 95015 میلیارد ریال

گذاری موردنیاز سال 1397:    214944 میلیارد ریال جمع سرمایه 

بدهی و دیون: 48120 میلیارد ریال

کمبود سرمایه توسعه صنعت: 168049 میلیارد تومان



29
پرونده

زیر و بم 
بودجه 98

زمستان 97 117

ــای اولویـــت دار  ــروژه هـ ــی پـ ــن مالـ ملـــی جهـــت تأمیـ
و اســـتراتژیک صنعـــت بـــرق ســـرمایه گذاری فـــوری 
گیـــرد. وزارت نیـــرو بـــا همـــکاری ســـازمان  صـــورت 
برنامه وبودجـــه ســـرمایه موردنیـــاز طرح هـــای اولویـــت 
دار و اســـتراتژیک را شناســـایی و در الیحـــه بودجـــه 

تخصیـــص الزم را بدهـــد. 
اقدام بلندمدت:

ابزارهـــای مالـــی ماننـــد اوراق مشـــارکت بـــا ضمانـــت 
ــذاری  گـ ــرمایه  و پوشـــش ریســـک دولـــت جهـــت سـ
ـــاد  ـــاح اقتص ـــا اص ـــود و ب ـــر ش ـــرق منتش ـــت ب در صنع
و  خصوصـــی  بخـــش  مشـــارکت  امـــکان  بـــرق، 
ســـرمایه گذاری بخـــش خصوصـــی بـــرای تأمیـــن مالـــی 
طـــرح هـــای توســـعه ای صنعـــت بـــرق فراهـــم شـــود. 
در ایـــن رابطـــه الزم اســـت وزارت نیـــرو بـــا همـــکاری 
وزارت اقتصـــاد، مـــدل هـــا و ابزارهـــای مالـــی متنـــوع 
و بـــا بازدهـــی مناســـب را طراحـــی و در بـــازار ســـرمایه 

کشـــور منتشـــر نمایـــد.

ـــره  ـــات در زنجی ـــش تلف کاه ـــازی و  ـــه س 4-3- بهین
ـــا مصـــرف بـــرق تولیـــد ت

ــرف  ــا مصـ ــد تـ ــازی تولیـ ــه سـ ــات و بهینـ کاهـــش تلفـ
کـــه مـــی  بـــرق نیازمنـــد دودســـته اقدامـــات مـــی باشـــد 
کوتـــاه مـــدت و بلندمـــدت تأثیرگـــذار باشـــد: توانـــد در 

اقدام کوتاه مدت:
ـــرای  ـــرم ب ـــی و ن ـــای اجتماع ـــاوری ه ـــتفاده از فن ـــا اس ب
و  راهکارهـــا  تقاضـــا  مدیریـــت  و  تلفـــات  کاهـــش 
مصرف کننـــدگان  کـــه  شـــود  طراحـــی  مدل هایـــی 
را بـــه مصـــرف بهینـــه ترغیـــب و جامعـــه مخاطـــب 
کنـــد.  را اصـــاح  رفتارهـــای غلـــط مصـــرف خـــود 
نـــوآور  و  دانش بنیـــان  مؤسســـات  کار  ایـــن  بـــرای 
نیـــرو  وزارت  بـــرق  تحقیقـــات  نهـــاد  یـــت  محور بـــا 
مدل هـــای بهینه ســـازی مصـــرف را پیشـــنهاد و بـــا 

تأمیـــن منابـــع توســـط وزارت نیـــرو اجـــرا شـــود.
اقدام بلندمدت:

در بلندمـــدت الزم اســـت فناوری هـــای موجـــود در 
کـــه تجهیـــزات شـــبکه  شـــبکه بـــه نحـــوی ارتقـــا یابـــد 
ــال و  ــد و انتقـ ــره تولیـ ــات در زنجیـ کاهـــش تلفـ ــرای  بـ
کنـــد و از راهکارهـــای فنـــی و  یـــع بـــرق بهبـــود پیـــدا  توز
ـــه  ـــن زمین ـــود. در ای ـــتفاده ش ـــرای آن اس ـــک ب ی تکنولوژ
الزم اســـت وزارت نیـــرو ســـرمایه موردنیـــاز را تأمیـــن و 
ـــای  ـــرکت ه ـــنهاد و از ش ـــب را پیش ـــی مناس ـــدل مال م
فنـــی و مهندســـی بـــرای ارائـــه راهـــکار و پیاده ســـازی 

آن اســـتفاده نمایـــد.

4-4- پرداخـــت مطالبـــات شـــرکت هـــای تولیـــد 
ــره تأمیـــن ــرق و زنجیـ بـ

اقدام کوتاه مدت:
تأمیـــن  و  مالـــی  ابزارهـــای  از  اســـتفاده  بـــا  دولـــت 
نقدینگـــی موردنیـــاز، مطالبـــات بخـــش خصوصـــی را 
پرداخـــت نمایـــد و چنانچـــه تأخیـــری ایجـــاد می شـــود 

ـــت  ـــر در پرداخ ـــه تأخی ـــب، هزین ـــل مناس ـــرخ تنزی ـــا ن ب
را بـــه شـــرکت هـــای تولیـــدی و پیمانـــکار پرداخـــت 
نمایـــد. وزارت نیـــرو بـــا همـــکاری ســـازمان برنامـــه 
منابـــع موردنیـــاز بـــرای پرداخـــت مطالبـــات را فراهـــم 

کنـــد. و به ســـرعت پرداخـــت 
اقدام بلندمدت:

در بلندمـــدت بـــا ایجـــاد روش هـــای تأمیـــن مالـــی 
هـــای  بدهـــی  بـــروز  از  قـــراردادی  نظـــام  اصـــاح  و 
اجتنـــاب  پیش بینی نشـــده  و  سررســـید  بـــدون 
نمایـــد. وزارت نیـــرو بـــا همـــکاری اتـــاق بازرگانـــی، 
نظـــام تأمیـــن مالـــی و قـــراردادی را بـــرای جلوگیـــری 
از بدهی هـــای بـــدون سررســـید و پیش بینی نشـــده 

کنـــد. اصـــاح 

در  هـــا  نهـــاده  قیمـــت  افزایـــش  جبـــران   -5-4
قراردادهـــا 

اقدام کوتاه مدت:
بـــا اعـــام شـــرایط هاردشـــیپ و ابـــاغ دســـتورالعمل 
اصـــاح قراردادهـــای جـــاری، امـــکان اصـــاح قـــرارداد 
هزینه هـــای  تحمیـــل  بـــدون  قـــرارداد  خاتمـــه  یـــا  و 
کنـــد. ســـازمان  یک جانبـــه بـــر پیمانـــکاران فراهـــم 
اتـــاق  و  نیـــرو  وزارت  همـــکاری  بـــا  برنامه وبودجـــه 
بـــه  بازرگانـــی دســـتورالعمل اصاحـــی را تدویـــن و 

کارفرمایـــان دولتـــی ابـــاغ نمایـــد.  کلیـــه 
اقدام بلندمدت:

ـــش  ـــل و پوش ـــرایط تعدی ـــپ، ش ـــرارداد تی ـــاح ق ـــا اص ب
فلـــزات  قیمـــت  تغییـــرات  بـــا  متناســـب  ریســـک 
اساســـی و تجهیـــزات وابســـته بـــه ارز، در قراردادهـــا 
پیش بینـــی مـــی شـــود و بـــه نســـبت منصفانـــه ای ایـــن 
ریســـک ها بیـــن طرفیـــن تســـهیم مـــی شـــود. نظـــام 
قـــراردادی توســـط اتـــاق بازرگانـــی بـــا همـــکاری وزارت 

نیـــرو و ســـازمان برنامـــه تهیـــه و ابـــاغ  شـــود.

4-6- مدیریـــت عرضـــه و تقاضـــای فلـــزات و مـــواد 
خـــام در بـــازار

اقدام کوتاه مدت:
موردنیـــاز،  )فلـــزات(  خـــام  مـــواد  تأمیـــن  بـــرای 
بازرگانـــی  اتـــاق  پیشـــنهادی  دســـتورالعمل 
مدیریـــت  بـــرای  ســـندیکا(  توســـط  )تهیه شـــده 
کاال متناســـب بـــا  عرضـــه و تقاضـــای بـــازار بـــورس 
کـــه  ـــاغ و اجرایـــی شـــود  ـــه نحـــوی اب شـــرایط موجـــود ب
تأمیـــن نیازهـــای واحدهـــای تولیـــدی بـــدون اختـــال 
و بـــدون هزینه هـــای مـــازاد تحمیلـــی انجـــام شـــود. 

اقدام بلندمدت:
ــازار  ــم بـ ــارت و تنظیـ ــرای نظـ ــر بـ گـ ــم  ــای تنظیـ نهادهـ
یـــه هـــای  مـــواد خـــام و فلـــزات اساســـی ایجـــاد و رو
و  اصـــاح  تقاضـــا  و  عرضـــه  بـــازار  روابـــط  تنظیـــم 

شـــود. به روزرســـانی 

4-7- رفـــع موانـــع قانونـــی و مبـــادالت پولـــی بـــرای 

توســـط  بـــرق  انـــرژی  و  کاال، خدمـــات  صـــادرات 
بخـــش خصوصـــی

اقدام کوتاه مدت:
کـــه  بـــا مدیریـــت وزارت صمـــت مؤسســـات مالـــی 
را  پولـــی  نقل وانتقـــال  تحریـــم،  شـــرایط  در  بتواننـــد 
بـــه انجـــام رســـانند انتخـــاب و معرفـــی مـــی شـــوند 
موردنیـــاز  بانکـــی  عملیـــات  مؤسســـات،  ایـــن  و 
ـــه انجـــام  صادرکننـــدگان را در تجـــارت بین المللـــی ب
مـــی رســـاند. موانـــع قانونـــی بـــرای صـــادرات بـــرق 
ــکان  ــود و امـ ــته شـ ــی برداشـ توســـط بخـــش خصوصـ
ـــرق توســـط ســـرمایه گذاران بخـــش  ـــرژی ب صـــادرات ان

خصوصـــی فراهـــم شـــود.
اقدام بلندمدت:

بـــا دیپلماســـی اقتصـــادی، امـــکان همکاری هـــای 
و  پایـــی  ارو کشـــورهای  بـــا  اقتصـــادی  و  فنـــی 
ایـــن  در  گـــردد.  مـــی  فراهـــم   SME شـــرکت های 
کارگـــزار،  شـــرایط شـــرکت هـــا و مؤسســـاتی به عنـــوان 
چارچـــوب  در  برون مـــرزی  تجـــارت  عملیـــات  در 
کننـــد  مـــی  فعالیـــت  تعیین شـــده  پیـــش  از 
حداقـــل  بـــه  صادرکننـــدگان  ریســـک  به نحوی کـــه 
امـــکان جـــذب ســـرمایه گذاران  برســـد. همچنیـــن 
ریســـک  پوشـــش  و  ویـــژه  تســـهیات  بـــا  خارجـــی 
تقویـــت  چارچـــوب  در  مالـــی  تأمین کننـــدگان 

شـــود.  فراهـــم  داخلـــی  صنعـــت 

جمع بندی
و  بـــرق  صنعـــت  اقتصـــاد  و  مالـــی  جریـــان 
به ویـــژه  نیـــرو  وزارت  بودجـــه  علی الخصـــوص 
بـــا  همـــراه  زیرمجموعـــه،  شـــرکت های  بودجـــه  در 
محقـــق  قابـــل  ازجملـــه  نقصان هایـــی  و  ابهامـــات 
نبـــودن، غیرقابـــل تحقـــق شـــدن و مشـــکوک الوصول 
عـــدم  ســـرمایه ای،  منابـــع  و  درآمدهـــا  بـــودن 
شـــفافیت در مـــورد بندهـــای هزینـــه ای و مصـــارف 
قوانیـــن  بـــه  بی توجهـــی  باشـــد.  مـــی  ســـرمایه ای 
ــام  ــعه، درج ارقـ ــم توسـ ــه ششـ ــون برنامـ ــتی چـ باالدسـ
شـــرکت های  بودجـــه  الیحـــه  در  غیرواقع بینانـــه 
ــه  ــه بودجـ ــای الیحـ ــن نقصان هـ ــی، مهم تریـ غیردولتـ
ــرو  ــرق وزارت نیـ ــه بخـــش بـ ــرکت های زیرمجموعـ شـ
کـــه منجـــر بـــه اختـــال در اقتصـــاد بـــرق و  اســـت، 
بـــروز چالش هـــای متعـــددی بـــرای ســـرمایه گذاران 
تأمین شـــده  زنجیـــره  کســـب وکار  صاحبـــان  و 
اســـت. ادامـــه ایـــن وضعیـــت می توانـــد بـــه تعطیلـــی 
گســـترش بیـــکاری و از بیـــن رفتـــن تـــوان  واحدهـــا، 
گـــردد.  کشـــور در بخـــش بـــرق  ســـاخت و مهندســـی 
اســـت  آمـــده  گـــزارش  ایـــن  در  کـــه  راهکارهایـــی 
اولویت هـــای اجرایـــی و راهبـــردی را بـــرای عبـــور از 
ــان داده  ــن صنعـــت نشـ ــای ایـ ــا و بحران هـ چالش هـ

اســـت.▪
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کاغـــذ شـــاهد رشـــد اســـت، امـــا میـــزان بدهی هـــای ایـــن وزارتخانـــه نیـــز رونـــدی  روزنامـــه شـــرق - بودجـــه وزارت نیـــرو هـــر ســـال روی 
صعـــودی طـــی می کنـــد. علیرضـــا اســـدی معـــاون پژوهشـــی ســـندیکای صنعـــت بـــرق، برخـــی از رشـــد های درج شـــده در بودجـــه 
گمراه کننـــده توصیـــف می کنـــد. بـــه اعتقـــاد او وزارت نیـــرو، اطالعـــات شـــفافی از میـــزان منابـــع درآمـــدی خـــود در اختیـــار  را 
کســـری بودجـــه  کـــه ایـــن وزارتخانـــه ســـاالنه ســـه هـــزار میلیـــارد تومـــان  محققـــان قـــرار نمی دهـــد، امـــا تخمین هـــا نشـــان می دهـــد 
ـــش  ـــی پی ـــع فعل ـــد وض ـــه او می گوی ک ـــور  ـــود. آن ط ـــت می ش ـــی از دول ـــش خصوص ـــات بخ ـــه مطالب ـــل ب ـــری تبدی کس ـــن  ـــه ای ک دارد 
یـــادی دارد، حاصـــل دشـــمنی دشـــمنان نیســـت بلکـــه بدنـــه تکنوکـــرات  کـــه بـــه ورشکســـتگی شـــباهت ز آمـــده در صنعـــت بـــرق 
ــرار  ــر مناصـــب ایـــن وزارتخانـــه تکیـــه زده و راهکار هـــای نادرســـت پیـــش روی صنعـــت بـــرق قـ کـــه سال هاســـت بـ ــرو  وزارت نیـ
ـــاور  ـــر ایـــن ب ـــرق ب ـــرای ایـــن صنعـــت هســـتند. معـــاون پژوهشـــی ســـندیکای صنعـــت ب ـــد، مســـئول وضعیـــت پیـــش آمـــده ب داده ان
کـــه امـــروز شـــاهد مشـــکالت عدیـــده در صنعـــت  کـــه ایـــن صعنـــت زمینـــه رشـــد فراوانـــی دارد و از نـــگاه او دردآور اســـت  اســـت 
گـــر بپذیریـــم نگاهمـــان بـــه صنعـــت بـــرق غلـــط بـــوده و اجـــازه دهیـــم تفکـــرات جدیـــد  کـــه ا کیـــد می کنـــد  بـــرق هســـتیم. اســـدی تا
یـــزی بـــرای صنعـــت بـــرق وارد شـــوند، باهـــم یکـــی شـــویم و بـــه دنبـــال ایجـــاد یـــک اجمـــاع باشـــیم، صنعـــت بـــرق  بـــه برنامه ر
کـــه در یـــک دهـــه اخیـــر بـــه ایـــن صنعـــت تحمیـــل شـــده را پشـــت ســـر بگـــذارد  می توانـــد تکانه هـــای ناشـــی از فشـــار های مالـــی 
گفتگـــو بـــا »علیرضـــا اســـدی« معـــاون پژوهشـــی ســـندیکای صنعـــت بـــرق در  مجـــددا بـــه رشـــد و شـــکوفایی برســـد. مشـــروح 

ــد.  ــه می آیـ ادامـ

ــا و هزینه هـــای شـــرکت های تابعـــه وزارت  درآمد هـ
نیـــرو در بودجـــه 98 چـــه تغییراتـــی می کنـــد؟

کـــه  نیـــرو و دســـتگاه های اجرایـــی  بودجـــه وزارت 
خدمـــات می دهنـــد دو بخـــش اصلـــی دارد. یـــک 
ــه از محـــل خزانـــه  کـ بخـــش بودجـــه عمومـــی اســـت 
کل )مالیـــات و درآمد هـــای نفتـــی و ســـایر درآمدهـــا( 
کـــه ســـهم آن نســـبت بـــه بودجـــه  تامیـــن می شـــود 
کـــم اســـت. بودجـــه  اختصاصـــی شـــرکت ها خیلـــی 
میلیـــارد  هـــزار   8.7 حـــدود  نیـــرو  وزارت  عمومـــی 
تومـــان اســـت. ایـــن رقـــم نســـبت بـــه رقـــم مصـــوب 

اســـت.  یافتـــه  افزایـــش  درصـــد   21  ،1397 ســـال 
بودجـــه شـــرکت ها در بخـــش عملیاتـــی یـــا جـــاری 
)درآمـــد و هزینـــه هـــا( حـــدود 29 هـــزار میلیـــارد تومـــان 
کـــه از محـــل فـــروش بـــرق  پیـــش بینـــی شـــده اســـت 
بـــرق حاصـــل می شـــود. ایـــن بودجـــه  و صـــادرات 
رشـــد   1397 ســـال  بـــه  نســـبت  درصـــد   4 حـــدود 
ــش  ــرای بخـ ــرمایه ای بـ ــش سـ ــت. در بخـ ــته اسـ داشـ
ـــی  ـــش بین ـــان پی ـــارد توم ـــزار میلی ـــا 24 ه ـــرق مجموع ب
کـــه یـــک درصـــد آن از محـــل بودجـــه  شـــده اســـت 
عمومـــی اســـت و 30 درصـــد از محـــل وام خارجـــی 

و 16 درصـــد وام هـــای داخلـــی و تســـهیات بانکـــی و 
الباقـــی از منابـــع داخلـــی شـــرکت ها تامیـــن می شـــود. 
و  ایـــن منابـــع صـــرف پرداخـــت دیـــون شـــرکت ها 
ســـاخت  ماننـــد  توســـعه ای  و  عمرانـــی  طرح هـــای 
می شـــود  بـــرق  یـــع  توز و  انتقـــال  شـــبکه  و  نیـــروگاه 
کـــه در صـــورت تحقـــق منجـــر بـــه افزایـــش عرضـــه 
بـــرق خواهـــد شـــد. البتـــه بودجـــه بخـــش ســـرمایه ای 
نســـبت بـــه ســـال قبـــل رشـــد داشـــته اســـت، ولـــی ایـــن 
رشـــد قابـــل تحقـــق نیســـت. مشـــکل اصلـــی بودجـــه 
کـــه بـــرای تـــراز نمـــودن درآمد هـــا  وزارت نیـــرو آن اســـت 

گو با علیرضا اسدی؛ / معاون پژوهش و برنامه ریزی سندیکای صنعت برق ایران   / گفت و 
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آن  ورودی هـــای  منابـــع / مصـــارف،  و  / هزینه هـــا 
یعنـــی درآمد هـــا غیرواقعـــی پیـــش بینـــی می شـــود و 
ـــود.  کســـری خواهـــد ب عمـــا در بخـــش جـــاری دچـــار 
کثـــر 35  در بخـــش ســـرمایه ای نیـــز بدلیـــل تحقـــق حدا
درصـــدی منابـــع، عمـــا طرح هـــای توســـعه ای اجـــرا 
نمی شـــوند و برنامه هـــای پیـــش بینـــی شـــده محقـــق 
ــددی  ــد های عـ ــتنباط رشـ ــن اسـ ــوند، بنابرایـ نمی شـ
کـــه از بودجـــه وزارت نیـــرو ارائـــه می شـــود، ممکـــن 

کننـــده باشـــد.  ــراه  گمـ کمـــی  اســـت 

سیســـتماتیک  بودجـــه  کســـری  دچـــار  چـــرا 
پژوهش هـــا  مرکـــز  گـــزارش  اســـاس  بـــر  هســـتیم. 
از ســـال 94 تـــا 98 به طـــور متوســـط ســـه و نیـــم 
داریـــم،  رشـــد  نیـــرو  وزارت  اعتبـــارات  در  درصـــد 
گفته هـــای شـــما و میـــزان  امـــا در مجمـــوع طبـــق 
بدهی هـــای وزارت نیـــرو، شـــاهد انباشـــت بدهـــی 
خ می دهـــد؟ هـــم هســـتیم. چـــرا چنیـــن اتفاقـــی ر
بودجـــه وزارت نیـــرو در بخـــش بودجـــه عمومـــی در 
بـــوده  متفاوتـــی  رشـــد  دارای  مختلـــف  ســـال های 
اســـت. امـــا افزایـــش یـــا تغییـــر بودجـــه عمومـــی بدلیـــل 
کوچـــک آن بـــر عملکـــرد وزارت نیـــرو در بخـــش  ســـهم 
کـــه بخـــش عمـــده  بـــرق تاثیـــر اندکـــی می گـــذارد چـــرا 
تابعـــه  شـــرکت های  بـــه  مربـــوط  کـــه  بـــرق  بودجـــه 
ــار اشـــکال اساســـی در  ــتند دچـ ــه هسـ ایـــن وزارتخانـ
ســـاختار اقتصـــادی صنعـــت بـــرق و روش بودجـــه 
کـــه  نویســـی اســـت. یعنـــی در بخـــش تامیـــن بـــرق 
انجـــام می شـــود  نیـــرو  وزارت  توســـط شـــرکت های 
ـــدم  ـــی از ع ـــه ناش ک ـــود دارد  ـــوب وج ـــه معی ـــک چرخ ی
ــن بخـــش اســـت.  ــای ایـ ــا و هزینه هـ ــادل درآمد هـ تعـ
کـــه بـــا  درآمـــد صنعـــت بـــرق از فـــروش بـــرق اســـت 
توجـــه بـــه حجـــم بـــرق فروختـــه شـــده و قیمـــت بـــرق 
بـــا  بـــرق  قیمـــت  کـــه  آنجـــا  از  و  حاصـــل می شـــود 
کـــه  یـــک نظـــام تعرفـــه ای پلـــه ای تعییـــن می شـــود 
نحـــوی  بـــه  می کنـــد  عمـــل  کارآمـــدی  نا بصـــورت 
پوشـــش  را  بـــرق  عرضـــه  و  تولیـــد  هزینه هـــای  کـــه 
نمی دهـــد. در ایـــن نظـــام تعرفـــه ای حـــدود 40 ســـطح 
گفـــت:  کـــه بـــه ســـادگی نمی تـــوان  قیمتـــی وجـــود دارد 
قیمـــت بـــرق چـــه عـــددی اســـت و تنهـــا بطـــور آمـــاری 
یـــک عـــدد متوســـط بـــا توجـــه بـــه الیحـــه می تـــوان 

کـــرد. ــرآورد  بـ

ــای وزارت  ــزان درآمد هـ ــطح میـ ــن 40 سـ ــود ایـ وجـ
ــم و مشـــکوک الوصـــول نمی کنـــد؟ ــرو را مبهـ نیـ

بلـــه ایـــن مســـئله محاســـبه میـــزان درآمد هـــای وزارت 
پیچیـــده  را  کار  و  می کنـــد  مبهـــم  خیلـــی  را  نیـــرو 
صنعتـــی،  خانگـــی،  بخـــش  ســـه  گـــر  ا می کنـــد. 
نظـــر  در  را  عمومـــی  بخـــش  همـــراه  بـــه  کشـــاورزی 
پلکانـــی  صـــورت  بـــه  تعرفـــه   40 حـــدود  بگیریـــم، 
در آن هـــا تعریـــف شـــده اســـت. مثـــا تعرفـــه بـــرق 
ــووات  کیلـ ــر  ــه ازای هـ ــان بـ ــا 300 تومـ ــی از 40 تـ خانگـ
اینکـــه  بـــه  بســـته  اســـت.  تعریـــف شـــده  ســـاعت 
قیمـــت  باشـــد،  چقـــدر  مشـــترک  مصـــرف  حجـــم 

ســـخت  بنابرایـــن  می یابـــد؛  افزایـــش  بـــرق  فـــروش 
کـــه بفهمیـــد درآمـــد فـــروش بـــرق چـــه میـــزان  اســـت 
نیـــرو در  وزارت  میـــزان درآمـــد  نتیجـــه  و در  اســـت 
بخـــش بـــرق مبهـــم باقـــی می مانـــد ایـــن در حالـــی 
ــد و  ــد تولیـ ــه فراینـ ــا توجـ ــای آن بـ ــه هزینه هـ کـ ــت  اسـ

اســـت. مشـــخص  عرضـــه 
کـــه  فهمیـــد  نمی شـــود  نهایـــت  در  پـــس 
بـــرق  فـــروش  محـــل  از  نیـــرو  وزارت  درآمد هـــای 

اســـت؟ چقـــدر 
ــا قانـــون برنامـــه ششـــم دولـــت  کـــه بـ دو ســـال اســـت 
مکلـــف شـــده اســـت در الیحـــه بودجـــه جدولـــی 
کنـــد و بگویـــد درآمد هـــای از محـــل فـــروش  را ارائـــه 
حامل هـــای انـــرژی و یارانه هـــای آن چقـــدر اســـت 
و هزینه هـــای آن چـــه میـــزان اســـت؛ بنابرایـــن االن 
فـــروش  خدمـــات  درآمد هـــای  مجمـــوع  می دانیـــم 
یافتـــی وزارت نیـــرو از  بـــرق چقـــدر اســـت. مثـــا در
ــال )23  یـ ــارد ر ــزار میلیـ ــرق، 237 هـ ــروش بـ ــل فـ محـ
هـــزار میلیـــارد تومـــان( پیـــش بینـــی شـــده اســـت. 
ایـــن  از  کـــه  افـــزوده  ارزش  بـــر  مالیـــات  و  عـــوارض 
کســـر شـــود، 20 هـــزار میلیـــارد تومـــان درآمـــد از  رقـــم 
ــر  ــر ایـــن عـــدد را بـ گـ ــود. ا فـــروش بـــرق حاصـــل می شـ
کنیـــم، قیمـــت متوســـط  حجـــم فـــروش بـــرق تقســـیم 
بـــرق مشـــخص می شـــود.  کیلـــووات ســـاعت  هـــر 
قیمـــت متوســـط بـــرق )کـــه البتـــه در الیحـــه نیســـت 
کیلـــووات  و اســـتنباط مـــا ایـــن اســـت(، بـــه ازای هـــر 
ســـاعت، حـــدود 75 تومـــان می شـــود. ایـــن احتمـــاال 
حســـابداری  ســـرجمع  از  کـــه  واقعـــی  عـــدد  بـــا 
اســـتخراج می شـــود، متفـــاوت اســـت، امـــا بـــه نظـــر 
کـــه متوســـط قیمـــت بـــرق چنیـــن عـــددی  می آیـــد 
کـــه بـــا عـــدد  باشـــد. مشـــکل از اینجـــا پیـــش می آیـــد 
کیلـــووات ســـاعت 75 تومـــان آیـــا هزینه هـــای  هـــر 
پوشـــش  بـــرق  یـــع  توز و  انتقـــال  تولیـــد،  عملیاتـــی 
داده می شـــود یـــا نـــه. مـــا در ســـندیکای بـــرق آن را 
ـــزارش  گ ـــم  ـــف ه ـــه نهاد هـــای مختل ـــم و ب کردی ـــراورد  ب
کـــف هزینه هـــای وزارت نیـــرو در بخـــش  کـــه  دادیـــم 
عملیاتـــی حـــدود 23 هـــزار میلیـــارد تومـــان می شـــود و 
درنتیجـــه بخـــش بـــرق ســـاالنه حـــدود 3 هـــزار میلیـــارد 

کســـری بودجـــه جـــاری خواهـــد داشـــت.  تومـــان 
ایـــن رقـــم بـــه همـــراه اعتبـــارات مـــورد نیـــاز بـــرای 

ایجـــاد خطـــوط جدیـــد و ... اســـت؟
ــود اســـت.  ــتم موجـ ــرای اداره سیسـ ــه. ایـــن عـــدد بـ نـ
هـــم  بـــرق  تولیـــد  ســـوخت  هزینـــه  عـــدد  ایـــن  در 
گـــر فقـــط هزینـــه نیـــروگاه  لحـــاظ نشـــده اســـت. یعنـــی ا
ــراه هزینه هـــای  گاز رایـــگان بـــه همـ ــا نفـــت و  داری بـ
یـــع را در نظـــر بگیریـــم،  نگهـــداری شـــبکه انتقـــال و توز
میلیـــارد  هـــزار  ســـه  اختـــاف  یـــک  کـــم  دســـت 
ــرو در  ــای وزارت نیـ ــا و درآمد هـ ــن هزینه هـ ــی بیـ تومانـ
عملیـــات وجـــود دارد. بـــه ایـــن ترتیـــب دخـــل و خـــرج 
ســـاالنه وزارت نیـــرو تعـــادل نـــدارد. یعنـــی متاســـفانه 
کســـری  حـــدود ســـه هـــزار میلیـــارد تومـــان در هـــر ســـال 

بودجـــه دارد.

گـــر پـــول ســـوخت را هـــم بـــه هزینه هـــای وزارت  ا
ــن  ــه ایـ ــری بودجـ کسـ ــزان  ــم، میـ کنیـ ــه  ــرو اضافـ نیـ

وزارتخانـــه چقـــدر اســـت؟
کنیـــم، خیلـــی  ـــگاه  ـــم ن ـــر بخواهی گ در مقیـــاس ملـــی ا
هزینـــه  نیـــرو  وزارت  چـــون  امـــا  می شـــود،  بیشـــتر 
ســـوخت را پرداخـــت نمی کنـــد و بصـــورت یارانـــه 
پنهـــان داده می شـــود مـــا آن را حســـاب نکرده ایـــم. 
ــدود  ــددی حـ ــرد. عـ کـ ــاب  ــوان آن را حسـ ــه می تـ البتـ
کیلـــووات ســـاعت در می آیـــد.  450 تومـــان بـــرای هـــر 
هـــدف  و  نکنیـــم  توجـــه  ســـوخت  بخـــش  بـــه  گـــر  ا
کســـری ســـه هـــزار  حفـــظ شـــرایط موجـــود باشـــد، ایـــن 
میلیـــارد تومانـــی در بودجـــه هـــر ســـال وزارت نیـــرو 
تبدیـــل بـــه بدهـــی بـــه بخـــش خصوصـــی می شـــود 
بـــه تولیدکننـــدگان بخـــش خصوصـــی  و فشـــار آن 
وارد می شـــود. در حـــال حاضـــر حـــدود 60 درصـــد 
دولتـــی  غیـــر  نیروگاه هـــای  توســـط  بـــرق  تولیـــد 
کـــه در جریـــان  یعنـــی ســـازمان ها و دســـتگاه هایی 
خصوصـــی ســـازی صاحـــب نیروگاه هـــا شـــده اند، 
ــرو  تولیـــد می شـــود. بخشـــی از بدهی هـــای وزارت نیـ
مربـــوط بـــه نیـــروگاه داران خصوصـــی اســـت. بخـــش 
ســـازنده ها  و  پیمانـــکاران  بـــه  متعلـــق  هـــم  دیگـــر 
ــیار  ــث بسـ ــم مبحـ ــرق هـ ــت بـ ــعه صنعـ ــت. توسـ اسـ
ــه  ــور بـ کشـ ــرایط  ــر شـ ــال حاضـ ــت. در حـ ــی اسـ مهمـ
ــرق و  ــرف بـ ــد مصـ ــر رشـ ــه خاطـ ــه بـ کـ ــت  ــوی اسـ نحـ
کـــه قیمت هـــا تغییـــر  تقاضـــای بـــرای آن تـــا زمانـــی 
ـــرق توســـط مـــردم و بخـــش  نکنـــد و الگـــوی مصـــرف ب
ــا  ــعه نیروگاه هـ ــد توسـ ــد، نیازمنـ ــر نکنـ ــت تغییـ صنعـ
تـــا 6  بیـــن 3  مختلـــف  ســـناریو های  در  هســـتیم. 
تـــا 6  بیـــن 3  یـــم. یعنـــی  درصـــد رشـــد تقاضـــا دار
درصـــد بایـــد ظرفیـــت تولیـــد و عرضـــه بـــرق را افزایـــش 
ـــه ســـرمایه گذاری در بخـــش  ـــاز ب دهیـــم. ایـــن عـــدد نی
ــر  ــا بـ ــد. بنـ ــان می دهـ ــع را نشـ یـ ــال و توز ــروگاه، انتقـ نیـ
ـــال  ـــت، امس ـــرو اس ـــه وزارت نی ـــه در بودج ک ـــی  تحلیل
24 هـــزار میلیـــارد تومـــان و ســـال قبـــل هـــم نزدیـــک بـــه 
کـــه بـــرای توســـعه  همیـــن رقـــم پیش بینـــی شـــده بـــود 
تـــا  یـــم  دار نیـــاز  ســـرمایه گذاری  بـــه  بـــرق  شـــبکه 

تقاضـــای بـــرق را پوشـــش بدهـــد.

تومـــان  میلیـــارد  هـــزار   24 ســـاالنه  آیـــا 
می دهیـــم؟ انجـــام  ســـرمایه گذاری 

مـــا ایـــن میـــزان ســـرمایه گذاری انجـــام نمی دهیـــم. 
درصـــد  توانســـته ایم 30  ســـاالنه  متوســـط  طـــور  بـــه 
ــاز  ــه آن نیـ ــعه بـ ــرای توسـ ــرق بـ ــت بـ ــه صنعـ کـ ــی  رقمـ
کنیـــم. یعنـــی ســـاالنه حـــدود  دارد، ســـرمایه گذاری 
توســـعه  بخـــش  در  تومـــان  میلیـــارد  هـــزار  هشـــت 
گـــذاری شـــده اســـت و در  بـــرق ســـرمایه  ظرفیـــت 
کمتـــر از هـــزار میلیـــارد تومـــان  برخـــی ســـال ها هـــم 
ســـرمایه گذاری  نیروگاهـــی  ظرفیـــت  ایجـــاد  بـــرای 
ســـال های  در  ترتیـــب  ایـــن  بـــه  اســـت.  شـــده 
مختلـــف به طـــور متوســـط 30 درصـــد از پیش بینـــی 
هـــزار   16 حـــدود  و  می شـــود  محقـــق  نیـــرو  وزارت 
یـــم  کمبـــود منابـــع ســـرمایه گذاری دار میلیـــارد تومـــان 
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کـــه بتوانیـــم ظرفیـــت تولیـــد و عرضـــه بـــرق را افزایـــش 
صنعـــت  در  اقتصـــادی  معیـــوب  چرخـــه  دهیـــم. 
بـــرق خـــود را در بخـــش ســـرمایه گذاری هـــم نشـــان 
صنعـــت  هزینه هـــای  و  درآمـــد  وقتـــی  می دهـــد. 
بـــرق بـــا هـــم تعـــادل برقـــرار نمی کننـــد، یـــک اقتصـــاد 
یـــد، ولـــی درآمد هـــا  یـــم. پـــول می گذار ورشکســـته دار
و هزینه هـــای صنعـــت را پوشـــش نمی دهـــد. نتیجـــه 
کـــه در  اینکـــه بخـــش خصوصـــی عاقمنـــد نیســـت 
بانک هـــا  کنـــد.  ســـرمایه گذاری  صنعـــت  ایـــن 
بخـــش  زیـــرا  بدهنـــد،  وام  نیســـتند  حاضـــر  هـــم 
یـــادی از بدهـــی وزارت نیـــرو بـــه شـــبکه بانکـــی و  ز
ـــت.  ـــه اس گرفت ـــا  ـــه قب ک ـــت  ـــی اس ـــه وام های ـــق ب متعل
ســـرمایه گذار خارجـــی هـــم حاضـــر نیســـت وارد ایـــران 
شـــود. اعـــداد ســـرمایه گذاری خارجـــی فقـــط روی 
نمی شـــود.  محقـــق  امـــا  می شـــود،  نوشـــته  کاغـــذ 
بـــود 46 درصـــد از  در ســـال 98 پیش بینـــی شـــده 
محـــل تســـهیات مالـــی، وام، اســـتقراض خارجـــی 
ــرق  ــی بـ ــن مالـ ــرق تامیـ ــرای صنعـــت بـ )فاینانـــس( بـ
شـــود، امـــا ایـــن 46 درصـــد، هیـــچ وقـــت محقـــق 
بخـــش  ایـــن  در  عمـــا  گذشـــته  ســـال  نمی شـــود. 
کلـــی 30 درصـــد منابـــع مالـــی  ســـه درصـــد و به طـــور 
از محل هـــای پیش بینـــی شـــده بـــرای بخـــش بـــرق 
بـــرق  صنعـــت  یعنـــی  ایـــن  اســـت.  شـــده  تامیـــن 
نیاز هـــای خـــود  منابـــع داخلـــی می توانـــد  از  فقـــط 
کنـــد. از ســـوی دیگـــر منابـــع داخلـــی هـــم  را تامیـــن 
حجمـــش  و  می شـــود  مســـتهلک  دائمـــی  به طـــور 
نیـــرو  کاهـــش می یابـــد. ســـرمایه گذاری های وزارت 
کامـــا رونـــد نزولـــی داشـــته اســـت.  در بخـــش بـــرق 
بـــرق به طـــور  نتیجـــه اینکـــه از یـــک ســـو تقاضـــای 
طبیعـــی بـــه میـــزان ســـاالنه ســـه تـــا 6 درصـــد رشـــد 
می کنـــد و از ســـوی دیگـــر عرضـــه بـــرق متناســـب بـــا 
آن رشـــد نمی کنـــد و در نهایـــت بـــه شـــکاف عرضـــه 
دارد  ویژگـــی  یکســـری  بـــرق  می رســـید.  تقاضـــا  و 
کاال هـــا بـــا آن برخـــورد  کـــه نمی توانیـــد مثـــل ســـایر 
کان،  کنیـــد. بـــرق به طـــور صنعتـــی و در مقیـــاس 
بنابرایـــن  نیســـت؛  پذیـــر  ذخیـــره  یـــا  انباشـــت پذیر 
ـــات  ـــداث تاسیس ـــت. اح ـــه داش ـــوان نگ ـــرق را نمی ت ب
ـــاز داشـــته و  ـــاد نی ی ـــز ســـرمایه ز ـــرق نی تولیـــد و عرضـــه ب
ــروز  ــد و امـ یـ ــرمایه بیاور ــر سـ گـ ــر اســـت. حتـــی ا زمان بـ
تصمیـــم بگیریـــد نیـــروگاه بســـازید، دو ســـال طـــول 
کـــه یـــک پـــروژه از صفـــر آغـــاز و بـــه انتهـــا  می کشـــد 

چـــاره ای  می شـــود،  ایجـــاد  کمبـــود  وقتـــی  برســـد. 
ـــرق از  ـــن ب ـــد. تامی ی ـــی ندار ـــردن خاموش ک ـــل  ـــز تحم ج
ــای  ــا محدودیت هـ ــز بـ ــادرات و واردات نیـ محـــل صـ
ـــرای  ـــی از آن ب ـــه راحت ـــم ب ـــه نمی توانی ک ـــت  ـــه اس مواج
در  کنیـــم.  اســـتفاده  پیـــک  زمـــان  در  بـــرق  تامیـــن 
ــایر  ــا سـ ــی بـ ــادالت الکتریکـ ــی تبـ ــع هـــدف اصلـ واقـ
کشـــور ها یعنـــی صـــادرات و واردات بـــرق، افزایـــش 
کل شـــبکه اســـت نـــه تامیـــن یـــک طرفـــه  بهینگـــی 
کشـــور بـــا هـــم ســـنکرون  گـــر چنـــد  بـــرق. بـــه عبارتـــی ا
می یابـــد.  تخصیـــص  بهتـــر  بـــرق  کل  شـــوند، 
را تشـــویق  بـــرق  تبـــادل  ایـــن جذابیـــت بهینگـــی، 
کـــه در حـــال حاضـــر مـــا خالـــص  می کنـــد. هـــر چنـــد 
کمبـــود  کـــه  صادر کننـــده بـــرق هســـتیم و در مقاطعـــی 
کنیـــم،  ــرارداد را قطـــع  ــر بـــرق طـــرف قـ گـ یـــم ا بـــرق دار
آن هـــا دچـــار خاموشـــی می شـــوند و حاضـــر نیســـتند 
کـــه هـــر  کننـــد. بـــه ایـــن راحتـــی نیســـت  بـــا مـــا تجـــارت 
کنیـــد.  وقـــت نیـــاز داشـــتید، بـــرق صادراتـــی را قطـــع 
کســـی خـــود را بـــه بـــرق وارداتـــی وابســـته  از ســـوی دیگـــر 
کشـــور ها ایـــن  نمی کنـــد. بـــه لحـــاظ امنیتـــی بـــرای 
گاز بدتـــر اســـت.  عـــدم وابســـتگی مهـــم اســـت. بـــرق از 
چـــون  بـــرق،  امـــا  کـــرد،  جایگزیـــن  می شـــود  را  گاز 
کشـــوری  کاالیـــی غیـــر قابـــل جایگزیـــن اســـت، هیـــچ 
کـــه بیشـــتر از 10 درصـــد بـــه بـــرق  اجـــازه نمی دهـــد 
ــه  ــور ها بـ کشـ ــه  ــن همـ ــود؛ بنابرایـ ــته شـ ــی وابسـ وارداتـ
ســـمت ایجـــاد یـــک شـــبکه پایـــدار تولیـــد، انتقـــال و 
ـــتان  ـــل افغانس ـــور هایی مث کش ـــا  ـــا ب ـــد. م ـــع می رون ی توز
بـــه  مـــا  کار می کنیـــم و عمـــده صـــادرات  و عـــراق 
کشـــور ها بـــوده اســـت. ترکیـــه هـــم از مقاصـــد  ایـــن 
صادراتـــی مـــا بـــود، امـــا در حـــال حاضـــر مســـتقل 
شـــده اســـت. به طـــور موقتـــی یـــا در دوره هـــای زمانـــی، 
کشـــور ها عاقمنـــد باشـــند  ممکـــن اســـت برخـــی 
کننـــد، امـــا ایـــن  برقشـــان را از طریـــق واردات تامیـــن 
تـــا  اســـت  نیازشـــان  درصـــد   10 از  کمتـــر  واردات، 
بتواننـــد در صـــورت بـــروز مشـــکل آن را جایگزیـــن 
آن  بـــا  بـــرق  شـــبکه  کـــه  دیگـــری  مشـــکل  کننـــد. 
مواجـــه اســـت اختـــاف پیـــک مصـــرف در تابســـتان 
ـــه  ک ـــت هایی  ـــر سیاس ـــه خاط ـــا ب ـــت. م ـــتان اس و زمس
در حـــوزه انـــرژی در ایـــران داشـــته ایـــم، از دو منبـــع 
گاز بـــرای تامیـــن ســـرمایش و  انـــرژی یعنـــی بـــرق و 
کـــرده ایـــم. یعنـــی بـــرای  گرمایـــش خانـــوار اســـتفاده 
تامیـــن ســـرمایش از بـــرق اســـتفاده می کنیـــم و بـــرای 
ــن  ــود؛ بنابرایـ ــتفاده می شـ گاز اسـ ــاش از  گرمـ ــن  تامیـ
یـــم و بـــه همـــان  گاز دار در فصـــل ســـرد پیـــک مصـــرف 
نســـبت کمبـــود گاز و در تابســـتان پیـــک مصـــرف بـــرق 
کمبـــود بـــرق. اشـــکال ایـــن مســـئله آن اســـت  یـــم و  دار
کـــه وقتـــی ظرفیـــت نیروگاهـــی را بـــرای تامیـــن پیـــک 
کـــه پیـــک نیســـت،  افزایـــش می دهیـــد در زمانـــی 
کافـــی نـــدارد؛ بنابرایـــن  ســـاختار های شـــما بهـــره وری 
گـــر سیاســـتی  بازگشـــت ســـرمایه بـــه خطـــر می افتـــد. ا
را  گرمایـــش  و  ســـرمایش  کـــه  می کردیـــم  دنبـــال  را 
همزمـــان بـــه بـــرق وصـــل می کردیـــم، ایـــن اختـــاف در 
کـــم می شـــد و نیـــروگاه داری  مصـــرف در طـــول فصـــول 

صنعـــت پررونق تـــری می شـــد، زیـــرا همـــواره از تمـــام 
در حالـــی  ایـــن  اســـتفاده می کـــرد.  خـــود  ظرفیـــت 
کـــه در شـــرایط فعلـــی در زمســـتان همـــواره  اســـت 
گاز  کـــه  می کننـــد  کیـــد  تا اجرایـــی  دســـتگاه های 
کنیـــد و در تابســـتان توصیـــه می شـــود  کمتـــر مصـــرف 

کنیـــد. کـــم مصـــرف  کـــه بـــرق 

کســـری  گفتیـــد در اعتبـــارات وزارت نیـــرو همـــواره 
مطالبـــات  بـــه  تبدیـــل  کـــه  دارد  وجـــود  تـــرازی 
بخـــش خصوصـــی می شـــود. بخـــش خصوصـــی 

چقـــدر از ایـــن وزارتخانـــه طلبـــکار اســـت؟
در  نیـــرو  وزارت  از  طلبـــکار  خصوصـــی  بخـــش 
بخـــش  یـــک  می گیرنـــد.  قـــرار  اصلـــی  گـــروه  دو 
شـــبکه  کـــه  هســـتند  ســـازندگان  و  پیمانـــکاران 
عهـــده  بـــر  را  برقـــی  تاسیســـات  ســـاخت  تامیـــن 
دارنـــد. بخشـــی هـــم نیـــروگاه داران و تولیدکننـــدگان 
ــا  ــوع این هـ کـــه مجمـ ــود  ــراورد می شـ ــتند. بـ بـــرق هسـ
حـــدود 40 هـــزار میلیـــارد تومـــان از وزارت نیـــرو طلـــب 
ــم  ــن رقـ ــان از ایـ ــارد تومـ ــزار میلیـ ــدود 20 هـ ــد. حـ دارنـ
بـــه  نیـــروگاه داران اســـت. رقـــم مربـــوط  بـــه  متعلـــق 
ــت  ــرق اسـ ــروش بـ ــا فـ ــاط بـ ــه در ارتبـ کـ ــروگاه داران  نیـ
هـــم مـــداوم افزایـــش می یابـــد. بـــا توجـــه بـــه اینکـــه 
بـــرق یـــک صنعـــت زیرســـاختی و شـــبکه ای اســـت 
کـــه در یـــک  دچـــار انحصـــار طبیعـــی اســـت. چـــرا 
کشـــور همزمـــان دو شـــبکه خطـــوط بـــرق نمی توانیـــد 
بـــرق  شـــبکه های  در  بنابرایـــن  باشـــید؛  داشـــته 
بـــه  بـــازار  انحصارطبیعـــی رخ می دهـــد در نتیجـــه 
تنهایـــی نمی توانـــد از طریـــق تعـــادل عرضـــه و تقاضـــا 
کشـــف قیمـــت منجـــر شـــود و منابـــع را بهینـــه  بـــه 
بـــازار  یـــک  بـــرق  بـــازار  تخصیـــص دهـــد. در واقـــع 
ــا  ــوری یـ ــاد رگوالتـ ــه نهـ ــه بـ رقابتـــی نیســـت. در نتیجـ
ایـــن  بتوانـــد  کـــه  یـــم  نیـــاز دار تنظیم گـــری بخشـــی 
هزینـــه نهایـــی بـــرق را بـــه قیمـــت مناســـبی بـــرای 
بـــه  کنـــد  تبدیـــل  تولیدکننـــده  و  کننـــده  مصـــرف 
کـــه هزینـــه نهایـــی بـــرق، پوشـــش دهنـــده  نحـــوی 
ســـاختار  حاضـــر  حـــال  در  باشـــد.  بنـــگاه  ســـود 
کارآمـــدی  ــار یـــک نا نهـــادی عرضـــه و تقاضـــای دچـ
کـــه نمی توانـــد جریـــان پایـــدار  سیســـتماتیک اســـت 
کنـــد. از یـــک ســـو نهـــاد  ـــرار  ـــی ایـــن صنعـــت را برق مال
ــازار عمـــده فروشـــی بـــرق  ــه بـ کـ یـــم  بـــورس بـــرق را دار
حجم هـــای  بـــرق،  تولیدکننـــدگان  یعنـــی  اســـت 
را عرضـــه می کننـــد و در ســـوی دیگـــر  بـــرق  بـــزرگ 
کـــه قـــرار اســـت بـــرق  یـــم  یـــع را دار شـــرکت های توز
کننـــد و بـــه  را از بـــازار بصـــورت عمـــده خریـــداری 
کننـــده نهایـــی  صـــورت خـــرده فروشـــی بـــه مصـــرف 
کننـــد. در بـــورس انـــرژی قیمـــت خریـــد و  بـــرق عرضـــه 
فـــروش بـــرق در زمان هـــای مختلـــف متفـــاوت اســـت، 
امـــا بـــرق حـــدود 30 تومـــان بـــه فـــروش می رســـد. ایـــن 
یعنـــی رقـــم عرضـــه بـــرق در بـــورس بـــا 75 تومانـــی 
ــد.  ــاد می کنـ ــه ای ایجـ ــردم، فاصلـ کـ ــام  ــا اعـ ــه قبـ کـ
فروشـــی  خـــرده  قیمـــت  متوســـط  تومـــان   75 ایـــن 
بـــرق اســـت و همـــه ایـــن رقـــم بـــه تولیدکننـــده داده 

گر فقط هزینه نیروگاه داری با نفت   ا
و گاز رایگان به همراه هزینه های 

نگهداری شبکه انتقال و توزیع را در 
نظر بگیریم، دست کم یک اختالف 

سه هزار میلیارد تومانی بین هزینه ها 
و درآمد های وزارت نیرو در عملیات 

وجود دارد. به این ترتیب دخل و 
خرج ساالنه وزارت نیرو تعادل ندارد
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کارآمـــد اســـت،  ـــازار بـــرق نا نمی شـــود. ایـــن سیســـتم ب
زیـــرا بخـــش تولیـــد غیـــر انحصـــاری اســـت و رقابتـــی 
یـــع  اســـت، امـــا بخـــش خریـــداران و شـــرکت های توز
ـــدار  کنتـــرل و نظـــارت شـــرکت توانیـــر و دولـــت خری ـــا  ب
گفـــت:  بـــرق هســـتند. بـــه زبـــان اقتصـــادی می تـــوان 
یـــک  و  کارتـــل تشـــکیل می دهنـــد  بـــا هـــم  این هـــا 
قیمـــت پیشـــنهاد می دهنـــد. بـــا وجـــود آنکـــه بـــورس 
ـــم، تولیدکننـــده  ی ـــدار دار اســـت، چـــون انحصـــار خری
و  بفروشـــد  را  بـــرق  رقابتـــی  قیمـــت  بـــه  نمی توانـــد 
یـــع بفروشـــد و  مجبـــور اســـت فقـــط بـــه شـــرکت توز
کارآمـــدی  هزینـــه خـــود را پوشـــش دهـــد. بـــه دلیـــل نا
بخـــش  نیـــروگاه دار  یـــا  تولیدکننـــده  انـــرژی  بـــورس 
نـــدارد  ظرفیـــت  توســـعه  بـــه  عاقـــه ای  خصوصـــی 
و حتـــی عاقمنـــد اســـت تجـــارت خـــود را تعدیـــل 
ـــه روز آوری نگهـــداری و تعمیـــرات هـــم  ـــرای ب کنـــد. ب
انجـــام دهـــد.  حتـــی نمی توانـــد هزینـــه متناســـب 
در  بـــرق  صنعـــت  بهـــره وری  می شـــود  پیش بینـــی 
کاهـــش یابـــد. در بخـــش خـــرده  ســـال های آینـــده 
یـــع هـــم قاعدتـــا  فروشـــی بـــرق یعنـــی شـــرکت های توز
تعرفه گـــذاری  رگوالتـــوری  نظام هـــای  توســـط  بایـــد 
کارآمـــد  انجـــام شـــود. سیســـتم تعرفه گـــذاری مـــا نا
ــد  ــذاری می کننـ ــه االن تعرفه گـ کـ ــتمی  اســـت. سیسـ
ـــور در آن یکســـان اســـت  ـــرق و رگوالت کننـــده ب عرضـــه 
ـــور بی طـــرف نیســـت. در جا هـــای دیگـــر دنیـــا  و رگوالت
کـــه رگوالتـــوری تشـــکیل می شـــود و میخواهـــد  وقتـــی 

از  مســـتقل  نهـــاد  ایـــن  بایـــد  کنـــد،  قیمت گـــذاری 
طـــرف عرضـــه و تقاضـــا باشـــد تـــا بتوانـــد منافـــع طرفیـــن 
ـــذاری  ـــود قیمت گ ـــای موج ـــواع متد ه ـــا ان ـــد و ب را ببین
گـــر غیـــر از ایـــن باشـــد، قیمـــت فـــروش  را انجـــام دهـــد. ا
کننـــده نهایـــی دچـــار ایـــراد اساســـی  بـــرق بـــه مصـــرف 
مصـــرف  بـــه  غلطـــی  ســـیگنال های  کـــه  می شـــود 
کننـــده می دهـــد. یعنـــی بـــرق بـــا قیمـــت غیـــر واقعـــی 
و ارزان عرضـــه می شـــود و بـــه ایـــن ترتیـــب مصـــرف 
کننـــده بـــرق تجهیـــزات پـــر بـــازده تهیـــه نمی کنـــد. در 
صنایـــع هـــم بـــا وجـــود مصـــرف انـــرژی بـــاال، انگیـــزه ای 

نمی آیـــد. بوجـــود  بهینه ســـازی  بـــرای 

بخـــش  در  ســـرمایه گذاری  افـــت  کردیـــد  اعـــالم 
تولیـــد داریـــم. ایـــن افـــت چقـــدر اســـت؟

پیش بینـــی  بگوییـــم،  دالری  بـــه  گـــر  ا کـــم  دســـت 
بـــرای  نیـــاز  دالر  میلیـــارد  ســـه  ســـاالنه  می شـــود 
در  دارد.  وجـــود  بـــرق  بخـــش  در  ســـرمایه گذاری 
گـــذاری  کمتـــر از ایـــن رقـــم ســـرمایه  کـــه خیلـــی  حالـــی 
ـــرمایه گذاری  ـــزان س ـــت می ـــن حال ـــم. در بهتری می کنی
هشـــت هـــزار میلیـــارد تومـــان اســـت. مـــا یـــک ســـوم 
ــزار  ــدود 16 هـ ــم. حـ ــه می کنیـ ــاز را هزینـ ــورد نیـ ــم مـ رقـ
و  یـــم  دار ســـرمایه گذاری  کمبـــود  تومـــان  میلیـــارد 

یـــم. کمبـــود ندار راهـــی بـــرای جبـــران ایـــن 

ــرده اســـت  کـ ــای مجلـــس اعـــالم  ــز پژوهش هـ مرکـ

بـــرق،  تضمینـــی  خریـــد  نـــرخ  تعدیـــل  بـــا  کـــه 
ـــازار  شـــرکت های تولیدکننـــده غیـــر دولتـــی بـــرق در ب
دچـــار مشـــکل می شـــوند و زیان ده تـــر خواهنـــد 

کرده ایـــد؟ شـــد. حجـــم ایـــن زیـــان را بـــرآورد 
یـــان می بیننـــد.  شـــرکت های تولیدکننـــده بـــرق دو ز
مختـــل  آن هـــا  نقدینگـــی  جریـــان  اینکـــه  یکـــی 
ـــدارد.  می شـــود و درآمـــد و هزینه هـــای آن هـــا تعـــادل ن
ـــود و در  ـــل می ش ـــی تبدی ـــه بده ـــال ب ـــر س ـــدد ه ـــن ع ای
حـــال حاضـــر حـــدود 20 هـــزار میلیـــارد تومـــان اســـت و 
ســـاالنه افزایـــش می یابـــد. ایـــن عـــدد یـــک بخـــش اش 
ــواب  ــه خـ ــوط بـ ــری مربـ بدهـــی اســـت و بخـــش دیگـ
ســـرمایه اســـت. ایـــن پـــول عـــدد بزرگـــی اســـت و هـــر 
ــروگاه دار  ــرر نیـ ــه ضـ ــود بـ ــت نمی شـ ــه پرداخـ کـ روزی 
تعمیـــرات  و  نگهـــداری  مهمتـــر  ایـــن  از  اســـت. 
نیروگاه هـــا اســـت. نگهـــداری و تعمیـــرات نیـــروگاه 
ــه  کـ ــده ای اســـت  ــیار پیچیـ فعالیـــت مهندســـی بسـ
گـــر بـــه موقـــع و درســـت  زمان بنـــدی مشـــخصی دارد. ا
هـــم عمـــر تجهیـــزات  تعمیـــر نکنیـــم  و  نگهـــداری 
کاهـــش  کوتـــاه می شـــود و هـــم بازدهـــی  نیروگاهـــی 
می یابـــد. نتیجـــه اینکـــه خســـارت بلنـــد مدت تـــری 
کـــه در  کـــه ظرفیـــت نیروگاهـــی  را خواهیـــم داشـــت 
یـــج از ظرفیـــت  زمـــان خوبـــی ایجـــاد شـــد، بـــه تدر
ظرفیـــت  معمـــوال  می کنـــد.  افـــت  خـــود  اســـمی 
نیروگاهـــی در شـــبکه های تولیـــد بـــرق حـــدود 38 
درصـــد راندمـــان دارد. راندمـــان برخـــی نیروگاه هـــا 
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بـــاالی 40 درصـــد هـــم هســـت و بســـته بـــه نـــوع نیـــروگاه 
راندمـــان متفـــاوت می شـــود، امـــا در صـــورت عـــدم 
تعمیـــر مناســـب، مســـلما در دراز مـــدت خســـارت 
کاهـــش بهـــره وری افزایـــش می یابـــد. ایـــن عـــدد را 
ــوان  ــا می تـ ــا قطعـ ــرده اســـت، امـ ــبه نکـ کســـی محاسـ
کـــرد در آینـــده چنیـــن خســـارتی خواهیـــم  پیش بینـــی 

داشـــت.

بـــه  بدهی هایـــش  اینکـــه  بـــرای  دولـــت  راهـــکار 
کنـــد اســـتفاده از  بخـــش خصوصـــی را پرداخـــت 
اوراق مشـــارکت و تهاتـــر اســـت. ایـــن راهکار هـــا 
بـــرای  بـــرق  بخـــش  خصوصـــی  فعـــاالن  نظـــر  از 

اســـت؟ منطقـــی  بدهی هـــا  پرداخـــت 
ابزار هـــای بدهـــی مثـــل اوراق خزانـــه، اســـناد تســـویه، 
اوراق اســـامی و ... بـــرای تســـویه بدهی هـــای دولـــت 
در بـــازار مالـــی ایـــران یـــک ایـــراد اساســـی دارنـــد و 
کـــه نـــرخ تنزیـــل اســـمی آن هـــا پاییـــن  آن ایـــن اســـت 
ـــد  ـــول نق ـــه پ ـــل ب ـــن اوراق تبدی ـــه ای ـــرای اینک ـــت. ب اس
توســـط خزانـــه یـــا وزارت اقتصـــادی بشـــود بیـــن 9 
مـــاه تـــا یکســـال طـــول می کشـــد. بـــا توجـــه بـــه اینکـــه 
بدهـــی  تـــا دولـــت  یـــادی طـــول می کشـــد  ز مـــدت 
کنـــد و ایـــن اســـناد را بـــه بخـــش  قطعـــی اش را اعـــام 
ـــا ســـه ســـال خـــواب  خصوصـــی بدهـــد، حداقـــل دو ت
ســـرمایه وجـــود دارد. ایـــن خـــواب ســـرمایه بـــا نـــرخ 
کـــه تـــورم رســـمی اش  9 یـــا 10 درصـــد در اقتصـــادی 
بـــاالی 12 درصـــد اســـت، یعنـــی اینکـــه ارزش پـــول 
بـــرای بنـــگاه دار افـــت می کنـــد و بنـــگاه دار بخـــش 
ــود را حفـــظ  ــد ارزش دارایـــی خـ خصوصـــی نمی توانـ
گـــر بنـــگاه داری در فشـــار نقدینگـــی  کنـــد. حـــال ا
تبدیـــل  آزاد  بـــازار  در  را  اوراق  بخواهـــد  و  باشـــد 
کـــم می شـــود. بخـــش  کنـــد، نـــرخ تنزیلـــش بســـیار 
خصوصـــی وقتـــی از ایـــن اوراق تســـویه و ابزار هـــای 
ـــا 20 درصـــد ضـــرر  بدهـــی اســـتفاده می کنـــد، بیـــن 10 ت
گـــر بنـــگاه دار بخواهـــد هوشـــمندانه عمـــل  می کنـــد. ا
کار هـــای بعـــدی اش  کنـــد، در پروژه هـــای بعـــدی یـــا 
کـــه بـــه دولـــت پیشـــنهاد می کنـــد ایـــن  در قیمتـــی 
ترتیـــب  ایـــن  بـــه  می کنـــد.  لحـــاظ  هـــم  را  مســـئله 
بـــر  مـــدت  بلنـــد  هزینـــه ســـاخت و ســـاز شـــما در 
کـــه وجـــود دارد، افزایـــش می یابـــد.  طبـــق انتظـــاری 
از  بـــه جـــای مطالبـــه، دارایـــی  کـــه  مـــواردی  بـــرای 
یافـــت می کردنـــد فقـــط نهاد هـــای بـــزرگ  دولـــت در
شـــرکت های  بکننـــد.  را  کار  ایـــن  می توانســـتند 
ـــوال  ـــتند ام ـــا نمی توانس ـــکاری اساس ـــک و پیمان کوچ
کننـــد، زیـــرا دارایی هـــای دولـــت  دولـــت را تملـــک 
معمـــوال عـــدد بزرگـــی اســـت و پیمانـــکاران خـــرده 
بـــا  طلبـــکار هســـتند و طلب هایشـــان در مقایســـه 
کوچـــک اســـت. ایـــن شـــرایط  آن دارایی هـــا بســـیار 
ایجـــاد  بنـــگاه دار  یـــک  بـــرای  کـــه  چشـــم اندازی 
ـــرق در همـــه  ـــرار ســـرمایه اســـت. صنعـــت ب می کنـــد ف
ـــاال نیســـت. حاشـــیه  ـــازده ب ـــا ب ـــا صنعـــت ب جـــای دنی
ســـود ایـــن صنعـــت پاییـــن اســـت، امـــا پایـــدار اســـت. 
کـــه ســـرمایه  پنـــج تـــا هفـــت ســـال طـــول می کشـــد 

می رســـد.  ســـوددهی  بـــه  بعـــدش  امـــا  بازگـــردد، 
بـــاال  خیلـــی  پـــول  هزینـــه  یـــا  یـــم  دار تـــورم  وقتـــی 
کـــه ســـرمایه گذاران  ایـــن می شـــود  نتیجـــه  مـــی رود 
یـــا  بماننـــد  ایـــن صنعـــت  در  نیســـتند  عاقه منـــد 
اینکـــه افزایـــش ســـرمایه بدهنـــد. بـــه همیـــن دلیـــل 
ـــز ســـرمایه از بخشـــی  گری ـــه  ایـــن رفتـــار دولـــت منجـــر ب
ــه می توانســـت جـــذاب باشـــد. ظرفیـــت  کـ ــود  می شـ
ــه  ــا رتبـ ــران باالســـت. مـ ــرق ایـ مهندســـی صنعـــت بـ
داشـــتیم.  را  نیـــروگاه  ســـاخت  و  پیمانـــکاری   14
ظرفیـــت دانشـــی ایـــن حـــوزه در مقایســـه بـــا ســـایر 
دنیـــا  و  منطقـــه  در  اســـت.  بـــوده  خـــوب  صنایـــع 
تـــا  ســـازی  توربیـــن  در  داشـــتیم  وضعیـــت خوبـــی 
نصـــف ظرفیـــت توربیـــن دنیـــا را داشـــته ایـــم. رســـیدن 
ـــه ایـــن ظرفیـــت مهندســـی ســـال ها طـــول می کشـــد.  ب
یکـــی از تبعـــات منفـــی اقتصـــاد نامناســـب بـــرق، 
مهندســـی  شـــرکت های  اســـت.  تـــوان  ایـــن  افـــت 
مـــا ظرفیـــت دانشـــی خـــود را از دســـت می دهنـــد. 
ســـازندگان و پیمانـــکاران در شـــرایط بـــدی فعالیـــت 
کثـــر تـــا ســـه ســـال نســـبت  می کننـــد. شـــرکت ها حدا
آوری  تـــاب  می تواننـــد  مالـــی  بحران هـــای  بـــه 
داشـــته باشـــد، امـــا وقتـــی یـــک دهـــه یـــک صنعتـــی 
یـــد دیگـــر ظرفیـــت  را در بحـــران مالـــی نگـــه می دار
تـــاب آوری شـــرکت ها صفـــر می شـــود. قـــدرت مقابلـــه 
بـــا شـــرایط بـــد اقتصـــادی را از دســـت می دهنـــد. 
کســـری بودجـــه را هـــم بـــه  کمبـــود نقدینگـــی و  فشـــار 
کردیـــم و بخـــش خصوصـــی  بخـــش خصوصـــی وارد 
کنـــد.  کـــه عرضـــه  هـــم در حـــال حاضـــر چیـــزی نـــدارد 

یـــم. در وضعیـــت بســـیار دشـــواری قـــرار دار

ــا بدهی هـــای بانکـــی و  ــر پـــول بـــرق بـ ــاره تهاتـ دربـ
مالیـــات و ... چـــه نظـــری داریـــد؟

عمـــا ایـــن تهاتـــر اتفـــاق نمی افتـــد، زیـــرا بانک هـــا 
یـــک بنـــگاه اقتصـــادی هســـتند. حاضـــر نیســـتند 
کننـــد.  ضـــرر تبدیـــل اوراق بـــه پـــول نقـــد را تقبـــل 
بـــه شـــما  مـــن حاضـــرم ســـندی  دولـــت می گویـــد 
یـــد. ایـــن  کـــه نشـــان دهنـــد از دولـــت طلـــب دار بدهـــم 
یـــد ببریـــد تـــا ایـــن  کـــه بدهـــی دار اوراق را بـــه بانکـــی 
بدهـــی تســـویه شـــود. امـــا بانـــک حاضـــر نیســـت وارد 
چنیـــن معاملـــه ای شـــود. حتـــی صنـــدوق نـــوآوری 
هـــم  اســـت  دولـــت  بـــه  وابســـته  کـــه  شـــکوفایی  و 
حاضـــر نیســـت از ایـــن اوراق بـــرای تســـویه بدهـــی 
کـــه نهاد هـــای مالـــی  کنـــد. در شـــرایطی  اســـتفاده 
ــئله را  ــن مسـ ــتند ایـ ــر نیسـ ــت حاضـ ــه دولـ ــته بـ وابسـ
ایـــن  وارد  هـــم  دولتـــی  غیـــر  بانک هـــای  بپذیرنـــد، 
گـــر هـــم بپذیرنـــد بـــا نـــرخ تنزیـــل  تهاتـــر نمی شـــوند و ا
را  ضرر هـــا  همـــه  می کننـــد.  عمـــل  بـــازار  مشـــابه 
گاهـــی بیـــن  کـــه  بخـــش خصوصـــی بایـــد متقبـــل شـــود 
15 تـــا 30 درصـــد اســـت. اوراق بدهـــی تـــا حـــدودی 
بدهی هـــا را شـــفاف می کنـــد و بخـــش خصوصـــی 
کنـــد، امـــا  می توانـــد در شـــرایط اضطـــرار آن را نقـــد 
نـــرخ تنزیـــل آن واقعـــی نیســـت و بـــه ضـــرر بنـــگاه دار 

اســـت.

ــرده اســـت  کـ ــای مجلـــس اعـــالم  ــز پژوهش هـ مرکـ
بـــرق  شـــرکت های  درآمد هـــای  درصـــد   30 کـــه 
در  اســـت.  الوصـــول  مشـــکوک  آینـــده  ســـال  در 
بـــه  بـــا توجـــه  ایـــن رابطـــه چـــه نظـــری داریـــد؟ 
کـــه ارائـــه دادیـــد بـــه نظـــر می رســـد  توضیحاتـــی 
بـــرق  فـــروش  محـــل  از  نیـــرو  وزارت  درآمد هـــای 

بســـیار غیـــر شـــفاف اســـت.
کـــه وزارت نیـــرو از محـــل فـــروش بـــرق  درآمد هایـــی 
بـــرق دارد، خیلـــی مشـــکوک الوصـــول  و انشـــعاب 
کـــه  دارد  عملیاتـــی  بودجـــه  کســـری  امـــا  نیســـت، 
منجـــر بـــه بدهـــی می شـــود. در بخـــش ســـرمایه ای، 
ـــن  ـــا ای ـــرآورد م ـــت و ب ـــول اس ـــکوک الوص ـــع آن مش مناب
کـــه حـــدود 30 درصـــد منابـــع پیـــش بینـــی  اســـت 
شـــده بـــرای توســـعه صنعـــت بـــرق محقـــق شـــود و ایـــن 
ـــه تـــداوم رکـــود در بخـــش ســـاخت و احـــداث  منجـــر ب
کـــه بـــرای بخـــش خصوصـــی ایـــن  بـــرق خواهـــد شـــد 

ــد زد. ــم خواهـ ــواری را رقـ گـ ــرایط نا صنعـــت شـ

عـــدم همخوانـــی نداشـــتن قیمـــت تمـــام شـــده 
ــا هزینـــه فـــروش بـــرق چرخـــه معیوبـــی را  تولیـــد بـ
کـــه منجـــر بـــه ایجـــاد یـــک زیـــان  شـــکل داده اســـت 
ـــرق شـــده اســـت. چـــرا مرتبـــا  انباشـــته در صنعـــت ب

ــه می یابـــد؟ ــه معیـــوب ادامـ ایـــن چرخـ
کـــه در صنعـــت بـــرق افتـــاده، ایـــن اســـت  اتفاقـــی 
تعرفه گـــذاری  سیســـتم  پیچیدگـــی  خاطـــر  بـــه  کـــه 
کـــه  نمی دانـــد  کســـی  آن  شـــفافیت  عـــدم  و  بـــرق 
ـــت  ـــدر اس ـــرق چق ـــده ب ـــام ش ـــت تم ـــت قیم ـــم درس رق
ایـــن عـــدم شـــفافیت در  بـــه خاطـــر  نیـــرو  و وزارت 
گذشـــته عمـــا ســـرمایه اجتماعـــی خـــود  ســـال های 
را از دســـت داده اســـت و اعتمـــاد جامعـــه نســـبت بـــه 
کـــم شـــده اســـت. مـــا یـــک دوره ای در ســـندیکای  آن 
کـــه به عنـــوان قیمـــت تمـــام  صنعـــت بـــرق اعـــدادی 
شـــده بـــرق از ســـوی وزارت نیـــرو اعـــام می شـــد را 
ــا  کردیـــم. در یـــک بـــازه ســـه ماهـــه، هفـــت تـ بررســـی 
هشـــت عـــدد مختلـــف از جایگاه هـــای مختلـــف 
ــام  ــم مقـ ــر و قائـ ــاون وزیـ ــر، معـ ــامل وزیـ ــه شـ وزارتخانـ
وزیـــر ارائـــه می شـــد. شـــاید همـــه ایـــن عدد هـــا درســـت 
کننـــده بـــرق و قیمـــت  کـــه عرضـــه  باشـــد، امـــا از آنجـــا 
گـــذار انحصـــاری بـــرق یکـــی بـــوده اســـت، نمی دانیـــم 
ـــت  ـــوده اس ـــزان ب ـــه می ـــرق چ ـــده ب ـــام ش ـــت تم ـــه قیم ک
کارآمـــدی و بهـــره ور نبـــودن  و چـــه میـــزان مربـــوط بـــه نا
بـــه  اســـت.  بـــوده  بـــرق  کننـــده  عرضـــه  سیســـتم 
کننـــده نمی دانـــد چقـــدر از قیمـــت  عبارتـــی مصـــرف 
کارمـــدی سیســـتم و اتـــاف  شـــده بـــرق ناشـــی از نا
هزینـــه  کـــه  بپذیـــرد  نمی توانـــد  و  اســـت  بـــوده  آن 
ـــال های  ـــد. در س ـــرق را او بده ـــاف ب ـــدی و ات کارآم نا
بـــا وجـــود اینکـــه مجموعـــه وزارت نیـــرو  مختلـــف 
کـــوش و پرتاشـــی بـــوده اســـت و  مجموعـــه ســـخت 
خودشـــان هـــم شـــرایط ســـختی را تحمـــل می کننـــد، 
کـــه دارنـــد، اعتمـــاد بـــه  امـــا بـــه دلیـــل عـــدم شـــفافیتی 
کـــه می گوینـــد در بیـــن نماینـــدگان مجلـــس،  اعـــدادی 
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کننـــدگان وجـــود نـــدارد و  ناظـــران بیرونـــی و مصـــرف 
ــه وزارت  کـ ــددی  ــدام عـ کـ ــه  کـ ــد  ــب نمی دانـ مخاطـ
نیـــرو اعـــام می کنـــد، درســـت اســـت. در نتیجـــه 
ــام  ــا قیمـــت تمـ ــرق را بـ ــروش بـ ــد قیمـــت فـ نمی تواننـ
کان مـــا  کننـــد. البتـــه در مقیـــاس  شـــده آن متعـــادل 
ـــرق  ـــرای قضـــاوت قیمـــت ب یـــک شـــاخص اساســـی ب
یـــم و آن شـــاخص، قیمـــت جهانـــی بـــرق اســـت.  دار
قیمـــت بـــرق در ایـــران بـــا مقیـــاس جهانـــی خیلـــی 
فاصلـــه دارد بنابرایـــن صحبت هـــای وزارت نیـــرو در 
رابطـــه بـــا اشـــکال در اقتصـــاد بـــرق درســـت اســـت. بـــا 
کنیـــد، قیمـــت بـــرق در ایـــران  کـــه مقایســـه  هـــر نرخـــی 
کـــم اســـت. بـــا توجـــه بـــه اینکـــه اصـــاح چرخـــه  خیلـــی 
بـــزرگ و اســـتراتژیک  یـــک تصمیـــم  بـــرق  معیـــوب 
سیاســـتگذاران  در  اجمـــاع  نیازمنـــد  کـــه  اســـت 
کار نیازمنـــد ســـرمایه اجتماعـــی  اســـت و بـــرای ایـــن 
ـــت  ـــه الزم اس ـــن چرخ ـــاح ای ـــرای اص ـــتیم. ب ـــاال هس ب
تحلیـــل  کمیتـــی  حا نهاد هـــای  مجموعـــه  و  مـــردم 
کـــه  شـــما را از مســـئله بپذیرنـــد ایـــن درحالـــی اســـت 
وزارت نیـــرو حتـــی در هیـــات دولـــت هـــم نمی توانـــد 
کـــه چرخـــه اقتصـــاد  کنـــد  تصمیـــم ســـازان را متقاعـــد 
ــر  ــان وزیـ کننـــد. آقـــای چیـــت چیـ بـــرق را تصحیـــح 
کـــه در دنیـــای اقتصـــاد  ســـابق نیـــرو مقالـــه ای نوشـــت 
کـــه شـــرط  ـــود  ـــه آمـــده ب هـــم چـــاپ شـــد. در ایـــن مقال
ایشـــان بـــرای پذیرفتـــن مســـئولیت وزارت نیـــرو ایـــن 
کنـــد،  کـــه اقتصـــاد بـــرق را بتوانـــد اصـــاح  بـــوده اســـت 
امـــا طـــی چهـــار ســـال نتوانســـته اســـت هیـــات دولـــت 
کـــه رفتـــار خـــود را در حـــوزه حکمرانـــی  کنـــد  را متقاعـــد 
بـــرق تغییـــر دهنـــد. بـــه ایـــن ترتیـــب یـــک شـــکاف 
عمیـــق بیـــن بدنـــه صنعـــت بـــرق اعـــم از خصوصـــی 
و دولتـــی بـــا نظـــام حکمرانـــی ایـــران بوجـــود آمـــده 
ـــه  ـــند. ب ـــاح برس ـــه اص ـــه نقط ـــد ب ـــه نمی توانن ک ـــت  اس
ـــای  ـــل پیچیدگی ه ـــرق بدلی ـــت ب ـــد صنع ـــر می رس نظ
بخش هـــای  بـــا  اســـت  نتوانســـته  دارد  کـــه  فنـــی 
کارکنـــان و مدیـــران  کنـــد و  سیاســـتگذار ارتبـــاط بـــرق 
فنـــی بـــرق نتواســـته اند بـــه زبـــان غیـــر فنـــی مســـایل را 
توضیـــح دهنـــد و سیاســـتگذار هـــم درک درســـتی از 
وضعیـــت نداشـــته اســـت. از ســـوی دیگـــر از منظـــر 
کاالی همگانـــی  ـــه یـــک  ـــه مثاب ـــرق ب ـــه ب کمیـــت، ب حا
کمیـــت وظیفـــه خـــود  کـــه حا نـــگاه می شـــده اســـت 
ــرای  ــوی بـ ــر نحـ ــه هـ کاال را بـ ــته اســـت ایـــن  می دانسـ
کنـــد بـــه همیـــن دلیـــل دولـــت فـــارغ  همـــه فراهـــم 
می کنـــد،  عمـــل  چگونـــه  شـــبکه  ایـــن  اینکـــه  از 
تحمیـــل  صنعـــت  ایـــن  بـــر  را  خـــود  خواســـته های 
در  را  خـــود  مشـــکات  و  مســـایل  تـــا  اســـت  کـــرده 
ــتقیم  ــر مسـ ــه غیـ ــق دادن یارانـ ــر از طریـ ــای دیگـ جا هـ
یـــا یارانـــه پنهـــان بـــه مـــردم از طریـــق بـــرق، بپوشـــاند. 
ـــا حکمرانـــی صنعـــت  کـــه وزارت نیـــرو ی فکـــر می کنـــم 
ـــزرگ را از  ـــا ابتـــکار تصمیم گیری هـــای ب ـــرق قـــدرت ی ب

ــت. ــت داده اسـ دسـ

چـــرا وزارت نیـــرو قـــدرت ابتـــکار بـــزرگ را از دســـت 
داده اســـت؟

مـــا بـــرای اینکـــه تصمیمـــات بـــزرگ بگیریـــم بایـــد 
یـــم. اول، مســـئله را بـــه شـــکل  گام هـــای اساســـی بردار
ـــم  ـــرار دهی ـــه ق ـــد هم ـــرض دی ـــفاف در مع ـــت و ش درس
کـــه جامعـــه تخصصـــی و نخبـــگان  و اجـــاز بدهیـــم 
گـــر  کـــه ا کننـــد. ایـــن درحالـــی اســـت  آنـــرا تحلیـــل 
همیـــن االن هـــم بـــه ســـطوح مختلـــف وزارت نیـــرو 
شـــفافی  اطاعـــات  نمی توانیـــد  کنیـــد،  مراجعـــه 
یافـــت  در بـــرق  صنعـــت  مالـــی  جریـــان  بـــه  راجـــع 
کنیـــد. وقتـــی در ارتبـــاط بـــا اقتصـــاد بـــرق نیازمنـــد 
ــه  کـ ــه ای  ــن نکتـ ــه اولیـ ــتید، بـ ــی هسـ ــات مالـ اطاعـ
ـــود  ـــات وج ـــن اطاع ـــه ای ک ـــت  ـــن اس ـــد ای ی ـــر می خور ب
ناظـــر  هـــر  یـــا  مجلـــس  پژوهش هـــای  مرکـــز  نـــدارد. 
کـــرده  بـــر اســـاس داده هـــا اســـتنباط  بیرونـــی بایـــد 
کـــه االن ایـــن داده هـــا  کنـــد. در حالـــی  و تحلیـــل 
وجـــود نـــدارد و در دســـترس همـــه نیســـت. وزارت 
بـــرق  صنعـــت  تصمیم گیـــران  مجموعـــه  یـــا  نیـــرو 
حاضـــر نیســـتند ایـــن مســـئله تبدیـــل یـــه یـــک مســـئله 
ــرا نمی پذیرنـــد. در حـــال  عمومـــی شـــود و تبعـــات آنـ

حاضـــر مدیـــران ایـــن وزارت خانـــه در بخـــش بـــرق یـــک 
کـــه بـــه بـــن  وضعیـــت متناقضـــی را دنبـــال می کننـــد 
بســـت رســـیده اســـت. می خواهنـــد همـــه نهاد هـــای 
کننـــد  مرتبـــط بـــا ایـــن سیســـتم را خودشـــان مدیریـــت 
ـــن  ـــی از ای ـــد بخش های ـــتند بپذیرن ـــم نیس ـــر ه و حاض
ـــن  ـــود. مهمتری ـــرو ش ـــوزه وزارت نی ـــتقل از ح ـــاد مس نه
گـــذاری  قیمـــت  و  رگوالتـــوری  نهـــاد  آن  بخـــش 
کـــه بایـــد تکلیفـــش روشـــن شـــود.  صنعـــت بـــرق اســـت 
مجلـــس  صحـــن  در  مصوبـــه ای  حاضـــر  حـــال  در 
کـــه نمی دانیـــم ابـــاغ می شـــود یـــا نـــه،  مطـــرح اســـت 
گـــذاری بـــرق از  ــه قیمـــت  کـ ــا بحـــث ایـــن اســـت  امـ
وزارت نیـــرو مســـتقل شـــود. طبـــق قانـــون ســـازمان 
بـــرق، مصـــوب ســـال 46، ســـازمان بـــرق آن مقطـــع، 
ـــوده اســـت و خیلـــی اختیـــارات  ـــرق ب ـــور ب نهـــاد رگوالت
داشـــته و هنـــوز هـــم دارد. در آن مقطـــع فـــرض ایـــن 
کـــه موسســـات بـــرق رســـانی از نظـــر مالکیـــت  بـــود 
مســـتقل از ایـــن ســـازمان هســـتند. بنابرایـــن، ایـــن 
بـــازار  مدیریـــت  و  حکمرانـــی  مســـئولیت  ســـازمان 

بـــرق را بـــر عهـــده داشـــته اســـت. در ســـال های بعـــد 
ــرار  ــا هـــم ترکیـــب شـــدند و در یـــک نهـــاد قـ ایـــن دو بـ
گرفتـــه انـــد. تشـــکیات بـــرق می خواهـــد ایـــن اختیـــار 
خـــود  سیســـتم  در  را  قیمت گـــذاری  یعنـــی  مهـــم 
ــت  ــرو قیمـ ــر نیـ ــر وزیـ ــال حاضـ ــد. در حـ ــته باشـ داشـ
ــارات  ــرو از اختیـ ــر نیـ ــا وزیـ ــد، امـ ــرق را ابـــاغ می کنـ بـ
کنـــد  کثـــر اســـتفاده را  قانونـــی خـــود نمی توانـــد حدا
ــه او ایـــن  ــا بـــه عبارتـــی در ســـطح هیـــات دولـــت بـ یـ
کـــه از اختیاراتـــش اســـتفاده  اجـــازه داده نمی شـــود 
کنـــد. وزیـــر نیـــرو قیمـــت بـــرق را در ســـطح هیـــات 
ــد.  ــاغ می کنـ ــد آن را ابـ ــد بعـ ــوب می کنـ دولـــت مصـ
کـــه قانـــون ســـازمان بـــرق وزیـــر نیـــرو را بـــه  در صورتـــی 
عنـــوان نهـــاد رگوالتـــور بـــرای قیمت گـــذاری مختـــار 
ـــی امـــروزه بخـــش بنـــگاه داری  ـــه عبارت کـــرده اســـت. ب
بـــا هـــم ترکیـــب شـــده اند  بـــرق  کمیتـــی  بـــرق و حا
و نمی تواننـــد بطـــور سیســـتماتیک درســـت عمـــل 
کنیـــم  کننـــد. حـــال بـــرای اینکـــه جامعـــه را متقاعـــد 
بپذیریـــم  بایـــد  بـــزرگ شـــود  یـــک تصمیـــم  وارد  تـــا 
کارآمـــد اســـت و بـــرای  کـــه ایـــن ســـاختار نهـــادی نا
ــر  ــاع پذیـ ــکار اجمـ ــادی راهـ ــاختار نهـ ــن سـ ــر ایـ تغییـ
کـــه  کنیـــم. بایـــد بپذیریـــم  و غیـــر انحصـــاری ارائـــه 
گذشـــته تدویـــن  کـــه در ســـال های  سیاســـت های 
کـــرده ایـــم نادرســـت بـــوده اســـت و نتیجـــه  و اجـــرا 
ــدن  ــته شـ ــته ورشکسـ گذشـ ــال  ــی 20 سـ ــا در طـ آن هـ
بنگاه هـــای ایـــن صنعـــت بـــوده اســـت. بایـــد بپذیریـــم 
ــوده  ــق بـ ــادی ایـــن صنعـــت ناموفـ ــه در اداره اقتصـ کـ
جایگزیـــن  سیاســـت های  بدهیـــم  اجـــازه  و  ایـــم 
ـــد.  ـــا بیای ـــاری م ـــه ی ـــی ب ـــرد جمع ـــود و خ ـــه ش بکارگرفت
و  پاســـخگویی  و  شـــفافیت  بایـــد  کار  ایـــن  بـــرای 
و  دهیـــم  افزایـــش  را  خودمـــان  پذیـــری  مســـئولیت 
ـــای  ـــایق و دیدگاه ه ـــا س ـــر ب گ ـــی ا ـــرا حت ـــای آن پیامد ه

ــم. ــد، بپذیریـ ــته باشـ ــاد داشـ ــا تضـ مـ

کـــه  همـــه فعـــاالن صنعـــت بـــرق بـــر ایـــن باورنـــد 
ــر طـــرف  گـ ــا ا ــود، امـ ــد اصـــالح شـ ــرق بایـ قیمـــت بـ
کننـــده را در نظـــر بگیریـــم حقـــوق پایـــه  مصـــرف 
کـــه حداقـــل  یـــک میلیـــون و 200 هـــزار تومانـــی 
تومانـــی  هـــزار   12 قبـــض  وقتـــی  اســـت  حقـــوق 
را  حقوقـــش  درصـــد  یـــک  می کنـــد،  پرداخـــت 
بـــه صنعـــت بـــرق اختصـــاص داده اســـت. بـــرای 
ــی  ــزار تومانـ ــد قبـــض 20 هـ ــرق بایـ ــت بـ ــر قیمـ تغییـ
کنیـــد و حقـــوق پایـــه تعییـــن  بـــرای مـــردم صـــادر 
کشـــش پرداخـــت ایـــن هزینـــه  کارگـــر،  شـــده بـــرای 
اضافـــه را نـــدارد. بـــا افزایـــش قیمت هـــا ممکـــن 
کننـــده نتوانـــد پـــول بـــرق را بدهـــد و  اســـت مصـــرف 
کاهـــش دهـــد. در چنیـــن رونـــدی  مصـــرف خـــود را 
بـــاز هـــم صنعـــت بـــرق متضـــرر می شـــود. در چنیـــن 
نســـخه  می توانـــد  قیمـــت  افزایـــش  شـــرایطی 

شـــفابخش باشـــد؟
ــه  ــور یکجانبـ ــت بطـ ــه افزایـــش قیمـ ــادی بـ ــن اعتقـ مـ
و بـــدون تغییـــر ســـاختار نهـــادی نـــدارم. مـــن موافـــق 
کـــه خیلـــی مســـایل را ســـاده ســـازی  ایـــن نیســـتم 

اتفاقی که در صنعت برق افتاده، این 
است که به خاطر پیچیدگی سیستم 
تعرفه گذاری برق و عدم شفافیت آن 

کسی نمی داند که رقم درست قیمت 
تمام شده برق چقدر است و وزارت نیرو 

به خاطر این عدم شفافیت در سال های 
گذشته عمال سرمایه اجتماعی خود را از 

دست داده است و اعتماد جامعه نسبت 
به آن کم شده است
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کنیـــم و بگوییـــم مســـئله بـــرق بـــا بـــاال بـــردن قیمـــت 
ایـــن  گفتیـــد  کـــه  بـــرق حـــل می شـــود. همان طـــور 
مســـئله هـــم آثـــار مســـتقیم در رفـــاه اجتماعـــی دارد و 
هـــم به طـــور غیـــر مســـتقیم در تـــورم نهاده هـــای تولیـــد 
کـــس بخواهـــد بـــه سیســـتم قیمت گـــذاری  دارد. هـــر 
بـــرق ایـــران دســـت بزنـــد بایـــد ســـاختار نهـــادی آن را 
یـــج  کار را بطـــور اقتصـــادی و بـــه تدر کنـــد و ایـــن  فراهـــم 
انجـــام دهـــد. مـــا یکبـــار قیمـــت بـــرق را همزمـــان بـــا 
امـــا  دادیـــم،  افزایـــش  یارانه هـــا  هدفمنـــدی  قانـــون 

مســـائل صنعـــت بـــرق برطـــرف نشـــد.

اما این پول را در صنعت برق هزینه نکردیم.
بلـــه پـــول حاصـــل از هدفمنـــدی وارد صنعـــت بـــرق 
گـــر از نـــگاه خانـــوار مســـئله را بررســـی  نشـــد. امـــا ا
ــرق را افزایـــش  ــار قیمـــت بـ ــه یکبـ کـ ــم  ــم می بینیـ کنیـ
دادیـــم، امـــا اتفـــاق مثبتـــی نیفتـــاد. زیـــرا ســـاختار 
نهـــادی بـــرق تغییـــری نکـــرد. ســـاختار نهـــادی بـــرق 
کارآمـــدی اســـت. تولیـــد انتقـــال و  یـــک ســـاختار نا
یـــع و رگوالتـــوری در یـــک وضعیـــت عـــدم بهینگـــی  توز
گیـــر افتـــاده اســـت. بـــه تعبیـــر اقتصاددانـــان نهـــادی 
کـــه  گیـــر افتاده ایـــم  در یـــک وابســـتگی بـــه مســـیری 
کارآمـــدی  منجـــر بـــه تـــداوم قفـــل شـــدگی در شـــرایط نا
کـــه وضعیـــت موجـــود  اســـت. ایـــن را بایـــد بپذیریـــد 
کارآمـــدی ناشـــی از سیســـتم  کارآمـــد اســـت و ایـــن نا نا
گـــر  کـــردن مـــا بـــوده اســـت. ا تصمیم گیـــری و اداره 
یـــک  دهیـــم،  تغییـــر  را  وضعیـــت  ایـــن  بخواهیـــم 
دســـت  از  هـــم  را  خودمـــان  میـــز  بایـــد  جا هایـــی 
نیـــاز  جایگزیـــن  نهـــاد  یـــک  شـــاید  مثـــا  بدهیـــم. 
ــه  ــه هزینـ کـ ــار آورد  ــه فشـ ــه جامعـ ــوان بـ ــد. نمی تـ باشـ
کنـــد و از ســـوی دیگـــر  کارآمـــدی مـــا را پرداخـــت  نا
خودمـــان حاضـــر نباشـــیم هزینـــه تغییـــر بـــرای افزایـــش 
کارآمـــدی را بپذیریـــم. بـــرای همیـــن بایـــد اجمـــاع 
گیـــرد. بایـــد بـــه طـــور شـــفاف اطاعـــات  صـــورت 
واقعـــی صنعـــت بـــرق را حداقـــل در اختیـــار محققیـــن 
کـــه محققیـــن بداننـــد سیســـتم مـــا چگونـــه  قـــرار دهیـــم 
کار می کنـــد. در حـــال حاضـــر مـــا مطلقـــا دسترســـی 
ـــی  ـــم. اطاعـــات مال ی ـــی ندار ـــه هیـــچ اطاعـــات مال ب
صنعـــت بـــرق بـــه شـــکل غیـــر شـــفافی فقـــط از طریـــق 
الیحـــه بودجـــه در دســـترس عمـــوم قـــرار دارد. از ایـــن 

ـــان مالـــی صنعـــت  کـــه جری ـــوان فهمیـــد  الیحـــه نمی ت
بـــرق چگونـــه اســـت. در نظـــام تعرفه گـــذاری هـــم، 
نیســـت.  کافـــی  قیمت گـــذاری  مکانیـــزم  تغییـــر 
گیرنـــدگان و ذی نفعـــان هـــم بایـــد تغییـــر  تصمیـــم 
ـــوازم اتخـــاذ  ـــد ل کننـــد. نتیجتـــا اینکـــه وزارت نیـــرو بای
کنـــد و تصمیـــم  یـــک تصمیـــم اســـتراتژیک را فراهـــم 
بـــرق  کننـــده  عرضـــه  می خواهـــد  آیـــا  کـــه  بگیـــرد 
گـــر  باشـــد یـــا حکمـــران صنعـــت بـــرق. وزارت نیـــرو ا
ــه  ــرق عرضـ ــد و بـ کنـ ــل  ــگاه عمـ ــل بنـ ــد مثـ می خواهـ
کـــه نهـــاد حکمـــران در بیـــرون  کنـــد، بایـــد بپذیـــرد 
بخـــش  می خواهـــد  گـــر  ا امـــا  باشـــد.  نیـــرو  وزارت 
کـــه بـــه نظـــر  حکمرانـــی بـــرق را بـــه عهـــده بگیـــرد 
بخـــش  کـــه  بپذیـــرد  بایـــد  باشـــد،  چنیـــن  می آیـــد 
شـــود.  مســـتقل  کمیـــت  حا نهـــاد  از  بنـــگاه داری 
داری  بنـــگاه  بخـــش  یـــع،  توز و  تولیـــد  فراینـــد  در 
کنـــد و دولـــت  مســـتقل فعالیـــت از دولـــت فعالیـــت 
مداخلـــه نکنـــد و دولـــت صرفـــا حکمرانـــی صنعـــت 
ترتیـــب  ایـــن  بـــه  باشـــد.  داشـــته  برعهـــده  را  بـــرق 
و  می شـــود  اقتصـــادی  خودبه خـــود  بـــرق  عرضـــه 
کننـــدگان و هـــم  وزارت نیـــرو نماینـــده هـــم مصـــرف 
به عنـــوان  می توانـــد  و  بـــود  خواهـــد  تولیدکننـــدگان 
کنـــد. هـــر تصمیمـــی  کمیـــت داوری  نماینـــده حا

بـــرای وزارت نیـــرو تبعاتـــی دارد. 

بـــه نظـــر شـــما تشـــکیل وزارت انـــرژی می توانـــد بـــه 
کنـــد؟ کمـــک  ـــرق  حـــل مشـــکل صنعـــت ب

کـــه بـــرای تشـــکیات وزارت نیـــرو  بـــا همـــه احترامـــی 
کـــه سیســـتم تصمیـــم  قائـــل هســـتم فکـــر می کنـــم 

ســـازی وزارت نیـــرو دچـــار بحـــران اســـت.

بـــه نظـــر شـــما وزارت نفـــت وضعیـــت خیلـــی بهتـــری 
دارد؟

ســـاختار  شـــدن  جابه جـــا  ایـــن  بـــا  می کنـــم  فکـــر 
ــود دارد. نهـــادی، شـــانس یـــک اصـــاح نهـــادی وجـ

بـــا انتقـــال بخـــش بـــرق بـــه بدنـــه وزارت نیـــرو فکـــر 
نمی کنیـــد بخـــش بـــرق تبدیـــل بـــه شـــهروند درجـــه 
ســـوم شـــود و ایـــن مســـئله منجـــر بـــه تضعیـــف 

بیشـــتر صنعـــت بـــرق نخواهـــد شـــد؟
عاقلـــی  ســـه  درجـــه  شـــهروند  یـــک  گـــر  ا معتقـــدم 
کـــه یـــک شـــهروند درجـــه  باشـــم بهتـــر از ایـــن اســـت 
ـــم.  ـــه می کن ـــود چ ـــع خ ـــا مناب ـــم ب ـــه ندان ک ـــم  ـــی باش یک
کـــه سیســـتم  مـــن فکـــر می کنـــم موضـــوع ایـــن اســـت 
کـــه مدیـــران سیاســـی وزارت نیـــرو را  تصمیم ســـازی 
پشـــتیبانی می کننـــد و در همـــه ایـــن ســـال ها تغییـــری 
نکـــرده انـــد )یعنـــی بخـــش تکنوکـــرات وزارت نیـــرو(، 
کارآمـــد  نا و  اســـت  اساســـی  اختـــال  یـــک  دارای 
کـــه بـــرای اداره  اســـت. ایـــن بخـــش سیاســـت هایی 
کـــرده اســـت بطـــور  ایـــن صنعـــت طراحـــی و اجـــرا 
بـــوده اســـت. در واقـــع بخـــش  سیســـتمی اشـــتباه 
تصمیـــم ســـاز وزارت نیـــرو، در تحلیـــل موقعیـــت و 
کـــه ادامـــه وضـــع  ارائـــه راهـــکار دچـــار خطایـــی اســـت 

موجـــود را بـــه همـــراه دارد. ایـــن بخـــش هـــم در ارائـــه 
کـــردن  راهـــکار و هـــم اجمـــاع ســـازی بـــرای پیـــاده 
راهـــکار و سیاســـت ها دچـــار ضعـــف اســـت. بخـــش 
تکنوکـــرات وزارت نیـــرو بایـــد رفتـــارش را تغییـــر دهـــد. 
کـــه  بپذیـــرد  نیـــرو  وزارت  تکنوکـــرات  بخـــش  گـــر  ا
شـــرایط موجـــود نـــه محصـــول دشـــمنی دشـــمنان و 
عوامـــل بیـــرون از وزارت نیـــرو و صنعـــت بـــرق بلکـــه 
یـــادی از آن ناشـــی از راهکار هایـــی بـــوده  بخـــش ز
کـــه طـــی ایـــن دو دهـــه اخیـــر داده اســـت،  اســـت 
بخشـــی از مشـــکات حـــل می شـــود. ایـــن بخـــش 
ـــل  ـــد عم کارآم ـــا نا ـــه راهکار ه ـــه در ارائ ک ـــرد  ـــد بپذی بای
معـــرض  در  و  بـــرق  خاموشـــی های  اســـت.  کـــرده 
صنعـــت  بنگاه هـــای  گرفتـــن  قـــرار  ورشکســـتگی 
صنعـــت،  ایـــن  در  ســـرمایه گذاری  عـــدم  و  بـــرق 
کـــه نشـــان می دهـــد در ایـــن حـــوزه  شـــواهدی اســـت 
کرده ایـــم. یکســـری متغیر هـــا ممکـــن  بـــد مدیریـــت 
کنتـــرل مدیـــران تکنوکـــرات نبـــوده اســـت،  اســـت در 
یـــادی از مســـایل در  امـــا بـــه اعتقـــاد مـــن بخـــش ز
ـــار بهتـــری  ـــوده اســـت و می توانســـتند رفت کنترلشـــان ب
داســـتان  بـــه  مهندســـی  خیلـــی  باشـــند.  داشـــته 
ــه مباحـــث سیاســـت گذاری  ــده اســـت و بـ ــگاه شـ نـ
بایـــد  اســـت.  شـــده  توجـــه  کمتـــر  بـــرق  اقتصـــاد  و 
مثـــل  بـــرق  مهندســـی  غیـــر  جنبه هـــای  بپذیریـــم 
صنعـــت  اجتماعـــی  نهاد هـــای  و  بـــرق  اقتصـــاد 
بـــرق مغفـــول مانـــده اســـت. بایـــد در نگـــرش خـــود 
کنیـــم و بپذیریـــم دیگـــران هـــم وارد شـــوند.  بازنگـــری 
صنعـــت بـــرق یـــک احساســـی دارد و آن ایـــن اســـت 
کـــه ایـــن صنعـــت اندرونـــی و برونـــی و خـــودی و غیـــر 
ــه  ــد بـ ــید، نمی توانیـ ــودی نباشـ ــر خـ گـ ــودی دارد. ا خـ
کنیـــد. حتـــی نهاد هـــای  اطاعـــات دسترســـی پیـــدا 
ــه  ــد بـ ــم نمی توانـ ــرق هـ صنفـــی بخـــش خصوصـــی بـ
مســـئله وارد شـــود. بایـــد اجـــازه بدهیـــم مســـئله مـــا 
ـــم دیگـــران راه حـــل  ـــران شـــود. بپذیری مســـئله همـــه ای
کنیـــم. مدیـــران سیاســـی  بدهنـــد و اجمـــاع ایجـــاد 
اردکانیـــان  دکتـــر  آقـــای  مثـــل  نیـــرو  وزارت  جدیـــد 
کـــه چنیـــن دیدگاهـــی  ســـیگنال هایی نشـــان دادنـــد 
ـــرق اجمـــاع  ـــرای مســـایل ب ـــد ب ـــه بای ک گفتنـــد  ـــد و  دارن
کـــه  کنیـــم. این هـــا اقتضائاتـــی و لوازمـــی دارد  ایجـــاد 
گـــر بدنـــه تکنوکـــرات وزارت نیـــرو هـــم آن را بپذیـــرد،  ا
ـــایل  ـــج مس ی ـــه تدر ـــیم ب ـــته باش ـــار داش ـــم انتظ می توانی
ظرفیـــت  ایـــران  بـــرق  صنعـــت  شـــود.  حـــل  بـــرق 
و  مهندســـی  ظرفیـــت  صنعـــت  ایـــن  دارد.  رشـــد 
یـــغ  در خیلـــی  دارد.  پیشـــرفته ای  بســـیار  ســـاخت 
ایـــن صنعـــت در حـــال و روزی  کـــه  و درد اســـت 
کننـــده  تولیـــد  و  پیمانـــکار  و  ســـازنده  کـــه  اســـت 
بـــرق همـــه مســـتاصل شـــده اند و نمی داننـــد چـــه 
ـــه دولـــت اســـت و دولـــت  ـــد بکننـــد و نگاهشـــان ب بای
گـــر بپذیرنـــد  خـــودش نگاهـــش بـــه بیـــرون اســـت. ا
دچـــار  کـــردن  اداره  شـــکل  و  نهـــادی  ســـاختار  در 
کـــه ناشـــی از  یـــک اشـــکال سیســـتماتیک هســـتیم 
نگـــرش ماســـت، می توانیـــم شـــرایط صنعـــت بـــرق را 
از وضعیـــت موجـــود بـــه وضعیـــت بهتـــری برســـانیم.▪

سیستم تصمیم سازی که مدیران 
سیاسی وزارت نیرو را پشتیبانی 

می کنند و در همه این سال ها تغییری 
نکرده اند )یعنی بخش تکنوکرات وزارت 

نیرو(، دارای یک اختالل اساسی 
کارآمد است. این بخش،  است و نا

سیاست هایی برای اداره این صنعت 
طراحی و اجرا کرده که  بطور سیستمی 

اشتباه بوده است



بخـــش بـــرق در الیحـــه بودجـــه 98مشـــابه ســـالیان 
گذشـــته، همـــراه بـــا ابهامـــات و نقصان هایـــی اســـت. 
بی توجهـــی بـــه قوانیـــن باالدســـتی چـــون برنامـــه ششـــم 
ـــه  ـــه بودج ـــه در الیح ـــر واقع بینان ـــام غی ـــعه، درج ارق توس
نقصان هـــای  مهم تریـــن  غیردولتـــی،  شـــرکت های 
الیحـــه بودجـــه شـــرکت های زیرمجموعـــه بخـــش بـــرق 
وزارت نیـــرو بـــه  شـــمار می رونـــد.  عـــالوه بـــر ایـــن دولـــت 
هـــر ســـاله هزینـــه  بســـیاری صـــرف یارانـــه مصـــرف انـــرژی 
بـــی رویـــه مشـــترکان پرمصـــرف می کنـــد، هزینـــه ای 
ــاه، بهداشـــت، امنیـــت و  ــوزش، رفـ ــرای آمـ ــد بـ ــه بایـ کـ
کشـــور شـــود در ســـیم های بـــرق  توســـعه اقتصـــادی 
شـــهروندان بـــی مســـئولیت بربـــاد مـــی رود! بـــه نظـــر 
تفـــاوت  و  بـــرق  واقعـــی  قیمـــت  کشـــف  می رســـد 
کـــم مصـــرف و  قائـــل شـــدن میـــان یارانـــه مشـــترکان 
کـــه دولـــت  پـــر مصـــرف امـــری بســـیار ضـــروری اســـت 
کنـــد.  بایـــد در بودجـــه ســـال 98 بـــه آن توجـــه جـــدی 
کوهکـــن«، عضـــو کمیســـیون  گفتگـــو بـــا »محســـن  در 
مجلـــس  بودجـــه 98  تلفیـــق  کمیســـیون  و  صنایـــع 
شـــورای اســـالمی بـــه بررســـی و تحلیـــل بودجـــه بـــرق در 

بودجـــه ســـال آتـــی پرداخته ایـــم. 

ــاز تحریم هـــای آمریـــکا، افزایـــش  ــا توجـــه بـــه آغـ بـ
نـــرخ تـــورم، افزایـــش نـــرخ ارز و بالتکلیفـــی میـــزان 
درآمدهـــای نفتـــی، بودجـــه ســـال 98 بایـــد حائـــز 

ــد؟ ــی باشـ گی هایـ ــه ویژ چـ
نمی تـــوان عامـــل افزایـــش قیمت هـــا را بـــه آن شـــکلی 
کـــه در جامعـــه مشـــاهده می شـــود صـــد در صـــد بـــه 
کـــه مفهـــوم ایـــن  تحریم هـــا مرتبـــط دانســـت؛ چـــرا 
کـــه دولـــت را بـــا همـــه ابزارهـــای  ســـخن ایـــن اســـت 
کـــه در ایـــن ماجـــرا دارد، بی تقصیـــر  کنترلـــی و نظارتـــی 
گونـــی دارد  گونا بدانیـــم. افزایـــش قیمت هـــا عوامـــل 
کنتـــرل  و بخشـــی از آن ناشـــی از عـــدم نظـــارت و 
کمتـــر از یـــک دوم قیمـــت بـــازار  اســـت. وقتـــی ارز 
کاالهـــای غیرضـــرور بـــه عـــده ای داده  بـــرای واردات 
ــا خواهـــد  ــه آن بی ثباتـــی در قیمت هـ ــود نتیجـ می شـ
ــز  ــی نیـ ــه پـــس از بررسـ کـ ــی اســـت  ــن در حالـ ــود. ایـ بـ
ـــراد وارداتـــی نیـــز  کـــه برخـــی از ایـــن اف مشـــخص شـــده 
نداشـــته اند؛ بنابرایـــن بـــرای مـــا قابـــل قبـــول نیســـت 
تحریم هـــای  شـــروع  بـــا  گرانی هـــا  شـــود  گفتـــه  کـــه 
مجـــدد و خـــروج آمریـــکا از برجـــام رخ داده اســـت. 
کـــه بودجـــه و ســـند  طبیعـــی اســـت بـــه هـــر میـــزان 
و  بینانه تـــر  واقـــع  آینـــده،  یکســـال  خـــرج  و  دخـــل 
کمتـــری بـــه  بـــا احتیـــاط تدویـــن شـــود، مشـــکات 

دنبـــال خواهـــد داشـــت. 
در شـــرایط تحریـــم عقـــل حکـــم می کنـــد بـــا احتیـــاط 
رفتـــار شـــود، وقتـــی قـــرار اســـت شـــما بـــا احتیـــاط 
کنیـــد بایـــد تصمیمـــات بیشـــتر بـــه شـــرایط  رفتـــار 
کـــف نزدیـــک تـــر باشـــد؛ البتـــه ایـــن احتیـــاط را دولـــت 
در ارتبـــاط بـــا قیمـــت نفـــت انجـــام داده اســـت و در 
کـــه در آن وزیـــر  کمیســـیون تلفیـــق و در جلســـه ای 
کـــدام از اعضـــا در مـــورد  نفـــت حاضـــر بـــود، هیـــچ 
قیمـــت نفـــت بحثـــی نداشـــتند؛ چـــون احســـاس 
از  بعضـــی  نفـــت  قیمـــت  بـــه  توجـــه  بـــا  می کردنـــد 
کشـــورهای همســـایه ، دولـــت در پیـــش بینـــی قیمـــت 
بـــرای هـــر بشـــکه  نفـــت صادراتـــی، محتاطانـــه برخـــورد 
ـــت  ـــه نف ـــورد اینک ـــد در م ـــر می رس ـــه نظ ـــت. ب ـــرده اس ک

بـــه چـــه میـــزان صـــادر شـــود بایـــد بـــا احتیـــاط عمـــل 
ــاس  ــر اسـ ــا بـ ــه و هزینه هـ ــقف بودجـ ــی سـ ــود؛ یعنـ شـ
عـــدد و رقـــم پایین تـــر بســـته شـــود امـــا پیـــش بینـــی 
ــد،  ــل شـ ــتری حاصـ ــد بیشـ ــه درآمـ ــه چنانچـ کـ ــود  شـ
کـــه  آن درآمـــد مـــازاد بتوانـــد طبـــق ســـقف و مجـــوزی 
قانـــون اجـــازه داده اســـت پاســـخگوی هزینه هـــای 

ــد.  ــروری باشـ ضـ

کاهـــش در حـــوزه  بودجـــه 98 صنعـــت بـــرق بـــا 
بـــرق  قیمـــت  ناچیـــز  بســـیار  افزایـــش  و  عمرانـــی 
مـــدون شـــده اســـت، ایـــن مســـاله بـــرای صنعتـــی 
گذشـــته بـــرای تامیـــن بـــرق  کـــه در تابســـتان ســـال 
ــه  ــد، چـ ــه شـ ــکل مواجـ ــا مشـ ــردم بـ ــاز مـ ــورد نیـ مـ

عواقبـــی در پـــی خواهـــد داشـــت؟ 
کمیســـیون تلفیـــق دربـــاره موضوعـــات  در جلســـات 
ــا  ــرژی، یارانه هـ ــای انـ ــش آن، حامل هـ ــوق و افزایـ حقـ
گرفـــت و قـــرار شـــد  و... بحـــث و تبـــادل نظـــر صـــورت 
ــکاری دولـــت  ــا همـ ــی بـ ــیون تخصصـ کمیسـ ــه در  کـ
بررســـی بیشـــتری صـــورت بگیـــرد. نتایـــج جلســـات 
کـــه  مـــی داد  نشـــان  اینطـــور  تلفیـــق  کمیســـیون 
نماینـــدگان در مـــورد افزایـــش قیمت هـــا حساســـیت 
ــد،  ــم درآمـ کـ ــر  ــوص قشـ ــردم، بخصـ ــه مـ ــه بـ کـ ــد  دارنـ
ـــود  ـــاری وارد نش ـــه فش ـــف جامع ـــر و ضعی ـــوق بگی حق
حتـــی پیشـــنهادات آن دســـته از نماینـــدگان در مـــورد  
ــه  کـ ــود  ــن بـ ــر ایـ ــی بـ ــرژی مبنـ ــای انـ ــت حامل هـ قیمـ
مـــازاد درآمـــد بـــه ســـمت و ســـوی مـــردم هدایـــت شـــود 
کـــه افزایـــش درآمـــد صـــرف ســـاخت  و اینگونـــه نبـــود 
مجمـــوع  در  شـــود،  و...  بیمارســـتان  یـــا  و  جـــاده 
کـــه  کمیســـیون ایـــن بـــود  ماهیـــت تمـــام پیشـــنهادات 
افزایـــش درآمـــد بـــه ســـمت و ســـوی مـــردم روانـــه شـــود .

حرکـــت بـــه ســـمت اصـــالح اقتصـــاد صنعـــت بـــرق 
بودجه هـــای  در  بـــرق  قیمـــت  کـــردن  واقعـــی  و 

ســـالیانه بـــا چـــه موانعـــی رو بـــه رو اســـت؟ 
کمیســـیون تلفیـــق  کلـــی و جـــو غالـــب در  ایـــن آهنـــگ 
کـــردن قیمـــت بـــرق وجـــود دارد  نســـبت بـــه واقعـــی 
ـــرای  ـــر ب ـــه ای چنـــد براب کـــه نمی شـــود دولـــت یاران چـــرا 
کنـــد،  مصـــرف بیشـــتر مشـــترکان پرمصـــرف پرداخـــت 
لـــذا امیـــدوار هســـتیم جمـــع بنـــدی ایـــن بحث هـــا بـــه 
کـــم درآمـــد، حقـــوق بگیـــر،  ســـمت و ســـوی اقشـــار 

ـــد. ـــر باش کارگ ـــد و  کارمن
ــع  ــی و صنایـ ــارف خانگـ ــرژی مصـ ــن انـ ــی تامیـ بررسـ
کمیســـیون تلفیـــق بـــوده اســـت  همیشـــه مـــورد توجـــه 
کـــه در تولیـــد بـــرق نیـــز  و همـــه تاش هـــا بـــر ایـــن اســـت 
ـــا مشـــکل برخـــورد نکننـــد. امـــا متاســـفانه  نیروگاه هـــا ب
ـــن  ـــه ای ـــرق ب ـــزارش مبســـوط و جامعـــی از صنعـــت ب گ
کمیســـیون  ـــه نشـــده اســـت و اعضـــای  کمیســـیون ارائ
کمیســـیون  تلفیـــق بـــر اســـاس اســـتنباط خودشـــان و 
انـــرژی مطابـــق وظیفـــه ذاتـــی خـــود، پیشـــنهاداتی در 
ایـــن زمینـــه داشـــته اســـت،  بنـــده هـــم معتقـــد هســـتم 
ــه  ــا بـ ــم تـ ــرج دهیـ ــه خـ ــد بـ ــیت الزم را بایـ ــه حساسـ کـ
کـــه ســـال  یـــم  ــوان بـــه ســـمت و ســـویی نرو هیـــچ عنـ
کنیـــم.  کمبـــود بـــرق برخـــورد  آینـــده بـــه قحطـــی و 
گـــر منابـــع نیـــاز اســـت ایـــن منابـــع  بنابرایـــن در مـــواردی ا
بـــه هرجهـــت بایـــد تامیـــن شـــود. بـــه نظـــر می رســـد 
ـــیت ال زم را  ـــم حساس ـــق ه ـــیون تلفی کمیس ـــای  اعض
ی ایـــن موضـــوع دارنـــد و نســـبت بـــه آن بـــی تفـــاوت  رو

نیســـتند.
چنانچـــه متولیـــان صنعـــت بـــرق در هنـــگام بررســـی 
بودجـــه در مجلـــس خاصـــه ای از وضعیـــت موجـــود 
ـــه نماینـــدگان  کرده انـــد، ب کارشناســـی  کـــه  و مطالبـــی 
ــد  ــر نخواهـ ــا بی تاثیـ ــد، در تصمیم گیری هـ ــه دهنـ ارائـ
مشـــکات  انعـــکاس  بـــر  عـــاوه  دســـتگاه ها  بـــود. 
نیـــز  را  خـــود  پیشـــنهادی  راه حل هـــای  بایـــد  خـــود 
کمیســـیون تلفیـــق بررســـی شـــود  کـــه در  کننـــد  مطـــرح 

و در صـــورت موافقـــت مجلـــس تصویـــب شـــود.▪
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ــا توجـــه بـــه تحریم هـــای آمریـــکا، افزایـــش نـــرخ  بـ
تـــورم و نـــرخ ارز و بالتکلیفـــی میـــزان درآمدهـــای 
چـــه  حائـــز  بایـــد  امســـال  بودجـــه  نفتـــی، 

باشـــد؟ گی هایـــی  ویژ
بـــا   98 ســـال  بودجـــه  ویژگی هـــای  بـــا  ارتبـــاط  در   
توجـــه بـــه محدودیت هـــای ناشـــی از تحریـــم، اظهـــار 
کـــرد: مســـیر بودجه ریـــزی مشـــخص اســـت و هیـــچ 
عاملـــی مـــا را از مســـیر اصلـــی و تعییـــن شـــده دور 
کـــرد؛ توجـــه بـــه معیشـــت مـــردم، اشـــتغال  نخواهـــد 
 – دفاعـــی  مســـائل  و  مقاومتـــی  اقتصـــاد  درون، 
کار را  ــیر  ــه مسـ کـ ــت  ــی اسـ ــه الزاماتـ ــی از جملـ امنیتـ
در بودجه ریـــزی مشـــخص می کنـــد. بنـــده معتقـــدم 
ــر  ــه ای تاثیـ گونـ ــه  کار بـ ــد  ــد در رونـ ــا نمی توانـ تحریم هـ
در  کنـــد،  دور  اصلـــی  مســـیر  از  را  مـــا  کـــه  بگـــذارد 
کـــه از توانایـــی  ـــم وجـــود دارد ولـــی مدیـــری  واقـــع تحری
گرفتـــن همـــه  بـــا در نظـــر  باالیـــی برخـــوردار باشـــد 
کـــرده  گاهانـــه تصمیمـــات الزم را اتخـــاذ  جوانـــب، آ

کـــرد. و هرگـــز از اصـــول غفلـــت نخواهـــد 
ــای  ــر درآمدهـ ــه بـ ــزی توجـ ــا در بخـــش بودجه ریـ یقینـ
فرصت هـــای  از  اســـتفاده  صرفه جویـــی،  داخلـــی، 
ـــد، تقویـــت بنیـــه اقتصـــادی، دفاعـــی و امنیتـــی  جدی
خواهـــد بـــود و در مـــورد میـــزان درآمدهـــای نفتـــی و 
کـــه  گونـــه ای عمـــل شـــود  صـــادرات نفـــت نیـــز بایـــد بـــه 
آنهـــا تصـــور نکننـــد مـــا وابســـته بـــه فـــروش و صـــادرات 
گـــون و بســـیاری بـــرای  گونا نفـــت هســـتیم، راه  هـــای 
ــا بـــه  ــا وجـــود دارد و بودجه بنـــدی مـ افزایـــش درآمدهـ

کـــه تصـــور می شـــود، متکـــی بـــه تحریم هـــا  آن شـــکل 
نخواهـــد بـــود.

رکـــود  از  گـــذر  بـــرای  تدویـــن شـــده  بودجـــه  آیـــا 
ـــا  کارگش ـــورم  ـــر ت ـــه ب ـــور و غلب کش ـــر  ـــم ب ک ـــرب حا مخ

خواهـــد بـــود؟
عوامـــل مختلفـــی در ایجـــاد تـــورم تاثیرگـــذار اســـت و 
کاهـــش تـــورم نیســـت.  هـــدف از بودجه ریـــزی صرفـــا 
کـــه در ایجـــاد تـــورم نقـــش  از جملـــه مجموعـــه عواملـــی 
ــرخ  ــا، مدیریـــت نـ ــه، تقاضـ ــه عرضـ ــوان بـ دارنـــد می تـ
یـــع، نظـــارت و...  ســـود، مدیریـــت اجـــرا، مدیریـــت توز
ـــه،  ـــرای بودج ـــد در اج ـــی بای کل ـــور  ـــه ط ـــرد و ب ک ـــاره  اش

گیـــرد. برنامه ریـــزی و نظـــارت صـــورت 

کاهـــش بودجه هـــای  بـــا  بـــرق  بودجـــه صنعـــت 
بـــرق  قیمـــت  ناچیـــز  بســـیار  افزایـــش  و  عمرانـــی 
مـــدون شـــده اســـت، ایـــن مســـاله بـــرای صنعتـــی 
گذشـــته بـــرای تامیـــن بـــرق  کـــه در تابســـتان ســـال 
ــه  ــد، چـ ــه شـ ــکل مواجـ ــا مشـ ــردم بـ ــاز مـ ــورد نیـ مـ

عواقبـــی در پـــی خواهـــد داشـــت؟ 
در ایـــن بودجـــه ظرفیت هـــای بســـیار خوبـــی بـــرای 
کمیســـیون  تولیـــد بـــرق دیـــده شـــده اســـت و اعضـــای 
تلفیـــق هـــم بـــه ایـــن مســـاله توجـــه داشـــته اند. بـــه نظـــر 
ــور  کشـ ــرژی در  ــرف انـ ــت مصـ ــرای مدیریـ ــد بـ می رسـ
ــا  ــع بـ ــرد. در واقـ گیـ ــورت  ــازی الزم صـ ــد فرهنگسـ بایـ
مشـــارکت هـــر چـــه بیشـــتر مـــردم و اصـــاح الگـــوی 
کـــه بـــا  مصـــرف، ظرفیـــت ایـــن را خواهیـــم داشـــت 

کمبودهـــا را پوشـــش دهیـــم  صـــادرات بـــرق، تمامـــی 
برنامه ریـــزی  بایـــد  ظرفیت هـــا  از  اســـتفاده  بـــرای  و 
گیـــرد.  بـــازار بـــرق ایـــران  دقیـــق و مدونـــی صـــورت 
ظرفیـــت خوبـــی بـــرای صـــادرات دارد و مـــا می توانیـــم 
کـــه بـــا  بـــا توجـــه بـــه مـــراودات سیاســـی و تجـــاری 
کثـــر  یـــم، از ایـــن فرصـــت حدا کشـــورهای همســـایه دار
ــی از  ــرق یکـ ــت بـ ــه صنعـ کـ ــرا  ــم چـ ــتفاده را بکنیـ اسـ
کشـــور محســـوب  ـــع  حســـاس ترین و مهمتریـــن صنای

می شـــود.

نمایندگـــی  بـــه  ایـــران  بـــرق  صنعـــت  ســـندیکای 
خواســـتار  تشـــکل  ایـــن  عضـــو  شـــرکت   530 از 
پیش بینـــی منابعـــی در بودجـــه 98 بـــرای خاتمـــه 
کـــه بـــه  و یـــا ادامـــه بیـــش از 600 قـــراردادی اســـت 
ــا  ــده اند، آیـ ــف شـ ــرخ ارز متوقـ ــانات نـ ــل نوسـ دلیـ

بودجـــه 98 ایـــن ظرفیـــت را خواهـــد داشـــت؟
تی  ـــکا ـــاد مش ـــث ایج ـــرخ ارز باع ـــان ن ـــفانه نوس متاس
در اقتصـــاد کشـــور شـــده و بیشـــتر صنایـــع را بـــا مشـــکل 
ـــر  ـــد تدابی ـــرای حـــل آنهـــا بای ـــه ب ک ـــرده اســـت  ک مواجـــه 
بـــدون شـــک راه هایـــی  ویـــژه ای اندیشـــیده شـــود. 
ــد  ــیر دهنـ ــه مسـ ــا ادامـ ــن قراردادهـ ــه ایـ کـ ــود دارد  وجـ
و چنانچـــه در ایـــن زمینـــه مدیریـــت الزم صـــورت 
گیـــرد ایـــن قراردادهـــا بـــه فراخـــور اهمیـــت مـــورد توجـــه 
کارشناســـی در  ـــا بررســـی های  گرفتـــه و انشـــااهلل ب ـــرار  ق
کمیســـیون تلفیـــق نتایـــج مطلوبـــی بـــه ثمـــر خواهنـــد 
ـــود. ▪ کشـــور خواهـــد ب ـــه نفـــع صنعـــت  کـــه ب نشســـت 

کار،  ـــب و  کس ـــای  ـــود فض ـــاد کالن و بهب ـــازی اقتص ـــات س ـــکاری، ثب ـــرخ بی ـــرل ن کنت ـــتغال و  ـــت اش ـــالمی، تثبی ـــورای اس ـــس ش ـــه مجل ـــال 98 ب ـــه س ـــه بودج ـــه الیح ـــد از ارائ بع
ـــتانی  ـــای منطقه ای-اس ـــود تعادل ه ـــرمایه ای و بهب ـــای س ـــراز دارایی ه ـــود ت ـــی، بهب ـــراز عملیات ـــری ت کس ـــت  ـــا، مدیری ـــه درآمده ـــع عادالن ی ـــود توز ـــی و بهب ـــت اجتماع ـــن عدال تامی
کـــه بـــه نظـــر می رســـد بـــا آغـــاز تحریم هـــای آمریـــکا، افزایـــش نـــرخ تـــورم و افزایـــش نـــرخ ارز،   از مهمتریـــن ویژگی هـــای ایـــن الیحـــه اعـــالم شـــده اســـت، ایـــن در حالـــی اســـت 
ـــرق نیـــز بودجـــه  ـــا بحران هـــا، درآمدهـــا و هزینه هـــا باشـــد. طبیعتـــا در حـــوزه صنعـــت ب ـــه ســـال های پیـــش، متفـــاوت و متناســـب  ب وضعیـــت بودجـــه ســـال آتـــی بایـــد نســـبت ب
کـــردن قیمـــت بـــرق بـــرای زنـــده مانـــدن و ســـرپا مانـــدن  کـــه واقعـــی  ســـال 98 بایـــد موانـــع پیـــش رو بـــرای حرکـــت بـــه ســـمت اصـــالح اقتصـــاد صنعـــت بـــرق را از میـــان بـــردارد؛ چـــرا 
گفتگـــو بـــا ســـتبران  صنعـــت بـــرق ضـــروری اســـت. »علی عســـگر ظاهـــری عبده ونـــد«، عضـــو کمیســـیون انـــرژی و کمیســـیون تلفیـــق بودجـــه 98 مجلـــس شـــورای اســـالمی در 

بـــه بررســـی بودجـــه ســـال آتـــی پرداختـــه اســـت. 
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راهگشای تامین منابع 

صنعت برق 

/ گفت وگو با علی عسگر ظاهری عبده وند؛  /  عضو کمیسیون تلفیق بودجه 98 
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باتوجـــه بـــه آغـــاز تحریم هـــای امریـــکا، افزایـــش 
نـــرخ تـــورم، افزایـــش نـــرخ ارز و بالتکلیفـــی میـــزان 
درآمد هـــای نفتـــی، بودجـــه امســـال بایـــد حائـــز 
گی هایـــی باشـــد؟ ضمـــن اینکـــه بودجـــه  چـــه ویژ
یـــا  می بینیـــد  گی هـــا  ویژ ایـــن  دارای  را  امســـال 

خیـــر؟
کـــه ســـازمان برنامـــه و بودجـــه تهیـــه و از  بودجـــه ای 
ـــه داده اســـت، درواقـــع  ـــه مجلـــس ارائ طریـــق دولـــت ب
کمبـــود منابـــع اســـت؛  یـــک بودجـــه از روی اضطـــرار و 
ـــه تحریم هـــا،  کـــه ایـــن بودجـــه باتوجـــه ب ـــه ایـــن معنـــا  ب
محدودیت هـــا، مشـــکل صـــادرات نفـــت، مشـــکل 
تاخیـــر  مســـاله  بانکـــی،  نظـــام  مســـاله  نقدینگـــی، 
بـــرای  مالـــی  نظـــام  یـــک  برقـــراری  بـــه  اروپایی هـــا 
گرفتـــه اســـت و  ــا شـــکل  انجـــام عملیـــات بانکـــی مـ
ـــه  ـــا توج ـــم و ب ی ـــع دار ـــدار مناب ـــه مق ـــه چ ک ـــده  ـــه ش گفت
کجـــا بایـــد هزینـــه  بـــه اولویت هـــای عمومـــی آن را 
کـــه ســـازمان برنامـــه  ـــه نیســـت  کنیـــم؛ بنابرایـــن اینگون
باتوجـــه  و  گزینه هـــای مختلـــف  بیـــن  از  بودجـــه  و 
را  بودجـــه  ایـــن  بودجه نویســـی  نظـــری  مبانـــی  بـــه 
ایـــن  کـــه  بـــه نظـــر می رســـد  کـــرده باشـــد.  تدویـــن 
گرفتـــاری و اســـتیصال بســـته شـــده  بودجـــه درعیـــن 
اســـت. بـــرای فـــرار از مســـائل وتنگنا هـــای بودجـــه 
راه حـــل،  نیســـتیم.  متصـــور  کوتاه مدتـــی  راه حـــل 
کـــه قطعـــا بـــرای بودجـــه  راهـــی بلندمـــدت اســـت 
ســـال 98 ممکـــن نمی شـــود و حتـــی بـــرای ســـال 99 
کارش بـــرد. بایـــد یـــک  هـــم معلـــوم نیســـت بتـــوان بـــه 
کارآمـــدی ایـــن بودجـــه  ــژه بـــرای  ســـری اقدامـــات ویـ

ــود.  ــام شـ انجـ

تومـــان  کنـــون چیـــزی حـــدود 407 هـــزار میلیـــارد  ا
انـــدازه بودجـــه اســـت و تقریبـــا دوســـوم آن هزینه هـــای 
بیـــش  کـــه  ایـــن در حالـــی اســـت  جـــاری اســـت. 
کـــه  یـــم  دار کشـــور  در  ناتمـــام  پـــروژه  هـــزار   24 از 
هرکـــدام بـــه درجـــات متفاوتـــی تکمیـــل شـــده اند. 
ایـــن بودجـــه بـــا ایـــن منابـــع و درآمـــد، بـــه ســـختی 
تکافـــوی هزینه هـــای جـــاری دولـــت و هزینه هایـــی 
اســـت می دهـــد؛  اداره مملکـــت الزم  بـــرای  کـــه  را 
کـــه  یابـــی ایـــن باشـــیم  بنابرایـــن اینکـــه بـــه دنبـــال ارز
کمکـــی بـــه  آیـــا بودجـــه خـــوب تهیـــه شـــده یـــا خیـــر، 
درســـت  کار  نمی کنـــد.  جـــاری  مشـــکات  رفـــع 
منابـــع  همیـــن  هزینه کـــرد  چگونگـــی  بهینه یابـــی 
کـــه ســـازمان برنامـــه و بودجـــه در  محـــدودی اســـت 

دارد.  اختیـــار 
ایـــن  یـــم.  دار متعـــددی  وزارتخانه هـــای  کشـــور  در 
وزارتخانه هـــا دســـتگاه های اجرایـــی مـــا هســـتند و 
بایـــد اداره شـــوند. علی رغـــم اینکـــه برخـــی از آن هـــا 
بـــه لحـــاظ پرســـنل بســـیار متـــورم هســـتند، ایـــن مـــازاد 
ــوان مشـــکل  ــه بتـ کـ ــزی نیســـت  ــانی چیـ ــروی انسـ نیـ
کـــرد. ســـازمان  آن را از طریـــق بودجـــه ســـال 98 حـــل 
برنامـــه و بودجـــه مجبـــور اســـت حقـــوق ایـــن پرســـنل 
کنـــد و هزینه هـــای غیرقابـــل اجتنـــاب  را پرداخـــت 

دســـتگاه ها را هـــم بپـــردازد. 
باتوجـــه بـــه اینکـــه تحـــول در امـــور اجرائـــی و اقتصـــاد 
طرح هـــای  کـــردن  فعـــال  مســـیر  از  عمدتـــا  کشـــور 
عمرانـــی میســـر اســـت و بـــرای طرح هـــای عمرانـــی 
بایـــد  گذاشـــته اند،  ناچیـــزی  بســـیار  بودجـــه  هـــم 
درآمـــد  همیـــن  قالـــب  در  کـــه  حلـــی  راه  ببینیـــم 

ـــرخ ارز هـــم در  در ســـال جـــاری برخـــالف انتظـــارات مـــردم، تحریم هـــا افزایـــش یافـــت و ن
یـــم  کنـــون در برهـــه ای قـــرار دار کمـــال نابـــاوری بـــه فـــراز و نشـــیبی عجیـــب دچـــار شـــد. ا
کشـــور در شـــرایطی حســـاس و ســـخت، درحـــال تدویـــن و تصویـــب برنامـــه بودجـــه  کـــه 
کـــه هیچ کـــس نمی دانـــد بـــرای مـــردم چـــه بـــه ارمغـــان خواهـــد  بـــرای ســـال آتـــی اســـت 
کنونـــی، بودجـــه و مدیریـــت درآمد هـــا و منابـــع می توانـــد بســـیار  آورد. در برهـــه حســـاس 
کننـــد نگاهـــی  کشـــور و نماینـــدگان مجلـــس تـــالش  گـــر مدیـــران  تعیین کننـــده باشـــد؛ ا
کـــه در زمـــان  کشـــور داشـــته باشـــند و بـــه البی گری هایـــی  متفـــاوت از هـــر ســـال بـــه مســـائل 
کارشـــناس  تصویـــب بودجـــه اتفـــاق می افتنـــد، وقعـــی ننهنـــد. بـــا مرتضـــی عمـــادزاده، 
ــه  کـ ــد اســـت  ــم و او معتقـ ــه بحـــث و بررســـی پرداختیـ ــادی در ایـــن خصـــوص بـ اقتصـ
کـــه بودجـــه  ـــرای برون رفـــت نســـبی از وضعیـــت فعلـــی ایـــن اســـت  کوتاه مـــدت ب راه حـــل 
کنـــون ۴ برابـــر یـــک وزارتخانـــه اســـت، تـــا ۵  کـــه ا نهاد هـــای فرهنگـــی شناخته شـــده 
کاهـــش یابـــد و اعتبـــارات آن هـــا بـــه پروژه هـــای عمرانـــی و تســـویه مطالبـــات  درصـــد 

گفتگـــو را در ادامـــه می خوانیـــد: پیمانـــکاران اختصـــاص یابـــد. مشـــروح ایـــن 

/ گفت وگو با مرتضی عمادزاده؛ / اقتصاددان
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کاهـــش  یـــم تـــا مشـــکات را  می توانیـــم بـــه دســـت آور
چیســـت.  دهیـــم، 

ـــد امـــروز انجـــام شـــود ایـــن  کـــه بای کاری  فکـــر می کنـــم 
کمـــی را  ــام  ــه ارقـ ــه و بودجـ ــازمان برنامـ ــه سـ کـ اســـت 
اجرایـــی  دســـتگاه های  و  وزارتخانه هـــا  بـــرای  کـــه 
کنـــد؛ ولـــی  اختصـــاص داده در همیـــن حـــدود حفـــظ 
کـــه بـــه نهاد هـــا و ســـازمان های  یـــادی را  اعتبـــارات ز
کـــرده بـــه ســـمت بودجه هـــای  دیگـــر اختصـــاص پیـــدا 
کنـــد. نهاد هـــای متعـــدد و متفاوتـــی  عمرانـــی هدایـــت 
ـــه علـــت ضعـــف مجلـــس در ایســـتادگی  کـــه ب ـــم  ی دار
کان  بودجه هـــای  آنهـــا،  خواســـته های  مقابـــل  در 
ــا  یافـــت می کننـــد. بودجـــه بعضـــی از ایـــن نهاد هـ در
بـــه تنهایـــی برابـــر بودجـــه یـــک وزارتخانـــه اســـت. 
کـــه مجلـــس  ـــد انجـــام شـــود ایـــن اســـت  کـــه بای کاری 
کـــه بـــرای ایـــن  بـــا اراده ای قـــوی و محکـــم هرآنچـــه 
حـــدود 15 نهـــاد بودجـــه درخواســـت شـــده اســـت، 
تـــا میـــزان مثـــا 5 درصـــد تقلیـــل دهـــد و 95 درصـــد 
صنعتـــی  و  عمرانـــی  پروژه هـــای  بـــه  را  باقی مانـــده 
کامـــل هســـتند اختصـــاص  کـــه بیـــش از 80 درصـــد 
کـــه بیـــش از 70  ـــه پروژه هایـــی  ـــد، ب دهـــد و هرچـــه مان
کامـــل هســـتند اختصـــاص دهـــد و الـــی آخـــر.  درصـــد 
ـــا ایـــن بودجـــه بایـــد مطالبـــات معوقـــه  ضمـــن اینکـــه ب

پیمانـــکاران را هـــم بـــه آن هـــا پرداخـــت. 
کـــه  کار بـــه مجلســـی مقتـــدر احتیـــاج دارد  یقینـــا ایـــن 
بودجه هـــا را بـــا عزمـــی راســـخ بـــه درســـتی اختصـــاص 
ــی را  ــتگاه های اجرایـ ــرای دسـ ــه الزم بـ ــد و بودجـ دهـ
کـــه حداقـــل امـــور جاری شـــان را  دقیقـــا بـــه میزانـــی 
کنـــد بـــه آن هـــا اختصـــاص دهـــد و نـــه بیشـــتر.  کفایـــت 
در چنیـــن شـــرایطی ایـــن دســـتگاه ها بـــه الغـــر شـــدن 
کـــرد. البتـــه  و چابـــک شـــدن خـــود فکـــر خواهنـــد 
گـــر دولـــت چنیـــن اقداماتـــی  کـــه ا ادعـــا نمی شـــود 
خواهـــد  سالم ســـازی  را  اقتصـــاد  دهـــد،  انجـــام 
کـــرد. سالم ســـازی اقتصـــاد مربـــوط بـــه طرح هـــای 
بلندمـــدت اســـت. اینکـــه چگونـــه بـــا تـــورم، فســـاد، 
کنیـــم،  مبـــارزه   ... و  غیرهدفمنـــد  یارانه هـــای 
کـــه بایـــد در دســـتورکار بلنـــد مـــدت  مســـائلی اســـت 
یک ســـاله  برنامـــه  یـــک  تنهـــا  بودجـــه  گیـــرد.  قـــرار 

اســـت. 
کـــه ممکـــن اســـت،  همچنیـــن دولـــت بایـــد تـــا آنجـــا 
کنـــد و بـــار  گـــذار  کار هـــا را بـــه بخـــش خصوصـــی وا
بـــرای  را  اولیـــه  گام هـــای  و  کنـــد  ســـبک  را  خـــود 
وزارتخانه هـــا  انســـانی  نیـــروی  ســـاختار  اصـــاح 
بلندمـــدت  برنامه هایـــی  این هـــا  همـــه  بـــردارد. 
هســـتند، امـــا باالخـــره از یـــک زمـــان بایـــد آغـــاز شـــوند. 
ــان  ــود در همـ ــور شـ ــر دولـــت مجبـ گـ ــم ا ــور می کنـ تصـ
کار  حـــدود بودجـــه تنظیم شـــده از ســـوی مجلـــس 
کنـــد  کار  کنـــد و مجلـــس هـــم آنقـــدر بـــا درایـــت و اراده 
کـــه بودجه هـــا را صرفـــا صـــرف پروژه هـــای عمرانـــی 
کنـــد، اقتصـــاد مقـــداری از رکـــود خـــارج می شـــود، 
ـــه  ـــمت عرض ـــد، س ـــش می یاب کاه ـــداری  ـــکاری مق بی
ــازات  ــوع امتیـ ــود و در مجمـ ــداری تقویـــت می شـ مقـ
ـــود  ـــروج از رک ـــاد و خ ـــردن اقتص ک ـــال  ـــرای فع ـــادی ب ی ز

بـــه وجـــود می آیـــد. 
ــه در  ــاختار بودجـ ــرای اصـــاح سـ ــم بـ ــه بخواهیـ اینکـ

کوتـــاه پیشـــنهاد های خیلـــی اساســـی  ایـــن زمـــان 
ســـنواتی  بودجه هـــای  تدویـــن  از  مثـــا  و  دهیـــم 
کنیـــم و براســـاس بودجـــه بـــر مبنـــای صفـــر  خـــودداری 
کنیـــم بـــرای ســـال  و بـــا الگـــو در برنامه هـــا حرکـــت 
98 ممکـــن نیســـت. در بودجـــه 98 بایـــد بـــر اســـاس 
کـــه بـــه عنـــوان درآمـــد قابـــل تحقـــق اســـت،  آنچـــه 
ــد  ــدار درآمـ ــن مقـ ــا ایـ ــم بـ ــم و ببینیـ کنیـ ــزی  برنامه ریـ
ــه  ــای ظالمانـ ــل تحریم هـ ــی مثـ ــه عللـ ــه بـ کـ ــدود  محـ
در  ناتوانـــی  نفـــت،  فـــروش  در  ناتوانـــی  امریـــکا، 
کـــه می فروشـــیم، عـــدم امـــکان  یافـــت پـــول نفتـــی  در
کشـــور و ... ایجـــاد شـــده  انتقـــال پـــول بـــه داخـــل 
ــد  ــه خواهـ ــیوه اداره مملکـــت چـ اســـت، بهتریـــن شـ
بـــود. بایـــد بودجـــه را بـــه نمـــادی بـــرای چگونگـــی 
اداره ریاضتـــی مملکـــت در ایـــن شـــرایط غیرعـــادی 
مـــا در حـــال حاضـــر  کنیـــم.  و اضطـــراری تبدیـــل 
کامـــا  ـــه اقدامـــات  ـــاز ب بســـیار شـــکننده هســـتیم و نی

یـــم.  عاقانـــه و انقباضـــی دار
گـــر ایـــن اقدامـــات در اولویـــت انجـــام شـــود، بعـــد  ا
می تـــوان از اصـــاح ســـاختار نیـــروی انســـانی دولـــت 
کـــردن  کـــرد. دولـــت بایـــد بـــه فکـــر چابـــک  صحبـــت 
کـــه  خـــود باشـــد. دولـــت بایـــد بـــه شـــدت عـــازم باشـــد 
ـــاد را  ـــتیم فس ـــا می توانس ـــر م گ ـــد. ا کن ـــارزه  ـــاد مب ـــا فس ب
ـــر از  ـــم بهت ـــدک ه ـــع ان ـــن مناب ـــا همی ـــم، ب کنی ـــرکوب  س

کنیـــم.  ــور را اداره  کشـ ایـــن می توانســـتیم 
یـــک  نیازمنـــد  هـــم  گفـــت:  می تـــوان  مجمـــوع  در 
برنامـــه منســـجم بلندمـــدت و هـــم نیازمنـــد برنامـــه 
کوتاه مـــدت  کوتاه مـــدت هســـتیم. برنامـــه  اجرائـــی 
ــترس دولـــت  ــای قابـــل دسـ ــه درآمد هـ کـ ــن اســـت  ایـ
ـــه  ـــی ب ـــق و منطق ـــی دقی ـــک بازبین ـــا ی ـــال 98 را ب در س
کارشناسی شـــده  نیاز هـــای دارای اولویـــت قطعـــی و 
غیرضـــرور  هزینـــه  هرگونـــه  از  و  دهیـــم  تخصیـــص 

کنیـــم. همچنیـــن دولـــت بایـــد بـــه دنبـــال  اجتنـــاب 
اصـــاح ســـاختار سیســـتم بانکـــی باشـــد و از اینکـــه 
گســـترش یابـــد جلوگیـــری  ـــا ایـــن ســـرعت  نقدینگـــی ب
کـــه  کنـــد. ضمـــن اینکـــه بایـــد بـــه دنبـــال آن باشـــند 
کـــه بـــا قصـــور پرداخت هـــای  بدهـــکاران بانکـــی را 
خـــود را عقـــب انداخته انـــد، بـــا تمهیـــدات قانونـــی 

ــد.  کننـ ــه بازپرداخـــت  موظـــف بـ
گـــر دولـــت مصمـــم بـــه شـــروع اصاحـــات باشـــد، یـــک  ا
گام  گام بـــه  ســـال و نیـــم بیشـــتر فرصـــت نـــدارد و بایـــد 
گـــر ده ســـال  کنـــد؛ وگرنـــه ا ایـــن حرکت هـــا را پیگیـــری 
هـــم بنشـــینیم و بگوییـــم بودجـــه انقباضـــی اســـت و 
چنیـــن و چنـــان اســـت، راه بـــه جایـــی نخواهیـــم بـــرد. 

ــای  ــه بودجه هـ کـ ــی  ــما از نهاد هایـ ــور شـ ــا منظـ آیـ
کالن دارنـــد، همـــان نهاد هـــای فرهنگـــی اســـت؟ 
بودجـــه ایـــن نهاد هـــا بـــرای ســـال 98 تـــا حـــدودی 
کاهـــش  ــا همیـــن مقـــدار  کاهـــش یافتـــه اســـت؛ آیـ
کاهـــش  یـــا بایـــد ایـــن بودجـــه  کفایـــت می کنـــد 

بیشـــتری داشـــته باشـــد؟
بلـــه، منظـــور همیـــن نهاد هـــا هســـتند. البتـــه بودجـــه 
کاهـــش یافتـــه،  ایـــن نهاد هـــا بـــرای ســـال 98 مقـــداری 
ـــدازه  ـــه نســـبت ان ـــا توجـــه ب کـــه ب امـــا منظـــور آن اســـت 
دســـتگاه های اجرائـــی و نیازهایشـــان، بودجه هـــا و 

ـــارات اختصـــاص یابنـــد. اعتب

اقتـــداری  کـــه  آیـــا در مجلـــس فعلـــی می بینیـــد 
نشـــان  خـــود  از  داشـــتید  اشـــاره  آن  بـــه  کـــه  را 
کاســـته  دهـــد و از بودجـــه نهاد هـــای فرهنگـــی 
و بـــه پرداخـــت مطالبـــات پیمانـــکاران و تکمیـــل 
پروژه هـــای نیمه تمـــام بودجـــه اختصـــاص دهـــد؟

کـــه مجلـــس چنیـــن  بســـیار بعیـــد بـــه نظـــر می رســـد 
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کنـــد. مـــا ظـــرف ایـــن 40 ســـال از تربیـــت نیـــروی 
انســـانی بـــا مهـــارت وکارآمـــد و بـــا جســـارت غافـــل 
کارکنـــان  کـــه در  بوده ایـــم. ایـــن نقیصـــه ای اســـت 
دولـــت و قـــوه مقننـــه و قـــوه قضائیـــه می تـــوان مشـــاهده 
ــادی  ــای صحیـــح اقتصـ ــه مبنـ کـ ــی  ــرد. تصمیماتـ کـ
ــا  ــد. بـ ــده انـ ـــول مانـ ــند مغف ــته باشـ ــی داشـ و مدیریتـ
جهت گیری هـــای  بـــر  مبتنـــی  صرفـــا  تصمیمـــات 

کـــرد.  سیاســـی نمی تـــوان اقتصـــاد را اصـــاح 

بخـــش  بـــه  کار هـــا  بایـــد  کـــه  داشـــتید  اشـــاره 
ـــخ  ـــیاری در پاس ـــا بس ـــود، ام ـــذار ش گ ـــی وا خصوص
بـــه ایـــن موضـــوع می گوینـــد بخـــش خصوصـــی 
ــه  ــدارد و بـ ــا را نـ کار هـ ــیاری از  ــام بسـ ــی انجـ توانایـ
کار هـــا بـــه بخـــش  گـــذاری  همیـــن دلیـــل بـــه جـــای وا
ــر  ــه نظـ کرده ایـــم. بـ ــازی  خصوصـــی، خصولتی سـ
کار هـــا  شـــما بخـــش خصوصـــی تـــوان انجـــام همـــه 

ــد؟  کنـ ج  ــار ــی را از دور خـ ــا بخـــش دولتـ را دارد تـ
مـــن می توانـــم صد هـــا شـــرکت بخـــش خصوصـــی 
ـــی  ـــورت خصوص ـــه ص ـــد ب ـــد درص ـــه ص ک ـــرم  ـــام بب را ن
به طـــور  داخلـــی  بـــازار  بـــر  عـــاوه  و  می شـــوند  اداره 
کاالی  کشـــور جهـــان  متوســـط هـــر یـــک بـــه بیـــش از 15 
خـــود را صـــادر می کننـــد. چطـــور می توانیـــم بگوییـــم 
شـــرکت های خصوصـــی مـــا ناتـــوان هســـتند؟ ایـــن 
فقـــط  نمی خواهنـــد.  حمایـــت  حتـــی  شـــرکت ها 
بـــرای آن هـــا مزاحمـــت ایجـــاد نشـــود  می خواهنـــد 
گیـــر  پا و  قوانیـــن و دســـتورالعمل های دســـت  بـــا  و 
آن هـــا را محـــدود نکننـــد. مـــن معتقـــدم شـــرکت های 
گرفتـــن بخـــش  بخـــش خصوصـــی بـــرای در اختیـــار 
کـــه امـــروز  کار هـــای خصولتی هـــا و دولـــت  بزرگـــی از 
کفایـــت الزم  کامـــل انجـــام می شـــود،  کارآمـــدی  بـــا نا

ــد.  را دارنـ
صحبـــت  مگاپروژه هـــا  از  کـــه  زمانـــی  البتـــه 
کـــه تمـــام تـــوان اقتصـــادی و  می کنیـــم، بـــه ایـــن دلیـــل 
کشـــور در شـــرکت های متعلـــق بـــه نهاد هـــای  انـــرژی 
ـــز شـــده، شـــاید بخـــش خصوصـــی  کمیتـــی متمرک حا
ـــه ایـــن پروژه هـــا  گســـترده ب ـــر و  واقعـــی نتوانـــد بطـــور موث
کـــه بـــه بزرگـــی  کنـــد. امـــا همـــه پروژه هـــای مـــا  ورود 
هـــزاران  می شـــود  گفتـــه  نیســـتند.  مگاپروژه هـــا 
یـــم. ایـــن پروژه هـــا، پروژه هایـــی  پـــروژه نیمه تمـــام دار
ـــه راحتـــی از عهـــده  کـــه بخـــش خصوصـــی ب هســـتند 

بـــه ثمـــر رســـاندن آن هـــا برمی آیـــد. 

امســـال نـــرخ ارز فـــراز و نشـــیب زیـــادی داشـــت و 
ذخایـــر  و  دولـــت  نقدینگـــی  می گفتنـــد  بســـیاری 
ــه  ــراز و نشـــیب ها افزایـــش یافتـ ــا ایـــن فـ ارزی آن بـ
اســـت. آیـــا ایـــن موضـــوع در اینکـــه بودجـــه بهتـــری 

ببندیـــم تاثیرگـــذار نیســـت؟
ــد، دارای پاســـخ  ــد شـ ــه خواهـ ــرخ ارز چگونـ ــه نـ اینکـ
ــای ارزی  ــه درآمد هـ ــبتا مشـــخصی اســـت. هرچـ نسـ
مـــا بیشـــتر شـــود، عرضـــه ارز بـــرای مـــا بیشـــتر خواهـــد 
بـــود و ایـــن فراوانـــی از افزایـــش قیمـــت ارز جلوگیـــری 
شـــروع  ارزی  درآمد هـــای  گـــر  ا همچنیـــن  می کنـــد. 
کـــم می شـــود  کنـــد، عرضـــه ارز بـــرای مـــا  کاهـــش  بـــه 
آغـــاز  آن  قیمـــت  افزایـــش  ســـمت  بـــه  وحرکـــت 

می شـــود. اینکـــه دولـــت بـــه صـــورت یـــک ضربه گیـــر 
کـــرده و بـــه  چـــه مقـــدار از ذخایـــر ارزی خـــود را آزاد 
ـــاال رود، یـــک  ـــا نگـــذارد قیمـــت ارز ب صحنـــه بیـــاورد ت
ــه مصلحـــت اندیشـــی  تصمیـــم سیاســـی اســـت و بـ

کشـــور بســـتگی دارد.  دولـــت در اداره امـــور 
ــازار ارز  ــه بـ ــود ورود دولـــت بـ گفتـــه شـ ممکـــن اســـت 
اســـت.  نقدینگـــی  تعادل هـــای  عـــدم  رفـــع  بـــرای 
البتـــه دولـــت خـــود ایـــن امـــر را انـــکار می کنـــد؛ ولـــی 
توســـط  ارز  فـــروش  مســـلما  کـــه  گفـــت  می تـــوان 
دولـــت برایـــش درآمـــد ایجـــاد می کنـــد و چنانچـــه بـــا 
کـــه اشـــکالی  شـــفافیت انجـــام شـــود ممکـــن اســـت 
دولـــت  حـــال  به هـــر  چـــون  باشـــد؛  نداشـــته  هـــم 
کشـــور را بـــه عهـــده دارد. مـــا در عیـــن  وظیفـــه اداره 
کار مبتنـــی بـــر منطـــق اقتصـــادی  کـــه بایـــد  حـــال 
انجـــام دهیـــم، نبایـــد از پیش بینی هـــای اتفاقـــات 
کنـــون دولـــت مقـــداری  سیاســـی هـــم غافـــل باشـــیم. ا
گـــر زمانـــی  از ارز را بـــه عنـــوان ذخیـــره نـــگاه مـــی دارد تـــا ا
خـــود  بـــه  جدی تـــر  و  بدتـــر  شـــکل های  تحریم هـــا 
ـــد از آن در جهـــت اجـــرای برنامه هایـــش  گرفـــت، بتوان
کنـــد. البتـــه درمـــورد ذخایـــر ارزی خـــارج از  اســـتفاده 
کـــردن آن هـــا را  ـــه راحتـــی اجـــازه خـــرج  ـــد ب کشـــور، نبای
بـــه خودمـــان دهیـــم. آن هـــا اعتبـــار بین المللـــی مالـــی 

کشـــور محســـوب می شـــوند. 
مطـــرح  هـــم  را  دیگـــری  نکتـــه  اســـت  خـــوب  امـــا 
کـــردن مـــداوم  کنـــد طـــرح  کـــه بـــرای مـــا روشـــن  کنیـــم 
ــدر بیـــش از  ــاله ارز و قیمـــت دالر اهمیتـــش چقـ مسـ
کـــه اینقـــدر بـــه  کشـــور اســـت  ســـایر مســـایل جـــاری 
یـــم. در ایـــران، مـــا در مجمـــوع ســـاالنه  آن می پرداز
بیـــش از 40 میلیـــارد دالر انـــواع یارانـــه و ازجملـــه یارانـــه 
گاز، نفـــت و ...( می دهیـــم. ایـــن  ـــرق،  ـــرژی )آب، ب ان
نشـــان  بایـــد روی آن حساســـیت  کـــه  رقم هاســـت 
کـــه منطقـــی شـــوند. آن بخـــش  دهیـــم و بخواهیـــم 
کـــه وصـــول نمی شـــوند را بایـــد  بـــزرگ از مالیات هـــا 
بـــه دایـــره وصـــول رســـاند. مـــا جا هـــای دیگـــر خیلـــی 
کـــه  انجـــام دهیـــم  بایـــد  را  کار هـــای فراموش شـــده 
مهم تـــر از نـــرخ ارز اســـت، امـــا وقـــت خـــود را روی 

کرده ایـــم.  مســـاله ارز متمرکـــز 

شـــدن  واقعـــی  بـــا  دررابطـــه  کـــه  مدت هاســـت 
قیمـــت حامل هـــای انـــرژی از جملـــه بـــرق ســـخن 
گفتـــه می شـــود، امـــا اجرایـــی نمی شـــود. بـــه نظـــر 

ــما علـــت چیســـت؟  شـ
کـــه دولـــت ماحظـــات سیاســـی  علـــت ایـــن اســـت 
گـــران  گـــر بنزیـــن، آب یـــا بـــرق  دارد و فکـــر می کنـــد ا
کـــه  شـــود بـــه نارضایتی هـــای عمومی منجـــر می شـــود 
ــنگین  ــرای دولـــت خیلـــی سـ ــه سیاســـی اش بـ هزینـ
امـــا مـــن فکـــر می کنـــم آن نارضایتی هـــای  اســـت. 
ممکـــن  دارد.  وجـــود  هـــم  االن  عمومی همیـــن 
گـــران شـــدن  اســـت ایـــن نارضایتی هـــا درصـــورت 
ـــه هـــر  ـــرژی مقـــداری بیشـــتر شـــود، امـــا ب حامل هـــای ان
حـــال جراحـــی خونریـــزی هـــم دارد. مـــا جراحـــی بـــدون 
یـــم. بایـــد یـــک تحلیـــل بســـیار دقیـــق  خونریـــزی ندار
کار درســـت را انجـــام  هزینه ـــــ فایـــده انجـــام شـــود و 
کار را انجـــام ندهنـــد، چنـــد ســـال  دهیـــم. االن ایـــن 

کننـــد.  دیگـــر بایـــد نســـبت بـــه آن اقـــدام 
گـــر دولـــت ده ســـال قبـــل نســـبت بـــه واقعی ســـازی  ا
ــرده  کـ ــدام  ــرق اقـ ــل بـ ــرژی مثـ ــای انـ قیمـــت حامل هـ
بـــود، االن تبعـــات آن برطـــرف شـــده بـــود. دولـــت نهـــم 
و دهـــم فقـــط در جهـــت یـــک حرکـــت پوپولیســـتی 
کـــه بـــه صـــورت  از افزایـــش ســـاالنه قیمـــت بنزیـــن 
کـــرد و  عـــادی و همه پذیـــر درآمـــده بـــود، جلوگیـــری 

مـــا بـــه وضعیـــت فعلـــی دچـــار شـــدیم. 

کوچک ســـازی  گـــر دولـــت بخواهـــد نســـبت بـــه  ا
کنـــد، چگونـــه بایـــد  بدنـــه متـــورم خـــود اقـــدام 
ـــرد؟  ک ـــت  ـــان تعدیل شـــده را مدیری کارکن وضعیـــت 
وقتـــی صحبـــت از تعدیـــل نیـــروی انســـانی مـــازاد 
ــان می آیـــد، معنایـــش  ــه میـ در بخش هـــای دولتـــی بـ
کـــه امکانـــش  کـــه آن بخـــش از وظایفـــی  ایـــن اســـت 
و  شـــود  گـــذار  وا خصوصـــی  بخـــش  بـــه  هســـت، 
آن  تخصـــص  و  صاحیـــت  صاحـــب  کارکنـــان 
بخـــش هـــم بـــه بخـــش خصوصـــی منتقـــل شـــوند. 
البتـــه در ایـــن صـــورت یـــک تفـــاوت در تعـــداد نیـــروی 
کنـــون بـــه ازای  کـــه مـــا ا انســـانی ایجـــاد می شـــود؛ چرا
کار در دولـــت نزدیـــک 3 نیـــرو در اســـتخدام  هـــر نفـــر ـ 
کـــه در بخـــش خصوصـــی بـــه ازای  یـــم؛ در حالـــی  دار

کار تنهـــا یـــک نیـــرو اســـتخدام می شـــود.  هـــر نفـــر ـ 
کارکنـــان  ـــد بازنشســـتگی  ـــرای حـــل ایـــن مشـــکل بای ب
بـــر پایـــه قوانیـــن جـــاری بـــه درســـتی فعـــال شـــود. به هـــر 
ــذار  گـ ــی وا ــه بخـــش خصوصـ ــی بـ کارهایـ ــر  گـ ــال ا حـ
شـــود بخـــش خصوصـــی نیـــاز خواهـــد داشـــت تـــا 
دولـــت،  فعالیـــت  گـــذاری  وا قبـــول  بـــا  همزمـــان 
ــاز و  ــورد نیـ ــانی مـ ــروی انسـ ــری نیـ ــه بکارگیـ ــبت بـ نسـ
کنـــد و بـــه ایـــن ترتیـــب هـــراس  دارای مهـــارت اقـــدام 
کاهـــش خواهـــد یافـــت. البتـــه  از اشـــاعه بیـــکاری 
ایـــن تحـــول نیازمنـــد برنامـــه ای بلندمـــدت و تامیـــن 
کوتاه مـــدت  در  و  نیازاســـت  مـــورد  مالـــی  منابـــع 
ممکـــن نیســـت. امـــا بایـــد مترصـــد باشـــیم تـــا حتمـــا 
ــم.  کنیـ ــدام  ــم اقـ ــه مهـ ــن برنامـ ــام ایـ ــه انجـ ــبت بـ نسـ
بـــه  کار  ایـــن  یـــک برنامـــه پنج ســـاله  شـــاید ظـــرف 

خوبـــی انجـــام شـــود.▪

شرکت ها ی خصوصی حمایت دولت 
را  نمی خواهند. فقط می خواهند برای 

آن ها مزاحمت ایجاد نشود و با قوانین و 
گیر آن ها را  دستورالعمل های دست و پا

محدود نکنند. من معتقدم شرکت های 
بخش خصوصی برای در اختیار گرفتن 

بخش بزرگی از کار های خصولتی ها و 
کارآمدی کامل انجام  دولت که امروز با نا

می شود، کفایت الزم را دارند
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ــاز تحریم هـــای آمریـــکا، افزایـــش  ــا توجـــه بـــه آغـ بـ
نـــرخ تـــورم، افزایـــش نـــرخ ارز و بالتکلیفـــی میـــزان 
درآمد هـــای نفتـــی، بودجـــه امســـال بایـــد حائـــز 

گی هایـــی باشـــد؟  چـــه ویژ
کـــه آمریـــکا زیـــر برجـــام زده اســـت  درســـت اســـت 
امـــا  کـــرده اســـت،  را تحریـــم  مـــا  از ســـوی دیگـــر  و 
بـــه  را  نفت مـــان  می توانیـــم  مـــا  خوشـــبختانه 
و  بفروشـــیم  چیـــن  و  هنـــد  ماننـــد  کشـــور هایی 
منعقـــد  کشـــور ها  ایـــن  بـــا  پایاپـــای  قرارداد هـــای 
ــراد،  ــه افـ ــم نـ ــران تحریـ ــور ایـ کشـ ــه  کـ ــا  ــده و از آنجـ شـ
ـــا اشـــخاص منعقـــد  ـــروش نفـــت ب ـــن قرارداد هـــای ف ای
می شـــود و ایـــن یـــک راه بـــرای فـــرار از تحریم هاســـت 
ــا تاثیـــری بـــر درآمد هـــای  بنابرایـــن معتقـــدم تحریم هـ

نفتـــی مـــا نخواهـــد داشـــت. 

بودجه هـــای  ســـاالنه  کاهـــش  بـــه  توجـــه  بـــا 
شـــدید  کمبـــود  بـــه  نظـــر  همچنیـــن  و  عمرانـــی 
ـــادی  ـــد اقتص ـــت رش ـــت، سرنوش ـــی در دول نقدینگ
در ســـال آتـــی را چطـــور پیـــش بینـــی می کنیـــد؟
کـــه هزینه هـــای عمرانـــی  مســـئله اساســـی ایـــن اســـت 
مـــا در بخـــش صنعـــت چقـــدر اســـت هـــر چقـــدر در 
بودجـــه ســـهم هزینه هـــای عمرانـــی بیشـــتر باشـــد بهتـــر 
کار  ــروی  ــد و نیـ ــد می کنـ ــاد رشـ ــه اقتصـ کـ اســـت چرا
گـــر هزینه هـــای  کار می گیـــرد، امـــا ا بیشـــتری را بـــه 
کاهـــش داشـــته باشـــد بـــا مشـــکل مواجـــه  عمرانـــی 
کاهـــش بیابـــد  می شـــویم و وقتـــی بودجـــه عمرانـــی 
یلـــی،  گذشـــته جـــاده، شـــبکه ر یعنـــی نســـبت بـــه 
کمتـــر ســـاخته می شـــود و بـــه مراتـــب  نیـــروگاه و ... 

کمتـــر می شـــود.  تولیـــد هـــم 

رکـــود  از  گـــذر  بـــرای  تدویـــن شـــده  بودجـــه  آیـــا 
ـــا  کارگش ـــورم  ـــر ت ـــه ب ـــور و غلب کش ـــر  ـــم ب ک ـــرب حا مخ

خواهـــد بـــود؟

وقتـــی آقـــای روحانـــی مســـئولیت دولـــت را برعهـــده 
کـــرد. بانـــک  گرفـــت نـــرخ رشـــد اقتصـــادی را مثبـــت 
مرکـــزی و یـــا مرکـــز آمـــار ایـــران بایـــد پیش بینـــی خـــود را 
کنـــد  در خصـــوص نـــرخ رشـــد در ســـال آینـــده اعـــام 
کمتـــری از مالیـــات و فـــروش نفـــت  گـــر دولـــت پـــول  ا
کنـــد قطعـــا بـــا مشـــکل مواجـــه خواهـــد شـــد.  کســـب 
مـــا قبـــل از تحریم هـــا روزانـــه 2 میلیـــون و 100 هـــزار 
بشـــکه نفـــت می فروختیـــم، امـــا پـــس از تحریم هـــا 
کـــرد. تـــورم  ایـــن مقـــدار در حـــدود نصـــف کاهـــش پیـــدا 
گـــر نـــرخ رشـــد  بـــر دو حالـــت اســـت یـــک رکـــود تورمـــی ا
ـــا  اقتصـــاد منفـــی شـــود ایـــن حالـــت ایجـــاد می شـــود ی
کاهـــش  اینکـــه نـــرخ رشـــد اقتصـــاد مثبـــت بمانـــد، امـــا 
کنـــد ایـــن نـــوع تـــورم نیـــز مقـــداری رکـــودی  هـــم پیـــدا 
ـــرای  ـــد ب ـــه می توان ک ـــت  ـــی اس ـــود تورم ـــن رک ـــت و ای اس
کنـــد البتـــه بـــا درآمـــد نفـــت  جامعـــه ایجـــاد مشـــکل 
ممکـــن اســـت رکـــود تورمـــی پیـــش نیایـــد، امـــا حالـــت 
ــم و  یـ ــد خوبـــی دار ــرخ رشـ ــه نـ کـ ــی اســـت  ــر زمانـ دیگـ
درآمـــد بیشـــتری نصیـــب مـــردم می شـــود و تقاضـــا 
کاال افزایـــش می یابـــد و ایـــن باعـــث تـــورم در  بـــرای 
ــر خـــرج دولـــت پاییـــن بیایـــد و  گـ ــود. ا ــه می شـ جامعـ
کمتـــری بـــه دســـت مـــردم برســـد تـــورم در جامعـــه  پـــول 
ــر افزایـــش  ــر اثـ ــورم در حقیقـــت بـ ــود. تـ ــاد نمی شـ ایجـ

ــود. ــاد می شـ ــه ایجـ ــا در جامعـ تقاضـ

کاهـــش  بـــا  بـــرق  امســـال هـــم بودجـــه صنعـــت 
ناچیـــز  بســـیار  افزایـــش  و  عمرانـــی  بودجه هـــای 
قیمـــت بـــرق مـــدون شـــده اســـت، ایـــن مســـاله 
گذشـــته بـــرای  کـــه تابســـتان ســـال  بـــرای صنعتـــی 
تامیـــن بـــرق مـــورد نیـــاز مـــردم بـــا مشـــکل مواجـــه 

شـــد، چـــه عواقبـــی در پـــی خواهـــد داشـــت؟
کاال هـــای ضـــروری در دولـــت  از  کاال هایـــی  یـــک 
محســـوب می شـــود ماننـــد بـــرق. معتقـــدم در صورتـــی 
ـــا  ـــرق ب کاال هـــای اساســـی ماننـــد ب ـــن  ـــه در تامیـــن ای ک

کارهایـــش زده و  مشـــکل مواجـــه شـــود بایـــد از دیگـــر 
کـــه همـــه  کنـــد چرا کاال هـــای اساســـی را تامیـــن  ایـــن 
کمبـــود آن می توانـــد  چیـــز بـــا بـــرق انجـــام می شـــود و 
کشـــور داشـــته باشـــد البتـــه فکـــر  اثـــرات منفـــی بـــرای 
نمی کنـــم بـــا مشـــکلی مواجـــه شـــویم. امـــا بایـــد بدانیـــم 
کـــه بودجـــه عمرانـــی کاهـــش پیـــدا کنـــد  کـــه در صورتـــی 
ـــرای دولـــت مسئله ســـاز باشـــد، امـــا اینکـــه  ـــد ب می توان
کـــرده اســـت را مـــن نمی دانـــم،  کاهـــش پیـــدا  چقـــدر 
یـــاد باشـــد  کاهـــش بودجـــه عمرانـــی ز گـــر ایـــن  امـــا ا
ــم  کـ ــد را  ــم تولیـ ــه هـ کـ ــاز اســـت چرا ــیار مسئله سـ بسـ
کاهـــش بودجـــه  می کنـــد و هـــم ممکـــن اســـت علـــت 
ــروش نفـــت و ورود دالر  کاهـــش فـ ــی از  ــی ناشـ عمرانـ
کشـــور باشـــد و از ایـــن رو تحریم هـــا در  بـــه اقتصـــاد 

ایـــن میـــان نیـــز اثرگـــذار اســـت.

اصـــالح  ســـمت  بـــه  حرکـــت  شـــما  دیـــدگاه  از 
قیمـــت  کـــردن  واقعـــی  و  بـــرق  صنعـــت  اقتصـــاد 
بـــا چـــه موانعـــی  بـــرق در بودجه هـــای ســـاالنه 

روبروســـت؟
گـــر بتوانیـــم  یـــم ا کشـــور دار مـــا نیروگاه هـــای اتمـــی در 
کنیـــم بـــه  بـــرق را از طریـــق ایـــن نیروگاه هـــا تامیـــن 
کنـــد  کمـــک  شـــدت می توانـــد بـــه مـــا در تامیـــن بـــرق 
البتـــه بایـــد آمـــاری از اینکـــه بـــرق در ســـبد خانـــوار 
باشـــیم  داشـــته  می شـــود  مصـــرف  درصـــد  چنـــد 
کـــه بـــرای هـــر خانـــوار در قبـــض  مقـــدار هزینـــه برقـــی 
کمرشـــکن نیســـت  بـــرق محاســـبه می شـــود آنچنـــان 
ـــد مـــردم می تواننـــد آن  کمـــی افزایـــش یاب گـــر  بنابرایـــن ا
ـــت از مـــردم بخواهـــد  ـــر دول گ ـــه ا کننـــد. البت را تحمـــل 
را همراهـــی  بـــرق دولـــت  کاهـــش مصـــرف  کـــه در 
کننـــد قطعـــا ایـــن اتفـــاق خواهـــد افتـــاد و مـــردم بـــه 

ــرد.▪ کـ ــد  کمـــک خواهنـ ــه  ــن زمینـ دولـــت در ایـ

زنگ خطر کاهش 
بودجه های عمرانی 

برای صنعت برق
/ گفت وگو با مهدی تقوی؛  / عضو هیات علمی دانشگاه عالمه

ـــم  کاهـــش بودجـــه در ایـــن بخـــش بودی ـــرای افزایـــش بودجـــه در بخـــش صنعـــت و پروژه هـــای عمرانـــی وجـــود داشـــت شـــاهد  کـــه ب در بودجـــه ســـال 98 علیرغـــم انتظاراتـــی 
ـــوط  ـــرق در خط ـــن ب ـــدر رفت ـــه ه ـــاد و ب ی ـــون ز ـــا، دی ـــه نیروگاه ه ـــی ب گاز طبیع ـــه  ـــکل عرض ـــد. مش کن ـــران وارد  ـــرق ای ـــت ب ـــر صنع ـــدیدی ب ـــار های ش ـــد فش ـــش می توان کاه ـــن  و ای
کـــرده اســـت پاییـــن بـــودن قیمـــت بـــرق یکـــی از مهمتریـــن دالیـــل افزایـــش بی رویـــه مصـــرف بـــرق  گرفتـــار  کـــه صنعـــت بـــرق ایـــران را  یـــع ســـه مشـــکل مهمـــی اســـت  انتقـــال و توز
کاهـــش بودجـــه صنعـــت  کـــه صنعـــت بـــرق ایـــران بـــا آن روبـــه رو اســـت. در خصـــوص  در ایـــران اســـت و مســـلما ایـــن مشـــکل را می تـــوان مـــادر تمامـــی مشـــکالتی دانســـت 

کردیـــم. گفتگـــو  بـــرق و بودجـــه پروژه هـــای عمرانـــی ایـــن صنعـــت بـــا مهـــدی تقـــوی اقتصـــاددان و عضـــو هیـــات علمـــی دانشـــگاه عالمـــه طباطبایـــی 
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نـــرخ  افزایـــش  تـــورم،  نـــرخ  افزایـــش  امریـــکا،  تحریم هـــای  آغـــاز  بـــه  باتوجـــه 
ارز و بالتکلیفـــی میـــزان درآمد هـــای نفتـــی، بودجـــه امســـال بایـــد حائـــز چـــه 
گی هایـــی باشـــد؟ بودجـــه ســـال 98 را بـــا توجـــه بـــه محدودیت هـــای ناشـــی  ویژ
از تحریـــم و همچنیـــن نـــرخ پیش بینی شـــده بـــرای ارز و نفـــت چطـــور ارزیابـــی 

؟ می کنیـــد
ــات.  ــاوه مالیـ ــه عـ ــت بـ ــروش نفـ ــل از فـ ــد حاصـ ــدی دارد؛ درآمـ ــوال درآمـ ــت معمـ دولـ
کـــه بـــر مـــا مســـتولی  یکـــی از ایـــن درآمد هـــا متاســـفانه بـــه خاطـــر تحریم هـــای ناصوابـــی 
ـــه  ـــی ب ـــا خیل ـــه م ـــل اینک ـــه دلی ـــز ب ـــد دوم نی ـــت. درآم ـــده اس ـــه ش ـــکل مواج ـــا مش ـــده، ب ش
کرده انـــد، بـــا  کار هـــا بـــه شـــدت ریـــزش  کســـب و  مـــواد اولیـــه خارجـــی وابســـته هســـتیم و 
کســـری بودجـــه می شـــویم و جـــز  نقصـــان روبروســـت؛ بنابرایـــن مـــا در دو جهـــت دچـــار 
کنیـــم یـــا اینکـــه بدهـــی بـــه بانـــک مرکـــزی و  اینکـــه از صنـــدوق ذخیـــره ارزی اســـتفاده 
یـــم. دولـــت می توانـــد از مقـــام معظـــم رهبـــری و  ســـایر بانک هـــا را بـــاال بریـــم، راهـــی ندار
ـــا از دوران  ـــد ت کن ـــذ  ـــر ارزی اخ ـــدوق ذخای ـــتفاده از صن ـــرای اس ـــوز الزم را ب ـــس مج مجل

کنیـــم.  گـــذر  ـــم  تحری
اســـتفاده از صنـــدوق ذخایـــر ارزی در بودجـــه 98 دیـــده شـــده و حتـــی ســـهم ارز واریـــزی 
کرده انـــد. معمـــوال 32 درصـــد از فـــروش نفـــت بایـــد بـــه  کمتـــر  بـــه ایـــن صنـــدوق را 
کـــرده و بـــه 10 درصـــد  کمتـــر  کـــه بـــرای ســـال 98 آن را  صنـــدوق ذخایـــر ارزی واریـــز شـــود 
گرفته انـــد تـــا روزانـــه  کـــه در نظـــر  رســـانده اند. امـــا احتمـــاال یـــک و نیـــم میلیـــون بشـــکه ای 
فروختـــه شـــود، تحقـــق نخواهـــد یافـــت. آن هـــم بـــه خاطـــر فشـــار های خارجـــی اســـت. 
ـــه خاطـــر مســـائل  ـــروش نفـــت ب ـــه میانگیـــن ف ک ـــرد  ک ـــوان مشـــاهده  همیـــن االن هـــم می ت

کاهـــش یافتـــه اســـت.  خارجـــی 

کمبـــود  کاهـــش ســـاالنه بودجه هـــای عمرانـــی و همچنیـــن نظـــر بـــه  بـــا توجـــه بـــه 
شـــدید نقدینگـــی در دولـــت، سرنوشـــت رشـــد اقتصـــادی در ســـال آتـــی را چطـــور 

می کنیـــد؟  پیش بینـــی 
مســـلما در ســـال آینـــده رشـــد اقتصـــادی مـــا منفـــی خواهـــد بـــود. البتـــه رشـــد اقتصـــادی 
بـــه بودجه هـــای عمرانـــی بســـتگی دارد. دولـــت نمی توانـــد بودجـــه عمرانـــی را بـــاال ببـــرد؛ 

کشـــور در عیـــن ناامیـــدی منتظرنـــد تـــا  هرســـال فعـــاالن صنعـــت بـــرق 
کالبـــد ایـــن  ـــه  ـــرق واقعـــی شـــود و نفســـی ب شـــاید در الیحـــه بودجـــه قیمـــت ب
کشـــور دمیـــده شـــود. امـــا امســـال هـــم مثـــل هـــر ســـال  صنعـــت ورشکســـته 
ــیار  کاهـــش بودجه هـــای عمرانـــی و افزایـــش بسـ ــا  ــرق بـ بودجـــه صنعـــت بـ
ناچیـــز قیمـــت بـــرق مـــدون شـــده اســـت. محمدحســـین برخـــوردار، عضـــو 
گـــر درآمـــد مـــردم بـــه انـــدازه  کـــه »ا هیـــات نماینـــدگان اتـــاق ایـــران بـــر آن اســـت 
کـــه واردکننـــده  گـــر بیشـــتر از آن  کشـــور مـــا صنعتـــی بـــود و ا گـــر  کافـــی بـــود، ا
کـــه قیمـــت آب،  باشـــیم صادرکننـــده بودیـــم، ایـــن امـــکان وجـــود داشـــت 
ــه  ــا بـ ــر تحریم هـ ــه بـــه خاطـ کـ ــال اســـت  ــا ۴۰ سـ ــود؛ امـ ــرق و ... واقعـــی شـ بـ
کـــه  صـــورت سوبســـیدی زندگـــی می کنیـــم و مـــردم توانایـــی آن را ندارنـــد 
کـــه همـــه  قیمـــت واقعـــی بـــرق و آب را بپردازنـــد.« و ایـــن حقیقتـــی اســـت 
کســـی برنمی آیـــد و  کاری از دســـت  بـــر آن واقفنـــد، امـــا بـــرای اصـــالح آن 
گرهـــی  کـــه  مســـئولین هـــم بـــه نظـــر نمی رســـد حتـــی اراده آن را داشـــته باشـــند 

کشـــور بگشـــایند.  از مشـــکالت ایـــن 

/ گفت وگو با محمدحسین برخوردار؛ /  عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران

وقت واقعی کردن 
قیمت برق نیست
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ــد  ــر می رفـــت، رشـ ــی باالتـ ــه عمرانـ ــر بودجـ گـ ــا ا ــد، امـ کنـ ــاری  ــای جـ ــرف هزینه هـ ــد آن را صـ ــه بایـ کـ چرا
ـــتیم.  ـــری داش ـــادی بهت اقتص

کـــه بـــه  کاری نمی توانـــد انجـــام دهـــد؛ چرا کاهـــش هزینه هـــای جـــاری خـــود هیـــچ  کنـــون بـــرای  دولـــت ا
ـــرد؛ مگـــر  ک کاری  ـــوان  ـــد. در میان مـــدت نمی ت ـــه حقـــوق و دســـتمز دارن ـــاز ب کارکنـــان دولتـــی نی هـــر حـــال 
کنیـــم.  کار هـــا بـــه بخـــش خصوصـــی حرکـــت  گـــذاری  اینکـــه در زمـــان طوالنی تـــر بـــه مـــرور بـــه ســـمت وا

دولـــت بایـــد فقـــط ناظـــر باشـــد و دســـت از تصدی گـــری بـــردارد. 
یافـــت می کنـــد و وضعیـــت  کمتـــری در کـــم شـــده، دولـــت مالیـــات  بـــا توجـــه بـــه اینکـــه فـــروش نفتمـــان 
کارهایمـــان هـــم بدتـــر می شـــود، درنتیجـــه حتمـــا رشـــد اقتصـــادی مـــا در ســـال آینـــده منفـــی  کســـب و 

خواهـــد شـــد.
ــر همیـــن منـــوال ادامـــه یابـــد، وضعیـــت تولیدکننـــدگان هـــم بدتـــر خواهـــد شـــد؛ مگـــر  ــر وضعیـــت بـ گـ ا

اینکـــه فرجـــی شـــود و ورق بـــه نفـــع مـــا برگـــردد. 

آیـــا بـــا توجـــه بـــه بـــاال بـــودن هزینه هـــای جـــاری دولـــت و اینکـــه بخـــش عمـــده بودجـــه بـــه ایـــن 
ـــد در بهبـــود  ـــه دولـــت نمی توان کاهـــش پرســـنل و سبک ســـازی بدن ـــد،  هزینه هـــا اختصـــاص می یاب

ـــد؟ ـــذار باش ـــه اثرگ ـــودن بودج ـــا ب کارگش ـــور و  کش ـــادی  ـــت اقتص وضعی
کـــه فـــروش نفـــت مـــا خـــوب بـــود و هـــر بشـــکه  کوچک ســـازی دولـــت ســـّم اســـت. زمانـــی  در حـــال حاضـــر 
کوچک ســـازی بدنـــه دولـــت  کبکمـــان خـــروس می خوانـــد، بایـــد نســـبت بـــه  را 120 دالر می فروختیـــم و 
کـــم شـــده یـــا بعضـــا بـــه  کارخانه هـــا  کل  کـــه ظرفیـــت  کنـــون  کارکنـــان اقـــدام می کردیـــم. نـــه ا کاهـــش  و 
ــوید وضعیـــت  کنیـــد متوجـــه می شـ ــه  ــر بـــه شـــهرک های صنعتـــی مراجعـ گـ کامـــل خوابیده انـــد. ا ــور  طـ
کافـــی در اختیـــار ندارنـــد، در شـــرایط نامناســـبی  واحد هـــا چگونـــه اســـت. تجـــار هـــم بـــه دلیـــل اینکـــه ارز 
کاهـــش پرســـنل  کاهـــش یافتـــه و بنابرایـــن  کار هـــای خدماتـــی هـــم  بـــه ســـر می برنـــد. در حـــال حاضـــر 
کنـــد، بایـــد  کشـــور از ایـــن وضعیـــت نجـــات پیـــدا  گـــر می خواهیـــم  دولتـــی ســـم اســـت، امـــا در آینـــده ا

ـــد.  کنن ـــدام  کار اق ـــن  ـــه ای ـــبت ب ـــا نس حتم

کاهـــش بودجه هـــای عمرانـــی و افزایـــش بســـیار ناچیـــز قیمـــت  امســـال هـــم بودجـــه صنعـــت بـــرق بـــا 
گذشـــته بـــرای تامیـــن بـــرق  کـــه تابســـتان ســـال  بـــرق مـــدون شـــده اســـت؛ ایـــن مســـاله بـــرای صنعتـــی 

موردنیـــاز مـــردم بـــا مشـــکل مواجـــه شـــد، چـــه عواقبـــی در پـــی خواهـــد داشـــت؟
ـــن  ـــدارد و ای ـــود ن ـــور وج کش ـــره وری در  ـــد. به ـــد ش ـــر خواه ـــی بدت ـــال آت ـــرق در س ـــن ب ـــت تامی ـــا وضعی حتم
نبـــود بهـــره وری در صنعـــت بـــرق هـــم وارد شـــده اســـت. اتـــاف بـــرق مـــا باالســـت و مصـــرف بـــرق نیـــز بـــه 
ـــه  ـــط جامع ـــد متوس ـــل درآم ـــت ارزان در مقاب ـــن قیم ـــش ای ـــا افزای ـــت. ام ـــرق باالس ـــت ب ـــی قیم ـــل ارزان دلی
ـــرای  ـــاد ب ی کـــه رشـــد اقتصـــادی نامناســـب اســـت و تحمـــل پرداخـــت ز تحمل پذیـــر نیســـت؛ مخصوصـــا 

مـــردم ســـخت تر می شـــود.
در ایـــن چنـــد ســـاله اخیـــر، بـــه دلیـــل تحریم هـــا درآمـــد مـــردم بـــا هزینه هـــای آنـــان همخوانـــی نداشـــته 
ــر  گـ کافـــی نیســـت. ا ــا بـــه انـــدازه  کـــه درآمد هـ کـــرد؛ چرا ــا را واقعـــی  اســـت؛ بنابرایـــن نمی تـــوان قیمت هـ
ــور  کشـ ــا یـــک  ــر مـ گـ ــود و ا ــور صنعتـــی بـ کشـ ــا یـــک  ــور مـ کشـ ــر  گـ ــا ا ــود یـ کافـــی بـ ــدازه  ــه انـ ــردم بـ ــد مـ درآمـ
کـــه قیمـــت آب،  ـــر می رفـــت، ایـــن امـــکان وجـــود داشـــت  صادرکننـــده بودیـــم و ســـطح درآمـــد مـــردم باالت
کـــه مـــا بـــه خاطـــر تحریم هـــا بـــه صـــورت سوبســـیدی زندگـــی  بـــرق و ... واقعـــی شـــود. امـــا 40 ســـال اســـت 

می کنیـــم. 
کار شـــعار حمایـــت  کـــج بـــاال مـــی رود. مـــا در ابتـــدای  گذاشـــته شـــود، بـــه همـــان صـــورت  کـــج  کـــه  پایـــه ای 
گذاشـــت. از ســـوی  از مســـتضعفین را دادیـــم و ایـــن شـــعار و عملکردهایمـــان روی بهـــره وری مـــا تاثیـــر 
ـــاژکار  کشـــور مونت ـــا یـــک  ـــد. م ـــه ســـمت صنعتـــی ســـوق ندادن کشـــور را ب دیگـــر صنعتگـــران و مســـئولین، 
گـــر قـــرار باشـــد ایـــن وضعیـــت مونتـــاژکاری بهبـــود یابـــد، ایـــن در یـــک مـــدت برنامـــه توســـعه  هســـتیم. ا

کار امـــروز و فـــردا نیســـت.  پنج ســـاله امکانپذیـــر اســـت و 

بـــه نمایندگـــی از بخـــش خصوصـــی ایـــن صنعـــت خواســـتار  ایـــران  بـــرق  ســـندیکای صنعـــت 
کـــه در نوســـانات نـــرخ  پیش بینـــی منابعـــی بـــرای خاتمـــه یـــا ادامـــه بیـــش از 600 قـــراردادی اســـت 

ارز متوقـــف شـــده اند، آیـــا بودجـــه 98 ایـــن ظرفیـــت را خواهـــد داشـــت؟
کـــه اتمـــام ایـــن پروژه هـــا بـــرای آن هـــا  ســـندیکای صنعـــت بـــرق و فعـــاالن ایـــن حـــوزه حـــق دارنـــد؛ چرا
کمبـــود منابـــع مواجـــه اســـت؛ مگـــر  صرفـــه نـــدارد و بـــه همیـــن دلیـــل متوقـــف شـــده اند. امـــا دولـــت هـــم بـــا 
کنـــد و بتوانـــد چنیـــن ظرفیتـــی را بـــرای صنعـــت بـــرق  اینکـــه از صنـــدوق ذخایـــر ارزی اســـتفاده بیشـــتری 

کنـــد.▪ در آن ایجـــاد 

کنون برای کاهش هزینه های  دولت ا
جاری خود هیچ کاری نمی تواند 

که به هر حال کارکنان  انجام دهد؛ چرا
دولتی نیاز به حقوق و دستمز دارند. 

در میان مدت نمی توان کاری کرد؛ مگر 
اینکه در زمان طوالنی تر به مرور به سمت 

گذاری کار ها به بخش خصوصی  وا
حرکت کنیم. دولت باید فقط ناظر باشد و 

دست از تصدی گری بردارد
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ــاز تحریم هـــای آمریـــکا، افزایـــش  ــا توجـــه بـــه آغـ بـ
نـــرخ تـــورم، افزایـــش نـــرخ ارز و بالتکلیفـــی میـــزان 
درآمد هـــای نفتـــی، بودجـــه امســـال بایـــد حائـــز 

گی هایـــی باشـــد؟ چـــه ویژ
کـــه خیلـــی اهمیـــت دارد، حفـــظ  ــائلی  یکـــی از مسـ
تولیدی هـــا  گـــر  ا اســـت.  موجـــود  اشـــتغال  وضـــع 
کار  ـــا  ـــرد ت ک ـــاح  ـــد آن را اص ـــا بای ـــد، حتم ـــی دارن نقص
بـــه تعطیلـــی آن هـــا نکشـــد؛ بنابرایـــن حتمـــا در بودجـــه 

بایـــد بـــه ایـــن موضـــوع توجـــه شـــود. 
ـــد در بودجـــه  ـــه بای ک ـــر ایـــن، موضـــوع دیگـــری  عـــاوه ب
ــل  ــا حداقـ ــورم اســـت تـ ــرخ تـ ــرل نـ کنتـ ــود،  ــاظ شـ لحـ
یـــاد دســـتخوش تغییـــرات  ســـبد معیشـــت مـــردم ز

گهانـــی قیمـــت نشـــود.  جـــدی و افزایش هـــای نا
کنـــون، همـــه دولت هـــا  ـــا  از زمـــان دولـــت ســـازندگی ت
و  گفته انـــد  ســـخن  دولـــت  کوچک ســـازی  دربـــاره 
شـــعارش را داده انـــد. امـــا همـــواره دولت هـــا در حـــال 
بـــزرگ شـــدن هســـتند و ایـــن مســـاله بـــه جناح هـــای 
دلیـــل  همیـــن  بـــه  نـــدارد.  ربطـــی  هـــم  مختلـــف 
یـــم.  کـــه مـــا ســـریع از تحریـــم ضربـــه می خور اســـت 
ــا را  ــا دولتـــی اســـت، اقتصـــاد مـ ــز مـ اینکـــه همـــه چیـ
کـــرده اســـت. دولـــت از نـــان ســـنگک  ضربه پذیـــر 
ــام و ... در  ــی و برجـ ــی بین المللـ ــا دیپلماسـ ــه تـ گرفتـ
همـــه چیـــز دخالـــت می کنـــد. از ســـوی دیگـــر اقتصـــاد 
دولـــت وابســـته بـــه نفـــت اســـت و امریـــکا هـــم نفـــت 
مـــا  اقتصـــاد  کـــه  اســـت  کـــرده  نشـــانه گیری  را  مـــا 

بـــا ایـــن نشـــانه گیری بافاصلـــه بـــا چالـــش جـــدی 
می شـــود.  مواجـــه 

بـــه  توجـــــــــه  بــــــــــــا  را   98 ســــــــال  بــودجـــــــه 
همچنیـــن  و  تحریـــم  از  ناشـــی  محدودیت هـــای 
چطـــور  نفـــت  و  ارز  بـــرای  پیش بینی شـــده  نـــرخ 

می کنیـــد؟ ارزیابـــی 
ردیف هـــای درآمـــدی بودجـــه بـــه نفـــت و مالیـــات 
بودجـــه  در  نفتـــی  درآمـــد  میلیـــارد   16 برمی گـــردد. 
ــروش  ــا فـ ــر اســـت بـ ــه برابـ کـ ــد  کرده انـ 98 پیش بینـــی 
ـــه  ـــورت روزان ـــه ص ـــت ب ـــکه نف ـــون بش ـــم میلی ـــک و نی ی
براســـاس نـــرخ 54 دالر. امیـــدوارم ایـــن درآمـــد محقـــق 
کنـــون اعـــداد و ارقـــام چنیـــن چیـــزی را  شـــود، امـــا ا
بســـیار  میزانـــی  بـــه  کنـــون  ا مـــا  و  نمی دهـــد  نشـــان 

یـــم.  پایین تـــر صـــادرات نفـــت دار
دولـــت قصـــد دارد بالـــغ بـــر 14 میلیـــارد دالر را بـــه 
کاال هـــای ضـــروری مثـــل  واردات اقـــام اساســـی و 
فقـــط  و  دهـــد  اختصـــاص  غذایـــی  مـــواد  و  دارو 
گرفته انـــد  نظـــر  در  کـــه  نفتـــی  درآمـــد  یـــم  امیدوار

شـــود.  محقـــق 
کـــه بـــه مالیـــات و مالیـــات  بخـــش دیگـــر درآمـــد هـــم 
بـــر ارزش افـــزوده برمی گـــردد، بـــا افزایـــش میانگیـــن 
بـــرای  مالیـــات  ایـــن  اســـت.  مواجـــه  20 درصـــدی 
از  و  اســـت  یـــاد  ز فعلـــی  وضعیـــت  در  تولیدی هـــا 
دولـــت  پرداختی هـــای  و  هزینه هـــا  دیگـــر  ســـوی 

کشـــور رســـیده  بازهـــم زمـــان تصویـــب بودجـــه ســـنواتی 
تـــا  شـــده اند  خیـــره  مجلـــس  بـــه  چشـــم ها  همـــه  و 
ببیننـــد آیـــا راه روشـــنی بـــرای آینـــده پیـــدا می شـــود 
گرفتـــار  کشـــور دوبـــاره  کـــه  یـــا نـــه؛ آن هـــم در شـــرایطی 
کـــه  شـــده  محدودکننـــده  و  ســـخت  تحریم هـــای 
امـــکان بســـیاری از فعالیت هـــا را از فعـــاالن اقتصـــادی 
کیمیایـــی  احمـــد  اســـت.  گرفتـــه  غیراقتصـــادی  و 
اســـدی، نایـــب رئیـــس کمیســـیون تســـهیل کســـب و 
ــاد دولتـــی،  ــه اقتصـ کـ ــد اســـت  ــران معتقـ ــاق تهـ کار اتـ
کشـــور را در برابـــر تحریم هـــا ضعیف تـــر و ضربه پذیرتـــر 
ـــا  ـــد اقتصـــاد دســـتوری دولـــت ب کـــرده اســـت. او می گوی
منطـــق اقتصـــاد جهانـــی مطابقـــت نـــدارد و در نهایـــت 
ــه  ــا دیکتـ ــه مـ ــود را بـ ــق خـ ــی منطـ ــاد جهانـ ــم اقتصـ هـ
کـــرد و ناچـــار بـــه خصوصی ســـازی واقعـــی  خواهـــد 
کـــه  کیمیایـــی همچنیـــن معتقـــد اســـت  می شـــویم. 
پـــس  اســـت ســـخت ترین ســـال  ســـال 98 ممکـــن 
حـــال  رفـــاه  بـــرای  بایـــد  دولـــت  و  باشـــد  جنـــگ  از 
مـــردم از هزینه هـــای غیرضـــرور خـــود مثـــل ریخـــت و 
کـــه در ســـفر های خارجـــی یـــا همایش هـــا  پاش هایـــی 
ـــا ایـــن عضـــو  گفتگـــوی مـــا را ب دارد، بکاهـــد. در ادامـــه، 

اتـــاق تهـــران می خوانیـــد:

کار اتاق تهران / گفت وگو با احمد کیمیایی اسدی؛ /    نایب رئیس کمیسیون تسهیل کسب و 

اقتصاد دولتی، کشور را نسبت به 
تحریم ضربه پذیر کرده است
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کارکنـــان  کـــه مثـــا حقـــوق  یـــاد می شـــود؛ چرا هـــم ز
ــود  ــا وجـ ــود و بـ ــه می شـ ــد اضافـ ــم 20 درصـ ــت هـ دولـ
حقـــوق،  افزایـــش  ایـــن  می گوینـــد  کارکنـــان  ایـــن 
هزینه هـــای آنـــان را پوشـــش نمی دهـــد و البتـــه حـــق 

ینـــد.  می گو
کـــه ســـال بودجـــه ای  بـــه هـــر حـــال مشـــخص اســـت 
ســـختی را پیـــش رو خواهیـــم داشـــت. مـــن تصـــور 
می کنـــم ســـخت ترین ســـال بعـــد از جنـــگ، ســـال 
هزینه هایـــش  در  حتمـــا  بایـــد  دولـــت  باشـــد.   98
مثـــل  بپاش هایـــی  و  بریـــز  و  کنـــد  صرفه جویـــی 
کنـــد؛  کـــم  همایش هـــا و ســـفر های خارجـــی خـــود را 
ـــرار باشـــد  ـــر ق گ ـــا مشـــخص اســـت و ا ـــه درآمـــد م ک چرا
فـــروش نفـــت مـــا بـــا مشـــکل مواجـــه شـــود، چـــاره ای 
خـــود  هزینه هـــای  از  دولـــت  اینکـــه  جـــز  یـــم  ندار
ــد.  ــو بگیرنـ ــز از آن الگـ ــا نیـ ــایر بخش هـ ــا سـ ــد تـ بکاهـ
هیـــچ  دولـــت  گـــر  ا حتـــی  کـــه  شـــده  پیش بینـــی 
و آجـــر روی آجـــر نگـــذارد،  هزینـــه عمرانـــی نکنـــد 
شـــاید هزینه هـــای جـــاری اش را هـــم نتوانـــد جبـــران 
کوچـــک  کنـــد. البتـــه بـــه یکبـــاره نمی تـــوان دولـــت را 
کـــه مـــا همیشـــه در معـــرض  ـــد  ـــد بدان کـــرد. دولـــت بای
کـــرات  تحریـــم هســـتیم و بـــا یـــک بـــاد برجـــام یـــا مذا
بعـــدی نبایـــد بخوابیـــم. هـــر لحظـــه ایـــاالت متحـــده 
کشـــور  کنـــد، اقتصـــاد  کنـــد تـــا مـــا را تحریـــم  قصـــد 
ــورت  ــه صـ ــد بـ ــت بایـ ــود و دولـ ــش می شـ ــار چالـ دچـ
کنـــد  کوچـــک  ـــه خـــود را  ـــه متـــورم و فرب زیربرنایـــی بدن
نشـــان دهـــد.  بافاصلـــه عکس العمـــل  بتوانـــد  تـــا 
مناســـب  زمـــان  در  نمی توانـــد  فربـــه  دولـــت  یـــک 
کـــرده و عکس العمـــل نشـــان دهـــد.  تصمیم گیـــری 
گیری  دولـــت فربـــه و بـــزرگ همیشـــه مایـــه دســـت وپا
بنزیـــن  بـــرای  تصمیـــم  یـــک  کنـــون  ا اســـت. 
ایـــن  چقـــدر  ببینیـــد  بگیرنـــد.  می خواهنـــد 
مـــدام  می انجامـــد.  طـــول  بـــه  تصمیم گیـــری 
ـــا بخش هـــای مختلـــف اظهارنظـــر  مجلـــس، دولـــت ی
می کننـــد و نمی تواننـــد بـــه تصمیمی واحـــد برســـند. 
بـــه هـــر حـــال بایـــد ایـــن تصمیـــم اتخـــاذ شـــود و اتـــاف 
ــد داشـــت.  ــه در پـــی خواهـ ــور هزینـ کشـ ــرای  ــان بـ زمـ

ـــد  ـــد، تصـــور می کنی ـــه از دولـــت داری ک ـــا شـــناختی  ب

ـــز و  کنـــد و از بری ـــه چنیـــن مســـائلی توجـــه  دولـــت ب
بپاش هـــای خـــود بکاهـــد؟

کـــه نمی توانیـــم بگوییـــم  آنقـــدر دولـــت بـــزرگ اســـت 
کننـــد. بدنـــه  یـــک نفـــر دســـتور دهـــد و بقیـــه اجـــرا 
دولـــت بایـــد همـــراه و هماهنـــگ باشـــد تـــا هزینه هـــا 
کـــم شـــود. بـــا یـــک دســـتور وزیـــر و رییـــس جمهـــور 
از ســـفر های  ایـــن حجـــم  انجـــام نمی شـــود.  کاری 
خصولتـــی  و  دولتـــی  شـــرکت های  بـــرای  خارجـــی 
ــا برگـــزاری یـــک همایـــش و  هیـــچ ضرورتـــی نـــدارد. بـ
کل  کشـــور نیـــازی نیســـت  نمایشـــگاه در خـــارج از 
شـــرکت بـــا وزارتخانـــه و معـــاون وزیـــر و ... و ذلـــک بـــه 
کشـــور می رونـــد و ایـــن اقدامـــات جـــز هزینـــه  خـــارج از 

بـــرای بیت المـــال هیـــچ عایـــدی نـــدارد. 

بودجه هـــای  ســـاالنه  کاهـــش  بـــه  توجـــه  بـــا 
شـــدید  کمبـــود  بـــه  نظـــر  همچنیـــن  و  عمرانـــی 
ـــادی  ـــد اقتص ـــت رش ـــت، سرنوش ـــی در دول نقدینگ
می کنیـــد؟ پیش بینـــی  چطـــور  را  آتـــی  ســـال  در 
رشـــد  از  صحبـــت  جهانـــی  آمار هـــای  براســـاس 
اقتصـــادی منفـــی ســـه و نیـــم درصـــد )%3/5-( بـــرای 
ســـال 98 اســـت. هیـــچ امیـــدی بـــرای رشـــد مثبـــت 
یـــم ایـــن رشـــد هرچـــه بیشـــتر  نیســـت، امـــا امیدوار
بـــه ســـمت منفـــی  نزدیـــک صفـــر باشـــد و خیلـــی 

پاییـــن نـــرود. 
گذشـــت، اوضـــاع چنـــدان بـــد  کـــه  در اوایـــل ســـالی 
نبـــود، امـــا از 6 مـــاه دوم صـــادرات مـــا بـــه مشـــکل 
و  صنعـــت  زمینـــه  در  اقتصـــادی  رشـــد  و  برخـــورد 
و  کشـــاورزی  بخـــش  در  بـــود.  پاییـــن  صـــادرات 
بـــوده،  رشـــدی  گـــر  ا نمی کنـــم  فکـــر  هـــم  خدمـــات 

باشـــد.  بـــوده  چشـــمگیر 
یـــک حالـــت  آتـــی دوبـــاره  فکـــر می کنـــم در ســـال 
کـــه هـــم  کنیـــم؛ بـــه ایـــن معنـــا  رکـــود تورمـــی را تجربـــه 
افزایـــش قیمت هـــا را شـــاهد باشـــیم و هـــم اوضـــاع 
بـــازار باتوجـــه بـــه درآمـــد و حقـــوق پاییـــن مـــردم خـــوب 
ــد  ــاال نخواهـ ــردم بـ ــد مـ ــدرت خریـ ــه قـ کـ ــد؛ چرا نباشـ

رفـــت. 
ایـــن بودجـــه بیشـــتر بـــر ایـــن مبنـــا هدفگـــذاری شـــده 
کاال هـــای اساســـی و دارو و ســـبد غذایـــی مـــردم  کـــه 
کل درآمـــد نفـــت بـــرای  گفـــت:  را ببینـــد. می تـــوان 
ــد  ــی درآمـ ــی رود و مابقـ ــی مـ ــای اساسـ کاال هـ ــن  همیـ
ـــه حقـــوق و ... می رســـد؛ بنابرایـــن فکـــر می کنـــم  ـــز ب نی
کنـــد.  کمـــک  چیـــزی نمی مانـــد تـــا بـــه بخـــش تولیـــد 

خ ارز می گفتنـــد ذخایـــر  برخـــی بـــا فرازونشـــیب نـــر
ارزی دولـــت افـــزوده می شـــود. آیـــا ایـــن ذخایـــر 

کـــرد؟  کمکـــی بـــه بهبـــود شـــرایط نخواهـــد 
بـــر مبنـــای برآورد هـــا شـــاید مجمـــوع ذخایـــر ارزی مـــا 
نزدیـــک 10 میلیـــارد دالر باشـــد، امـــا متاســـفانه بیـــش 
از 50 درصـــد ایـــن مبلـــغ قابلیـــت نقـــل و انتقـــال نـــدارد 
ـــا مشـــکل مواجـــه می کنـــد.  و ایـــن موضـــوع دولـــت را ب
کنیـــد مـــا بـــه یونـــان یـــا ایتالیـــا نفـــت  مثـــا فـــرض 
ـــای  ـــه تحریم ه ـــه ب ـــا توج ـــور ها ب کش ـــن  ـــم و ای فروخته ای

اینکه دولت بخواهد در مورد همه چیز 
تصمیم گیری کند و یک اقتصاد دستوری 

ایجاد کند، با منطق اقتصاد جهانی 
مطابقت ندارد و درنهایت اقتصاد 

جهانی منطق خود را به اقتصاد ما 
دیکته خواهد کرد. ما راهی جز رفتن به 

سوی خصوصی سازی نداریم
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ـــی  کشـــور مـــا نقـــل و انتقـــال مال ـــا  ـــکا نمی تواننـــد ب امری
کـــه پـــول مـــا  کشـــور ها نمی گوینـــد  انجـــام دهنـــد. ایـــن 
کننـــد، امـــا  را خورده انـــد و نمی خواهنـــد پرداخـــت 
ــال  ــر حـ ــه هـ ــم. بـ ــال دهیـ ــم انتقـ ــد نمی توانیـ می گوینـ
چـــه نخواهنـــد پـــول را بـــه صـــورت نقـــد پرداخـــت 
ـــا نتواننـــد نقـــل و انتقـــال مالـــی انجـــام دهنـــد،  کننـــد ی
بـــرای مـــا فرقـــی نـــدارد و بـــرای مـــا یـــک مفهـــوم دارد و 
کـــه  کـــه مـــا دسترســـی بـــه پـــول نفتـــی  آن ایـــن اســـت 
یـــم. االن در قبـــال خریـــد نفـــت از  فروخته ایـــم ندار
کاال  بایـــد  مـــا  کشـــور های آســـیایی،  ســـوی برخـــی 
کـــه مثـــا پـــول خـــود  کنیـــم. اینگونـــه نیســـت  وارد 
کنیـــم و مثـــا از آلمـــان  یافـــت  را از هندوســـتان در
ــد  کنیـــم. خیلـــی از نقـــل و انتقـــاالت بایـ ــه وارد  قطعـ
ـــه  کشـــور ها انجـــام شـــود و نمی شـــود مثـــا ب در همـــان 
ـــول آن در  ـــا پ ـــیم و ب ـــت بفروش ـــن نف ـــل چی ـــوری مث کش

کنیـــم.  کشـــوری دیگـــر خریـــد 
بســـته شـــدن ســـوییفت بـــه روی بانک هـــای ایـــران، 
ــن نوبـــت  ــت و ایـ ــرده اسـ کـ ــار  ــل دچـ ــه معضـ ــا را بـ مـ
متاســـفانه تحریم هـــا، تحریم هـــای ســـفتی هســـتند. 
فکـــر می کنـــم تحریم هـــای قبلـــی یک دهـــم اثـــرات 
خیلـــی  بایـــد  و  نداشـــتند  را  فعلـــی  تحریم هـــای 
کنیـــم. تصـــور می کنـــم  مراقـــب باشـــیم و دقیـــق عمـــل 
ـــر  گ کنـــد عمـــل می کنـــد و ا ایـــن دولـــت مقـــداری هـــم 
در تصمیم گیری هـــا ســـریع نبـــوده و پابـــه کار نباشـــد، 

ــویم. ــر شـ ــتر ضربه پذیـ ــاید بیشـ شـ
ــه  ــه آب زد و همـ ــذار بـ ــوان بی گـ ــه نمی تـ ــن اینکـ ضمـ
کـــرد. بایـــد  تیر هـــا را در همـــان ســـال اول شـــلیک 
کـــرد. ممکـــن اســـت تحریم هـــا  ــر  ــم فکـ ــده هـ بـــه آینـ
تـــداوم  متمـــادی  ســـال های  و  باشـــند  ادامـــه دار 
جنـــگ  یـــک  ایـــن  حـــال  هـــر  بـــه  باشـــند.  داشـــته 
کـــه ذخایـــر ارزی مـــا حکـــم تیـــر  اقتصـــادی اســـت 
کـــه نبایـــد در وهلـــه اول آن هـــا را  و تفنـــگ را دارنـــد 
ــه  ــا لحظـ ــا را تـ ــم آن هـ کنیـ ــاش  ــد تـ ــرد. بایـ کـ ــه  هزینـ

کنیـــم. آخـــر حفـــظ 
ـــد  کنـــد و بتوان ـــه دقـــت سیاســـتگذاری  ـــد ب دولـــت بای
کار هـــای  کنـــد.  از ذخایـــر خـــود درســـت اســـتفاده 
غیرکارشناســـی و دســـتورالعمل هایی مثـــل ارز چهـــار 
هـــزار و 200 تومانـــی نتیجـــه ای جـــز تباهـــی و ایجـــاد 
گـــروه خـــاص چیـــز دیگـــری  ـــرای یـــک  رانـــت و فســـاد ب

بـــه ارمغـــان نخواهـــد آورد. 

کاهـــش  بـــا  بـــرق  امســـال هـــم بودجـــه صنعـــت 
ناچیـــز  بســـیار  افزایـــش  و  عمرانـــی  بودجه هـــای 
قیمـــت بـــرق مـــدون شـــده اســـت. ایـــن مســـاله 
گذشـــته بـــرای  کـــه تابســـتان ســـال  بـــرای صنعتـــی 
تامیـــن بـــرق مـــورد نیـــاز مـــردم بـــا مشـــکل مواجـــه 

شـــد، چـــه عواقبـــی در پـــی خواهـــد داشـــت؟
یارانـــه  دارای  انـــرژی  حامل هـــای  و  بـــرق  قیمـــت 
ـــه همـــه اعطـــا می کنـــد.  کـــه دولـــت ب پنهانـــی هســـتند 
یـــا  بـــرق  گـــر  ا کـــه  اســـت  ایـــن  دولـــت  اســـتدالل 
گـــران شـــود، اثـــرات خـــود را ســـریعا  ســـوخت بخواهـــد 
ـــه  ـــورم را ب گذاشـــته و ت کاال هـــا و خدمـــات  در قیمـــت 

افزایـــش می دهـــد.  شـــدت 

کـــه قیمـــت بـــرق واقعـــی نیســـت  دولـــت می دانـــد 
و باالتـــر از ایـــن اســـت، امـــا بـــه دلیـــل یـــک ســـری 
گـــران  محدودیت هـــا و تبعـــات اجتماعـــی ناشـــی از 
ـــه  ـــت. ب ـــرده اس ک ـــاذ  ـــت را اتخ ـــن سیاس ـــدن آن، ای ش
عقیـــده مـــن صنعـــت بـــرق هـــم مثـــل ســـایر صنایـــع 
پیـــش رو خواهـــد  را  در ســـال 98 دورانـــی ســـخت 
کار عمرانـــی آنچنانـــی  داشـــت. بعیـــد می دانـــم بتـــوان 

در صنعـــت بـــرق انجـــام داد. 
کـــه  پیشـــنهاد مـــن بـــرای صنعـــت بـــرق ایـــن اســـت 
درراســـتای توســـعه پنل هـــای خورشـــیدی و انـــرژی 
داخلـــی  و  خارجـــی  ســـرمایه های  از  تجدیدپذیـــر 
خصوصـــا  و  کشـــور ها  از  خیلـــی  کنیـــم.  اســـتفاده 
کشـــور های آفتابگیـــری مثـــل مـــا در ایـــن بخـــش در 
کشـــور  حـــال ســـرمایه گذاری هســـتند. صنعـــت بـــرق 

ــرد.  ــره ببـ ــکان بهـ ــن امـ ــد از ایـ ــز می توانـ ــا نیـ مـ
دولـــت  بـــه  را  تولیدشـــده  ک  پـــا انـــرژی  می تـــوان 
کـــه بـــرق را  کـــرده  کـــه دولـــت اعـــام  فروخـــت؛ چرا
از  و  کـــرد  کار هـــا فکـــر  ایـــن  بـــه  می خـــرد. می تـــوان 
نـــو  انرژی هـــای  زمینـــه  در  کشـــور ها  ســـایر  تجربـــه 

کـــرد.  اســـتفاده 

اصـــالح  ســـمت  بـــه  حرکـــت  شـــما  دیـــدگاه  از 
قیمـــت  کـــردن  واقعـــی  و  بـــرق  صنعـــت  اقتصـــاد 
بـــا چـــه موانعـــی  بـــرق در بودجه هـــای ســـاالنه 

روبروســـت؟
ــد  ــا آن درگیرنـ ــردم بـ ــه مـ ــه همـ کـ ــزی اســـت  ــرق چیـ بـ
کشـــور مـــا دســـت دولـــت و  کـــه بـــرق در  و از آنجـــا 
کمیـــت اســـت، دولـــت بـــرای اینکـــه بدنـــام نشـــود،  حا

کـــردن آن اقـــدام نمی کنـــد.  نســـبت بـــه واقعـــی 
کـــه تکلیفـــش مشـــخص  االن بنزیـــن مدت هاســـت 
امـــا  نیفتـــاده،  اتفاقـــی  هیـــچ  هنـــوز  نمی شـــود. 
اعتراضـــات مـــردم شـــروع شـــده اســـت؛ ایـــن در حالـــی 
ــای  ــا قیمت هـ ــا بـ ــوخت اصـ ــت سـ ــه قیمـ کـ ــت  اسـ
آب  لیتـــر  یـــک  اآلن  و  نـــدارد  همخوانـــی  جهانـــی 
معدنـــی هـــزار و 500 تومـــان اســـت و بنزیـــن لیتـــری 
کمتـــر اســـت؛ بنابرایـــن قیمـــت  هـــزار تومانـــی از آن 
فعلـــی بنزیـــن هیـــچ توجیهـــی نـــدارد، امـــا دولـــت 
بـــرای جلوگیـــری از ناراحتـــی مـــردم و اثـــرات فزاینـــده 
نســـبت  خدمـــات  و  کاال هـــا  نـــرخ  روی  تورمـــی آن 
بـــه افزایـــش آن اقـــدام نکـــرده و بـــه آن یارانـــه پنهـــان 
کجـــا بتوانـــد ایـــن  می دهـــد. معلـــوم نیســـت دولـــت تـــا 
ـــی  ـــن بیت المال ـــال ای ـــر ح ـــه ه ـــد و ب ـــه ده ـــد را ادام رون
کـــه فعـــا بـــه ایـــن ترتیـــب اســـتفاده می شـــود.  اســـت 
کنیـــم،  مـــا بـــه جـــای اینکـــه اقتصـــاد آزاد را ایجـــاد 
بودیـــم.  اقتصـــاد  کـــردن  دولتـــی  دنبـــال  ابتـــدا  از 
کـــه بـــر مبنـــای خصوصی ســـازی  شـــعار هایی هـــم 
هســـتند، فقـــط حـــرف هســـتند و مـــن هیـــچ دولتـــی 
خصوصی ســـازی  واقعـــا  بخواهـــد  کـــه  ندیـــده ام 
انجـــام دهـــد. خصوصی ســـازی واقعـــی هیـــچ گاه در 
هیـــچ دولتـــی، چـــه اصولگـــرا و چـــه اصاح طلـــب 
انجـــام نشـــده اســـت. دولـــت ایـــن موضوعـــات را 
گـــر  الزمـــه قـــدرت خـــود می دانـــد و فکـــر می کنـــد ا
کنـــد،  گـــذار  بـــرق، پاالیشـــگاه، پتروشـــیمی یا ... را وا

کـــه بایـــد  کاســـته می شـــود؛ درحالـــی  از قـــدرت آن 
کنـــد  گـــذار  ایـــن حوزه هـــا را بـــه بخـــش خصوصـــی وا
کنـــد. اینکـــه دولـــت بخواهـــد در  و خـــود، نظـــارت 
ـــاد  ـــک اقتص ـــد و ی کن ـــری  ـــز تصمیم گی ـــه چی ـــورد هم م
کنـــد، بـــا منطـــق اقتصـــاد جهانـــی  دســـتوری ایجـــاد 
مطابقـــت نـــدارد و درنهایـــت اقتصـــاد جهانـــی منطـــق 
کـــرد. مـــا راهـــی  خـــود را بـــه اقتصـــاد مـــا دیکتـــه خواهـــد 

یـــم.  جـــز رفتـــن بـــه ســـوی خصوصی ســـازی ندار
فـــوالد،  مثـــل  شـــرکت هایی  دولتـــی  مدیـــران 
گـــذاری  آلومینیـــوم، پتروشـــیمی و ... نیـــز حاضـــر بـــه وا
ـــرای خـــود  ـــه بخـــش خصوصـــی نیســـتند و هرکـــس ب ب
ــا دیـــدم  ــرد. مـــن در یکـــی از دولت هـ تصمیـــم می گیـ
وزیـــر  یـــک  بـــه  جلســـه ای  در  جمهـــور  رییـــس  کـــه 
کنـــد و وزیـــر لبخنـــدی  گـــذار  گفـــت: بخشـــی را وا

کـــه نشـــان از خودرایـــی او  تحویـــل رییـــس جمهـــور داد 
داشـــت. هـــر وزارتخانـــه بـــرای خـــود یـــک امپراطـــوری 
ــر  ــک چتـ کـــه همـــه زیـــر یـ اســـت و اینگونـــه نیســـت 
ـــوع تصمیم گیـــری  کننـــد. ایـــن ن واحـــد تصمیم گیـــری 

ــت.  ــرار داده اسـ ــر قـ ــت تاثیـ ــا را تحـ ــاد مـ اقتصـ

نمایندگـــی  بـــه  ایـــران  بـــرق  صنعـــت  ســـندیکای 
خواســـتار  صنعـــت  ایـــن  خصوصـــی  بخـــش  از 
ـــا ادامـــه بیـــش  ـــرای خاتمـــه ی پیش بینـــی منابعـــی ب
ایـــن نوســـانات  کـــه در  از 600 قـــراردادی اســـت 
ــن  ــه 98 ایـ ــا بودجـ ــده اند. آیـ ــرخ ارز متوقـــف شـ نـ

ظرفیـــت را خواهـــد داشـــت؟
فکـــر نمی کنـــم بـــرای ایـــن 600 قـــرارداد یـــک ردیـــف 
کنـــون  کـــه ا بودجـــه ای جـــدا آورده شـــود؛ باالخـــص 
بودجـــه بـــه مجلـــس ارائـــه شـــده و در حـــال بـــاال و 
گـــر می خواســـتند  کـــردن ردیف هـــا هســـتند. ا پاییـــن 
کننـــد، بایـــد قبـــل از اینکـــه الیحـــه بودجـــه  چنیـــن 
ـــا توجـــه  ـــد. امـــا ب ـــم مجلـــس شـــود اقـــدام می کردن تقدی
کـــه فکـــر و ذکـــر دولـــت و مجلـــس  بـــه وضعیـــت فعلـــی 
پیرامـــون فـــروش نفـــت و واردات اقـــام اساســـی بـــه 
گـــر زودتـــر هـــم اقـــدام می کردنـــد فکـــر  کشـــور اســـت، ا
ایـــن  البتـــه  می بردنـــد.  پیـــش  از  کاری  نمی کنـــم 
کنـــون مســـئوالن  مســـاله بســـیار مهـــم اســـت، امـــا ا
بایـــد بـــه فکـــر اهـــّم مســـائل باشـــند. در حـــال حاضـــر 
معیشـــت مـــردم بـــرای همـــه مهم تـــر اســـت و امیـــدوارم 

کنـــد.▪ دولـــت بتوانـــد در ایـــن زمینـــه موفـــق عمـــل 

چاره ای نداریم جز اینکه دولت از 
هزینه های خود بکاهد تا سایر بخش ها 

نیز از آن الگو بگیرند. 
گر دولت  پیش بینی شده که حتی ا

هیچ هزینه عمرانی نکند و آجر روی آجر 
نگذارد، شاید هزینه های جاری اش را 

هم نتواند جبران کند



48
پرونده

زمستان  97 117

بـــا توجـــه بـــه آغـــاز تحریم هـــای امریـــکا، افزایـــش 
نـــرخ تـــورم، افزایـــش نـــرخ ارز و بالتکلیفـــی میـــزان 
درآمد هـــای نفتـــی، بودجـــه ســـال 98 بایـــد حائـــز 

باشـــد؟  گی هایـــی  ویژ چـــه 
بـــا توجـــه بـــه وابســـتگی بـــه بخشـــی قابـــل ماحظـــه 
و  نفتـــی  درآمد هـــای  بـــه  کشـــور  درآمد هـــای  از 
کـــه می توانـــد  کشـــورمان  تحریم هـــای ظالمانـــه علیـــه 
ایجـــاد  درآمـــدی  منابـــع  ایـــن  در  محدودیت هایـــی 
کنـــد، بودجـــه ســـال 98 بایســـتی بـــا شـــفافیت بیشـــتر 
کشـــور  ضمـــن حمایـــت از بخش هـــای مولـــد و تولیـــدی 
بـــرای اشـــتغال پایـــدار، موجبـــات حمایـــت از معیشـــت 

کنـــد.  مـــردم و دارو و ســـامت را فراهـــم 
محقق کننـــده  طـــرف  یـــک  از  بایســـتی  بودجـــه 
برنامـــه  در  تعیین شـــده  اهـــداف  از  یک پنجـــم 
جهـــت  بـــه  دیگـــر  طـــرف  از  و  باشـــد  توســـعه  ششـــم 
محدودیت هـــای ناشـــی از تحریم هـــای نفتـــی علیـــه 
کشـــورمان نیازمنـــد مشـــوق ها و ظرفیت هایـــی بـــرای 
اســـت.  کشـــور  غیرنفتـــی  صـــادرات  بیشـــتر  توســـعه 
همچنیـــن بازنگـــری در یارانه هـــای نقـــدی پرداختـــی 
بـــه دهک هـــای برخـــوردار جامعـــه و هدایـــت منابـــع آن 
کشـــور  بـــه ســـمت بخش هـــای تولیـــدی و مولـــد اقتصـــاد 
بـــرای حفـــظ و توســـعه اشـــتغال پایـــدار از اقدامـــات الزم 

در بودجـــه ســـال 98 اســـت. 
لحـــاظ  بودجـــه  در  بایـــد  کـــه  موضوعاتـــی  دیگـــر  از 
گـــذاری طرح هـــای  کـــردن و تســـهیل وا شـــود، فراهـــم 
کاهـــش  و  خصوصـــی  بخـــش  بـــه  نیمه تمـــام 
معافیت هـــای مالیاتـــی و توســـعه پایه هـــای مالیاتـــی 
ـــه جـــای  ـــی ب ـــه بیشـــتر فشـــار مالیات ک ـــه نحـــوی  اســـت؛ ب
بخش هـــای  بـــر  اقتصـــادی  شـــفاف  بخش هـــای 

باشـــد.  غیرشـــفاف  و  یـــک  تار

کاهـــش ســـاالنه بودجه هـــای عمرانـــی  ـــه  ـــا توجـــه ب ب
کمبـــود شـــدید نقدینگـــی در  و همچنیـــن نظـــر بـــه 
دولـــت، سرنوشـــت رشـــد اقتصـــادی در ســـال آتـــی را 

چطـــور پیش بینـــی می کنیـــد؟ 
کشـــورمان و  بـــا توجـــه بـــه تحریم هـــای امریـــکا علیـــه 
زمینـــه  ایـــن  در  مختلـــف  محدودیت هـــای  ایجـــاد 
عمرانـــی  بودجه هـــای  تخصیـــص  ســـهم  کاهـــش  و 
کشـــور، قطعـــا در ســـال آینـــده  نســـبت بـــه بودجـــه جـــاری 
کشـــور را نســـبت بـــه آنچـــه  کاهـــش رشـــد اقتصـــادی 
در برنامـــه ششـــم توســـعه دیـــده شـــده اســـت، شـــاهد 

خواهیـــم بـــود. 

گـــذر از رکـــود مخـــرب  ـــرای  ـــا بودجـــه تدوین شـــده ب آی
کارگشـــا خواهـــد  کشـــور و غلبـــه بـــر تـــورم  کـــم بـــر  حا

ـــود؟ ب
بـــه  کشـــور  بـــه اختصـــاص بیشـــتر بودجـــه  بـــا توجـــه 
هزینه هـــای جـــاری، جهـــش نـــرخ ارز در ســـال جـــاری 
ـــرای حفـــظ ســـطح فعلـــی  ـــه نقدینگـــی بیشـــتر ب ـــاز ب و نی
فعالیـــت بنگاه هـــا، بـــه نظـــر می رســـد بودجـــه ســـال 
گـــذر از  آتـــی نقـــش قابـــل ماحظـــه ای در غلبـــه بـــر تـــورم و 

رکـــود نداشـــته باشـــد. 

کاهـــش  بـــا  بـــرق  صنعـــت  بودجـــه  هـــم  امســـال 
ناچیـــز  بســـیار  افزایـــش  و  عمرانـــی  بودجه هـــای 
قیمـــت بـــرق مـــدون شـــده اســـت. ایـــن مســـاله بـــرای 
گذشـــته بـــرای تامیـــن  کـــه تابســـتان ســـال  صنعتـــی 
بـــرق مـــورد نیـــاز مـــردم بـــا مشـــکل مواجـــه شـــد، چـــه 

عواقبـــی در پـــی خواهـــد داشـــت؟
بـــه طـــور طبیعـــی عـــدم ســـرمایه گذاری و توســـعه در 
ایـــن حـــوزه از یـــک ســـو و واقعـــی نســـاختن قیمـــت بـــرق، 
منجـــر بـــه هدررفـــت بیشـــتر منابـــع در ایـــن زمینـــه از 
کـــه نتیجتـــا افزایـــش روزافـــزون  ســـوی دیگـــر شـــده اســـت 
مصـــرف بـــرق و ایجـــاد مشـــکات متعـــدد در زمینـــه 
تامیـــن بـــرق بـــرای مصـــارف صنعتـــی و خانگـــی را بـــه 

دنبـــال خواهـــد داشـــت. 

ـــه ســـمت اصـــالح اقتصـــاد  از دیـــدگاه شـــما حرکـــت ب
در  بـــرق  قیمـــت  کـــردن  واقعـــی  و  بـــرق  صنعـــت 
ـــا چـــه موانعـــی روبه روســـت؟ بودجه هـــای ســـاالنه ب

کـــه در قالـــب انـــرژی پرداخـــت  کشـــور مـــا یارانـــه  در 
ــیار باالیـــی اســـت. در ایـــن  ــام بسـ ــود، دارای ارقـ می شـ
ــن،  ــد و قیمـــت پاییـ ــاالی تولیـ ــه بـ ــا هزینـ ــرق بـ ــان بـ میـ
ــراد  ــترکان و افـ ــار مشـ ــه در اختیـ ــکلی غیرعادالنـ ــه شـ بـ
از  برخـــورداری  در  عدالـــت  و  می گیـــرد  قـــرار  جامعـــه 
یارانـــه بـــرق برقـــرار نیســـت. مهم تریـــن علـــت در عـــدم 
کـــردن قیمـــت بـــرق، فاصلـــه نگرفتـــن  اصـــاح و واقعـــی 
کـــه حـــود دالیـــل متعـــددی از  از نظـــام یارانـــه ای اســـت 
قبیـــل: مســـائل اجتماعـــی، سیاســـی، اقتصـــادی و ... 
دارد. البتـــه ایـــن موضـــوع تنهـــا مختـــص حـــوزه بـــرق 

نیســـت.▪

بودجه 98؛ 
بی اثر بر تورم و رکود

/ گفت وگو با عباس آرگون؛ /  نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران

کشـــور های توســـعه یافته قیمـــت   می گوینـــد در 
گاز، ســـوخت و ... واقعـــی اســـت و  آب، بـــرق، 
کشـــور  کـــه در  خیلـــی بیشـــتر از آن چیـــزی اســـت 
کشـــور های  مـــا تعییـــن می شـــود. می گوینـــد در 
فـــروش  محـــل  از  شـــهرداری ها  توســـعه یافته 
ـــع  کـــم درآمـــد کســـب نمی کننـــد و یکـــی از مناب ترا
کـــه در  اســـت  آن هـــا عوارضـــی  مهـــم درآمـــدی 
زمینه هـــای مختلـــف از مـــردم اخـــذ می کننـــد. 
مـــردم  توســـعه یافته  کشـــور های  در  می گوینـــد 
بـــه  و  می کننـــد  رعایـــت  را  کپی رایـــت  قانـــون 
مختلـــف  نرم افزار هـــای  کـــردن  هـــک  جـــای 
کامپیوتـــری آن هـــا را خریـــداری می کننـــد. عـــده 
ــر  ــوارد دیگـ ــوارد و مـ ــن مـ ــه ایـ کـ ــد  ــادی معتقدنـ یـ ز
کشـــور مـــا هـــم بایـــد اصـــالح شـــود تـــا بســـیاری  در 
ـــت  ـــن اس ـــاله ای ـــا مس ـــود. ام ـــل ش ـــکالت ح از مش
کشـــور ها درآمـــد مـــردم متناســـب بـــا  کـــه در آن 
کشـــور ها صنعـــت،  ایـــن هزینه هاســـت. در آن 
گردشـــگری یـــا راه هـــای دیگـــر درآمـــدی توســـعه 
یافتـــه و دخـــل مـــردم بـــا خـــرج آن هـــا می خوانـــد. 
کشـــور مـــا از چنیـــن نعمت هایـــی بی بهـــره اســـت 
گـــرو  و بـــه همیـــن دلیـــل مـــردم همـــواره هشتشـــان 
نهشـــان اســـت و ایـــن مشـــکالت حـــل نمی شـــود؛ 
مگـــر اینکـــه مســـئوالن تصمیـــم بگیرنـــد تکانـــی 
بـــه خـــود بدهنـــد و خـــارج از شـــعار، عـــزم واقعـــی 
ـــرای اصـــالح زیرســـاختی و بنیادیـــن امـــور  کننـــد ب
بـــا عبـــاس  از ســـتبران  ایـــن شـــماره  کشـــور. در 
آرگـــون، نایـــب رئیـــس دوم کمیســـیون بـــازار پـــول 
ـــا  ـــته ایم ت ـــو نشس گفتگ ـــه  ـــران ب ـــاق ته ـــرمایه ات و س
کـــه مهم تریـــن  یـــم  بـــه بررســـی بودجـــه ای بپرداز
گـــر قـــرار باشـــد  کشـــور اســـت و ا برنامـــه ســـاالنه 
اتفـــاق مثبتـــی رخ دهـــد، نطفـــه اش در ایـــن قانـــون 

بســـته خواهـــد شـــد. 
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بخشنامه ای که 
در مسیر آبادی نیست

ــال  ــی سـ ــای ابتدایـ ــرخ ارز از ماه هـ ــانات نـ ــاز نوسـ آغـ
96، اولیـــن زنـــگ هشـــدار بـــرای اقتصـــاد ایـــران بـــود. 
کمتـــر  هـــر چنـــد بـــه جـــز فعـــاالن بخـــش خصوصـــی، 
گرفـــت. شـــیب انـــدک  کســـی ایـــن هشـــدار را جـــدی 
تـــا ماه هـــای میانـــی ســـال 96  افزایـــش قیمـــت ارز 
همچنـــان ادامـــه داشـــت، امـــا در ماه هـــای پایانـــی 
گرفـــت و در اوایـــل  ایـــن ســـال، رشـــد نـــرخ ارز ســـرعت 

ســـال 97 بـــه اوج خـــود رســـید. 
کشـــور،  ایـــن روال در متـــن بی نظمی هـــای اقتصـــادی 
فســـاد، جـــاری شـــدن ســـیل وار نقدینگی هـــای مـــردم 
بـــه  خانگـــی،  ارز هـــای  انباشـــت  و  ارز  ســـمت  بـــه 
ایجـــاد بلبشـــویی عجیـــب در اقتصـــاد ایـــران منجـــر 
ــار از  ــام اقشـ ــا تمـ ــه تقریبـ کـ ـــی  ــوی مخرب ــد. هیاهـ شـ
ــرر  ــر در آن متضـ ــر و تاجـ ــا صنعتگـ ــد تـ کارمنـ ــر و  کارگـ

شـــده انـــد. 
ــد  ــوارد بایـ ــایر مـ ــان بیـــش از سـ ــن میـ ــه در ایـ ــا آنچـ امـ
برخـــی  در  و  تضعیـــف  گیـــرد،  قـــرار  توجـــه  مـــورد 
کـــه عمـــا  مـــوارد نابـــودی زیرســـاخت هایی اســـت 
محســـوب  کشـــور  کان  اقتصـــاد  بنیان هـــای 
گهانـــی نـــرخ ارز، شـــاید بـــرای  می شـــوند. افزایـــش نا
کـــه میـــزان ارزبـــری صنایـــع  بـــار نشـــان داد  اولیـــن 
صنعـــت  ماننـــد  کـــه  گروهـــی  ویـــژه  بـــه  مختلـــف 
کشـــور محســـوب  بـــرق داعیـــه دار خودکفایـــی در 
می شـــوند، تـــا چـــه حـــد چشـــمگیر و قابـــل توجـــه 

اســـت. 
و  کاال  شـــده  تمـــام  قیمـــت  در  ارز  ســـهم  افزایـــش 
خدمـــات بـــه انـــدازه ای در مناســـبات و معامـــات 
کـــه در وانفســـای رکـــود  صنعـــت بـــرق اثرگـــذار اســـت 
گســـترده ای از  کمبـــود نقدینگـــی، مـــوج جدیـــد و  و 
کـــرد.  نگرانی هـــا بـــرای فعـــاالن ایـــن صنعـــت ایجـــاد 
کـــه صنعـــت  کـــرد  نبایـــد ایـــن مســـاله را فرامـــوش 
ـــرخ ارز، بیـــش  کننـــده ن ـــرق پیـــش از ســـونامی ویـــران  ب
ریشـــتری  زلزلـــه چنـــد  از  را  متوقـــف  قـــرارداد  از 100 
ــون  کنـ ــود. ا ــرده بـ ــه ارث بـ ــال 91 بـ ــت دالر در سـ قیمـ
در ماه هـــای پایانـــی ســـال 97 نـــه تنهـــا مشـــکل ایـــن 
قرارداد هـــا حـــل نشـــده بلکـــه بیـــش از 600 قـــرارداد 

دیگـــر هـــم بـــه همیـــن عارضـــه مبتـــا شـــده اند. 
بـــرای  مرکـــزی  بانـــک  ارز،  نـــرخ  افزایـــش  طـــول  در 
ــا بـــه افزایـــش روانـــی  کـــه تـــا مدت هـ مدیریـــت آنچـــه 
از 50 بخشـــنامه  بیـــش  تعبیـــر می شـــد،  و حبـــاب 

کـــرد. امـــا در نهایـــت ســـازمان برنامـــه و بودجـــه  ابـــاغ 
ـــرخ ارز در  ـــرای جبـــران خســـارات ناشـــی از افزایـــش ن ب
کشـــور  کـــه بـــر اســـاس بودجـــه عمومـــی  پروژه هایـــی 

کـــرد.  تعریـــف شـــده بودنـــد، بخشـــنامه ای ابـــاغ 
و  پرتعـــداد  جلســـاتی  طـــی  کـــه  بخشـــنامه  ایـــن 
مشـــارکت  بـــا  و  هماهنگـــی  شـــورای  در  متنـــاوب 
جـــدی و اثرگـــذار تشـــکل های حرفـــه ای و مهندســـی 
بـــه ویـــژه ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران تدویـــن 
ـــی  ـــتگاه های اجرای ـــاغ و دس ـــاه اب ـــر م ـــر مه ـــد، اواخ ش
اولیـــن  ســـندیکا  شـــدند.  آن  اجـــرای  بـــه  موظـــف 
کـــه پـــس از ابـــاغ بخشـــنامه نســـبت بـــه  نهـــادی بـــود 
تغییـــرات ایجـــاد شـــده در ویرایـــش نهایـــی و ابـــاغ 
کـــرد و آن را در جبـــران خســـارات  شـــده آن اعتـــراض 
وارده بـــه شـــرکت های فعـــال صنعـــت بـــرق بســـیار 

ــرد.  کـ ــام  ــر اعـ ــم تاثیـ کـ
یـــع  از ســـوی دیگـــر عـــدم پوشـــش قرارداد هـــای توز
توســـط ایـــن بخشـــنامه، بـــه دلیـــل تامیـــن اعتبـــارات 
شـــرکت های  داخلـــی  بودجه هـــای  محـــل  از  آن 
یـــع و همچنیـــن عـــدم جبـــران خســـارات وارده  توز
از  دیگـــری  بخـــش  هـــم  مشـــاور  شـــرکت های  بـــه 
ایـــن  قلـــب  در  کـــه  اســـت  جـــدی  چالش هـــای 
گرچـــه  ا اســـت.  نشـــده  داده  پوشـــش  بخشـــنامه 
کنـــار ســـندیکا  شـــرکت توانیـــر در حـــال حاضـــر در 
بـــرای  مســـتقلی  بخشـــنامه  می کنـــد  تـــاش 
امـــا متاســـفانه  کنـــد،  یـــع تدویـــن  توز شـــرکت های 
ایـــن مهـــم تـــا زمـــان تدویـــن ایـــن نگاشـــت هنـــوز هـــم 

اســـت.  مانـــده  باقـــی  بی نتیجـــه 
کـــه در مـــورد بخشـــنامه جبرانـــی نـــرخ  نکتـــه دیگـــری 
کـــه دولـــت  گیـــرد ایـــن اســـت  ارز بایـــد مـــد نظـــر قـــرار 
ـــع  ـــان مناب ـــارد توم ـــزار میلی ـــنامه ده ه ـــن بخش ـــرای ای ب
کـــه  گرفتـــه اســـت. ســـوال ایـــن اســـت  مالـــی در نظـــر 
منطـــق پیـــش بینـــی ایـــن رقـــم بـــرای بخشـــنامه ای 
در  را  اجرایـــی  دســـتگاه های  تمـــام  تقریبـــا  کـــه 
کـــه از منابـــع  برمی گیـــرد، چیســـت؟ آیـــا پروژه هایـــی 
گذشـــته تعریـــف  عمومـــی دولـــت در طـــول یـــک ســـال 
و آغـــاز شـــده انـــد، از محـــل افزایـــش چنـــد برابـــری نـــرخ 
ـــد؟  ـــارد تومـــان متضـــرر شـــده ان ارز تنهـــا ده هـــزار میلی
در  گرفتـــه  صـــورت  بررســـی های  اســـاس  بـــر 
ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران، در حـــال حاضـــر 
متوقـــف  پروژه هـــای  ازســـرگیری  و  انـــدازی  راه 

صنعـــت بـــرق بـــه رقمـــی بالـــغ بـــر 9 هـــزار میلیـــارد 
ـــرای  تومـــان اعتبـــار نیـــاز دارد. عـــدم توانایـــی دولـــت ب
تامیـــن ایـــن میـــزان نقدینگـــی، بـــه ایـــن معناســـت 
کـــه بـــه یـــک اراده جمعـــی بـــرای اتمـــام قرارداد هـــای 
یـــم. امـــا در عمـــل بـــا دســـتگاه های  متوقـــف نیـــاز دار
کـــه بـــدون توجـــه بـــه شـــرایط  اجرایـــی مواجـــه هســـتیم، 
کـــم بـــر صنعـــت، شـــرکت ها را تهدیـــد بـــه  بغرنـــج حا
ــان  ــه هایشـ ــت نامـ ــط ضمانـ ــا و ضبـ ــخ قرارداد هـ فسـ
کـــه دســـتگاه های نظارتـــی  می کننـــد و وزارتخانـــه ای 
قرارداد هـــای  نـــدادن  خاتمـــه  بـــرای  بهانـــه ای  را 

بـــرق می دانـــد.  متوقـــف صنعـــت 
جبـــران  بـــرای  بخشـــنامه ای  تدویـــن  شـــاید 
خصوصـــی  بخـــش  بـــه  شـــده  وارد  خســـارت های 
می توانســـت روزنـــه ای رو بـــه امیـــد باشـــد، امـــا بـــرای 
ســـال پـــر از اتفـــاق 97 و پـــس از بازگشـــت تحریم هـــای 
آمریـــکا، خـــروج بســـیاری از شـــرکت های اروپایـــی 
افزایـــش  ارز،  برابـــر شـــدن قمیـــت  ایـــران، چهـــار  از 
ـــی  ـــتان پرخاموش ـــود، تابس ـــداوم رک ـــورم، ت ـــمگیر ت چش
ــا، ایـــن  ــیاری از امیدهـ ــه بـــن بســـت رســـیدن بسـ و بـ
بخشـــنامه را هـــم نمی تـــوان مرهـــم مناســـبی دانســـت. 
کـــه دو عامـــل اصلـــی  نکتـــه مهـــم دیگـــر ایـــن اســـت 
کـــه نقد هـــای  کـــه همیـــن بخشـــنامه را هـــم  و موثـــر 
می کننـــد،  اثرتـــر  بـــی  اســـت،  وارد  آن  بـــه  یـــادی  ز
شـــاخص های نادرســـت اعامـــی توســـط ســـازمان 
برنامـــه و نیـــز نبـــود امـــکان مجـــاز شـــدن تاخیـــرات 
کارفرمایـــان از  بـــه وجـــود آمـــده در پروژه هـــا توســـط 

مجـــرای ایـــن بخشـــنامه اســـت. 
ـــاح  ـــرای اص ـــوا ب ـــام ق ـــا تم ـــندیکا ب ـــم س ـــوز ه ـــه هن البت
ـــاش  ـــنامه ت ـــن بخش ـــر ای ـــه بهت ـــر چ ـــازی ه ـــاده س و پی
کـــه وزارت نیـــرو هـــم  می کنـــد، امـــا مهـــم ایـــن اســـت 
کوتـــاه بیایـــد. بهبـــود  کمـــی از نتوانســـتن هایش  بایـــد 
گـــرو اراده همـــه بخش هـــای  شـــرایط دشـــوار فعلـــی در 
ایـــن صنعـــت اســـت. تنهـــا بـــا اتحـــاد و هـــم افزایـــی 
بیـــن دولـــت، ســـازمان برنامـــه، نهاد هـــای نظارتـــی، 
وزارت نیـــرو و شـــرکت های تابعـــه اش و همچنیـــن 
ایـــن  از  هزینه تـــر  کـــم  عبـــور  خصوصـــی،  بخـــش 
ایـــن  غیـــر  در  بـــود.  خواهـــد  پذیـــر  امـــکان  بحـــران 
صـــورت بایـــد منتظـــر روز هـــای بســـیار دشـــوارتری در 

ســـال 98 باشـــیم.▪

/ علی بخشی؛ /
رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران
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پاییـــز  اواســـط  از  ارزی  هـــای  تکانـــه  پـــای  صـــدای 
 1397 پاییـــز  در  دولـــت  امـــا  شـــد  بلنـــد   1396
کـــرد. ارائـــه  آن  بـــرای  نیمـــه  و  نصـــف  نســـخه ای 
کـــه اینبـــار نقـــش بخـــش خصوصـــی در آن  نســـخه ای 

پررنـــگ تـــر بـــود.
بخـــش  بـــرای  حمایتـــی  قانونـــی  از  ناشـــی  نقشـــی 

. صـــی خصو
ســـال   6 از  پـــس  کار  و  کســـب  بهبـــود  قانـــون 
تصویب،غبـــار روبـــی شـــد و مـــواد 2 و 24 آن اجرایـــی 

شـــد.
بخشـــنامه جبرانـــی ارز97 بـــه شـــماره 97/376049 
کـــه  درحالـــی در هجدهـــم مهـــر 97 رونمایـــی شـــد 
 97/376052 شـــماره  بخشـــنامه  آن  بـــا  همزمـــان 
ابـــاغ    91 ارز  جبرانـــی  بخشـــنامه  تمدیـــد  بعنـــوان 
کـــه  شـــد و ایـــن تقـــارن از ایـــن جهـــت ارزشـــمند بـــود 
مقایســـه ایـــن دو بـــا هـــم بیانگـــر تعامـــل هـــر چـــه بیشـــتر 

ــرد. کـ ــی  ــن مـ ــی را تبییـ دولـــت و بخـــش خصوصـ
کار از 24 اردیبهشـــت 1397 شـــروع شـــد و شـــش 
گرچـــه شـــاید از دیـــدگاه  مـــاه تـــاش شـــبانه روزی ا
و  خصوصـــی  بخـــش  ســـازندگان  و  پیمانـــکاران 
حتـــی دســـتگاه هـــای اجرایـــی دولتـــی آنچنـــان - 
ــد  ــی از چنـ ــی ناشـ ــای نجومـ ــر افزایـــش قیمتهـ در برابـ
کشـــور و عـــدم عرضـــه ارز دولتـــی  ـــودن ارز در  نرخـــی ب
اعامـــی 21 فروردیـــن 1397 -  اثربخـــش نیســـت امـــا 
ـــر  ـــک س ـــی ارز 97 ی ـــنامه جبران ـــه بخش ک ـــت  گف ـــد  بای
ــت. ــی ارز 91 اسـ ــنامه جبرانـ ــر از بخشـ ــردن باالتـ گـ و 
ـــرای  کـــه ب کـــه هـــر بخشـــنامه عمومـــی  طبیعـــی اســـت 
کاســـتی ها و  کند،کـــم و  دولـــت تولیـــد هزینـــه مـــی 
ــا  ــه قیمت هـ کـ ــی  ــژه وقتـ ــه ویـ ــایی هایی دارد بـ ناراسـ
آزاد  ارز  بـــا  متناســـب  جـــت  هواپیمـــای  بـــر  ســـوار 
طریـــق  از  اســـت  قـــرار  و  کننـــد  مـــی  حرکـــت  بـــاال 

کنیـــم! هواپیمایـــی ملخـــی آن را تعقیـــب 
باالدســـتی   قوانیـــن  و  قواعـــد  حـــال  هـــر  در 
ـــی در هـــر حـــال  کم،بخشـــنامه را محـــدود نمـــود ول حا
بخشـــنامه جبرانـــی ارز 1397 بـــا شـــکلی بهبـــود یافتـــه 
توســـط   1391 ارز  جبرانـــی  بخشـــنامه  بـــه  نســـبت 

ابـــاغ شـــد. بودجـــه  و  برنامـــه  ســـازمان 
ـــه برخـــی از محدودیـــت هـــای بخشـــنامه و  در ادامـــه ب
راهکارهـــای پیشـــنهادی بـــرای رفـــع آنهـــا اشـــاره مـــی 
کـــه تـــا قبـــل از پایـــان ســـال 1397  کنـــم و امیـــدوارم 
برخـــی از ایـــن محدودیـــت هـــا و ابهامـــات رفـــع و 

تغییـــرات  بـــا  بخشـــنامه   1398 ســـال  ابتـــدای  در 
زیرســـاختی بهبـــود یابـــد.

در ابتـــدا بـــه بررســـی مختصـــری از تغییـــرات نـــرخ ارز 
گذشـــته مـــی پـــردازم: در یکســـال 

1- تغییرات نرخ دالر
1-1 : تغییرات نرخ دالر بانک مرکزی :

در دی 1396 = 3600 تومان
 در اسفند 1396 = 3800 تومان

در فروردین 1397 = 4200 تومان
اواسط مرداد 1397 = 4500 تومان

ـــت  ـــًا ثاب ـــان تقریب ـــرداد 1397 روی 4200 توم و از 15 م
ـــده اســـت مان

 
1-2 : تغییرات نرخ دالر آزاد :

دالر آزاد در اسفند 1396 = 5000 تومان
در  جمهـــور  رییـــس  درمهر1397)حضـــور  دالر 

تومـــان  20000 حـــدود  ملـــل(  ســـازمان 
دالر در زمســـتان 1397 = بیـــن 10000 تـــا 12000 تومـــان 

در نوســـان اســـت
 

یکســـال  در  ارز)دالر(  نـــرخ  تغییـــرات  اســـاس  بـــر 
گذشـــته و تغییـــرات قیمتهـــا در بـــازار و بـــر اســـاس 
کـــه متوســـط  گرفـــت  محاســـبات سرانگشـــتی نتیجـــه 
کاالهـــای صنعتـــی مـــورد نیـــاز  نـــرخ رشـــد قیمـــت 

پـــروژه هـــا حداقـــل 2.3برابـــر بـــوده اســـت.

2- ابهامات بخشنامه
بخشـــنامه جبرانـــی نـــرخ ارز بـــرای دولـــت هزینـــه بـــه 
شـــده  پیش بینـــی  اولیـــه  مالـــی  بـــار  و  دارد  همـــراه 
بـــرای آن حـــدود 10/000 میلیـــارد تومـــان بـــوده بنابرایـــن 
کـــه بـــرای  گونـــه ای عمـــل شـــده  در نـــگارش آن بـــه 
کننـــده ابهاماتـــی را بـــه شـــرح زیـــر تابحـــال  اســـتفاده 

بـــه همـــراه داشـــته اســـت :
2-1 : حـــوزه شـــمول )دســـتگاه هـــای مشـــمول-زمان 

کارکرد-نـــوع قـــرارداد و محـــل تامیـــن بودجـــه آن(
ـــر مـــواد 10-8-7  2-2 : برخـــی از مـــواد بخشـــنامه نظی

و 12
ــا و  کاالهـ ــرای  ــی بـ 2-3 : در روش الـــف)روش جبرانـ
مـــواد وارداتـــی بـــا ارزبـــری مســـتقیم(مواردی چـــون نـــرخ 

 r کاهشـــی ـــه ارز،مقـــدار  ـــرخ ثانوی اولیـــه ارز C0 ،ن

کاالهـــای  بـــرای  : در روش ب)روش جبرانـــی   4-2
متاثـــر  ارز  نـــرخ  تغییـــرات  از  کـــه  داخـــل  ســـاخت 
گردیـــده اند(مـــواردی چـــون شـــاخص S0 ،شـــاخص 

  t تـــورم فرضـــی ،Si

3- راهکارهای رفع ابهامات بخشنامه
و  پرســـش  و  آموزشـــی  جلســـات  برگـــزاری   :  1-3
کـــه در ایـــن بـــاره ســـندیکای صنعـــت بـــرق  پاســـخ : 

پرداخـــت. مهـــم  ایـــن  بـــه  در 1397/8/21 
کارگـــروه ضوابـــط  همچنیـــن شـــرکت توانیـــر از طریـــق 
دعـــاوی ذیـــل معاونـــت برنامـــه ریـــزی و اموراقتصـــادی 
کارگـــروه حـــل مســـاله ارز و برگـــزاری  اقـــدام بـــه تشـــکیل 
کنفرانـــس بـــا حضـــور  جلســـات حضـــوری و ویدئـــو 

کـــرد. کارفرمایـــی و مشـــاوران  عوامـــل 
از طرفـــی ســـازمان برنامـــه و بودجـــه نیـــز در برخـــی 
کاســـهای آموزشـــی دربـــاره بخشـــنامه   از اســـتانها 

کـــرده اســـت. برگـــزار 
یافـــت نقطـــه نظـــر از اعضـــای ســـندیکا و  3-2 :در
ــی  ــورد طـ ــن مـ ــه ایـ کـ ــه :  ــازمان برنامـ ــه سـ ــکاس بـ انعـ

مکاتبـــات توســـط ســـندیکا انجـــام شـــده اســـت.
بـــا  تشـــکلی  بیـــن  نشســـتهای  برگـــزاری   :  3-3
کـــه ایـــن مهـــم بـــه همـــت  یـــت اتـــاق بازرگانـــی   محور
مـــاه  دی  در  تهـــران  اتـــاق  کار  و  کســـب  معاونـــت 

شـــد. محقـــق 
ـــا شـــورای هماهنگـــی تشـــکلها در  3-3 : همـــکاری ب
ـــه :  ـــازمان برنام ـــه س ـــا ب ـــات و راهکاره ـــکاس ابهام انع
کـــه ســـندیکا از ایـــن طریـــق نیـــز بـــرای انعـــکاس نقطـــه 
کـــرده  نظـــرات اعضـــا بـــه ســـازمان برنامـــه اســـتفاده 

اســـت. 

4- شاخص ها
ــته  ــرای 16 رشـ ــاله بـ ــر سـ ــه هـ ــه و بودجـ ــازمان برنامـ سـ
کـــه دارای فهـــارس بهـــا مـــی باشـــند بـــرای هـــر دوره ســـه 

ـــد. کن ـــی  ـــاغ م ـــل را اب ـــاخصهای تعدی ـــه ش ماه
وضـــع رشـــته بـــرق در نیمـــه اول ســـال 1397 بـــه مراتـــب 
بهتـــر از ســـایر رشـــته هـــا اســـت امـــا آنچـــه مســـلم اســـت 
تغییـــرات قیمـــت تجهیـــزات برقـــی در بـــازار بـــه مراتـــب 
بیشـــتر از شـــاخصهای اباغـــی ســـازمان برنامـــه اســـت 
و از ایـــن حیـــث الزم اســـت شـــاخص هـــای اباغـــی 
ســـازمان بـــه ویـــژه در 4 فصـــل 14-16-18 و 20 رشـــته 
بازبینـــی  مـــورد  ابنیـــه   9 فصـــل  همچنیـــن  و  بـــرق 

/ مهدی مسائلی؛/
عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران

بخشنامه جبرانی 
که خسارات را جبران نکرد
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ـــد. مجـــدد قرارگیرن
رونـــد تغییـــرات شـــاخص تعدیـــل رشـــته بـــرق طـــی 10 

گذشـــته مطابـــق نمـــودار زیـــر اســـت: ســـال 
 مکانیـــزم محاســـبه شـــاخص از طـــرف ســـازمان بـــر مـــا 
یافـــت ایـــن مکانیـــزم از طریـــق  مکشـــوف نیســـت و در
از  و بخـــش خصوصـــی  گفتگـــوی دولـــت  شـــورای 
ســـازمان برنامـــه درخواســـت شـــده اســـت امـــا آنچـــه 
مســـلم اســـت اطاعـــات و قیمتهـــا را ســـازمان برنامـــه 
کنـــد فلـــذا  یافـــت مـــی  قطعـــًا از بخـــش خصوصـــی در
ـــت  ـــه الزم اس ـــازمان برنام ـــه س ـــدگان ب ـــات دهن اطاع
کـــه بـــه  بـــه اهمیت،آثـــار و عواقـــب قیمـــت هایـــی 
ـــه مـــی دهند،توجـــه وافـــر داشـــته باشـــند.  ســـازمان ارائ
کاهشـــی شـــدن  کـــه  ازطرفـــی بایســـتی توجـــه داشـــت 
شـــاخصها مـــی توانـــد بعنـــوان یـــک هشـــدار بـــرای 
ـــا دولـــت قلمـــداد  ـــرارداد ب بخـــش خصوصـــی طـــرف ق
گام هـــا در پـــروژه هـــا لحـــاظ  شـــده و در برداشـــتن 

شـــود.

5- توصیه های مبتنی بر بخشنامه
5-1 : تغییـــرات قیمتهـــا قطعـــی و بیـــش از دو برابـــر 
اســـت امـــا میـــزان جبـــران بخشـــنامه بطـــور متوســـط 

کمتـــر از یـــک برابـــر اســـت
5-2 : بـــا توجـــه بـــه عـــدم اطمینـــان بـــازار مکانیـــزم 
خریـــد و فـــروش هـــا از اعتبـــاری بـــه نقـــدی تبدیـــل 
در  اجرایـــی  هـــای  دســـتگاه  فلـــذا  اســـت  شـــده 
کـــه امـــکان تامیـــن نقدینگـــی قراردادهـــا را  صورتـــی 
دارنـــد نســـبت بـــه ادامـــه آنهـــا اصـــرار داشـــته باشـــند
کارفرمـــا  5-3: عمـــده اختیـــارات در بخشـــنامه بـــه 
داده شـــده اســـت نظیـــر مجـــاز شـــدن تاخیرات،نحـــوه 
از  لـــذا   11 و   10 و   8 مـــواد  اعمـــال  و  انطبـــاق 
بـــا  شـــود  مـــی  درخواســـت  اجرایـــی  دســـتگاه های 
ـــات بخشنامه،نســـبت  کثـــری از امکان اســـتفاده حدا
بـــه ادامـــه تعـــداد بیشـــتری قـــرارداد اهتمـــام ورزنـــد.

6- دســـتورالعمل وحـــدت رویـــه نفـــت و بـــرق بـــرای 
بخشـــنامه

وزارت نفـــت  طـــی نامـــه شـــماره 97/391270 مـــورخ 
ارائـــه  یـــه  رو وحـــدت  دســـتورالعمل   1397/8/23

کـــرد.
شـــرکت توانیـــر بـــه نمایندگـــی از وزارت نیـــرو طـــی 

 1397/10/12 مـــورخ   11/5283 شـــماره  نامـــه 
کـــرد. یـــه بنـــد ب2 را ارائـــه  دســـتورالعمل وحـــدت رو
شـــماره  نامـــه  ب5  بنـــد  بـــرای  نیـــز  نیـــرو  وزارت 
97/46440/30/100 مـــورخ 1397/10/30 نامـــه ای 
بـــه ســـازمان برنامـــه و بودجـــه ارســـال و جـــدول ارزبـــری 
مشـــمول بنـــد ب5 بخشـــنامه جبرانـــی ارز را ارســـال 
کـــرده اســـت )ایـــده شـــابلن ارزی در بهمـــن 1396 
کارگـــروه ارتقـــاء توانمندیهـــای  توســـط ســـندیکا در 
اصفهـــان  در  پیمانـــکاران  و  کارفرمایان،مشـــاوران 

ارائـــه شـــد(
یـــه جلوگیـــری از اعمـــال  حســـن وجـــود وحـــدت رو

هرگونـــه ســـلیقه اســـت.

7- اصالحـــات بخشـــنامه جبرانـــی ارز بـــرای ســـال 
1397 و 1398 

در هـــر حـــال بخشـــنامه جبرانـــی ارز یـــک راه بـــرای 
درمـــان مشـــکل برخـــی از قراردادهـــا اســـت و بســـیاری 

کنـــد. از قراردادهـــا را نمـــی توانـــد درمـــان 
بخشـــنامه جبرانـــی ارز بـــرای بهبـــود اثربخشـــی خـــود 
ــا  ــه بـ کـ ــت  ــی اسـ ــد اصاحاتـ ــال 1397 نیازمنـ در سـ
همـــکاری  حســـن  و  شـــده  انجـــام  پیگیری هـــای 
جنـــاب آقـــای دکتـــر قانـــع فـــر ریاســـت محتـــرم نظـــام 
کشـــور ایـــن مهـــم در حـــال انجـــام  فنـــی و اجرایـــی 

اســـت و تـــا اســـفند 1397 ابـــاغ خواهـــد شـــد.
اصاحـــات بخشـــنامه بـــرای 1398 نیـــز در دســـتور 

ــه اســـت. گرفتـ ــرار  کار قـ

8- هم نیازهای بخشنامه جبرانی ارز
بخشـــنامه جبرانـــی ارز بویـــژه در روش »ب« نیازمنـــد 
شـــاخصهای قطعـــی تعدیـــل مناســـب و منطبـــق بـــر 
کـــه ایـــن مـــورد نیازمنـــد هماهنگـــی  شـــرایط بـــازار دارد 
اینبـــاره  در  کـــه  اســـت  خصوصـــی  بخـــش  بیشـــتر 
کمیتـــه ســـاخت  نشســـتهایی بـــا ســـازندگان از طریـــق 
کـــه در ایـــن بیـــن الزم  داخـــل انجـــام شـــده اســـت 
اســـت از همـــکاری و همراهـــی جنـــاب مهنـــدس 

کنـــم. ــار تشـــکر و قدردانـــی  بردبـ

ـــرای شـــرکتهای توزیـــع  9- بخشـــنامه جبرانـــی ارز ب
نیـــروی بـــرق

یـــع نیـــروی بـــرق  بـــا توجـــه بـــه اینکـــه شـــرکتهای توز

ماهیتـــی خصوصی-دولتـــی دارنـــد لـــذا بـــا پیگیـــری 
هـــای آقـــای مهنـــدس بردبـــار بـــه عنـــوان نماینـــده 
بـــرای  خـــاص  جبرانـــی  بخشـــنامه  مدیـــره  هیـــات 
یـــع تهیـــه و بـــه تصویـــب  اســـتفاده از  شـــرکت هـــای توز
کـــه تـــا اوایـــل  هیـــات مدیـــره توانیـــر رســـیده اســـت 

ــد ــد شـ ــاغ خواهـ ــاه ابـ ــفند مـ اسـ

10- تشکر و قدردانی
گرچـــه بخشـــنامه جبرانـــی ارز یـــک دســـتورالعمل  ا
کامـــل نیســـت ولـــی وجـــود آن تســـکینی بـــر  جبرانـــی 
ـــنامه 97  ـــوده و بخش ـــی ب ـــش خصوص ـــکات بخ مش
نتیجـــه تعامـــل دو ســـویه دولـــت و بخـــش خصوصـــی 

بـــوده اســـت.
ــه بیـــش  ــه نزدیـــک بـ کـ ــود  ــهم خـ ــه سـ ــا دارد بـ ــذا جـ لـ
صـــرف  وقـــت  بخشـــنامه  ایـــن  بـــرای  یک ســـال  از 
کـــه در بوجـــود  کـــرده ام از دســـت انـــدرکاران دولتـــی 

آمـــدن بخشـــنامه موثـــر بـــوده انـــد تشـــکر نمایـــم :
کل محتـــرم  - جنـــاب آقـــای مهنـــدس ارجمنـــد مدیـــر 
یـــع وزارت  دفتـــر راهبـــردی و نظـــارت بـــر انتقـــال و توز

نیـــرو
ــرم  کل محتـ ــر  ــای مهنـــدس راعـــی مدیـ ــاب آقـ - جنـ

دفتـــر برنامـــه ریـــزی و توســـعه شـــبکه انتقـــال
محتـــرم  راهبـــر  دقـــت  مهنـــدس  آقـــای  جنـــاب   -
معاونـــت  ذیـــل  دعـــاوی  و  ضوابـــط  کارگـــروه 
توانیـــر شـــرکت  اقتصـــادی  امـــور  و  برنامه ریـــزی 
یاســـت محتـــرم  ر فـــر  قانـــع  آقـــای دکتـــر  - جنـــاب 
ــاوران  ــور نظـــام فنـــی و اجرایی،پیمانـــکاران و مشـ امـ

کشـــور ســـازمان برنامـــه و بودجـــه 
کارشـــناس ارشـــد امـــور  - جنـــاب آقـــای دکتـــر آدابـــی 

نظـــام فنـــی و اجرایـــی
کار معـــاون محتـــرم  - ســـرکار خانـــم مهنـــدس نـــازک 
ـــور نظـــام فنـــی و اجرایـــی ســـازمان برنامـــه و بودجـــه ام
- تمامـــی اعضـــای زیرگـــروه بنـــد ب5 بخشـــنامه ارز 

شـــرکت توانیـــر
و  ســـعادتمند  مهندســـین  آقایـــان  جنـــاب  و   -

هـــا تشـــکل  هماهنگـــی  شـــورای  از  هوشـــمند 
کـــه  تـــاش دســـته جمعـــی انجـــام شـــده مویـــد آنســـت 
کـــه بـــرای دولـــت هزینـــه در  تولیـــد بخشـــنامه هایـــی 
گـــردد و نیازمنـــد  بـــر دارد بـــه راحتـــی حاصـــل نمـــی 

تـــاش و اســـتمرار در پیگیـــری اســـت.▪
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کـــه پـــس از نوســـانات  مهمتریـــن چالش هـــای ارزی 
ــه  ــده اید، چـ ــه شـ ــا آن مواجـ ــرخ ارز بـ و افزایـــش نـ

بـــوده اســـت؟
ــاله جدیـــدی نیســـت و  ــرخ ارز مسـ ــاله افزایـــش نـ مسـ
ـــا وجـــود تکـــرار دوره ای، همـــواره هماننـــد  متأســـفانه ب
یـــک چالـــش جدیـــد بـــا آن برخـــورد می شـــود؛ مثـــًا 
ســـندیکای  در  مربوطـــه  چالش هـــای  بـــرای  هنـــوز 
ــت. در  ــی پرداخـ ــر خواهـ ــه نظـ ــد بـ ــرق بایـ ــت بـ صنعـ
اینجـــا صرفنظـــر از عواقـــب تأثیـــر ایـــن افزایـــش بـــر آحـــاد 
ـــر بنگاه هـــای فعـــال در بخـــش  ـــًا تأثیـــر آن ب ملـــت صرف
ـــرد. چالـــش و مســـأله اصلـــی  ـــرار می گی ـــرق مدنظـــر ق ب
عمـــًا باالرفتـــن قیمـــت تمـــام شـــده قرارداد هایـــی 
ــش  ــا پیـ ــل در آن هـ ــل تعدیـ کامـ ــور  ــه طـ ــه بـ کـ ــت  اسـ
اعظـــم  بخـــش  واقـــع  در  اســـت.  نشـــده  بینـــی 
قرارداد هـــای  بـــه  مربـــوط  چالش هـــا  و  اشـــکاالت 
یـــا  اســـتاندارد  نـــوع  هیـــچ  از  کـــه  اســـت  منعقـــده 
ئـــی پیـــروی نمی کنـــد. بـــه ایـــن ترتیـــب  منطـــق عقا
کار  ــپردن  ــاب و سـ ــال از انقـ ــت 40 سـ گذشـ ــد از  بعـ
بـــه متخصصـــان و شـــرکت های ایرانـــی قرارداد هـــای 
همـــان  شـــدة  یالـــی  ر اســـاس  در  بـــرق،  صنعـــت 
ــرکت های خارجیســـت  ــا شـ ــده بـ ــای منعقـ قرارداد هـ
ــن  ــکلی از ایـ ــدان مشـ ــودن چنـ ــل ارزی بـ ــه دلیـ ــه بـ کـ

ــته انـــد.  ــر نداشـ نظـ
ــا  ــی از آن قرارداد هـ ــًا بند هایـ ــه مثـ کـ ــت  ــب اسـ جالـ
کـــه خارجی هـــا حاضـــر نبودنـــد بـــدون آن هـــا قـــرارداد 
کارفرما هـــا از متـــون قـــراردادی  ببندنـــد، بعـــدًا توســـط 
کـــه بهتریـــن مثـــال آن جبـــران ضـــرر  حـــذف شـــد 
بـــرای  مملکتـــی  قوانیـــن  تغییـــر  از  ناشـــی  یـــان  ز و 
یـــان  داخلی هـــا اســـت. جهـــش قیمـــت ارز عـــاوه بـــر ز
نقدینگـــی  افزایـــش  موجـــب  قرارداد هـــا  کـــردن  ده 
ـــه  ـــه هزین ـــه ب ـــا توج ـــه ب ک ـــود  ـــرارداد می ش ـــه ق ـــرای ادام ب
ـــرای بنگاه هـــا عمـــًا منجـــر  ـــاالی تأمیـــن نقدینگـــی ب ب
کوچکتـــر  کنـــد شـــدن فعالیت هـــا و در نتیجـــه  بـــه 
کوچـــک شـــدن  کـــه ایـــن  شـــدن بنگاه هـــا می شـــود 
ــال  ــز به دنبـ ــکاری را نیـ ــدید بیـ ــنل و تشـ کاهـــش پرسـ

خواهـــد آورد.

بـــا بخشـــنامه نحـــوه جبـــران آثـــار ناشـــی از افزایـــش 
قیمـــت ارز در پیمان هـــای ریالـــی فاقـــد تعدیـــل 
کـــه مهرمـــاه ســـال جـــاری ابـــالغ  ســـازمان برنامـــه 
هســـتید؟  آشـــنا  میـــزان  چـــه  بـــه  اســـت،  شـــده 

بـــرای مواجهـــه بـــا چالش هـــای ارزی خـــود چـــه 
اســـتفاده ای از ایـــن بخشـــنامه برده ایـــد و در ایـــن 
روبـــرو  و موانعـــی  بـــا چـــه محدودیت هـــا  مســـیر 

شـــده اید؟
ـــا ایـــن بخشـــنامه آشـــناییم و محدودیت هـــا و  کامـــًا ب
کارفرمایـــان  موانـــع موجـــود ناشـــی از عـــدم شـــناخت 
صادرکننـــدگان  ناآشـــنایی  و  بخشـــنامه  متـــن  از 
همچنیـــن  و  کارفرمایـــان  مســـائل  بـــا  بخشـــنامه 
ـــرای مثـــال انشـــای بعضـــی  مســـائل حقوقـــی اســـت. ب
کـــه  ـــرادی  ـــرای اف از مـــواد بخشـــنامه حکـــم یکســـانی ب
موقعیت هـــای مختلفـــی دارنـــد، صـــادر می کنـــد، 
کار هـــا را پیـــش  کـــه بـــا نیـــت همـــکاری  یـــا افـــرادی را 

بـــرده انـــد، جریمـــه می کنـــد.
اواخـــر  از  ارز عمدتـــًا  قیمـــت  در حالی کـــه جهـــش 
ســـال 96 شـــروع و طـــی دو یـــا ســـه مـــاه ابتدایـــی ســـال 
ــی  ــزم پیـــش بینـ ــفانه مکانیـ ــد، متأسـ ــدید شـ 97 تشـ
شـــاخص های  از  اســـتفاده  و  بخشـــنامه  در  شـــده 
ــا را بـــه  ــر افزایش هـ کـــه ســـعی دارد اثـ ــازمان برنامـــه  سـ
کنـــد، موجـــب  یـــج و طـــی دوره یکســـاله جبـــران  تدر
نســـبت  زودتـــر  کـــه  شـــرکت هایی  یـــان  ز می شـــود 
بـــه انجـــام تعهـــد اقـــدام می کننـــد، جبـــران نشـــود و 
ــدار  ــه مقـ ــران بـ ــود، جبـ ــتر می شـ ــر بیشـ ــه تأخیـ ــر چـ هـ
واقعـــی نزدیک تـــر شـــود. ایـــن رونـــد بـــه معنـــای جریمـــه 

شـــرکت های متعهدتـــر اســـت.

در  را  ارزی  بخشـــنامه  نظیـــر  راهکار هایـــی  آیـــا 
شـــرکت های  بـــه  شـــده  وارد  خســـارات  جبـــران 
چـــرا؟ می دانیـــد؟  کارآمـــد  بـــرق  صنعـــت  فعـــال 
مـــورد  ایـــن  در  یـــادی  ز کمـــک  بخشـــنامه  گرچـــه  ا
حـــل  را  مســـائل  از  بخشـــی  فقـــط  ولـــی  می کنـــد، 
کـــرده و بخشـــی دیگـــر حـــل نشـــده باقـــی می مانـــد. 
ــه  کلیـ ــی  ــای قیمتـ ــه در دوران جهش هـ ــن اینکـ ضمـ
از  و  می شـــوند  متوقـــف  و  تکلیـــف  با قرارداد هـــا 
تکلیفـــی، هـــزاران میلیـــارد ســـرمایه  بابـــت ایـــن با
از  متأثـــر  اجـــرای  دســـت  در  پروژه هـــای  در  کشـــور 
شـــرایط، دچـــار تأخیـــر و رکـــود می شـــوند. ایـــن امـــر 
کشـــور وارد می کنـــد.  یـــان قابـــل توجهـــی را بـــه  خـــود ز
ــاه بـــه  ــًا در همیـــن بخشـــنامه زمانـــی حـــدود 9 مـ مثـ
تکلیفـــی  حـــق بـــه عنـــوان تاخیـــر مجـــاز بـــه دلیـــل با
ــواره  ــاوه همـ ــه عـ ــود. بـ ــه می شـ گرفتـ ــر  ــا در نظـ بازار هـ
کـــه  در ایـــن بخشـــنامه ها مـــواردی از قلـــم می افتـــد 

گانـــه بـــرای اصـــاح  گریـــز بـــه پیگیری هـــای جدا نا
آن خواهـــد شـــد؛ مثـــًا بخشـــنامه مشـــابه صـــادره 
در ســـال 91 منجـــر بـــه صـــدور ســـه اصاحیـــه شـــد، 
حتمـــًا بخشـــنامه جدیـــد نیـــز بایـــد اصـــاح و مـــواردی 
کـــه از قلـــم افتـــاده منجملـــه قرارداد هـــا و مناقصـــات 
یـــخ 97/04/31  در فاصلـــه زمانـــی 97/01/01 تـــا تار

ــوند.  ــن تکلیـــف شـ ــز تعییـ نیـ
کـــه طـــی دوره مزبـــور تنهـــا راه قانونـــی  در شـــرایطی 
کاال هـــای مـــورد نیـــاز پروژه هـــا  واردات تجهیـــزات و 
طبـــق بخشـــنامه معـــاون محتـــرم ریاســـت جمهـــوری 
اقـــدام از طریـــق تخصیـــص ارز بانـــک مرکـــزی و بـــا 
گهانـــی  یـــال بـــوده، بـــا وجـــود جهـــش نا نـــرخ 42.000 ر
قرارداد هـــای  و  مناقصـــات  تردیـــد  بـــدون  ارز  نـــرخ 
ندارنـــد.  اجرایـــی  قابلیـــت  کنـــون  ا محـــدوده  ایـــن 
گذشـــته بـــه عنـــوان چـــراغ راه آینـــده  تـــا زمانیکـــه از 
بـــه تجربیـــات قبلـــی  بـــا توجـــه  و  اســـتفاده نشـــده 
کامـــل  در متـــن قرارداد هـــا ایـــن مشـــکات بـــه طـــور 
پیش بینـــی نشـــود، همـــواره و بـــه تنـــاوب بـــا مشـــکات 
ـــه  ـــا عنایـــت ب ـــم ب ی ـــود. امیدوار فـــوق مواجـــه خواهیـــم ب
ــه  ــف بـ ــی موظـ ــتگاه های دولتـ ــات، دسـ ــن تجربیـ ایـ
ـــی  ـــه مســـائل حقوق کلی ـــه  ک ـــی شـــوند  عقـــد قراردادهائ
کـــه ارتباطـــی بـــه عملکـــرد طرفیـــن  و ریســـک هایی 
قـــرارداد نـــدارد، بـــه صورتـــی مرضـــی الطرفیـــن در آن هـــا 

پیـــش بینـــی شـــده باشـــد.

از دیـــدگاه شـــما دولـــت بایـــد چگونـــه و بـــا چـــه 
را  ارز  نـــرخ  افزایـــش  از  ناشـــی  خســـارات  ابـــزاری 

کنـــد؟ جبـــران 
مســـئولین  کـــه  اســـت  ایـــن  نکتـــه  اساســـی ترین 
کاهـــش  دولتـــی بداننـــد افزایـــش نـــرخ ارز در حقیقـــت 
یـــال اســـت و ایـــن بخشـــنامه ها فقـــط بخشـــی  ارزش ر
کـــرده و اساســـا منفعتـــی  از زیان هـــای وارده را جبـــران 
ـــرای طـــرف مقابـــل ایجـــاد نمی کنـــد. وقتـــی دولـــت و  ب
بانـــک مرکـــزی ارز حاصـــل از صـــادرات منابـــع ملـــی 
ــا قیمـــت ســـه  گاز و معـــادن و ... را بـ ماننـــد نفـــت و 
ــا و  ــامانه نیمـ ــته در قالـــب سـ گذشـ ــه  ــبت بـ ــر نسـ برابـ
ـــه فـــروش می رســـاند، یعنـــی  ســـنا و روش هـــای دیگـــر ب
ـــرخ ارز را در  ـــش ن ـــران افزای ـــرای جب ـــع الزم ب ـــًا مناب عم

اختیـــار دارنـــد.▪

گذشته ای که 
عبرت نمی شود

/ گفت وگو با مسعود سعادتی؛ /
عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران

روی سیکل باطل تجربه های تکراری افزایش نرخ ارز
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نوسانات نرخ ارز و مشکالت پیمانکاران 
و تامین کنندگان صنعت برق

کـــه پـــس از نوســـانات  مهمتریـــن چالش هـــای ارزی 
ــه  ــده اید، چـ ــه شـ ــا آن مواجـ ــرخ ارز بـ و افزایـــش نـ

بـــوده اســـت؟
خاطـــرم هســـت در قرارداد هـــای بین المللـــی قبـــل از 
انقـــاب در صنعـــت بـــرق فرمول هـــای تعدیـــل نـــرخ 
گا هـــا صورتحســـاب های  ارز همـــواره وجـــود داشـــت و 
منفـــی بـــه پیمانـــکاران و فروشـــندگان بـــا توجـــه بـــه 
کاهـــش شـــاخص نـــرخ مـــس و آلومینیـــوم در بـــازار 
ــه  ــن فاجعـ ــروز بزرگتریـ ــا امـ ــد. امـ ــی داده می شـ جهانـ
کـــه  افزایـــش نـــرخ ارز متوجـــه تولیدکننـــدگان می شـــود 
مجبورنـــد مـــواد اولیـــه و بعضـــا بعضـــی قطعـــات را از 
ـــدات  ـــه تعه ـــد ب ـــا بتوانن ـــد ت کنن ـــا ارز آزاد وارد  ـــارج ب خ
قـــراردادی خـــود پایبنـــد بماننـــد. مســـاله ایـــن اســـت 
نکننـــد،  یافـــت  در را  مابه التفـــاوت  ایـــن  گـــر  ا کـــه 
ــن  ــا ایـ ــب بـ ــورد. متناسـ ــدیدی خواهندخـ ــه شـ ضربـ
کشـــور  کار در ایـــن رشـــته در  کســـب و  صدمـــات، 
کاهـــش تولیـــد  دچـــار رکـــود شـــده و تولیدکننـــدگان بـــا 
و تعدیـــل نیـــرو و متعاقـــب آن جامعـــه دچـــار معضـــل 

اجتماعـــی بیـــکاری خواهـــد شـــد.

بـــا بخشـــنامه نحـــوه جبـــران آثـــار ناشـــی از افزایـــش 
قیمـــت ارز در پیمان هـــای ریالـــی فاقـــد تعدیـــل 
کـــه مهرمـــاه ســـال جـــاری ابـــالغ  ســـازمان برنامـــه 
هســـتید؟  آشـــنا  میـــزان  چـــه  بـــه  اســـت،  شـــده 
بـــرای مواجهـــه بـــا چالش هـــای ارزی خـــود چـــه 
اســـتفاده ای از ایـــن بخشـــنامه برده ایـــد و در ایـــن 
روبـــرو  و موانعـــی  بـــا چـــه محدودیت هـــا  مســـیر 

شـــده اید؟
یـــد صنعتگـــران و ســـندیکا تـــاش  اســـتحضار دار
بـــرای  بخشـــنامه  وصـــول  جهـــت  مضاعفـــی 
کـــه  انـــد  کـــرده  تعدیـــل  فاقـــد  یالـــی  ر قرارداد هـــای 

جهـــت  فرمولـــی  هـــر  در  امـــا  بـــود،  موثـــری  اقـــدام 
گـــر  پرداخـــت تعدیـــل، نـــرخ پایـــه بســـیار مهـــم اســـت. ا
کـــه  قـــرارداد امـــروز امضـــاء شـــود، بایـــد در آن قیـــد شـــود 
کاال مشـــمول تعدیـــل بـــوده و نـــرخ  چـــه درصـــدی از 
ـــرارداد  ـــرف ق ـــورت ط ـــن ص ـــا در ای ـــت؟ تنه ـــه چیس پای
ـــرد،  ک ـــه تعهـــدات خـــود عمـــل خواهـــد  ـــا اطمینـــان ب ب
کـــه عمدتـــا در  امـــا مشـــکل اصلـــی، نـــرخ پایـــه اســـت 
یـــال و یـــا بـــر اســـاس  نوســـانات اخیـــر نـــرخ 42 هـــزار ر
ـــی  ـــا نرخ ـــه اساس ک ـــود  ـــه می ش گرفت ـــر  ـــنا در نظ ـــرخ س ن

قطعـــی نیســـت.
قبلـــی  یالـــی  ر قرارداد هـــای  بـــرای  مشـــکل  حـــال 
کـــه  فاقـــد تعدیـــل دو چنـــدان شـــده اســـت، چـــرا 
ـــخ  ی ـــا تار ـــده ت ـــام ش ـــدات انج ـــد تعه ـــدا بای ـــا ابت کارفرم
ـــده  ـــام نش ـــدات انج ـــرای تعه ـــن و ب ـــانی را معی بروز رس
کـــه مقصـــر آن پیمانـــکار یـــا فروشـــنده نیســـت، تدابیـــر 
کـــه شـــامل برقـــراری تعدیـــل و حتـــی  الزم را بیندیشـــد 
مابـــه التفـــاوت نـــرخ فلـــزات بـــه توافـــق رســـیده اســـت. 
کارفرمـــا بایـــد هزینه هـــای اضافـــی را بررســـی  بـــه عـــاوه 
کـــرده و چنانچـــه در چارچـــوب وظایـــف مدیریـــت 
کنـــد و  ــره باشـــد، پرداخـــت  ــا هیـــات مدیـ شـــرکت یـ
در غیـــر اینصـــورت بـــرای حـــل آن مجوز هـــای الزم را از 

کنـــد. کســـب  شـــرکت توانیـــر یـــا ســـازمان برنامـــه 

در  را  ارزی  بخشـــنامه  نظیـــر  راهکار هایـــی  آیـــا 
شـــرکت های  بـــه  شـــده  وارد  خســـارات  جبـــران 
چـــرا؟ می دانیـــد؟  کارآمـــد  بـــرق  صنعـــت  فعـــال 
در صـــورت برخـــورد مناســـب بـــا مشـــکل بـــه نحـــوی 
مـــی تـــوان از طریـــق بخشـــنامه، ضرر هـــا را جبـــران 
کار هـــا بـــه حیـــات خـــود ادامـــه  کســـب و  تـــا  کـــرد 
مبلـــغ  این صـــورت حتـــی ضبـــط  غیـــر  در  دهنـــد. 
ــروژه حـــل نمی کنـــد،  ــا مشـــکلی را از پـ ضمانتنامه هـ

کـــه  یـــاد اســـت  زیـــرا مـــوج نوســـانات ارز بـــه حـــدی ز
ــوز،  ــول مجـ ــز از وصـ ــان جهـــت پرهیـ کارفرمایـ ــا  بعضـ
اقـــدام بـــه اســـتعام یـــا مناقصـــه جدیـــد بـــرای اتمـــام 
کـــرده وکار را بـــا مبلـــغ بســـیار باالتـــری  کار باقیمانـــده 

می دهنـــد.  انجـــام 

از دیـــدگاه شـــما دولـــت بایـــد چگونـــه و بـــا چـــه 
را  ارز  خ  نـــر افزایـــش  از  ناشـــی  خســـارات  ابـــزاری 

کنـــد؟ جبـــران 
پوشـــش  جهـــت  کـــه  دولتـــی  هـــر  مـــن  نظـــر  بـــه 
بانکـــی  سیســـتم  کارآمـــدی  نا و  خـــود  هزینه هـــای 
ـــرخ ارز را چنـــد  گذشـــته ن بخواهـــد ماننـــد چهـــار دوره 
کامـــل اقتصـــادی  کنـــد، بایـــد در انتظـــار ســـقوط  ـــر  براب
گـــر بـــه دنبـــال  کشـــور وصنعـــت بـــرق باشـــد. امـــا ا
کشـــور های  الگـــوی  بررســـی  بـــا  هســـتیم  حـــل  راه 
پیـــش روی دولـــت  را  راه  مختلـــف، می توانیـــم دو 

باشـــیم. متصـــور 
الـــف.: پیـــروی از عرضـــه و تقاضـــای ارز و تزریـــق 
ــه افزایـــش  ــری از هرگونـ ارز متناســـب جهـــت جلوگیـ

پرشـــی آن 
بـــازار  از  ارز و جلوگیـــری  نـــرخ  کنتـــرل شـــدید  ب.: 

گذشـــته  ســـیاه ماننـــد 
بـــه  ســـندیکا  کـــه  می شـــود  پیشـــنهاد  خاتمـــه  در 
قرارداد هـــا  تمامـــی  در  کنـــد  اعـــام  خـــود  اعضـــاء 
کـــرده  لحـــاظ  و  درخواســـت  را  ارز  تعدیـــل  فرمـــول 
کـــه  و نـــرخ پایـــه را ترجیحـــا بـــه صـــورت عـــدد و رقـــم 
مبنـــای محاســـبات پیشـــنهاد دهنـــده اســـت، درج 
ـــنده  ـــت ارز فروش ـــانات قیم ـــورت نوس ـــا در ص ـــد ت کنن

یـــا پیمانـــکار متضـــرر نشـــود.▪

/ گفت وگو با محسن عربانی؛ /
رییس کمیته مهندسین مشاور سندیکا 

کـــه حاصـــل آن تحمیـــل  کـــرده  گا هـــا یـــک شـــبه شـــوک های شـــدیدی بـــه ســـازندگان و پیمانـــکاران صنعـــت بـــرق وارد  کوتـــاه، حتـــی  افزایـــش چنـــد برابـــری نـــرخ ارز در یـــک مـــدت 
کاهـــش تولیـــد، افزایـــش بیـــکاری صنعتگـــران و مشـــکالت اجتماعـــی ناشـــی از آن شـــده اســـت.  یـــان قابل توجـــه بـــه ایـــن شـــرکت ها،  ضـــرر و ز

کـــه برمبنـــای ارز دولتـــی بهـــای  یـــال رســـید  یـــال تدریجـــا بـــه ۴۲۰۰۰ ر کشـــور محســـوب می شـــود، از 7۰ ر کـــه ارز آشـــنای  متاســـفانه در طـــول ســـال های پـــس از انقـــالب، نـــرخ دالر 
یالـــی بـــا ارز آزاد، بایـــد لگاریتمـــی پاســـخ دهیـــم. ای کاش ایـــن افزایـــش بـــر اســـاس برنامـــه خـــاص سیاســـتگذاران  دالر ۶۰۰ برابـــر شـــده اســـت. البتـــه بـــرای مقایســـه قیمـــت دالر 7۰ ر
کـــه وصـــول دالر  ـــه ای اســـت  گون ـــه  ـــا امـــروز شـــرایط ب ـــدار و فروشـــنده تکلیـــف خـــود را می دانســـت. ام ـــا دو ســـاالنه و منظـــم اتفـــاق می افتـــاد، آن وقـــت خری ـــه صـــورت ســـاالنه ی ب

یـــال در ایـــن مقطـــع شـــاید قابـــل وصـــول باشـــد.  کـــه مبالغـــی بیـــش از 1۲۰۰۰۰ ر یالـــی بـــرای تولیدکننـــده تبدیـــل بـــه یـــک آرزو شـــده، چـــرا  ۴۲۰۰۰ ر
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جبـــران  نحـــوه  دســـتورالعمل  و  ارزی  چالش هـــای 
از افزایـــش قیمـــت ارز در پیمان هـــای  آثـــار ناشـــی 
یالـــی فاقـــد تعدیـــل، عبارتـــی شـــناخته شـــده بـــرای  ر
ــژه تولیدکننـــدگان  ــه ویـ ــور، بـ کشـ ــه مهندســـی  جامعـ
کـــه بـــا بخش هـــای بـــا اعتبـــار  و پیمانکارانـــی اســـت 
کار می کننـــد. در عمـــر چنـــد ســـاله اخیـــر  دولتـــی 
بـــه  قیمت هـــا  گهانـــی  نا نوســـانات  شـــرکت ها، 
موجـــب افزایـــش چنـــد برابـــری نـــرخ ارز و ســـقوط ارزش 
پـــول ملـــی، حداقـــل دو بـــار در ســـال های 1391 و 
ـــان شـــده  گریبانگیـــر وضعیـــت قرارداد هـــای آن  1397
ـــه ویـــژه ســـازمان راهبـــردی  اســـت. دولـــت محتـــرم و ب
ــه،  ــه و بودجـ ــازمان برنامـ ــا سـ ــوری و یـ ریاســـت جمهـ
در چندیـــن نوبـــت و بـــه منظـــور جبـــران بخشـــی از 
ضـــرر و زیان هـــای اولیـــه وارده بـــه شـــرکت ها، اقـــدام 
کرده انـــد. منظـــور از  ارائـــه بخشـــنامه  بـــه تنظیـــم و 
پشـــتوانه های  همـــان  ثانویـــه،  زیان هـــای  و  ضـــرر 
کـــه چنـــد برابرشـــدن آن در مـــدت زمـــان  مالـــی اســـت 
کوتـــاه، الزمـــه ی تـــوان رقابتـــی شـــرکت ها و بقـــای آنـــان 
کـــه بی توجهـــی بـــه ایـــن  اســـت. شـــایان ذکـــر اســـت 
ــوان مالـــی و فنـــی تعـــداد  ــقوط تـ ــر مهـــم ســـبب سـ امـ

یـــادی از شـــرکت ها شـــده اســـت.  ز
بخشـــنامه  ابتـــدا  ســـاله،  چنـــد  مـــدت  ایـــن  در 
بـــا موضـــوع  شـــماره 100/34643 مـــورخ 91/05/1 
حامل هـــای  قیمـــت  اصـــاح  آثـــار  جبـــران  نحـــوه 
کـــردن یارانه هـــا  انـــرژی بـــا اعمـــال قانـــون هدفمنـــد 
بـــا  و  شـــروع  تعدیـــل  فاقـــد  یالـــی  ر پیمان هـــای  در 
مـــورخ   100/80776 شـــماره های  بخشـــنامه های 
 ،92/06/23 مـــورخ   92/53024  ،91/10/11
 93/243862  ،93/10/07 مـــورخ   93/120024
مـــورخ 94/09/04، 95/908662 مـــورخ 95/09/29 
مـــورخ   97/376052 بخشـــنامه های  بـــا  اخیـــرا  و 
 97/07/18 مـــورخ   97/376049 و   97/07/18
کـــرده اســـت. نکتـــه قابـــل توجـــه در تمامـــی  ادامـــه پیـــدا 
ـــه شـــده در  بخشـــنامه های فوق الذکـــر، روش هـــای ارائ
کـــه تقریبـــا درتمامـــی  دو قالـــب »الـــف« و »ب« بـــوده 

بـــا  بند هایـــی  و  نـــکات  در  تنهـــا  و  مشـــابه  آن هـــا 
یکدیگـــر متفـــاوت هســـتند؛ لـــذا بهتـــر اســـت ابتـــدا بـــه 
ــته  ــاه داشـ کوتـ ــاره ای  ــر اشـ ــای فوق الذکـ روابـــط بند هـ
باشـــیم. عمدتـــا در صنعـــت بـــرق بـــه دلیـــل عـــدم 
شـــفاف ســـازی و مشـــخص نبـــودن ســـهم ارزبـــری 
قراردادهـــا، از روش »ب« ایـــن بخشـــنامه ها اســـتفاده 
شـــده اســـت. البتـــه اخیـــرا و در آخریـــن بخشـــنامه و 
ــور  ــه منظـ ــندیکا، فعالیت هایـــی بـ ــای سـ ــا تاش هـ بـ
ــورت  ــا صـ ــری قرارداد هـ ــهم ارزبـ ــردن سـ کـ مشـــخص 
ــور  ــه منظـ ــمی بـ ــاغ رسـ ــون ابـ کنـ ــه تا کـ ــه اســـت  گرفتـ
اســـتفاده از آن از ســـوی مراجـــع ذی صـــاح انجـــام 

نگرفتـــه اســـت.
 علـــی ای الحـــال بـــه بخـــش »ب« بخشـــنامه، فلســـفه 
گـــر ضریـــب  ا یـــم.  از آن می پرداز و نحـــوه اســـتفاده 
 t= 0_–_i=S_i/S جبرانـــی را بـــه صـــورت بیـــان شـــده

کـــه در آن: در نظـــر بگیریـــم 
کارکرد S_i= شاخص دوره انجام 

S_0= شاخص دوره پایه
t= تورم فرضی

در ظاهـــر امـــر، اســـتفاده از ایـــن رابطـــه ســـاده بـــه نظـــر 
می رســـد. بـــا ایـــن وجـــود در اســـتفاده از رابطـــه فـــوق 
کـــه می بایســـت  الذکـــر و فلســـفه آن نکاتـــی اســـت 

عنـــوان شـــود:
فلسفه روابط

آن مشـــخص  عنـــوان  از  کـــه  t. همانطـــور  ضریـــب 
گرفتـــن تـــورم فرضـــی ســـاالنه  اســـت، جهـــت در نظـــر 
در جـــدول 4 بخشـــنامه  کـــه  گونـــه ای  بـــه  اســـت. 
ــا  ــاالنه )بـ ــورم سـ ــت؛ تـ ــده اسـ ــوان شـ ــر عنـ ــوق الذکـ فـ
چهارگانـــه(،  ماهـــه  ســـه  تورم هـــای  درنظرگرفتـــن 
یعنـــی  اســـت.  شـــده  گرفتـــه  درنظـــر  درصـــد   12
مناقصـــات  در  تولیدکننـــدگان  و  پیمانـــکاران 
می بایســـت  درصـــد،   12 ســـاالنه  تـــورم  فـــرض  بـــا 
ــن  ــد. ایـ ــه دهنـ ــبه و ارائـ ــود را محاسـ ــای خـ قیمت هـ
ــات، ضمانـــت  ــه، مالیـ ــری های بیمـ ــر باالسـ ــازاد بـ مـ
نامـــه، باالســـری های عمومـــی و ســـود اســـت. شـــکی 

کـــه در واقعیـــت و در جلســـات مناقصـــات  نیســـت 
ایـــن امـــر تحقـــق نمی یابـــد. بـــا ایـــن وجـــود جـــای 
کـــه اساســـا بـــا توجـــه بـــه  ایـــن ســـوال باقـــی اســـت 
پارامتر هایـــی از قبیـــل: اوضـــاع اقتصـــادی، رقابـــت 
گـــذاری  میـــان شـــرکت ها، شـــرایط و ضوابـــط قیمـــت 
ســـنتی رایـــج در شـــرکت ها؛ عملـــی بـــودن یـــا نبـــودن 

ایـــن امـــر ممکـــن اســـت؟! 
پرداختـــن بـــه ایـــن ســـوال و بحـــث در رابطـــه بـــا آن 
ایـــن  بـــا  اســـت.  ایـــن مطلـــب خـــارج  از حوصلـــه 
حـــال بـــا پذیرفتـــن رعایـــت اصـــول تـــورم ســـاالنه در 
ـــه ایـــن نکتـــه ضـــروری اســـت  قیمت گـــذاری، توجـــه ب
وعده هـــای  و  یازدهـــم  دولـــت  عمـــر  طـــول  در  کـــه 
گزارشـــات  و  آمـــار  همچنیـــن  و  دوازدهـــم  دولـــت 
ارائـــه شـــده، همیشـــه نـــرخ تـــورم ســـاالنه تـــک رقمـــی 
گـــزارش  بـــوده و در محدوده هـــای 7 الـــی 9 درصـــد 
در  کـــه  اســـت  تأمـــل  بســـی  جـــای  اســـت.  شـــده 
و  ضـــرر  جبـــران  منظـــور  بـــه  کـــه  بخشـــنامه هایی 
ــن  ــده اند، ایـ ــه شـ ــرکت ها ارائـ ــه شـ ــای وارده بـ زیان هـ

اعـــداد باالتـــر از اعـــداد واقعـــی ارائـــه می شـــوند. 
ـــل  موضـــوع دوم نحـــوه محاســـبه شـــاخص های تعدی
کـــه می بایســـت در جلســـات  ارائـــه شـــده اســـت؛ 
مابیـــن  تخصصـــی  کمیته هـــای  هماهنـــگ 
کارشناســـان  نماینـــدگان صنعـــت بـــرق و ســـندیکا بـــا 
در  شـــوند.  مشـــخص  بودجـــه  و  برنامـــه  و  ســـازمان 
ادامـــه پیشـــنهاداتی در ایـــن حـــوزه مطـــرح می شـــود. 

نحوه استفاده از روابط
کـــه پیشـــتر نیـــز عنـــوان شـــد، بـــه دلیـــل  همانگونـــه 
عـــدم شـــفاف ســـازی و مطابقـــت فهـــارس بهـــا بـــا 
همچنیـــن  و  بـــرق  صنعـــت  حـــوزه  فعالیت هـــای 
گـــذاری شـــده  عـــدم وجـــود فهرســـت بهـــای قمیـــت 
موضـــوع  بـــا  منطبـــق  تعدیـــل  شـــاخص های  و 
اســـاس  بـــر  می بایســـت  پیمانـــکاران  فعالیت هـــا، 
ــابه  ــال مشـ ــه دنبـ ــر بـ ــنامه حاضـ ــد ب. -2- بخشـ بنـ
ـــه در رشـــته ها  ـــا فهـــارس بهـــای پای ســـازی قرارداد هـــا ب
بـــا  کـــه  گونـــه ای  بـــه  باشـــند.  مختلـــف  فصـــول  و 

/ اردالن بهرامی اسکندری؛ /
نائب رئیس هیات مدیره شرکت سماسان
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ــه  ــردی مشـــخص، عرصـ ــیر راهبـ ــود مسـ ــه نبـ ــه بـ توجـ
تبدیـــل بـــه اعمـــال نظر هـــای ســـلیقه ای مشـــاوران 
کارفرمایـــان در ایـــن موضـــوع شـــده اســـت. ایـــن  و 
دنبـــال  بـــه  نیـــز  پیمانـــکاران  کـــه  اســـت  بدیهـــی 
ـــا اســـتفاده از  بیشـــترین ضرایـــب حاصلـــه از روابـــط، ب
جایگـــذاری شـــاخص های تعدیـــل در بخش هـــای 

رشـــته ها هســـتند.  و  مختلـــف فصـــول 
و  عمیق تـــر  نگاهـــی  نیســـت،  لطـــف  از  خالـــی 
مـــوارد  در  ســـازی ها  مشـــابهت  ایـــن  بـــه  دقیق تـــر 
دیکتـــه شـــده بـــه پیمانـــکاران، داشـــته باشـــیم. بـــه 
برج هـــای  ســـاخت  و  تهیـــه  گاهـــًا  مثـــال  عنـــوان 
فهرســـت  هفتـــم  فصـــل  از  مشـــبک  و  تلســـکوپی 
ـــا فصـــل نهـــم  بهـــای خطـــوط انتقـــال نیـــروی هوایـــی ب
ـــنگین  ـــوالدی س ـــای ف کار ه ـــوان  ـــا عن ـــه ب ـــته ابنی از رش
کـــه  مشـــابهت ســـازی می شـــود. ایـــن در حالیســـت 
کارشناســـی، انـــدک شـــناختی بـــه پروســـه و فرآینـــد  هـــر 
ســـاخت برج هـــای انتقـــال نیـــرو و اســـتراکچر های 
متوجـــه  باشـــد؛  داشـــته  ســـاختمانی  و  صنعتـــی 
تفاوت هـــای فاحـــش ایـــن دو بخـــش می شـــود. بـــه 
عنـــوان نمونـــه بـــرای ســـاخت یـــک المـــان ســـازه ای در 
کار هایـــی بـــه مراتـــب بیشـــتر  برج هـــای انتقـــال نیـــرو، 
و پیچیده تـــر )بـــرش، خمـــکاری، ســـوراخکاری بـــا 
گالوانیـــزه، ...( از یـــک  دقـــت خطـــای یـــک میلیمتـــر، 
المـــان اســـتراکچر صنعتـــی و ســـاختمانی انجـــام 
یـــک  ســـاخت  و  تهیـــه  بـــا  همچنیـــن  می پذیـــرد. 
المـــان ســـازه صنعتـــی و ســـاختمانی ماننـــد ســـتون یـــا 
تیـــر، وزنـــی معـــادل چندیـــن برابـــر یـــک المـــان ســـازه 
ـــای  برج هـــای انتقـــال نیـــرو )ماننـــد یـــک عضـــو از خرپ
تلســـکوپی(  بـــرج  از  پنـــل  یـــک  یـــا  و بـــرج مشـــبک 

می شـــود.  حاصـــل 
حـــال آنکـــه چگونـــه ایـــن دو فعالیـــت بـــا یکدیگـــر 
و  مالـــی  مســـایل  تنهـــا  شـــده؛  ســـازی  مشـــابه 
محدودیت هـــای مذکـــور در ایـــن نوشـــتار موجـــب ایـــن 
دیگـــری  بی شـــمار  نمونه هـــای  می شـــود.  خطا هـــا 

و  فوندانســـیون ها  احـــداث  عملیـــات  ماننـــد  نیـــز 
ـــته  ـــای رش ـــن در ج ـــل بت ـــا فص ـــا ب ـــازی آن ه ـــادل س مع
ابنیـــه نیـــز وجـــود دارنـــد. حـــال آیـــا واقعـــا احـــداث 
کیلومتـــر و بـــه صـــورت  فوندانســـیون در طـــول چندیـــن 
ســـازه  یـــک  فوندانســـیون  احـــداث  بـــا  کنـــده،  پرا

متمرکـــز یکســـان اســـت؟ 
بـــه نظـــر می رســـد اســـتفاده از شـــاخص های رشـــته 
کـــه در مـــاده 11 بخشـــنامه  تأسیســـات برقـــی همانطـــور 
نیـــز اســـتفاده از آن را مجـــاز دانســـته اســـت؛ بهتریـــن 
افزایـــش  از  ناشـــی  آثـــار  جبـــران  راه  نزدیکتریـــن  و 
گهانـــی قیمت هـــا اســـت. بـــا ایـــن حـــال نـــکات زیـــر  نا
توســـط اینجانـــب جهـــت اســـتفاده از بخشـــنامه و 

اصـــاح آن پیشـــنهاد می شـــود.
از  اســـتفاده  در  محتـــرم،  مشـــاوارن  و  کارفرمایـــان 
ســـازی  مشـــابهت  یـــا  رشـــته ای  شـــاخص های 
فصل هـــا، بـــا توجـــه بـــه بنـــد 11 بخشـــنامه فوق الذکـــر 
قطعـــی  شـــاخص های  وجـــود  عـــدم  همچنیـــن  و 
عهـــده  بـــر  را  انتخـــاب  فعالیت هـــا،  بـــا  مرتبـــط 

بگذارنـــد.  ســـازندگان  و  پیمانـــکاران 
ـــا توجـــه بـــه دالیـــل ارائـــه شـــده،  در اعـــداد ضریـــب t. ب

تجدیـــد نظـــر شـــود.
گـــذاری فهرســـت بهـــای  پروســـه انجـــام و قیمـــت 
خطـــوط انتقـــال نیـــروی هوایـــی و زمینـــی و همچنیـــن 
ارائـــه فصـــول و شـــاخص های تعدیـــل متناســـب بـــا 

آن، اقـــدام الزم و مؤثـــر صـــورت پذیـــرد.
بـــا توجـــه بـــه تبصـــره 1 بنـــد ب-1- بخشـــنامه، در 
ارائـــه  مهلـــت  آخریـــن  کـــه  پیمان هایـــی  تمامـــی 
بـــوده،   96/06/31 از  قبـــل  قیمـــت  پیشـــنهاد 
ضریـــب S_0 را شـــاخص ســـه ماهـــه دوم ســـال 1396 
ناقـــض  موضـــوع  ایـــن  اســـت.  نمـــوده  مشـــخص 
تعییـــن شـــاخص مبنـــای پیمـــان مطابـــق بخشـــنامه 
تعدیـــل شـــماره 101/173073 مـــورخ 1382/09/15 
در  کـــه  اســـت  حالـــی  در  ایـــن  همچنیـــن  اســـت. 
ابتـــدای ســـال 1396 و بـــا انتخـــاب مجـــدد رئیـــس 

دولـــت دوازدهـــم، شـــرایط و اوضـــاع اقتصـــادی، و 
بـــا توجـــه بـــه وعده هـــای مســـئولین محتـــرم، رو بـــه رو 
یابـــی می شـــد؛ لـــذا می بایســـت  رشـــد و مناســـب ارز
پیمـــان  مبنـــای  ماهـــه  ســـه  شـــاخص  همـــان   0_S

باشـــد.
همچنیـــن روش هـــای زیـــر و بـــا توجـــه بـــه تقســـیم 
می شـــود: پیشـــنهاد   )C,PC,P( قرارداد هـــا  بنـــدی 
قرارداد هـــای  در  تعدیـــل  شـــاخص های   -1-5
درخواســـت  بـــا   ،C عنـــوان  بـــا  شـــده  شـــناخته 
پیمانـــکاران و بـــر مبنـــای مـــاده 11 بخشـــنامه، از رشـــته 
تاسیســـات برقـــی یـــا مشـــابهت ســـازی بـــا فصـــول 

گـــردد. انتخـــاب  دیگـــر،  رشـــته های  در  مرتبـــط 
شـــده  تنظیـــم  و  شـــناخته  قرارداد هـــای  در   -2-5
نســـبت  بـــا   .q ضریـــب  ابتـــدا   ،PC عنـــوان  بـــا 
کل(  )قـــرارداد تجهیـــزات خریـــد بخـــش( / )قـــرارداد 
مشـــخص شـــود. ســـپس شـــاخص عملکـــرد بخـــش 
ــه بنـــد ب-2-1-  ــاس رابطـ ــر اسـ ــزات بـ ــد تجهیـ خریـ
تعییـــن و در رابطـــه روش »ب« مـــورد اســـتفاده قـــرار 
کـــه در ایـــن روش نیـــز ماننـــد  گیـــرد. بدیهـــی اســـت 
قرارداد هـــای C، انتخـــاب رشـــته تاسیســـات برقـــی 
ـــا رشـــته های  ـــا فصـــول مرتبـــط ب ـــا مشـــابهت ســـازی ب ی
دیگـــر و بـــر مبنـــای مـــاده فـــوق الذکـــر بخشـــنامه، بـــه 

عهـــده و انتخـــاب پیمانـــکاران اســـت. 
 ،P یـــا  تجهیـــزات  خریـــد  قرارداد هـــای  در   -3-5
کارگروه هـــای تخصصـــی مشـــخص  ضریـــب q. در 
گفتـــه شـــده در  یتـــم  شـــود و ســـپس براســـاس الگور
اســـتفاده  مـــورد  الذکـــر، روش »ب«  فـــوق  بند هـــای 

ــرد. گیـ ــرار  قـ
کـــه بـــا تـــاش تمامـــی ارکان جامعـــه  امیـــد اســـت 
کـــه ایـــن جامعـــه بـــا پشـــتوانه  مهندســـی و ارج و قربـــی 
جهـــت  در  می کننـــد،  ایجـــاد  هـــم  بـــرای  یکدیگـــر 
گام  ایـــران،  عزیزمـــان  کشـــور  رفـــاه  و  پیشـــرفت 

یـــم.▪ بردار
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ـــر  ـــر اث کمیتـــه اتوماســـیون و مخابـــرات ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران ب ـــاور، رییـــس جـــوان  ک و غیرقابـــل ب ـــود و دردنـــا گهانـــی ب خبـــر نا
ـــرق یکـــی از مدیـــران نخبـــه و دانشـــگاهی اش را از دســـت داد. ـــاه، صنعـــت ب کوت عارضـــه قلبـــی جـــان باخـــت. همینقـــدر ســـاده و 

کمیتـــه اتوماســـیون و مخابـــرات ســـندیکا و  کمـــال نابـــاوری ایمـــان رجایـــی، رییـــس  صنعـــت بـــرق ایـــران، 23 آذرمـــاه 97،  در 
مدیرعامـــل شـــرکت پایـــا طـــرح  پارســـیس را از دســـت داد تـــا فقـــدان یـــک نیـــروی جـــوان، پرانـــرژی و دانـــش محـــور ضربـــه دیگـــری بـــه 

کنـــد. صنعـــت بـــرق وارد 
کمیتـــه اتوماســـیون تدویـــن مشـــخصات فنـــی و روش اجرایـــی جامـــع سیســـتم های  ـــه تازگـــی در راس  کـــه ب مهنـــدس ایمـــان رجایـــی 
ــد  ــه متولـ کـ ــود. وی  ــندیکا بـ ــای سـ کمیته هـ ــای  ــن روسـ ــی از فعال تریـ ــرد، یکـ ــری می کـ ــوی را پیگیـ ــار قـ ــت های فشـ ــیون پسـ اتوماسـ
ـــری در حـــوزه  گام هـــای موث کمیتـــه،  ـــار ســـایر اعضـــای  کن ـــل توجهـــش در  ـــه دلیـــل تســـلط علمـــی قاب ـــود، ب ـــزد ب ســـال 1357 در شـــهر ی
اتوماســـیون برداشـــت. تدویـــن آییـــن نامـــه شـــرکت های یکپارچـــه ســـاز سیســـتم اتوماســـیون پســـت یکـــی از همیـــن اقدامـــات اثرگـــذار 
کمیتـــه بـــه تاییـــد شـــرکت توانیـــر رســـیده و بـــه زودی بـــه معاونـــت  گســـترده وی در راس  بـــود. ایـــن آیین نامـــه پـــس از رایزنی هـــا و تـــاش 

بهره بـــرداری برق هـــای منطقـــه ای ابـــاغ خواهـــد شـــد.
کوتاهـــش مجـــال بیشـــتری بـــه او  کـــرد. اگرچـــه عمـــر  ایمـــان رجایـــی، تمـــام تـــوان و انـــرژی جوانـــی اش را صـــرف دانشـــگاه و صنعـــت 
ـــرق  ـــران تاثیرگـــذار ســـندیکای صنعـــت ب کـــرد. او یکـــی از مدی ـــز او را فرامـــوش نخواهـــد  ـــران هرگ ـــرق ای ـــداد، امـــا بـــی شـــک صنعـــت ب ن
ـــرق  ـــت ب ـــه صنع ـــی اش ب ـــه و متعال ـــگاه بلندنظران ـــان از ن ـــی نش ـــه خوب ـــی ب ـــکل صنف ـــن تش ـــه اش در ای ـــات داوطلبان ـــود و خدم ـــران ب ای

ـــت. ـــور داش کش
ـــران برجســـته،  ـــوان یکـــی از مدی ـــه عن ـــاد و خاطـــره مهنـــدس ایمـــان رجایـــی ب گرامیداشـــت ی ـــران ضمـــن  ـــرق ای ســـندیکای صنعـــت ب

کارآمـــد، جـــوان و فعـــال خـــود، فقـــدان او را بـــه خانـــواده محتـــرم و صاحبـــان صنعـــت بـــرق ایـــران تســـلیت عـــرض می کنـــد.
روحش شاد و قرین آرامش الهی ...

تراژدی خاموشی یک ستاره
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زنـــده یـــاد مهنـــدس ایمـــان رجایـــی ، در شـــانزدهمین  روز از تیرمـــاه 1357 در یـــزد  بـــه دنیـــا آمـــد. آثـــار نبـــوغ  و 
کـــه در ســـال 1375 در  ـــه طـــوری  ـــود. ب ـــل مشـــاهده ب ـــی در وی قاب ـــی و جوان هـــوش سرشـــار از همـــان ســـنین نوجوان
همـــان ســـن 18 ســـالگی پـــس از پایـــان موفقیـــت آمیـــز دوره متوســـطه در همـــان ســـال بـــا رتبـــه بســـیار عالـــی در رشـــته 
کنکـــور سراســـری پذیرفتـــه شـــد.و در ســـال 1379 بـــا درجـــه  مهندســـی بـــرق قـــدرت  دانشـــگاه صنعتـــی شـــریف در 
کارشناســـی  ممتـــاز از دانشـــگاه مذکـــور فـــارغ التحصیـــل شـــد و بافاصلـــه  از طریـــق آزمـــون در همـــان رشـــته در دوره 
ارشـــد وارد دانشـــکده فنـــی دانشـــگاه تهـــران شـــد و در ســـال 1380از ایـــن دانشـــگاه فـــارغ التحصیـــل شـــد . در دوران 
دانشـــجویی چندیـــن مقالـــه علمـــی و تخصصـــی از ایشـــان در نشـــریات علمـــی داخلـــی و بیـــن المللـــی نظیـــر ISI و

گردیـــد. IEEE چـــاپ و منتشـــر 
کار شـــد.  کارشناســـی ارشـــد در شـــرکت مهندســـین مشـــاور  مشـــانیر مشـــغول بـــه  همزمـــان بـــا تحصیـــل در دوره 
بعـــد از خـــروج از شـــرکت مذکـــور در ســـال 1381 همـــکاری خـــود را بـــا شـــرکت ســـاپتا آغـــاز نمـــود و در بخـــش واحـــد 

ـــرد. ک ـــه  ـــه شـــرکت ســـاپتا ارائ ـــی ب مهندســـی و طراحـــی آن شـــرکت خدمـــات فراوان
کوتاهی دوره های آموزشی :  دانش فراوان، هوش سرشار او باعث شد در دوره مدت 

-طراحی بخش حفاظت و کنترل پست های فشار قوی 
 ABB .GE , SEIMENS دوره تست رله های حافظتی شرکت های-

 DCS سیستم های FAT دوره-
 با موفقیت سپری کند.

مهنـــدس ایمـــان رجایـــی  در ســـال 1385 پـــس از ورود بـــه شـــرکت ترانـــس پســـت پـــارس مدیریـــت واحـــد حفاظـــت 
ـــرون مـــرزی را در ســـطوح ولتـــاژی مختلـــف  ـــزرگ ملـــی و ب کنتـــرل شـــرکت را عهـــده دار شـــدند و چندیـــن پـــروژه ب و 
طراحـــی ،تســـت و راه انـــدازی نمودنـــد . ایشـــان یکـــی از ســـر آمـــدان اتوماســـیون پســـت هـــای فشـــار قـــوی و 

کردنـــد. کشـــور ارائـــه  کشـــور بودنـــد و خدمـــات ارزنـــده ای در ایـــن بخـــش بـــه صنعـــت بـــرق  نیروگاه هـــای 
تـــوان مدیریتـــی بـــاال از یـــك ســـو و تعهـــد،  اخـــاص و ایمـــان همیشـــگی او بـــه خداونـــد متعـــال از ســـویی دیگـــر 
کوتاهـــش عـــاوه بـــر خدمـــات فـــوق در شـــرکت هـــای پیمانـــکاری، در ســـال 1389  ســـبب شـــد تـــا در دوران حیـــات 
کشـــور را در  ایـــن  کـــرده و چندیـــن نفـــر از جوانـــان و مهندســـین خـــوب  شـــرکت پایـــا طـــرح پارســـیس را تاســـیس 

کنـــد. کار  عرصـــه آمـــوزش داده و مشـــغول بـــه 
ــدازی  ــزان و نصـــب و راه انـ ــن تجهیـ ــی، تامیـ ــه طراحـ ــراوان در عرصـ ــای فـ ــر تـــاش هـ ــاوه بـ ــی عـ مهنـــدس رجایـ
کشـــور داشـــتند و چندیـــن  پســـت های فشـــارقوی فعالیـــت چشـــمگیری در حـــل مشـــکات صنفـــی صنعـــت بـــرق 
دوره ریاســـت کمیتـــه اتوماســـیون و مخابـــرات  ســـندیکای صنعـــت بـــرق را بـــه عهـــده داشـــتند و در استاندارد ســـازی 
کشـــور نقـــش ارزنـــده ای داشـــتند و صنعـــت بـــرق  و بومـــی ســـازی در بخـــش اتوماســـیون و مخـــا بـــرات  صنعـــت بـــرق 

در ایـــن عرصـــه مرهـــون خدمـــات ایشـــان اســـت.
ـــا،  ـــرفت ه ـــن پیش ـــت ای ـــا ثب ـــز ب ـــی نی ـــن الملل ـــای بی ـــه ه ـــران در عرص ـــامی ای ـــوری اس ـــام جمه ـــای ن ـــان در اعت ایش
کشـــور هـــای خارجـــی  کنگـــره هـــای متعـــدد بیـــن المللـــی و ابتـــکار برگـــزاری چندیـــن دوره آموزشـــی در  حضـــور در 

نقـــش بســـزایی داشـــتند.
غـــروب بیســـت و ســـوم آذر  مـــاه 1397 قلـــب ایـــن انســـان واال و دانشـــمند بـــزرگ  از تپـــش ایســـتاد و عـــاوه بـــر خانـــواده 

و دوســـتانش،  جامعـــه علمـــی کشـــور و صنعـــت بـــرق و همکارانـــش  را نیـــز در ســـوگ و ماتـــم فقدانـــش نشـــاند.
یـــاد ایشـــان بـــه جمهـــوری اســـامی ایـــران  و آثـــار  کـــه بـــه پـــاس خدمـــات بســـیار ز از خداونـــد متعـــال مـــی خواهـــم 
گذاشـــته اســـت رحمـــت و رضـــوان خویـــش را بـــه روح او ارزانـــی دارد و  کـــه بـــرای آینـــدگاه بـــه یـــادگار  علمـــی فراوانـــی 

ـــد. ـــواده محترمـــش آســـان فرمای غـــم فراقـــش را خان
که برای حشر دوباره برانگیخته خواهد شد. سام خداوند بر او در روز والدتش و در روز وفاتش و در روزی 

یادش گرامی و راهش مستدام باد.

سوگنامه ای برای 
دوست، همکار و دانشمند جوان

مرحوم مهندس ایمان رجایی

/ اکبر هوشیار /
عضو هیات رئیسه کمیته سازندگان سندیکا



61
یادداشت

زمستان 97 117

ابزارهای کاهش وابستگی 
به تجهیزات وارداتی در صنعت برق

محصـــول نهایـــی و تجهیـــزات مـــورد اســـتفاده در صنعـــت بـــرق، از نظـــر مصرف کننـــدگان نهایـــی نـــام و عناویـــن 
 CT ،ـــیونر ـــدرت و سکس ـــد ق کلی ـــن،  ـــور، توربی ـــفورماتورها، ژنرات ـــواع ترانس ـــرق، ان ـــت ب ـــد پس ـــد، مانن ـــی دارن خاص
ـــواع مختلـــف و.... . به منظـــور انتقـــال منظـــور، در ایـــن نوشـــته آنهـــا را تجهیـــزات  ـــرق در ان و CVT، تابلوهـــای ب

اصلـــی می نامیـــم.
کـــدام از تجهیـــزات  کننـــده داخلـــی دارنـــد. هـــر  کشـــورمان تولیـــد  به طـــور عمـــوم، اغلـــب تجهیـــزات فـــوق در 
فـــوق علیرغـــم اینکـــه یـــک تجهیـــز محســـوب مـــی شـــوند، ولـــی از انـــواع قطعـــات فلـــزی، پلیمـــری و برقـــی 
کنـــار ده هـــا و  کـــدام از ایـــن تجهیـــزات، در  ـــه بیـــان دیگـــر، در تولیـــد و مونتـــاژ هـــر  کوچکتـــر تشـــکیل شـــده انـــد. ب
ـــی از  ـــوند، انواع ـــد می ش ـــورمان تولی کش ـــوده و در  ـــاز ب ـــورد نی ـــاژ، م ـــاخت و مونت ـــرای س ـــه ب ک ـــه  ـــا قطع ـــه صده بلک
گیرنـــد و برخـــی  کـــه بـــرای مونتـــاژ ایـــن تجهیـــزات مـــورد اســـتفاده قـــرار مـــی  کوچک تـــر برقـــی وجـــود دارد  قطعـــات 
گـــردان، ســـلکتور،  کلیـــد  کتـــور،  کنتا از آنهـــا  بـــه  صـــورت وارداتـــی تامیـــن مـــی شـــوند. ماننـــد انـــواع ترمینـــال، 
کـــه در ایـــن نوشـــته آنهـــا را قطعـــات  کلیدهـــای مینیاتـــوری، فیـــوز و....  الکتروموتـــور، میکروســـویچ، رلـــه، 

الکتریکـــی فرعـــی مـــی نامیـــم. 
کـــه در مونتـــاژ تابلـــو اســـتفاده مـــی شـــود، بـــه  بـــه عنـــوان مثـــال شـــاید ســـهم تجهیـــزات و قطعـــات برقـــی وارداتـــی 
کـــه برخـــی از ایـــن تجهیـــزات  گیـــرد، ایـــن اســـت  کیـــد قـــرار  کـــه بایـــد مـــورد تأ مراتـــب بیشـــتر باشـــد و نکتـــه ای 
ــد  ــد، ماننـ گیرنـ ــی  ــرار مـ ــتفاده قـ ــورد اسـ ــه مـ ــوان یـــک قطعـ ــر به عنـ ــی دیگـ ــز اصلـ ــود در یـــک تجهیـ ــی، خـ اصلـ
کلیـــد و سکســـیونر و CT و CVT در یـــک پســـت  ـــا ترانـــس،  ـــرق ی کلیدهـــای قـــدرت MV در داخـــل تابلوهـــای ب

ـــرق. ب
تجهیـــزات اصلـــی معمـــواًل بـــا داشـــتن تایـــپ تســـت قابلیـــت عرضـــه بـــه بـــازار را دارنـــد و بعضـــًا تایـــپ تســـت بـــا 
گیـــرد. بنابرایـــن  کارفرمـــا قـــرار مـــی  کیـــد بـــر اســـتفاده از برخـــی تجهیـــزات خـــاص صـــادر و مـــورد پذیـــرش  قیـــد و تا
ســـازندگان تجهیـــزات اصلـــی نمـــی تواننـــد بـــه راحتـــی و بـــا انتخـــاب خـــود، برخـــی از تجهیـــزات مـــورد اســـتفاده 

کننـــد. در تجهیـــز اصلـــی را جایگزیـــن 
کـــردن تجهیـــزات و قطعـــات الکتریکـــی، بـــه شـــرط انتخـــاب از ســـازنده مطمئـــن  البتـــه اغلـــب مواقـــع جایگزیـــن 
ـــر  ـــه وجـــود نمـــی آورد و تاثی ـــز اصلـــی واقعـــًا اشـــکالی ب کاری تجهی ـــل قبـــول، در عملکـــرد و عمـــر  ـــا ســـابقه قاب و ب

منفـــی بـــر آن نـــدارد. 
کـــرد. ولـــی بـــرای  در وزارت صمـــت، تـــاش و انگیـــزه حمایـــت از تولیدکننـــده داخلـــی را مـــی تـــوان احســـاس 
ـــه آنهـــا اشـــاره مـــی شـــود. ـــًا ب کـــه ذی ـــودن ایـــن اقـــدام، الزم اســـت زمینـــه هـــا و مقدماتـــی فراهـــم شـــود  اثربخـــش ب

کیفـــی تولیدکننـــدگان داخلـــی،  کیفیـــت و ســـابقه  ـــه  ـــزوم توجـــه ب ـــان دولتـــی در خصـــوص ل کارفرمای 1- توجیـــه 
ـــر برنـــد. کیـــد ب ـــه جـــای تا ب

ـــد،  ـــم هـــا برطـــرف نشـــده ان کشـــور ادامـــه دارد و تحری ـــا خـــارج از  ـــط تجـــاری ب کـــه محدودیـــت رواب ـــی  ـــا زمان 2- ت
ـــا دو شـــرط انجـــام  ـــان و مشـــاوران، جایگزینـــی تجهیـــزات برقـــی تولیـــد داخـــل را در محصـــول اصلـــی ب کارفرمای
کشـــور قابـــل انجـــام باشـــد و همچنیـــن ســـه برابـــر  کـــه بـــا امکانـــات داخـــل  تمـــام تســـت هـــای نوعـــی )تایـــپ( 

گارانتـــی معمـــول، بپذیرنـــد. کـــردن دوره 
کـــه بتوانـــد بـــه عنـــوان جایگزیـــن انجـــام تایـــپ تســـت، اطمینـــان نســـبی و قابـــل  3- اتخـــاذ راهـــکار و روشـــی 
کارفرمایـــان بدهـــد. چنیـــن روشـــی مـــی توانـــد بـــا همفکـــری پژوهشـــگاه نیـــرو، متخصصیـــن صنعـــت  قبولـــی را بـــه 

ـــرق وزارت نیـــرو، اســـاتید دانشـــگاه و ســـازندگان تدویـــن شـــود. ب
کـــه چنیـــن شـــرایطی ایجـــاد شـــود. اقدامـــات حمایتـــی وزارت صمـــت مـــی توانـــد بـــه صـــورت جـــّدی  در صورتـــی 
کـــدام از ســـازندگان تجهیـــزات اصلـــی  کـــه بـــا حفـــظ شـــرایط رقابتـــی هیـــچ  گونـــه ای  تـــری دنبـــال شـــود، بـــه 
ــان  ــرمایه و جوانـ ــم سـ کـ ــذاران  گـ ــرمایه  ــی سـ ــند. از طرفـ ــت نباشـ ــی وزارت صمـ ــات حمایتـ ــران اقدامـ ــز نگـ نیـ
متخصـــص و شـــرکت های دانـــش بنیـــان مـــی تواننـــد در تولیـــد یـــک یـــا چنـــد مـــورد از قطعـــات برقـــی فرعـــی 

اقـــدام و موجـــب ثـــروت زایـــی و اشـــتغال پایـــدار شـــوند.▪

/ ولی ا... بیات؛ /
 مدیر عامل شرکت پارس سوییچ      
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بـــرق  تولیـــد  ســـاختگاه های  جغرافیایـــی  اطلـــس 
کـــه رشـــد  کشـــور نشـــان می دهـــد  در اقصـــی نقـــاط 
نامـــوزون و نامتناســـبی در رونـــد احـــداث نیروگاه هـــای 
وجـــود  آن  علـــت  کـــه  دارد  وجـــود  کشـــور  فســـیلی 
دالیـــل مهندســـی و غیر مهندســـی در مـــکان ایجـــاد 
عوامـــل  آسیب شناســـی  و  بازخوانـــی  آنهاســـت. 
فـــوق از مقولـــه ایـــن یادداشـــت خـــارج اســـت و بایـــد 
در شـــرایط زمانـــی دیگـــری باتوجـــه  بـــه فرآیندهـــای 
طی شـــده، بـــه علـــل و چگونگـــی روندهـــای منتهـــی 
بـــه احـــداث آنهـــا پرداختـــه شـــود. در ایـــن یاداشـــت؛ 
بـــه دنبـــال پاســـخ منطقـــی بـــه ایـــن پرســـش هســـتیم 

کـــه آیـــا می بایـــد:
را متوقـــف  بـــزرگ  نیروگاه هـــای مقیـــاس  »احـــداث 

کـــرد؟«

ـــور  کش ـــای  ـــه نیر گاه ه ـــت منصوب ـــر ظرفی در حال حاض
ــتان  ــار در تابسـ ــك بـ ــگاوات« و پیـ ــدود »80.000 مـ حـ
حـــدود »57.000 مـــگاوات « و پیـــك بـــار در زمســـتان 
حـــدود »31.000 مـــگاوات« اســـت. بررســـی رونـــد رشـــد 
تقاضـــای بـــرق طـــی چنـــد دهـــه اخیـــر نشـــان می دهـــد 
کـــه انتظـــار دو برابـــر شـــدن شـــاخص های فـــوق در10 
ســـال آینـــده قابـــل انتظـــار اســـت. به عبارتـــی دیگـــر در 
ــا 1410، قـــدرت منصوبـــه نیروگاه هـــای  ســـال 1408 تـ
کشـــور بـــه »160.000 مـــگاوات« و پیـــك بـــار در تابســـتان 
بـــه حـــدود »110.000مـــگاوات« و پیـــك بـــار در زمســـتان 

بـــه حـــدود »65.000 مـــگاوات« بالـــغ می شـــود.
مدیـــران صنعـــت بـــرق بـــه ســـهم تـــا 30درصـــدی 
سرمایشـــی  بارهـــای  بخـــش  بـــرای  بـــرق  تقاضـــای 
کیـــد دارنـــد و چنانچـــه درب مصـــرف بـــرق طـــی  تأ
10 ســـال آینـــده بـــر همیـــن منـــوال بچرخـــد، بالغ بـــر 
»35.000 تـــا 40.000مـــگاوات« از پیـــك مصـــرف بـــرق 
ـــد. ـــاص می یاب ـــی اختص ـــای سرمایش ـــش باره ـــه بخ ب
از طرفـــی دیگـــر تفـــاوت حـــدود »50.000 مگاواتـــی« 

ـــار در تابســـتان و زمســـتان، یـــك چالـــش  بیـــن پیـــك ب
به شـــدت هزینه َبـــر و غیراقتصـــادی بـــرای اقتصـــاد 
چالشـــی  بـــود.  خواهـــد  بـــرق  صنعـــت  بحـــران زده 
کـــه بـــه نـــرخ فعلـــی بـــرای رفـــع آن می بایـــد بالـــغ  بـــر 
آینـــده در بخـــش  »50 میلیـــارد دالر« طـــی10 ســـال 
ـــش  ـــن چال ـــود. ای ـــرمایه گذاری ش ـــور س کش ـــی  نیروگاه
کـــه بنـــا بـــه  کشـــور  گرمســـیر و مرطـــوب  در مناطـــق 
منطقـــه ای،  و  سیاســـی  و  اجتماعـــی  ماحظـــات 
دارای نرخ هـــای تعرفـــه بـــرق بســـیار پاییـــن و مخفـــی 
هســـتند، دارای ابعـــاد بزرگتـــر و وســـیع تری اســـت. 
در ایـــن مناطـــق تفـــاوت میـــزان پیـــك بـــار تابســـتان و 
گاهـــی  زمســـتان در بخـــش مصـــارف بـــار ســـاختمان، 
بـــه نســـبت 5 تـــا 4 بـــه یـــك می رســـد. به عبارتـــی دیگـــر 
گرمســـیر و مرطـــوب، تفـــاوت پیـــك  کثـــر مناطـــق  در ا
بـــار در تابســـتان و زمســـتان، ســـرمایه گذاری بســـیار 
یـــادی بـــرای تأمیـــن بـــرق در تابســـتان و یـــك منبـــع  ز

تولیـــد غیراســـتفاده در زمســـتان ایجـــاد می کنـــد.
در  مختلـــف  ماحظـــات  بـــه  بنـــا  دیگـــر  طرفـــی  از 
ایـــن مناطـــق، برنامه ریـــزی و اختصـــاص احـــداث 
بخـــش  بـــرق  تأمیـــن  بـــرای  بـــزرگ  نیروگاه هـــای 
ســـاختمان و احیانـــًا صنایـــع بـــزرگ بشـــدت رونـــق 

اســـت. یافتـــه 
و محدودیت هـــای  بـــرق  اقتصـــاد  شـــرایط خـــاص 
در  کان  ســـرمایه گذاری های  بـــرای  شـــده  ایجـــاد 
زمســـتان  در  بـــار  پیـــك  اختـــاف  بـــرق،  صنعـــت 
مصـــرف  رشـــد  بـــه  رو  جهت گیـــری  تابســـتان،  و 
بـــرق در بخـــش بارهـــای سرمایشـــی ایـــن مناطـــق، 
کمبـــود منابـــع  کاهـــش انگیـــزش ســـرمایه گذاران و 
کـــه  ایجـــاب می کنـــد  بـــرای ســـرمایه گذاری،  کان 
احـــداث و ســـاخت نیروگاه هـــای بـــزرگ در مناطـــق 
ـــار زمستانه-تابســـتانه  ـــا ضریـــب ب گرمســـیر-مرطوب ب
بســـیار پاییـــن متوقـــف و یـــا محـــدود شـــود و در ایـــن 
ــرای  ــا مکانیزم هـــای انگیزشـــی مناســـب بـ مناطـــق بـ

ــای50  ــی، نیروگاه هـ ــرمایه گذاری بخـــش خصوصـ سـ
گاز و راندمـــان  کثـــر 100مگاواتـــی بـــا ســـوخت  و حدا
خریـــد  مالـــی  مـــدل  شـــود.  احـــداث  کثـــری  حدا
تضمینـــی بـــرق از ایـــن قبیـــل نیروگاه هـــا بـــرای فصـــل 
کـــه انگیـــزش  تابســـتان بایـــد به گونـــه ای طراحـــی شـــود 
شـــود.  ایجـــاد  ســـرمایه گذار  بـــرای  کافـــی  و  الزم 
به عبارتـــی مـــدل خریـــد تضمینـــی بـــا محدودیـــت 
ــل پیـــك تدویـــن و معرفـــی  ــرای فصـ ــا بـ زمانـــی و تنهـ
گـــذار مجـــاز  می شـــود و بـــرای مابقـــی ســـال، ســـرمایه 
ـــواه  ـــرایط دلخ ـــا ش ـــرق ب ـــه ب ـــرق و عرض ـــادرات ب ـــه ص ب

ــود اســـت. خـ
به مـــوازات اجـــرای مـــدل فـــوق، اقدامـــات مشـــروح 

ــرد: گیـ ــرار  ــه قـ ــورد توجـ ــد مـ ــز می بایـ ــر نیـ زیـ
و  فرآینـــدی  مـــدل  اجـــرای  و  معرفـــی  تدویـــن،   -1
قانونـــی و مالـــی بـــرای مدیریـــت بـــار سرمایشـــی در 
گرمســـیر و مرطـــوب کشـــور بـــه ویـــژه در اســـتان های 
بـــا  بـــرق  خرده فروشـــی  بـــازار  توســـعه  و  ایجـــاد   -2
گرمســـیر و مرطـــوب  ـــازار آزاد در اســـتان های  رویکـــرد ب
و امـــکان صـــادرات بـــرق توســـط بخـــش خصوصـــی
3- بازنگـــری در اســـتراتژی ایجـــاد و احـــداث انـــدازه و 

نـــوع نیروگاه هـــای تولیـــد بـــرق
گسترده از انرژی خورشیدی در بخش  4- استفاده 

تولید برق و تأمین برق فرآیندها و فــــرآورده  هـای 
انــــرژی َبر

کـــه ورود جـــدی عنصـــر  در پایـــان، به نظـــر می رســـد 
ــر  ــار، تغییـ ــرف و بـ ــار مصـ ــوع رفتـ ــر نـ ــال، تغییـ دیجیتـ
عـــادات اجتماعـــی و مشـــترکین و شـــرایط اقتصـــادی 
کـــه در مدل هـــای  کـــرد  کشـــور بـــه نوعـــی اجبـــار خواهـــد 
تأمیـــن بـــرق بـــه ویـــژه احـــداث نیروگاه هـــا، رویکـــرد 
ــا محدودیـــت  کـــه توقـــف و یـ جدیـــدی اتخـــاذ شـــود 
مناطـــق  در  فســـیلی  بـــزرگ  نیروگاه هـــای  احـــداث 

یکـــرد اســـت.▪ گرمســـیر و مرطـــوب ســـرآغاز ایـــن رو

/ سعید مهذب ترابـی؛ /
 عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران 

لزوم توقف و یا محدودیت 
در احداث نیروگاه های مقیاس بزرگ
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گرفتـــن  کشـــورهای همســـایه و قـــرار  کـــه از نظـــر طـــول مـــرز و تعـــداد  گاز  کشـــوری اســـت بـــا ذخایـــر عظیـــم نفـــت و  ایـــران 
کـــرده و ایـــن وضعیـــت  در مســـیر جـــاده ابریشـــم موقعیـــت منحصـــر بـــه فـــردی در منطقـــه آســـیا و خاورمیانـــه ایجـــاد 
کشـــور بـــه دیگـــر مناطـــق جهـــان، نظیـــر  بـــرای صـــادرات و تبـــادل بـــرق شـــرایط ویـــژه ای اســـت. اتصـــال شـــبکه بـــرق 
پـــا، شـــمال آفریقـــا و شـــکل گیری مســـتمر تبـــادل انـــرژی الکتریکـــی و صـــادرات  خطـــوط انتقـــال بـــه ســـمت روســـیه، ارو
ـــایگان در  ـــر همس ـــران و دیگ ـــرای ای ـــی را ب ـــاد سیاس ـــای ح ـــه دور از تنش ه ـــدار و ب ـــی پای ـــی و امنیت ـــرایط سیاس ـــرق، ش ب
کشـــورها و بـــه الزاماتـــی بـــرای رعایـــت حقـــوق متقابـــل  بـــر داشـــته و این گونـــه ارتباطـــات باعـــث دوســـتی بیشـــتر بیـــن 
کـــرد. بـــا توجـــه  کشـــور های منطقـــه را پایـــدار خواهـــد  همســـایگی و منطقـــه ای تبدیـــل شـــده و ثبـــات سیاســـی و امنیتـــی 
ـــا »ســـیدکمال ســـیدعلی«،  گفتگـــو ب ـــه نحـــو احســـن اســـتفاده شـــده اســـت. در  ـــا از ایـــن ظرفیـــت ب ـــا؛ آی همـــه ایـــن مزای

کشـــور پرداخته ایـــم. رئیـــس صنـــدوق ضمانـــت صـــادرات بـــه بررســـی چالش هـــا و موانـــع صـــادرات بـــرق در 

نقش صندوق ضمانت صادرات 
در پوشش ریسک های اعتباری بازار های پرریسک

/ گفتگو با سیدکمال سیدعلی /
رئیس صندوق ضمانت صادرات ایران

پتانســـیل های  مهمتریـــن  شـــما  دیـــدگاه  از 
صـــادرات  حـــوزه  در  ویـــژه  بـــه  ایـــران  صادراتـــی 
چیســـت؟  مهندســـی  و  فنـــی  خدمـــات 
صادرکننـــدگان  کـــه  چالش هایـــی  جدی تریـــن 
چیســـت؟ می شـــوند،  مواجـــه  آن  بـــا  ایرانـــی 
امـــروزه عرصـــه تـــوان و دانـــش فنـــی و مهندســـی و 
گـــون،  گونا اجـــرای طرح هـــای مختلـــف در صنایـــع 
و  کشـــور ها  مبـــادالت  در  توجهـــی  قابـــل  نقـــش 
یافتـــه و صـــدور  اقتصـــادی آن هـــا  روابـــط  تحکیـــم 
ـــتون های  ـــی از س ـــه یک ک ـــی  ـــی و مهندس ـــات فن خدم
ــتفاده  کشورهاســـت، اسـ اصلـــی توســـعه اقتصـــادی 
بهینـــه از منابـــع و عوامـــل تولیـــد شـــامل ســـرمایه، 
کاال هـــا  مواداولیـــه و نیـــروی انســـانی، امـــکان ارائـــه 

گســـترده در جامعـــه فراهـــم  و خدمـــات را بـــه شـــکل 
می کنـــد و طبیعتـــًا بـــا اشـــباع بـــازار داخـــل، بهتریـــن 
ــرکت ها و رونـــق  ــوان ایـــن شـ ــرای افزایـــش تـ ــل بـ راه حـ
اقتصـــادی، حضـــور در عرصه هـــای بین المللـــی و 
بازار هـــای جهانـــی اســـت. خوشـــبختانه جمهـــوری 
اســـامی ایـــران در زمینه هـــای مختلـــف صـــادرات 
تجربیـــات  دارای  مهندســـی  و  فنـــی  خدمـــات 
کـــه از جملـــه ایـــن  ارزشـــمند و بـــا اهمیتـــی اســـت 
مهندســـان  فنـــی  دانـــش  بـــه  می تـــوان  ظرفیت هـــا 
ــرق  ــای بـ ــد و نیروگاه هـ ــه احـــداث سـ ایرانـــی در زمینـ
آبـــی و ســـیکل ترکیبـــی، پروژه هـــای بـــرق رســـانی، 
آبرســـانی  پروژه هـــای  انـــواع  بـــرق،  انتقـــال  خطـــوط 
ســـاختمانی  آب،  تصفیه خانه هـــای  احـــداث  و 

اشـــاره  جـــاده ای  و  نقـــل  و  حمـــل  و  عمرانـــی  و 
ـــه همـــراه صـــدور خدمـــات فنـــی و  داشـــت. در واقـــع ب
مهندســـی حلقه هـــای دیگـــر تولیـــد و اشـــتغال بـــرای 
ـــده و  ـــو ش ـــی همس ـــی ایران ـــش فن ـــا دان ـــروژه ب ـــل پ تکمی

کشـــور می شـــود. موجـــب رونـــق اقتصـــادی 
صادرکننـــدگان  کـــه  چالش هایـــی  خصـــوص  در 
خدمـــات فنـــی و مهندســـی بـــا آن مواجـــه هســـتند نیـــز 
می تـــوان ایـــن چالش هـــا را بـــه دو دســـته بین المللـــی 

کـــرد: و داخلـــی تقســـیم 

** بین المللی: 
عـــدم امـــکان انعقـــاد قرارداد هـــای تامیـــن مالـــی در 
ــدار بیـــن بانـــک ایرانـــی و بانـــک  ــار خریـ قالـــب اعتبـ
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ــدم  ــو و عـ ــک سـ ــده از یـ گردیـ ــده  گیرنـ ــار  ــور اعتبـ کشـ
پذیـــرش ضمانت نامه هـــای مبتنـــی بـــر قـــرارداد قابـــل 
صـــدور توســـط بانک هـــای ایرانـــی بـــرای حمایـــت 
عرصه هـــای  در  فعـــال  ایرانـــی  پیمانـــکاران  از 
زمـــره چالش هـــای  در  دیگـــر  از ســـوی  بین المللـــی 
ـــی  ـــات فن ـــدگان خدم ـــراروی صادرکنن ـــرزی ف ـــرون م ب

و مهندســـی اســـت. 

** داخلی: 
• عـــدم همراهـــی بانک هـــا بـــرای اســـتفاده از ســـایر 
صـــدور  شـــرکت های  مالـــی  تامیـــن  ابزار هـــای 
در  ســـرمایه  تامیـــن  و  مهندســـی  و  فنـــی  خدمـــات 
کارگاه  گـــردش و منابـــع مالـــی مـــورد نیـــاز بـــرای تجهیـــز 
و ســـخت گیری بـــرای اخـــذ وثایـــق و نرخ هـــای ســـود 
گرفتـــن رتبـــه  تســـهیات غیـــر متعـــارف )بـــدون در نظـــر 

اعتبـــاری(.
و  آئین نامه هـــا  تصویـــب  در  ناهماهنگـــی   •
دســـتورالعمل های متناقـــض و مشـــکل ســـاز بـــرای 

صـــادرات. امـــر 
• بـــروز معضـــات و نوســـانات شـــدید نـــرخ ارز تامیـــن 
مـــواد اولیـــه و تجهیـــزات و ماشـــین آالت خارجـــی 
بـــرای  مـــرزی  بـــرون  پروژه هـــای  تکمیـــل  بـــرای  را 
کـــرده  شـــرکت های پیمانـــکاری بـــا دشـــواری مواجـــه 
و هزینه هـــای تمـــام شـــده را دســـتخوش تغییـــرات و 

ــرده اســـت.  کـ ــارف  ــر متعـ افزایـــش غیـ
• نبـــود رایزنـــی مناســـب و دیپلماســـی اقتصـــادی 
خارجـــی در ســـطوح رده بـــاالی دولتـــی بـــرای اخـــذ 
پروژه هـــای بـــزرگ صـــدور خدمـــات فنـــی و مهندســـی 
در بازار هـــای هدفـــی، چـــون عـــراق، افغانســـتان، و 
حـــوزه CIS و هدایـــت پیمانـــکاران ایرانـــی بـــه ایـــن 

پروژه هـــا.
کـــردن  • رایزنـــی ضعیـــف خارجـــی بـــرای مجـــاب 
ارائـــه  بـــرای  هـــدف  کشـــور های  دولتـــی  مقامـــات 
آن  مرکـــزی  بانـــک  و  دولتـــی  ضمانت نامه هـــای 
کشـــور ها در راســـتای برقـــراری خطـــوط اعتبـــاری.
• حـــذف برخـــی مشـــوق ها و جوایـــز صادراتـــی بـــرای 
شـــرکت های صـــدور خدمـــات فنـــی و مهندســـی، 
ــان در  ــت ایشـ ــدرت رقابـ ــدن قـ ــن آمـ ــه پاییـ ــر بـ )منجـ
عرصـــه بین المللـــی در مقابـــل رقبـــا و پیمانـــکاران 
کشـــور های خارجـــی از جملـــه ترکیـــه و چیـــن  ســـایر 

شـــد(.
و  العمل هـــا  دســـتور  بازنگـــری  عـــدم   •
کاال  آئین نامه هـــای اجرایـــی حمایـــت از صـــادرات 
و خدمـــات مطابـــق بـــا نیاز هـــای روز پیمانـــکاران و 
صادرکننـــدگان و حـــذف برخـــی بند هـــای دســـت و 
سیاســـت گذار.  دســـتگاه های  ســـوی  از  گیـــر  پا

• عـــدم همخوانـــی ضوابـــط اعطـــاء تســـهیات ارزی 
صنـــدوق توســـعه ملـــی بـــا آئیـــن نامـــه حمایـــت از 
کاال و خدمـــات، )وجـــود برخـــی بند هـــای  صـــادرات 
محدودکننـــده در ضوابـــط تدویـــن شـــده توســـط ایـــن 
و  اهـــم مشـــکات  را می تـــوان در شـــمار  صنـــدوق 

چالش هـــای موجـــود دانســـت(. 

صنـــدوق ضمانـــت توســـعه صـــادرات چـــه بخشـــی 

پوشـــش  را  صـــادرات  حـــوزه  ریســـک های  از 
می دهـــد و مهمتریـــن خدمـــات صنـــدوق بـــرای 

کشـــور چیســـت؟ افزایـــش قـــدرت صادراتـــی 
کـــه بـــه علـــت  صنـــدوق متعهـــد اســـت خســـاراتی را 
خریـــدار  از  گـــذار  بیمـــه  مطالبـــات  وصـــول  عـــدم 
وکارفرمـــای خارجـــی متوجـــه وی می شـــود، جبـــران 
کنـــد مشـــروط بـــر اینکـــه معلـــول هـــر یـــک از عوامـــل زیـــر 
بـــوده و ناشـــی از عـــدم انجـــام تعهـــدات قـــراردادی 
گـــذار نباشـــد. بـــه عبـــارت دیگـــر ریســـک های  بیمـــه 
اعتبـــاری موجـــود در امـــر صـــادرات تحـــت پوشـــش 
دســـته  دو  بـــه  کـــه  می گیرنـــد  قـــرار  صنـــدوق 
ریســـک های تجـــاری و سیاســـی تقســـیم می شـــوند. 

ایـــن ریســـک ها بـــه شـــرح ذیـــل هســـتند:
** ریسک های تجاری:

• عـــدم توانایـــی مالـــی خریدار/کارفرمـــا بـــه دلیـــل 
ورشکســـتگی یـــا اعســـار یـــا توقـــف.

کاالی  قبـــول  از  خریدار/کارفرمـــا  اســـتنکاف   •
شـــده. انجـــام  خدمـــت  یـــا  صادرشـــده 

کاالیـــا خدمـــت در سررســـید  • عـــدم پرداخـــت بهـــای 
مقـــرر.

** ریسک های سیاسی:
• اعمـــال سیاســـت های مربـــوط بـــه محدودیت هـــای 

وارداتـــی و ارزی در کشـــور خریدار/کارفرما.
• بروز جنگ یا حالت جنگ.

• تیـــره شـــدن روابـــط یـــا قطـــع روابـــط سیاســـی بـــا 
آن  نتیجـــه  در  بنحوی کـــه  خریدار/کارفرمـــا  کشـــور 
یافـــت مطالبـــات خـــود در  صادرکننـــده موفـــق بـــه در

سررســـید نشـــود. 
کـــه موجـــب  ـــه سیاســـتی  گون ـــا هـــر  ـــم ی • اعمـــال تحری

ـــود. ـــدگان ش ـــات صادرکنن ـــدن مطالب ـــدود ش مس
اثـــر  بـــر  خریدار/کارفرمـــا  از  مالکیـــت  ســـلب   •
کـــه  نحـــوی  بـــه  امـــوال  مصـــادره  یـــا  ملی شـــدن 
یافـــت مطالبـــات خـــود  بـــه در صادرکننـــده موفـــق 

نشـــود.
**ریسک های متفرقه 

ســـایر عوامـــل خـــارج از حیطـــه اختیـــار صادرکننـــده 
مطالبـــات  وصـــول  عـــدم  موجـــب  کـــه  خریـــدار  و 
صادرکننـــده شـــود و هیـــات مدیـــره صنـــدوق آن را 
تحـــت شـــمول بیمـــه نامه هـــای صنـــدوق تشـــخیص 

دهـــد.
کـــه صنـــدوق بـــرای صادرکننـــدگان  مهمتریـــن مزیتـــی 
فراهـــم می کنـــد ایجـــاد اطمینـــان از بازگشـــت وجـــوه و 
مطالبـــات ناشـــی از صـــدور کاال و خدمـــات و کاهش 
کارفرمایـــان  دغدغـــه پیمانـــکاران از وصـــول آن هـــا از 
خارجـــی از یـــک ســـو و همچنیـــن ایجـــاد حاشـــیه 
ـــرای سیســـتم بانکـــی در اعطـــاء تســـهیات  امنیـــت ب
ــوق  ــات معـ ــروز مطالبـ ــی از بـ ــدون نگرانـ ــی بـ صادراتـ
مدیریـــت  واقـــع  در  می باشـــد.  وام گیرنـــدگان  از 
ریســـک های سیاســـی و تجـــاری موجـــود در مقولـــه 
عهـــده  بـــر  صادراتـــی  مالـــی  تامیـــن  و  صـــادرات 
گذاشـــته می شـــود و حفـــظ وصولی هـــا و  صنـــدوق 
گـــردش صادرکننـــدگان و بازگشـــت اصـــل  ســـرمایه در 
و ســـود تســـهیات بانکـــی بـــه چرخـــه سیســـتم بانکـــی 

توســـط صنـــدوق مدیریـــت می شـــود. 

بـــا  مواجهـــه  بـــرای  برنامـــه ای  صنـــدوق  آیـــا 
تحریم هـــای آمریـــکا در نظـــر دارد؟ آیـــا صنـــدوق 
رونـــد  می توانـــد  صـــادرات  توســـعه  ضمانـــت 
حـــوزه  در  ارزی  پیمان هـــای  پیاده ســـازی 
را  مهندســـی  و  فنـــی  خدمـــات  و  کاال  صـــادرات 

کنـــد؟  تســـهیل 
در  اقتصـــادی  و  بانکـــی  تحریم هـــای  اعمـــال 
ایجـــاد  یـــا  سیاســـی  ریســـک  بـــروز  از  نوعـــی  واقـــع 
کـــه  اســـت  ارز«  انتقـــال  و  نقـــل  در  »محدودیـــت 
عمومـــًا موسســـات بیمـــه اعتبـــار صادراتـــی هماننـــد 
فـــی نفســـه  ایـــران،  صنـــدوق ضمانـــت صـــادرات 
ــر عهـــده دارنـــد. در  پوشـــش ایـــن نـــوع ریســـک ها را بـ
واقـــع در صورتی کـــه صادرکننده/پیمانـــکار ایرانـــی 
مطالباتـــی از خریدار/کارفرمـــای خارجـــی داشـــته و 
ـــول  ـــه وص ـــق ب ـــا موف ـــدید تحریم ه ـــا تش ـــروز ی ـــطه ب بواس
مصادیـــق  از  نشـــود،  ایشـــان  از  خـــود  مطالبـــات 
کـــه صنـــدوق تـــا 95  ریســـک های سیاســـی اســـت 
فـــروش  کتـــور  وضعیت/فا صـــورت  ارزش  درصـــد 
ــران  ــی جبـ ــرف ایرانـ ــرای طـ ــه را بـ ــرارداد مربوطـ ــا قـ و یـ

می کنـــد.  خســـارت 
چیـــز  اقتصـــادی  و  بانکـــی  تحریم هـــای  مقولـــه 
و  نیســـت  ایـــران  خارجـــی  تجـــارت  در  جدیـــدی 
اصطاحـــی در معامـــات و قرارداد هـــای بین المللـــی 
کـــه ترجمـــه فارســـی آن بدیـــن صـــورت  وجـــود دارد 
اســـت. »تجـــارت راه خـــود را خواهـــد یافـــت » لـــذا 
کـــه خواهـــان حفـــظ روابـــط  کشـــور هایی  آن دســـته از 
ـــا راهـــی  ـــا ایـــران باشـــند ی تجـــاری و اقتصـــادی خـــود ب
خواهنـــد یافـــت یـــا راهـــی خواهنـــد ســـاخت. البتـــه 
صنـــدوق نیـــز ابزار هـــای حمایتـــی مناســـبی بـــرای 
مقابلـــه بـــا تحریم هـــا دارد. بـــا اعمـــال تحریم هـــای 
بانکـــی از چندیـــن ســـال پیـــش حجـــم قابـــل توجهـــی 
از معامـــات در قالـــب LC انجـــام نمی شـــود و اصـــواًل 
ـــارات  ـــایش اعتب گش ـــه  ـــر ب ـــی حاض ـــای خارج بانک ه
خدمـــات  و  کاال  فروشـــندگان  نفـــع  بـــه  اســـنادی 
ایرانـــی نیســـتند، از ایـــن رو تنهـــا راه باقـــی مانـــده بـــرای 
حســـاب  قرارداد هـــای  از  اســـتفاده  ایرانـــی،  تجـــار 
کـــه از  بـــاز و اســـناد وصولـــی هماننـــد بـــرات اســـت 
ـــرای تجـــارت خارجـــی  ابزار هـــای چنـــدان مطمئنـــی ب
نیســـتند، بـــا ایـــن وجـــود صنـــدوق بـــا انجـــام فرآینـــد 
اعتبـــار ســـنجی از خریداران/پیمانـــکاران خارجـــی 
نمـــودن  بیمـــه  آمـــاده  اعتبـــاری،  تعییـــن ســـقف  و 
مطالبـــات تجار/پیمانـــکاران ایرانـــی از طرف هـــای 

تجارت راه خود را خواهد یافت » لذا 
آن دسته از کشور هایی که خواهان 

حفظ روابط تجاری و اقتصادی خود با 
ایران باشند یا راهی خواهند یافت یا 

راهی خواهند ساخت. البته صندوق 
نیز ابزار های حمایتی مناسبی برای 

مقابله با تحریم ها دارد
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خارجـــی در قالـــب حســـاب بـــاز نیـــز تـــا ســـقف های 
بخـــش  تحریم هـــا  آغـــاز  از  می باشـــد.  قبـــول  مـــورد 
قالـــب  در  ایـــران  خارجـــی  تجـــارت  از  عمـــده ای 
ـــرار  ـــاز تحـــت پوشـــش بیمـــه ای صنـــدوق ق حســـاب ب

گرفتـــه اســـت. 
حـــوزه  در  ارزی  پیمان هـــای  خصـــوص  در  امـــا 
فنـــی و مهندســـی، در  کاال و خدمـــات  صـــادرات 
بـــرای  ارزی  ســـپاری  پیمـــان  کـــه  دور  ســـال های 
ـــود، موضـــوع  کاال هـــا وضـــع شـــده ب صـــادرات تمامـــی 
صـــادرات خدمـــات مشـــمول 10% پیمـــان ســـپاری 
کـــه در ماه هـــای اخیـــر مقولـــه پیمـــان ســـپاری  بـــود 
احیـــای  شـــده،  مطـــرح  صـــادرات  بـــرای  ارزی 
بـــه میـــزان  همـــان شـــرایط یعنـــی پیمـــان ســـپاری 
5 الـــی 10 درصـــد بـــرای صادرکننـــدگان خدمـــات 
کـــه در جلســـات و نشســـت های  مطـــرح می باشـــد 
زمـــره  در  مرکـــزی، صنـــدوق  بانـــک  در  تخصصـــی 
ایـــن  بـــا  شـــدت  بـــه  کـــه  اســـت  دســـتگاه هایی 
کـــه وصـــول  کـــرده  موضـــوع مخالـــف بـــوده و اعـــام 
کارفرمایـــان  از  ایرانـــی  پیمانـــکاران  مطالبـــات 
بـــرای انجـــام پروژه هـــای خدمـــات فنـــی  خارجـــی 
بـــا دوره هـــای زمانـــی طوالنـــی  و مهندســـی بعضـــًا 
تـــوان  عمـــًا  ســـپاری  پیمـــان  و  می گیـــرد  صـــورت 
کـــرد و از ســـوی  مالـــی پیمانـــکاران را محـــدود خواهـــد 
دیگـــر محاســـبه دقیـــق میـــزان صـــورت وضعیت هـــا 
کارفرمایـــان دشـــوار  و درصـــد تاییـــد آن هـــا از ســـوی 
از  منظـــور  گـــر  ا کـــرده  پیشـــنهاد  صنـــدوق  اســـت. 
ــادرات  ــپاری بازگشـــت ارز حاصـــل از صـ ــان سـ پیمـ
ـــوان  کشـــور اســـت می ت ـــه سیســـتم بانکـــی  خدمـــات ب
قالـــب قرارداد هـــای پیمانـــکاری را بـــه ســـوی قالـــب 
کـــه پیمانـــکاران ایرانـــی  اعتبـــار خریـــدار ســـوق داد 
مبالـــغ ناشـــی از صـــورت وضعیت هـــای خـــود را از 
بانـــک تامین کننـــده مالـــی ایرانـــی بگیرنـــد و بانـــک 
در ســـر رســـید ارز حاصـــل از صـــادرات را از اعتبـــار 
نیـــز  فرآینـــد  کل  کنـــد.  یافـــت  در خارجـــی  گیرنـــده 
تحـــت پوشـــش بیمـــه ای صنـــدوق انجـــام خواهـــد 
ـــا بانـــک از بازگشـــت مبالـــغ تامیـــن مالـــی شـــده  شـــد ت

اطمینـــان یابـــد.

بـــا توجـــه بـــه اینکـــه غالـــب صـــادرات شـــرکت های 
و  فنـــی  خدمـــات  حـــوزه  در  ویـــژه  بـــه  ایرانـــی 
مهندســـی بـــه بازار هـــای پرریســـک منطقـــه اســـت، 

شـــرکت های  بـــرای  را  تضامینـــی  چـــه  صنـــدوق 
گرفتـــه اســـت؟  فعـــال ایـــن حـــوزه در نظـــر 

موضـــوع پوشـــش ریســـک صـــادرات در صنـــدوق 
کارفرمـــای  خریـــدار/  ســـنجی  اعتبـــار  فرآینـــد  بـــا 
خارجـــی آغـــاز می شـــود. پوشـــش ریســـک در ســـه 
ـــرار  ـــی ق یاب ـــورد ارز ـــرکت م ـــی و ش ـــی، بانک ـــطح دولت س
می شـــود. در صورتی کـــه خریدار/کارفرمـــای خارجـــی 
آن  دولـــت  اعتبـــاری  ریســـک های  باشـــد  دولتـــی 
وصـــول  صورتی کـــه  در  می شـــود.  بررســـی  کشـــور 
 LC مطالبـــات از ســـوی یـــک بانـــک تضمیـــن شـــود یـــا
ـــایش  گش ـــدف  ـــازار ه ـــی در ب ـــک بخصوص ـــط بان توس
یابـــی  ارز مربوطـــه  بانـــک  اعتبـــاری  ریســـک  یابـــد 
امـــا ریســـک های اعتبـــاری شـــرکت های  می شـــود 
کـــه صنـــدوق بـــا  خارجـــی از طریـــق قرارداد هایـــی 
دارد  بین المللـــی  رتبه بنـــدی  شـــرکت   30 از  بیـــش 
یابـــی وضعیـــت اعتبـــاری شـــرکت ها، بررســـی  و ارز
صورت هـــای مالـــی آن هـــا طـــی چنـــد ســـال اخیـــر، 
و ســـوابق  و اطاعـــات دقیـــق اصالـــت شـــرکت ها 
و  تعییـــن  آن هـــا  بدحســـابی  و  خوش حســـابی 
ــت  ــن رو ماهیـ ــد. از ایـ ــرار می گیرنـ ــش قـ ــت پوشـ تحـ
پوشـــش  واقـــع  در  صنـــدوق  اصلـــی  رســـالت  و 
همیـــن ریســـک های اعتبـــاری در بازار هـــای هـــدف 
پـــر ریســـک اســـت و در صورتی کـــه ریســـک وجـــود 
بـــرای اخـــذ پوشـــش های  نداشـــته باشـــد منطقـــی 
فرآینـــد  از  پـــس  نـــدارد.  وجـــود  صنـــدوق  بیمـــه ای 
اعتبـــاری،  ســـقف های  تعییـــن  و  اعتبارســـنجی 
صنـــدوق آمـــاده پوشـــش بیمـــه ای تـــا ســـقف های 
مـــورد نظـــر بـــوده و تضامیـــن خاصـــی بـــرای صـــدور 
بیمـــه نامـــه از طرف هـــای خارجـــی اخـــذ نمی شـــود، 
مگـــر بـــرای پروژه هـــای بـــزرگ چنـــد ده یـــا صـــد میلیـــون 
کـــه بـــر اخـــذ تضامیـــن دولتی/بانکـــی  دالری دولتـــی، 
کیـــد خواهـــد شـــد.  یـــاد ریســـک ها تا بدلیـــل حجـــم ز

درصـــدی،   98 ســـهم  بـــا  ایـــران  بـــرق  صنعـــت 
بزرگتریـــن صادرکننـــده خدمـــات فنـــی و مهندســـی 
بـــه  توجـــه  بـــا  آیـــا  می شـــود،  محســـوب  کشـــور 
ـــرق،  ـــت ب ـــای صنع ـــودن پروژه ه ـــر ب ـــر و هزینه ب زمانب
نظـــر  در  خاصـــی  خدمـــات  صنعـــت  ایـــن  بـــرای 

گرفتـــه شـــده اســـت؟
و  بیمـــه ای  پوشـــش های  از  اســـتفاده  امـــکان 
بخش هـــای  تمامـــی  بـــرای  صنـــدوق  تضمینـــی 

اقتصـــادی بـــه صـــورت یکســـان و برابـــر وجـــود دارد 
از  بســـیاری  در  کـــه  ممکـــن  نرخ هـــای  حداقـــل  و 
مـــوارد حتـــی پایین تـــر از شـــاخص MPB )حداقـــل 
ســـازمان  پذیـــرش  مـــورد  هـــا(  بیمـــه  حـــق  معیـــار 
ــعه OECD اســـت  ــادی و توسـ ــای اقتصـ همکاری هـ
ـــا  ـــن مدع ـــر ای ـــاهد ب ـــود. ش ـــال می ش ـــدوق اعم در صن
بـــرای  صادراتـــی  نامه هـــای  بیمـــه  انـــواع  صـــدور 
ــای صادراتـــی  پوشـــش ریســـک معامـــات و پروژه هـ
عـــراق  کشـــور های  چـــون  هدفـــی،  بازار هـــای  در 
 %1 نـــرخ  بـــا  آفریقایـــی  کشـــور های  و  افغانســـتان  و 
ــذ  ــنهاد صنـــدوق و اخـ ــه پیشـ ــه بـ کـ ــالیانه اســـت  سـ
کاهـــش  مصوبـــات ترجیحـــی دولتـــی، ایـــن نرخ هـــا 
هـــدف  بـــازار  عمـــده  شـــده اند.  تعدیـــل  و  یافتـــه 
کشورهاســـت  صنعـــت بـــرق ایـــران نیـــز بـــه همیـــن 
کـــه در واقـــع صنـــدوق دیـــن خـــود را بـــه صنعـــت 
کـــرده و عمـــده پروژه هـــای صـــدور  کشـــور ادا  بـــرق 
کشـــور در حوزه هـــای  خدمـــات فنـــی و مهندســـی 
احـــداث نیـــروگاه، بـــرق رســـانی، خطـــوط انتقـــال بـــرق 
و ... را تحـــت پوشـــش بیمـــه ای قـــرار داده اســـت. 

صنعـــت  ســـندیکای  نظیـــر  تشـــکل هایی  نقـــش 
بـــرق ایـــران را در توســـعه صـــادرات چطـــور ارزیابـــی 

می کنیـــد؟
تشـــکل های تخصصـــی صادراتـــی نقـــش عمـــده ای 
در اتخـــاذ رویکرد هـــای هماهنـــگ، ایجـــاد وحـــدت 
ـــه صـــورت  ـــه، راهبـــری و هدایـــت بخـــش دولتـــی ب ی رو
حـــل معضـــات و مشـــکات آن بخـــش، شناســـایی 
بازار هـــای هـــدف و بســـیج توانمندی هـــا و دانـــش 
ســـوی  بـــه  مهندســـی  و  فنـــی  خدمـــات  صـــدور 
ظرفیت هـــای موجـــود داخلـــی و خارجـــی دارنـــد و 
ـــرق نیـــز بعنـــوان یکـــی از پیـــش  ســـندیکای صنعـــت ب
قـــراوالن تشـــکل های صادراتـــی همـــواره مطـــرح بـــوده 
ـــم در تعامـــل چندســـویه بیـــن تشـــکل های  ی و امیدوار
کمیتـــی  حا و  حمایتـــی  نهاد هـــای  و  صادراتـــی 
ایـــران،  صـــادرات  ضمانـــت  صنـــدوق  هماننـــد 
ســـازمان توســـعه تجـــارت ایـــران و سیســـتم بانکـــی 
کثـــری در شـــرایط دشـــوار و  بتوانیـــم بـــه عملکـــرد حدا
حســـاس تجـــارت بین المللـــی بـــرای ایـــران اســـامی 

دســـت بیابیـــم.▪
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  EIBM co شرکت
خالق فرصت های تجاری مشترک 
میان شرکت های ایرانی و اروپایی

/ گفتگو با فریتز تووف /
EIBM co مدیرعامل شرکت

گفـــت: شـــرکت  کـــه بـــا ســـرمایه مشـــترک تشـــکیل شـــده اســـت،  مدیرعامـــل شـــرکت EIBM co در معرفـــی شـــرکتی 
کـــه بـــا هـــدف زمینه ســـازی بـــرای حضـــور شـــرکت ها و  EIBM co یـــک شـــرکت مشـــترک ایرانی-اروپایـــی اســـت 
پـــا و بالعکـــس تشـــکیل شـــده اســـت. تمـــام تـــاش شـــرکت دادن شـــانس بـــه  محصـــوالت ایرانـــی در بـــازار ارو

شـــرکت های طرفیـــن بـــرای آوردن برندهـــای خـــود بـــه بـــازار همدیگـــر اســـت. 
خالـــق  اســـت،   European Iranian Business Markets عبـــارت   مخفـــف  کـــه  شـــرکت  ایـــن  داد:  ادامـــه  وی 
ـــی و اروپایـــی اســـت و در زمینه هـــای الکترونیـــک، صنعـــت  فرصت هـــای تجـــاری مشـــترک میـــان شـــرکت های ایران

گاز و پتروشـــیمی فعالیـــت می کنـــد.  نفـــت، 
کیفیـــت بـــاال،  کـــرد:  کاالهـــای ایرانـــی تصریـــح  در ادامـــه ســـرمایه گذار هلنـــدی ایـــن شـــرکت دربـــاره مزیـــت رقابتـــی 
کاالهـــا و  کـــه می تـــوان در معرفـــی  قیمـــت پاییـــن و مـــواد اولیـــه در اختیـــار صنعـــت ایـــران مزیت هایـــی هســـتند 
ـــه نفـــع صـــادرات هـــم ایـــن  ـــرخ ارز ب ـــری ن ـــرار داد. در شـــرایط براب ـــا، آنهـــا را مـــد نظـــر ق پ ـــازار ارو ـــه ب ـــی ب محصـــوالت ایران

مشـــارکت بـــه نفـــع هـــر دو طـــرف خواهـــد بـــود. 
کـــرده اســـت، ادامـــه  ـــرای خـــود تعریـــف  ـــاه مـــدت و بلنـــد مدتـــی ب کوت ـــا بیـــان اینکـــه شـــرکت EIBM co اهـــداف  وی ب
کـــه همیـــن  پـــا تمایـــل داشـــته باشـــند  کـــه بـــرای حضـــور در بـــازار ارو داد: اولیـــن قـــدم یافتـــن شـــرکت های ایرانـــی اســـت 
کـــرد. مـــا یـــک  کارشناســـی و مطالعـــت دقیـــق اســـت تـــا بتـــوان بـــه درســـتی اهـــداف بعـــدی را پیگیـــری  کار  امـــر نیازمنـــد 
یـــم و  گـــر تعـــداد شـــرکت ها بـــه حـــد نصـــاب برســـد می تـــوان شـــو روم دائمـــی راه بینداز یـــم مبنـــی بـــر اینکـــه ا ایـــده دار

ـــم.  کنی ـــغ  ـــرکت ها را تبلی ـــوالت ش محص
فریتـــز تـــووف بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه یکـــی از اهـــداف مـــا ایجـــاد نمایشـــگاه دائمـــی از محصـــوالت ایرانـــی در بـــازار 
ـــه  ـــا ب پ ـــازار ارو ـــور در ب ـــه حض ـــد ب ـــرکت های عاقمن ـــداد ش ـــر تع گ ـــده ا ـــن ش ـــداف تعیی ـــق اه ـــه داد: طب ـــت، ادام اروپاس
کـــرد.  کاالهایشـــان را تبلیـــغ خواهیـــم  ـــر و  ـــا دای پ حـــد نصـــاب برســـد، نمایشـــگاهی دائمـــی از محصـــوالت آنهـــا در ارو
ـــه اهـــداف شـــرکت  ـــرق در رســـیدن ب ـــه اهمیـــت برگـــزاری نمایشـــگاه ب ـــا اشـــاره ب گـــذار هلنـــدی ایـــن شـــرکت ب ســـرمایه 
کـــه در حـــوزه اهـــداف مـــا فعالیـــت  گفـــت: ســـفر بـــه تمامـــی شـــهرهای ایـــران و شناســـایی شـــرکت هایی  مـــورد نظـــر 
ـــر خواهـــد بـــود لـــذا برپایـــی چنیـــن نمایشـــگاهی مفیـــد اســـت و زمینـــه بـــه اشـــتراک  کاری زمانبـــر و هزینـــه ب می کننـــد، 

گذاشـــتن ایده هـــای مـــا را بـــا شـــرکت های حاضـــر در نمایشـــگاه فراهـــم می کنـــد. ▪
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1. قلمروی بحث
کـــه، بیـــان  محـــدودۀ بحـــث، ناظـــر بـــه »مـــاده 7« قانـــون برگـــزاری مناقصـــات اســـت 
مـــی دارد »هیـــأت رســـیدگی بـــه شـــکایات بـــه منظـــور رســـیدگی بـــه دعـــاوی بیـــن 
تشـــکیل می گـــردد.«، همچنیـــن  و مناقصه گـــزار هیـــأت رســـیدگی  مناقصه گـــر 
برگـــزاری  قانـــون  شـــکایات  بـــه  رســـیدگی  هیـــأت  اساســـنامۀ  قانـــون   »1 »مـــاده 
کـــه، اشـــعار مـــی دارد »بــــه منظـــور رســـیدگی بـــه دعــــاوی بیـــن مناقصه گـــر  مناقصـــات 
برگـــزاری  قانـــون  مـــواد  از  یـــک  هـــر  نشـــدن  اجـــراء  بـــه  مربــــوط  منــــاقصه گزار،  و 
ـــون برگـــزاری مناقصـــات، موضـــوع  ـــه شـــکایات قان مناقصـــات، هیـــأت رســـیدگی ب
کـــه در ایـــن قانـــون بـــه اختصـــار »هیـــأت« نامیـــده  مـــاده هفـــت قانـــون یادشـــده 

کشـــور و هـــر یـــک از اســـتان ها تشـــکیل می شـــود.« می شـــود، در مرکـــز 

2. مقدمه
مولفـــان حقوقـــی، هیـــأت رســـیدگی بـــه شـــکایات قانـــون برگـــزاری مناقصـــات را، 
کرده انـــد؛ برخـــی 2  آن را مرجـــع حقوقـــی اســـتثنایی  مرجـــع شـــبه قضایـــی معرفـــی 
گروهـــی3  هـــم آن را در زمـــرۀ مراجـــع اختصاصـــی غیـــر قضایـــی4   غیـــر دادگســـتری و 
می داننـــد. نگارنـــده بـــا تحلیـــل حقوقـــی و طـــرح یـــک نـــگاه متفـــاوت نســـبت 

کاســـیک، ماهیـــت هیـــأت رســـیدگی بـــه شـــکایات قانـــون برگـــزاری  بـــه دیـــدگاه 
کـــرده اســـت. مناقصـــات را، تبییـــن 

ـــی در نظـــام حقـــوق موضوعـــه،  ـــا مراجـــع قضاوت پیـــش از طـــرح مســـأله الزم اســـت ت
کـــه بـــه موجـــب  معّرفـــی شـــوند. در واقـــع مراجـــع قضاوتـــی »کلیـــه مراجعـــی اســـت 
کـــه در صاحیـــت آنهاســـت  ـــم و امـــوری  ـــه دعـــاوی، جرای ـــون تشـــکیل شـــده و ب قان
رســـیدگی و اقـــدام بـــه صـــدور رأی می نماینـــد5.«  مراجـــع قضاوتـــی ایـــران مطابـــق 
نـــگارۀ شـــمارۀ یـــک، بـــه ســـه دســـتۀ مراجـــع قضایـــی6 ، مراجـــع اداری7  و مراجـــع 

انتظامـــی تقســـیم می گردنـــد.
کیفـــری تقســـیم  مراجـــع قضایـــی، بـــه فراخـــور ارتبـــاط موضـــوع، بـــه حقوقـــی و 

. ند می شـــو
باالتـــر  مرتبـــۀ  در  و  عمومـــی  دادگاه هـــای  عمومـــی،  حقوقـــی  قضایـــی  مراجـــع 
دادگاه هـــای تجدیدنظـــر اســـتان را شـــامل می گردنـــد. مراجـــع قضایـــی حقوقـــی 
اســـتثنایی )اختصاصـــی(8 ، از حیـــث صاحیـــت در نصـــب و عـــزل قضـــات و یـــا 
ـــواده،  گـــروه حقوقـــی اختصاصـــی دادگســـتری )نظیـــر دادگاه خان اعضـــای آن9 ، دو 
بـــه  کـــه، ناظـــر  انقـــاب و شـــورای حـــّل اختـــاف در مســـائل حقوقـــی(  دادگاه 
صاحیـــت قـــوه قضاییـــه و حقوقـــی اختصاصـــی غیـــر دادگســـتری )نظیـــر هیـــأت 

درآمدی بر ماهیت حقوقی هیأت رسیدگی 
به شکایات قانون برگزاری مناقصات

/مهندس حمید حسین زاده1؛/
مشاور حقوقی و معاون تحقیق و توسعۀ موّسسۀ بین المللی 
سنگ بنای حقوق احداث
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ـــر و هیـــأت حـــّل اختـــاف پیش بینـــی شـــده در مقـــّررات  کارگ کار و  حـــل اختـــاف 
ـــد. ـــر می گیرن ـــه اســـت را، در ب ـــوه مجری ـــه صاحیـــت ق کـــه، ناظـــر ب ثبتـــی( 

و  دو  یـــک،  کیفـــری  کیفـــری عمومـــی، دادگاه هـــای عمومـــی  مراجـــع قضایـــی 
کیفـــری دو( و در مرتبـــۀ باالتـــر دادگاه هـــای تجدیدنظـــر اســـتان  بخـــش )بـــدل از 
کیفـــری اســـتثنایی  ــور را شـــامل می گردنـــد. مراجـــع قضایـــی  کشـ و دیـــوان عالـــی 
)اختصاصـــی(، نظیـــر دادگاه اطفـــال و نوجوانـــان، دادگاه هـــای نظامـــی، دادگاه 
کیفـــری(  ــائل  ــّل اختـــاف )در مسـ ــژۀ روحانیـــت، دادگاه انقـــاب و شـــورای حـ ویـ
ــیدگی  ــری رسـ کیفـ ــور  ــه امـ ــه در حـــدود صاحیـــت اعطائـــی مقّنـــن، بـ کـ ــتند  هسـ

می کننـــد.
دیـــوان عدالـــت اداری، تنهـــا مرجـــع عمومـــی اداری و در عیـــن حـــال، عالی تریـــن 
مرجـــع اداری ایـــران اســـت10  و مراجعـــی نظیـــر هیأت هـــای رســـیدگی بـــه اختافـــات 
کمیســـیون رســـیدگی  کمیســـیون های مـــواد 77، 99 و 100 شـــهرداری و  مالیاتـــی، 
)اختصاصـــی(  اســـتثنایی  اداری  مراجـــع  در  داخـــل  گمرکـــی  اختافـــات  بـــه 

هســـتند.
مراجـــع انتظامـــی هـــم، رســـیدگی بـــه تخلفـــات انتظامـــی اشـــخاص ذی ربـــط و 
کارمنـــدان  صـــدور رأی را عهده دارنـــد. هیـــأت رســـیدگی بـــه تخلفـــات اداری 
دادگاه  قضـــات،  انتظامـــی  تجدیدنظـــر  عالـــی  دادگاه  و  عالـــی  دادگاه  دولـــت، 

ایـــن دســـته اند.  از  انتظامـــی وکا 

3. طرح مسأله
ـــر  ـــع غی ـــه مراج کلی ـــرای  ـــی«، ب ـــر قضای ـــع غی ـــی و مرج ـــبه قضای ـــع ش ـــارات »مرج عب
کار رفتـــه اســـت و شـــامل هـــر دو مرجـــع قضاوتـــی اداری اســـتثنایی  دادگســـتری بـــه 
دادگســـتری  غیـــر  )اختصاصـــی(  اســـتثنایی  قضایـــی  نیـــز،  و  )اختصاصـــی( 
می گـــردد. از ایـــن رو در اینکـــه هیـــأت رســـیدگی بـــه شـــکایات قانـــون برگـــزاری 
معنـــای  در  قضایـــی  غیـــر  »مرجـــع  یـــا  و  قضایـــی«  شـــبه  »مرجـــع  مناقصـــات، 
کـــه، هیـــأت  ـــدارد. لیکـــن ســـوال اینجاســـت  پیش گفتـــه« اســـت، تردیـــدی وجـــود ن
رســـیدگی بـــه شـــکایات قانـــون برگـــزاری مناقصـــات، مرجـــع اداری اســـتثنایی 
غیـــر  )اختصاصـــی(  اســـتثنایی  قضایـــی  مرجـــع  یـــا  و  اســـت  )اختصاصـــی( 

دادگســـتری؟
کـــه صاحیـــت مراجـــع  در پاســـخ بـــه پرســـش اخیـــر، نگارنـــده بـــا ایـــن اســـتدالل 
موصـــوف مأخـــوذ بـــه ماهیـــت موضـــوع دعـــوی و یـــا شـــکوائیه اســـت، رویکـــرد 
جـــای  بـــه  ترتیـــب  بدیـــن  اســـت؛  کـــرده  دنبـــال  تقســـیم بندی  در  را  دیگـــری 
تقســـیم بندی مراجـــع قضاوتـــی، بـــدوًا محیـــط وقـــوع اختـــاف و در مرحلـــۀ بعـــدی، 
ک تقســـیم بندی قـــرار داده اســـت. ســـپس  منشـــأ وقـــوع و موضـــوع اختـــاف را مـــا

ــر بـــا هـــر یـــک را معرفـــی نمـــوده اســـت. مرجـــع متناظـ
مطابـــق نـــگارۀ شـــمارۀ دو، اختـــاف می توانـــد در محیـــط حقـــوق خصوصـــی و بیـــن 

اشـــخاص خصوصـــی بـــا یکدیگـــر و یـــا میـــان دو شـــخص از حقـــوق خصوصـــی و 
حقـــوق عمومـــی صـــورت پذیـــرد. اختـــاف میـــان دســـتگاه های اجرایـــی )عمومـــی 
بـــا عمومـــی( خـــروج موضوعـــی از بحـــث داشـــته و نگارنـــده بـــه آن نپرداختـــه اســـت.

1. اختالف اشخاص حقوق خصوصی با یکدیگر
1-1. اختالف دارای منشأ قراردادی 

منشـــأ  دارای  خصوصـــی  حقـــوق  اشـــخاص  میـــان  اختـــاف  کـــه  صورتـــی  در 
کـــه بیـــان  قـــراردادی باشـــد، در ایـــن صـــورت  مطابـــق اصـــل  159 قانـــون اساســـی 
مـــی دارد »مرجـــع رســـمی  تظلمـــات  و شـــکایات ، دادگســـتری  اســـت . تشـــکیل  
دادگاه  هـــا و تعییـــن  صاحیـــت  آنهـــا منـــوط بـــه  حکـــم  قانـــون  اســـت.«، علی االصـــول 
رســـیدگی بـــه آن در صاحیـــت مرجـــع قضایـــی حقوقـــی عمومـــی اســـت؛ مگـــر آنکـــه 
مقّنـــن مرجـــع قضایـــی حقوقـــی اســـتثنایی )اختصاصـــی( بـــرای موضـــوع خـــاص 

پیش بینـــی نمـــوده باشـــد. 
قـــراردادی اشـــخاص حقـــوق خصوصـــی ماننـــد  ایـــن اســـاس، اختافـــات  بـــر 
اختـــاف در قراردادهـــای بیـــع )خریـــد و فـــروش(، در صاحیـــت مرجـــع قضایـــی 
کارگـــر  حقوقـــی عمومـــی )دادگســـتری( اســـت؛ لیکـــن بـــه طـــور مثـــال بـــرای اختـــاف 
ــوق  ــخاص حقـ ــرف از اشـ ــر دو طـ ــه هـ ــو اینکـ کار، ولـ ــن  ــد معّیـ ــل عقـ ــا ذیـ کارفرمـ و 
ـــن قراردادهـــا  ـــوع ای ـــات ناشـــی از ن ـــه اختاف خصوصـــی باشـــند، مرجـــع رســـیدگی ب
کار، هیأت هـــای تشـــخیص و حـــل اختـــاف  وفـــق تبصـــرۀ ذیـــل »مـــاده 25« قانـــون 
گـــر چـــه قضایـــی حقوقی انـــد، لیکـــن مرجـــع قضایـــی  کار اســـت. لـــذا مراجـــع اخیـــر ا

ــر دادگســـتری شـــناخته می شـــوند. حقوقـــی اســـتثنایی )اختصاصـــی( غیـ
نهـــاد حـــّل اختـــاف قـــراردادی میـــان مناقصه گـــر و مناقصه گـــزار محیـــط حقـــوق 
ــرای  ــّررات، بـ ــون و مقـ ــه قانـ ــه جهـــت اینکـ ــز، بـ ــه11  نیـ ــد مناقصـ ــی در عقـ خصوصـ
ـــون برگـــزاری مناقصـــات 12  نیســـتند، مرجـــع  ـــت قان کمّی کـــه تحـــت حا اشـــخاصی 
رســـیدگی اســـتثنایی )اختصاصی(تعییـــن نکـــرده، در فـــرض ســـکوت شـــروط 
تـــی، مرجـــع  ـــا آئین نامه هـــای مالـــی و معاما مناقصـــه )پیرامـــون حـــل اختـــاف( و ی

قضایـــی حقوقـــی عمومـــی )دادگستری(اســـت.
بـــه طـــور مثـــال، شـــرکت های خصوصـــی اداره کننـــدۀ خدمـــات عمومـــی )نظیـــر 
ــه از بودجـــۀ عمومـــی اســـتفاده نمی کننـــد  کـ یـــع نیـــروی بـــرق اســـتان(، زمانـــی  توز
مشـــمول قانـــون برگـــزاری مناقصـــات نبـــوده و رســـیدگی بـــه اختـــاف ایشـــان در 
کـــم دادگســـتری  مقـــام مناقصه گـــزار بـــا مناقصه گـــر، داخـــل در صاحیـــت محا

اســـت.
1-2. اختالف فاقد منشأ قراردادی 

اختافـــات فاقـــد منشـــأ قـــراردادی اشـــخاص حقـــوق خصوصـــی بـــا یکدیگـــر، ناظـــر 
بـــه الزامـــات خـــارج از قـــرارداد اعـــم از ضمـــان قهـــری و مســـئولیت مدنـــی، واجـــد 

کـــم دادگســـتری اســـت. ماهّیـــت اّدعـــا و در صاحیـــت محا

نگارۀ شمارۀ 1.  تقسیم بندی مراجع قضاوتی در حقوق موضوعه

مراجع قضاوتی

قضایی

حقوقی
عمومی

عمومی

عمومی

دادگستری
استثنایی )اختصاصی(

استثنایی )اختصاصی(

استثنایی )اختصاصی(

غیر دادگستری

کیفری

اداری

انتظامی
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2. اختالف اشخاص حقوق خصوصی با حقوق عمومی
2-1. اختالف فاقد منشأ قراردادی

کـــه اختـــاف میـــان اشـــخاص حقـــوق خصوصـــی و حقـــوق عمومـــی  در صورتـــی 
فاقـــد منشـــأ قـــراردادی باشـــد، موضـــوع اختـــاف می توانـــد ناظـــر بـــه یکـــی از دو 
ماهّیـــت اّدعـــا و یـــا نظـــر باشـــد. در واقـــع، بحـــث مســـئولیت مدنـــی )الزامـــات خـــارج 
از قـــرارداد( دولـــت، اختـــاف در ادعـــا میـــان مدعـــی خصوصـــی و مدعیٌ علیـــه 
ـــا آن هـــم، در صاحیـــت مرجـــع  دولتـــی در بـــاب اعمـــال تصـــدی و دعـــوی مرتبـــط ب
کـــه دولـــت  قضایـــی حقوقـــی عمومـــی )دادگســـتری( اســـت. لیکـــن هنگامـــی 
کمیـــت یـــک طـــرف دعـــوی و در قالـــب معترٌض علیـــه )نـــه  از بـــاب ِاعمـــال حا
مدعیٌ علیـــه( واقـــع می گـــردد، سرشـــت آن، »اختـــاف در نظـــر«13  )نـــه در اّدعـــا( 
کـــه  اســـت. مـــورد اخیـــر، بـــه جهـــت پیچیدگـــی، چندگانگـــی و تنـــوع موضـــوع 
کنـــش قـــدرت عالـــی دولـــت بـــا حقـــوق شـــهروندان اســـت، بـــه  کنـــش و وا حاصـــل 
فراخـــور در صاحیـــت دیـــوان عدالـــت عمومـــی و یـــا مراجـــع اداری اســـتثنایی 
کمیســـیون مـــاده 100  )اختصاصـــی( اســـت. هیأت هـــای حـــّل اختـــاف مالیاتـــی، 

شـــهرداری و قـــس علـــی هـــذا، از ایـــن دســـته اند.

2-2. اختالف دارای منشأ قراردادی
کـــه اختـــاف میـــان اشـــخاص حقـــوق خصوصـــی و حقـــوق عمومـــی  در صورتـــی 
یـــۀ شـــمارۀ 33  دارای منشـــأ قـــراردادی باشـــد، اساســـًا بـــه موجـــب رأی وحـــدت رو
ـــد  کـــه بیـــان می نمای هیـــأت عمومـــی دیـــوان عدالـــت اداری، مـــوّرخ 1375/02/29 
کـــه مســـائل حقوقـــی می باشـــد و بایـــد  »... رســـیدگی بـــه دعـــاوی ناشـــی از قراردادهـــا 
کـــم قضایـــی صالـــح مـــورد رســـیدگی قـــرار بگیرنـــد.«،  بـــه صـــورت ترافعـــی در محا
خـــارج از شـــمول صاحیـــت دیـــوان عدالـــت اداری بـــوده و قابـــل طـــرح در دیـــوان 

مذکـــور نمی باشـــد.
از ایـــن رو در رابطـــه بـــا رســـیدگی بـــه اختـــاف میـــان اشـــخاص حقـــوق خصوصـــی 
کـــه دارای منشـــأ قـــراردادی هســـتند هـــم، اصـــل بـــر صاحیـــت  و حقـــوق عمومـــی 
مرجـــع قضایـــی حقوقـــی عمومـــی )دادگســـتری( اســـت؛ مگـــر آنکـــه مقّنـــن و یـــا 
مقرره گـــذار مـــأذون از ناحیـــۀ قانـــون، مرجـــع حقوقـــی داوری )بـــدل از قضایـــی 
حقوقـــی  قضایـــی  مرجـــع  یـــک  یـــا  و  فّنـــی  عالـــی  شـــورای  نظیـــر  دادگســـتری(، 
میـــان  تفاوتـــی  بـــاب  ایـــن  از  باشـــد.  کـــرده  تعییـــن  )اختصاصـــی(  اســـتثنایی 
ـــه  کمّیتـــی( و غیـــر اداری )ناظـــر ب ـــه امـــور حا اختـــاف در قراردادهـــای اداری )ناظـــر ب

نـــدارد. تصدی گـــری دولـــت( وجـــود 
هیـــأت رســـیدگی بـــه شـــکایات قانـــون برگـــزاری مناقصـــات نیـــز، مطابـــق قانـــون 
مارالبیـــان بـــه اختـــاف دارای منشـــأ قـــراردادی میـــان اشـــخاص حقـــوق خصوصـــی 
ــتری  ــم دادگسـ کـ ــأت از محا ــی هیـ ــد. از طرفـ ــیدگی می نمایـ ــی رسـ ــوق عمومـ و حقـ

اســـتثنایی  حقوقـــی  قضایـــی  مرجـــع  موصـــوف،  هیـــأت  فلـــذا  نمی باشـــد. 
یـــع نیـــروی  )اختصاصـــی( غیـــر دادگســـتری اســـت. از ایـــن رو، شـــرکتی نظیـــر توز
ـــرای  کـــه ب کـــه خصوصـــی اداره کننـــدۀ خدمـــات عمومـــی اســـت زمانـــی  بـــرق اســـتان 
اجـــرای یـــک طـــرح از بودجـــه عمومـــی بهره منـــد می گـــردد، مطابـــق »مـــاده 40« قانـــون 
الحـــاق برخـــی مـــواد بـــه قانـــون تنظیـــم بخشـــی از مقـــّررات مالـــی دولـــت14 »2«، در 
حکـــم موّسســـات عمومـــی غیـــر دولتـــی و مشـــمول قانـــون برگـــزاری مناقصـــات و 
بـــه تبـــع آن در مواقـــع بـــروز اختـــاف، محکـــوم بـــه رجـــوع بـــه هیـــأت رســـیدگی بـــه 

ــات اســـت. ــزاری مناقصـ ــون برگـ ــکایات قانـ شـ
 

4. نتیجه گیری
گـــر شـــکایت فاقـــد منشـــأ قـــراردادی از تصمیـــم  کـــه، ا بدیـــن ترتیـــب مشـــخص اســـت 
ـــی آن در ِاعمـــال 

ّ
کـــه تجل کننـــده  یـــا رأی یـــک واحـــد دولتـــی، بـــا عنـــوان اداره 

کمیـــت15  نســـبت بـــه اشـــخاص حقـــوق خصوصـــی بـــا عنـــوان اداره شـــونده  حا
ـــر و در صاحیـــت مراجـــع اداری و  ـــه یـــک رابطـــۀ نابراب گـــردد، موضـــوع ناظـــر ب مطـــرح 
لیکـــن در صـــورت طـــرح شـــکوائیه بـــه طرفّیـــِت یـــک واحـــد دولتـــی و یـــا غیـــر دولتـــی، 
ــراردادی  ــر قـ ــا غیـ ــی( و یـ ــو الحاقـ ــراردادی )ولـ ــر قـ ــۀ برابـ ــرف رابطـ ــک طـ ــوان یـ ــا عنـ بـ
ـــی آن در تصّدی گـــری16  باشـــد، موضـــوع در صاحیـــت 

ّ
کـــه تجل )مســـئولیت مدنـــی( 

ـــر ایـــن  مرجـــع قضایـــی اســـت. پیشـــینۀ الگـــوی تقنینـــی در حقـــوق موضوعـــه نیـــز، ب
ــراردادی اســـت  ــأ اختـــاف قـ ــه منشـ کـ ــی  ــی، زمانـ ــذارد.17  از طرفـ ــه می گـ ــر صّحـ امـ
صرفنظـــر از اشـــخاص طـــرف دعـــوی علی االصـــول موضـــوع در صاحیـــت عـــام 
کـــم دادگســـتری اســـت مگـــر آنکـــه مقّنـــن، مرجـــع قضایـــی حقـــوق اســـتثنایی  محا

کـــرده باشـــد. )اختصاصـــی( غیـــر دادگســـتری تعییـــن 
اختافـــات ناشـــی از مناقصـــه هـــم بـــه عنـــوان یـــک عقـــد، دارای منشـــأ قـــراردادی 
گـــر اختـــاف منبعـــث از مناقصـــه میـــان اشـــخاص حقـــوق خصوصـــی  اســـت. لـــذا ا
ـــتری( و در  ـــی )دادگس ـــی عموم ـــی حقوق ـــع قضای ـــت مرج ـــل در صاحی ـــد، داخ باش
کـــه، اختـــاف موصـــوف میـــان اشـــخاص حقـــوق خصوصـــی بـــا حقـــوق  صورتـــی 
اســـتثنایی  حقوقـــی  قضایـــی  مرجـــع  صاحیـــت  در  موضـــوع  باشـــد،  عمومـــی 
ـــه طـــور مثـــال هـــرگاه اختـــاف مناقصه گـــر  )اختصاصـــی( غیـــر دادگســـتری اســـت. ب
ــی اداره  ــرکت خصوصـ ــوان یـــک شـ ــه عنـ ــتان بـ ــرق اسـ ــروی بـ ــع نیـ یـ ــرکت توز ــا شـ بـ
کننـــده خدمـــات عمومـــی در یـــک مناقصـــه بـــا بودجـــه جـــاری باشـــد، بایســـتی بـــه 
ــا بودجـــه  ــه  بـ ــر همـــان دو شـــرکت در مناقصـ گـ دادگســـتری مراجعـــه شـــود؛ لیکـــن ا
عمومـــی دولتـــی دچـــار اختـــاف شـــوند، بایســـتی بـــه هیـــأت رســـیدگی بـــه شـــکایات 
گـــردد. پـــس هیـــأت مذکـــور، بـــه نوعـــی بـــدل از  قانـــون برگـــزاری مناقصـــات رجـــوع 
دادگســـتری در نظـــام قضایـــی )نـــه اداری( اســـت. از ایـــن رو، هیـــأت رســـیدگی 
بـــه شـــکایات قانـــون برگـــزاری مناقصـــات، مرجـــع قضایـــی حقوقـــی اســـتثنایی 
ــر دادگســـتری( اســـت. ــر دادگســـتری )نـــه اداری اســـتثنایی غیـ )اختصاصـــی( غیـ

نگارۀ شمارۀ 2:  تقسیم بندی اختاف و مراجع قضاوتی متناظر صالح به رسیدگی

اختاف

خصوصی با خصوصی
دارای منشا قراردادی

مرجع قضایی 
عمومی/استثنایی

مرجع قضایی 
عمومی/استثنایی

مرجع قضایی 
عمومی

دیوان عدالت اداری/ 
مرجع اداری استثنایی

دارای منشا قراردادی
غیراداری )تصدی(

با ماهیت ادعا

فاقد منشا قراردادی

فاقد منشا قراردادی

کمیتی( اداری )حا

با ماهیت نظر

خصوصی با عمومی
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پی نوشت:
کادمیـــک،  1. نگارنـــدۀ نخســـت مقالـــه، دارای تحصیـــات آ
یابـــی(  )بازار  MBA حقـــوق،  مهندســـی،  حوزه هـــای  در 
عضـــو  وی،  می باشـــد.  بین الملـــل  بازرگانـــی  مدیریـــت  و 
و   )DRBF( اختافـــات  فصـــل  و  حـــّل  بین المللـــی  بنیـــاد 
کارگـــروه حقـــوق احـــداث انجمـــن داوران جـــوان اتـــاق  عضـــو 
پایـــه  صاحیـــت  دارای   ،)YAF( بین المللـــی  بازرگانـــی 
نظـــام  ســـازمان های  اجـــراء  و  نظـــارت  دو طراحـــی،  و  یـــک 
نقشـــه های  کارشـــناس  معـــدن،  و  ســـاختمان  مهندســـی 
تفکیکـــی ثبـــت و عضـــو فعلـــی انجمـــن  بین المللـــی مدیریـــت 
پـــروژه )IPMA( و انجمـــن مدیریـــت ایـــران، راه و ســـاختمان، 
بازرگانـــی، مهندســـی ارزش، مهندســـی عمـــران، بتـــن و ...، 
اســـت.  ایـــران  مناقصه-مزایـــده  کارگـــروه  عضـــو  همچنیـــن 
کارگـــروه علمـــی توســـعه مشـــارکت عمومـــی  وی، عضویـــت در 
کمیتـــۀ تدویـــن شـــرایط عمومـــی پیمان هـــای  خصوصـــی، 
شـــهرداری  فّنـــی  عالـــی  شـــورای  ذیـــل  کارگـــروه  در  شـــهری 
کمیته هـــای پیمانـــکاران و مهندســـی  تهـــران، هیـــأت رئیســـۀ 
ــن  ــروه تدویـ کارگـ ــران،  ــرق ایـ ــندیکای صنعـــت بـ ــی سـ بازرگانـ
شـــورای  در  عمرانـــی  طرح هـــای  ضوابـــط  و  آئین نامه هـــا 
ــۀ  کارنامـ ــم، در  ــور را هـ کشـ ــداث  ــکل های احـ ــی تشـ هماهنگـ

فّعالّیـــت حرفـــه ای خـــود دارد.
کنیـــد بـــه: اســـماعیلی هریســـی، ابراهیـــم؛ »حقـــوق  2 . رجـــوع 
ـــر  ـــات«، نش ـــزاری مناقص ـــون برگ ـــرح قان ـــداث – ش ـــت اح صنع

دادگســـتر، زمســـتان 1392، چـــاپ اول، ص.403
کنیـــد بـــه: عبدالهیـــان، امیـــد و رفیعـــی، محّمدرضـــا؛  3. رجـــوع 
مراجـــع  در  عادالنـــه  رســـیدگی  ارتقـــای  »راهکارهـــای 
اختصاصـــی غیـــر قضایـــی«، پژوهشـــگاه قـــوه قضاییـــه،1396، 

ص.87 اول،  چـــاپ 
کتـــاب اخیـــر، اعـــم از حقوقـــی  4. عبـــارت غیـــر قضایـــی در 

غیـــر دادگســـتری و اداری غیـــر دادگســـتری اســـت.
دورۀ  مدنـــی  دادرســـی  »آئیـــن  عبـــداهلل؛  شـــمس،  دکتـــر   .5
ـــتان  ـــم، زمس ـــی و پنج ـــاپ س ـــارات دراک، چ ـــرفته«، انتش پیش

ص.31  ،1394
Judicial Jurisdiction . 6

Administrative Jurisdiction . 7
8 . »مـــاده 4« قانـــون اصـــول تشـــکیات عدلیـــه و محاضـــر 
شـــرعیه و حـــکام صلحیـــه )مصـــوب 1290/04/26 مجلـــس 

ــورا(: شـ
کـــه بـــه هیـــچ امـــری حـــق  کـــم اختصاصـــی آن اســـت  »محا
رســـیدگی را نـــدارد غیـــر آنچـــه قانـــون صراحتـــًا اجـــازه داده 

کـــم تجـــارت و نظامـــی و  غیرهـــا ...« اســـت، مثـــل محا
دورۀ  مدنـــی  دادرســـی  »آئیـــن  عبـــداهلل؛  شـــمس،  دکتـــر   .  9
ـــتان  ـــم، زمس ـــی و پنج ـــاپ س ـــارات دراک، چ ـــرفته«، انتش پیش

1394
دورۀ  مدنـــی  دادرســـی  »آئیـــن  عبـــداهلل؛  شـــمس،  دکتـــر   .  10
ـــتان  ـــم، زمس ـــی و پنج ـــاپ س ـــارات دراک، چ ـــرفته«، انتش پیش

ص.121  ،1394
ـــون  ـــاده 19« قان ـــرۀ 4« از »م ـــل »تبص ـــک ذی ـــزء ی ـــراز دّوم ج 11 . ف
ـــع تولیـــد رقابـــت پذیـــر و ارتقـــای نظـــام مالـــی  رفـــع برخـــی از موان
اســـامی،  شـــورای  مجلـــس   1394/02/01 مصـــوب  کشـــور 
صراحتـــًا مناقصـــه را بـــا عنـــوان قـــرارداد )عقـــد( تعرفـــه نمـــوده 
کـــه بدهـــکار از مجـــوز فـــوق بـــرای  اســـت. )...، در صورتـــی 
ــرط  ــورت شـ ــد، در صـ کنـ ــتفاده  ــود اسـ ــای خـ ــویه بدهی هـ تسـ
خریـــدار،  درخواســـت  و  مناقصـــه  قـــرارداد  در  عقـــد  ضمـــن 

بدهـــکار مکلـــف اســـت ...(
12 . در باب مشمولین قانون برگزاری مناقصات:

برگـــزاری  قانـــون  نخســـت  فصـــل  از  یـــات( 
ّ
)کل  »1 »مـــاده   -

مناقصـــات: »بنـــد الـــف« )کاربـــرد(: ایـــن قانـــون بـــه منظـــور 
تصویـــب  بـــه  مناقصـــات  برگـــزاری  مراحـــل  و  روش  تعییـــن 
کـــه، بـــا رعایـــت ایـــن قانـــون  تـــی  می رســـد و تنهـــا در معاما
کاربـــرد دارد. * »بنـــد ب« )مشـــمولین قانـــون(:  انجـــام می شـــود 
ــران اعـــم از وزارتخانـــه،  قـــوای ســـه گانه جمهـــوری اســـامی ایـ
ســـازمان ها و مؤسســـات و شـــرکت های دولتـــی، مؤسســـات 

مؤسســـات  و  بانک  هـــا  دولـــت،  بـــه  وابســـته  انتفاعـــی 
اعتبـــاری دولتـــی، شـــرکت های بیمـــه دولتـــی، مؤسســـات و 
کـــه آن بنیادهـــا  نهادهـــای عمومـــی غیردولتـــی )در مـــواردی 
می نماینـــد(،  اســـتفاده  کشـــور  کل  بودجـــه  از  نهادهـــا  و 
مؤسســـات عمومـــی، بنیادهـــا و نهادهـــای انقـــاب اســـامی، 
و همچنیـــن دســـتگاه  ها  اساســـی  قانـــون  نگهبـــان  شـــورای 
کـــه شـــمول قانـــون بـــر آنهـــا مســـتلزم ذکـــر یـــا  و واحدهایـــی 
تصریـــح نـــام اســـت، اعـــم از این کـــه قانـــون خـــاص خـــود را 
ــر  ــد، نظیـ ــام تبعیـــت نماینـ ــّررات عـ ــا از قوانیـــن و مقـ ــته یـ داشـ
کشـــاورزی، شـــرکت ملـــی نفـــت ایـــران، شـــرکت  وزارت جهـــاد 
ـــی صنایـــع پتروشـــیمی ایـــران، 

ّ
گاز ایـــران، شـــرکت مل ملـــی 

گســـترش و نوســـازی صنایـــع ایـــران، ســـازمان بنـــادر  ســـازمان 
کشـــتیرانی جمهـــوری اســـامی ایـــران، ســـازمان توســـعه و  و 
نوســـازی معـــادن و صنایـــع مدنـــی ایـــران، ســـازمان صـــدا و 
ســـیمای جمهـــوری اســـامی ایـــران و شـــرکت های تابعـــه آنهـــا، 
موظفنـــد در برگـــزاری مناقصـــه، مقـــّررات ایـــن قانـــون را رعایـــت 
ح، تابـــع مقـــّررات و ضوابـــط 

ّ
کننـــد. تبصـــره: نیروهـــای مســـل

خـــاص خـــود بـــوده و از شـــمول ایـــن قانـــون مســـتثنا هســـتند.
کار:  کســـب و  بهبـــود مســـتمر محیـــط  قانـــون  - »مـــاده 20« 
عمومـــی  نهادهـــای  و  مؤسســـات  اجرائـــی،  دســـتگاههای 
دولتـــی  دســـتگاههای  مدیریـــت  تحـــت  کـــه،  غیردولتـــی 
بـــه  متعلـــق  و  وابســـته  مؤسســـات  و  شـــرکت ها  و  هســـتند 
ایـــن دســـتگاه ها و مؤسســـات، در تمامـــی معامـــات خـــود، 
صرفنظـــر از نحـــوه و منشـــأ تحصیـــل منابـــع آن، مشـــمول قانـــون 
تـــی قانونـــی و  برگـــزاری مناقصـــات یـــا آیین نامه هـــای معاما

می باشـــند. خـــود  اختصاصـــی 
کشـــور:  - »مـــاده 50« قانـــون احـــکام دائمـــی برنامـــه هـــای توســـعه 
دولـــت مجـــاز اســـت ســـامانه تـــدارکات الکترونیکـــی دولـــت 
را، بـــرای اجـــرای تمـــام مراحـــل انـــواع معامـــات وزارتخانه هـــا 
و دســـتگاه های مشـــمول قانـــون برگـــزاری مناقصـــات و ســـایر 
ـــون  ـــا رعایـــت قان ـــی بخـــش عمومـــی، ب ت ـــی و معاما قوانیـــن مال
ــل  ــات تکمیـ ــزاری مناقصـ ــون برگـ ــارت الکترونیکـــی و قانـ تجـ
مناقصـــات  برگـــزاری  قانـــون  مشـــمول  دســـتگاه های  کنـــد. 
جملـــه  از  عمومـــی،  بخـــش  معامله کننـــدگان  دیگـــر  و 
ــا  ــر یـ ــتلزم ذکـ ــان مسـ ــر آنـ ــون بـ ــمول قانـ ــه، شـ کـ ــتگاه هایی  دسـ
کلیـــه مؤسســـات دولتـــی یـــا عمومـــی  تصریـــح نـــام اســـت و 
غیردولتـــی، بایـــد [مطابـــق] برنامـــه زمانبنـــدی مـــورد تأییـــد 
کننـــد و بـــا امضـــای  هیـــأت وزیـــران در ایـــن ســـامانه ثبت نـــام 
ـــوط، تمـــام مراحـــل  الکترونیکـــی معتبـــر و رعایـــت مقـــّررات مرب
فراخـــوان،  اســـتعام،  ماننـــد درخواســـت  معامـــات خـــود، 
کت هـــا یـــا  گشـــایش الکترونیکـــی پا یافـــت اســـناد،  یـــع و در توز
پیشـــنهادها، انعقـــاد قـــرارداد و داد و ســـتد وجـــوه و تضمینـــات 
و نیـــز هرگونـــه الحـــاق، اصـــاح، فســـخ، ابطـــال و خاتمـــه قـــرارداد 
را، از طریـــق ایـــن ســـامانه و به طـــور الکترونیکـــی انجـــام دهنـــد.

کـــه  13 . اختـــاف در نظـــر، شـــامل موضوع هایـــی می گـــردد 
دو طـــرف دعـــوا در آن هـــا، بنـــا بـــر طبیعـــت موضـــوع دعـــوا، 
کنیـــد بـــه: دکتـــر  می تواننـــد محـــق شـــناخته شـــوند. )رجـــوع 
امامـــی، محّمـــد و موســـوی، ســـید نصـــراهلل؛ »مبانـــی نظـــری 
مراجـــع شـــبه قضایـــی و جایـــگاه آن هـــا در حقـــوق ایـــران«، 
ـــوم اجتماعـــی و انســـانی دانشـــگاه شـــیراز، تابســـتان  ـــۀ عل

ّ
مجل

دّوم شـــمارۀ   ،21 دورۀ   ،1383
14 . »مـــاده 40« قانـــون الحـــاق برخـــی مـــواد بـــه قانـــون تنظیـــم 

ــّررات مالـــی دولـــت »2«: بخشـــی از مقـ
ـــا قســـمتی از اعتبـــارات آنهـــا  کـــه تمـــام و ی »اشـــخاص حقوقـــی 
از محـــل منابـــع بودجـــه عمومـــی تأمیـــن می شـــود و شـــکل 
یـــف مذکـــور در مـــواد 2، 3، 4  حقوقـــی آنهـــا منطبـــق بـــا تعار
ــور نیســـت، در مصـــرف  کشـ ــبات عمومـــی  ــون محاسـ و 5 قانـ
ـــون یادشـــده،  ـــور از لحـــاظ اجـــرای مقـــررات قان ـــارات مذک اعتب
بـــه  غیردولتـــی  عمومـــی  نهادهـــای  و  مؤسســـات  حکـــم  در 

می آینـــد.«  شـــمار 
ـــّوب  ـــوری )مص کش ـــات  ـــت خدم ـــون مدیری ـــاده 8« قان 15 . »م

1386/07/08 مجلـــس شـــورای اســـامی(:
تحقـــق  کـــه  اســـت  امـــوری  از  دســـته  آن  کمیتـــی:  »امورحا

کشـــور اســـت و منافـــع آن  کمیـــت  آن موجـــب اقتـــدار و حا
گردیـــده و  بـــدون محدودیـــت شـــامل همـــه اقشـــار جامعـــه 
ـــرای  ـــوع خدمـــات موجـــب محدودیـــت ب بهـــره منـــدی از ایـــن ن
اســـتفاده دیگـــران نمی شـــود. از قبیـــل: الـــف. سیاســـتگذاری، 
اقتصـــادی،  هـــای  بخـــش  در  نظـــارت  و  ریـــزی  برنامـــه 
و  برقـــراری عدالـــت  اجتماعـــی، فرهنگـــی و سیاســـی؛ ب. 
یـــع درآم؛. ج. ایجـــاد فضـــای ســـالم  تأمیـــن اجتماعـــی و بازتوز
بـــرای رقابـــت و جلوگیـــری از انحصـــار و تضییـــع حقـــوق مـــردم؛ 
د. فراهـــم نمـــودن زمینه هـــا و مزیت هـــای الزم بـــرای رشـــد و 
کشـــور و رفـــع فقـــر و بیـــکاری؛ هــــ. قانونگـــذاری، امـــور  توســـعه 
و.  قضایـــی؛  امـــور  اداره  و  امنیـــت  و  نظـــم  اســـتقرار  ثبتـــی، 
کشـــور و ایجـــاد آمادگـــی دفاعـــی و  حفـــظ تمامیـــت ارضـــی 
یـــج اخـــاق، فرهنـــگ و مبانـــی اســـامی و  دفـــاع ملـــی.؛ ز. ترو
صیانـــت از هویـــت ایرانـــی، اســـامی؛ ح. اداره امـــور داخلـــی، 
کار و روابـــط خارجـــی؛ ط.  مالیـــه عمومـــی، تنظیـــم روابـــط 
حفـــظ محیـــط زیســـت و حفاظـــت از منابـــع طبیعـــی و میـــراث 
فرهنگـــی؛ ی. تحقیقـــات بنیـــادی، آمـــار و اطاعـــات ملـــی 
ک. ارتقـــای بهداشـــت  کشـــور؛  و مدیریـــت فضـــای فرکانـــس 
کنتـــرل و پیشـــگیری از بیمـــاری هـــا و  و آمـــوزش عمومـــی، 
کاهـــش اثـــرات حـــوادث طبیعـــی  گیـــر، مقابلـــه و  آفت هـــای وا
در  منـــدرج  امـــور  از  بخشـــی  ل.  عمومـــی؛  هـــای  بحـــران  و 
مـــواد 9، 10 و 11 ایـــن قانـــون، نظیـــر مـــوارد مذکـــور در اصـــول 
ـــه انجـــام آن توســـط  ک ـــون اساســـی  بیســـت و نهـــم و ســـی ام  قان
بخـــش خصوصـــی و تعاونـــی و نهادهـــا و مؤسســـات عمومـــی 
ـــا تأییـــد هیـــأت وزیـــران امکانپذیـــر نمی باشـــد؛ م.  غیردولتـــی ب
کلـــی مصـــوب  ــا رعایـــت سیاســـت های  کـــه بـ ســـایر مـــواردی 
ــن  ــی در قوانیـ ــون اساسـ ــه موجـــب قانـ ــری بـ ــم رهبـ ــام معظـ مقـ

ــرد.« ــرار می گیـ ــور قـ ــن امـ ــزو ایـ ــادی جـ عـ
ـــّوب  ـــوری )مص کش ـــات  ـــت خدم ـــون مدیری ـــاده 11« قان 16 . »م

1386/07/08 مجلـــس شـــورای اســـامی(:
کـــه دولـــت،  »امـــور اقتصـــادی: آن دســـته از امـــوری اســـت 
و  اســـت  جامعـــه  امـــوال  از  بـــرداری  بهـــره  و  اداره  متصـــدی 
ماننـــد اشـــخاص حقیقـــی و حقوقـــی در حقـــوق خصوصـــی 
صنعتـــی،  امـــور  در  تصـــدی  قبیـــل:  از  کنـــد،  مـــی  عمـــل 
کشـــاورزی، حمـــل و نقـــل، بازرگانـــی، مســـکن و بهـــره بـــرداری 
ـــی:  ـــور زیربنای ـــون [ام ـــن قان ـــاده 10 ای ـــدرج در م ـــای من از طرح ه
ســـرمایه ای  دارایی هـــای  تملـــک  طرح هـــای  از  دســـته  آن 
اقتصـــادی و  تقویـــت زیرســـاخت های  کـــه موجـــب  اســـت 
ک  کشـــور می گـــردد، از قبیـــل: طرح هـــای آب و خـــا تولیـــدی 

راه]« و  ارتباطـــات  انـــرژی،  شـــبکه های  و 
17 .  مـــاده واحـــدۀ قانـــون تعییـــن مرجـــع دعـــاوی بیـــن افـــراد و 

دولـــت )مصـــوب 1307/02/19 مجلـــس شـــورا(:
ــه آن  ــه بـ ــوق متعلقـ ــه و حقـ ــوال منقولـ ــه امـ ــه بـ ــاوی راجعـ »دعـ
ــه یـــک طـــرف آن دولـــت  کـ ــه  ــر منقولـ ــوال غیـ ــه امـ ــه بـ و متعلقـ
ــد از  ــد آن بعـ ــاء تولیـ ــال تصدی دولـــت و منشـ ــی از اعمـ و ناشـ
تصویـــب ایـــن قانـــون باشـــد و همچنیـــن دعـــاوی ملکـــی یعنـــی 
ک مزروعـــی و باغـــات و مســـتغات  دعـــاوی راجعـــه بـــه امـــا
بـــه  متعلقـــه  حقـــوق  و  چشمه ســـارها  و  قنـــوات  و   مراتـــع  و 
کـــه منشـــاء و تولیـــد دعـــوی قبـــل یـــا بعـــد از  آنهـــا اعـــم از ایـــن 
تصویـــب ایـــن قانـــون باشـــد بـــه شـــرط ناشـــی بـــودن از اعمـــال  
کـــم عدلیـــه رجـــوع خواهـــد شـــد. ســـایر  تصـــدی دولـــت بـــه محا
ـــق اداری در  ـــه طری ـــد ب ـــت باش ـــرف آن دول ـــک ط ـــه ی ک ـــاوی  دع
کـــه قبـــل از  ادارات مربوطـــه قطـــع و فصـــل می شـــود، ولـــو ایـــن 
کم عدلیـــه طـــرح شـــده  یـــخ تصویـــب ایـــن قانـــون در محا تار
ــادر نشـــده  ــوز از محکمـــه حکـــم صـ ــه هنـ کـ ــه ایـــن  ــروط بـ مشـ

باشـــد.
کـــه دولـــت از نقطـــه  تبصـــره1. اعمـــال تصـــدی اعمالـــی اســـت 
نظـــر حقوقـــی مشـــابه اعمـــال افـــراد انجـــام می دهـــد، ماننـــد 
ک و غـــات، اجـــاره  و اســـتیجاره و امثـــال  خریـــد و فـــروش امـــا
آن؛ تبصـــره2. دعـــاوی بیـــن بانـــک ایـــران ) بانـــک اســـتقراضی 
ســـابق( و افـــراد از دعـــاوی دولتـــی محســـوب نشـــده و تابـــع 

قوانیـــن عمومـــی اســـت.«▪
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شـــبکه های  در  گـــذاری  ســـرمایه  لـــزوم 
انتقـــال و توزیـــع بـــرق بـــرای جلوگیـــری از 

خاموشـــی هـــای ســـال 98 

در جلســـه ســـی و نهـــم دوره هفتـــم هیـــات مدیـــره 
ســـندیکای صنعت برق ایران که بیســـت و ســـوم دی 
گزارشـــی از اقدامـــات  در محـــل ســـندیکا برگـــزار شـــد، 
توســـط  اخیـــر  هفتـــه  دو  طـــول  در  گرفتـــه  صـــورت 
کارگـــروه  دبیـــر ســـندیکا ارائـــه شـــد. برگـــزاری جلســـه 
بودجـــه و نهایـــی شـــدن پیشـــنهادات ســـندیکا در 
ــه  ــه بودجـ خصـــوص بودجـــه صنعـــت بـــرق در الیحـ
کمیســـیون های مجلـــس،  ـــه  ـــه آن ب ســـال 1398 و ارائ
وزارت نیـــرو و اتاق هـــای بازرگانـــی، پیشـــبرد بســـته 
پیشـــنهادی اتـــاق ایـــران در ارتبـــاط بـــا رقابـــت پذیـــر 
ـــواد  ـــن م ـــهیل تامی ـــتی و تس ـــن دس ـــع پایی ـــردن صنای ک
ـــاز واحدهـــای تولیـــد داخـــل، پیگیـــری  ـــورد نی ـــه م اولی
مشـــکات اعضـــا در خصـــوص بخشـــنامه جبرانـــی 
گفتگـــوی  یفاینانـــس در شـــورای  ر ارز و همچنیـــن 
دولـــت و بخـــش خصوصـــی، جلســـه هم اندیشـــی 
ــن  ــو، تدویـ ــرکت های عضـ ــای شـ ــا روابط عمومی هـ بـ
نقشـــه راه همـــکاری ایـــران و عـــراق در زمینـــه صنعـــت 
بـــرق، جلوگیـــری از ضبـــط ضمانت نامـــه چندیـــن 
شـــرکت عضـــو و همچنیـــن جلســـه هماهنگـــی بـــا 
لرســـتان  دانشـــگاه  و  لرســـتان  یـــع  توز مدیرعامـــل 
کنفرانـــس  بـــه منظـــور برگـــزاری نمایشـــگاه جانبـــی 
گـــزارش دبیـــر در  یـــع توســـط ســـندیکا بخشـــی از  توز

ــود.  ــر ســـندیکا بـ خصـــوص اقدامـــات اخیـ

در ادامـــه جلســـه پاســـخ بانـــک مرکـــزی بـــه درخواســـت 
ســـندیکا در خصـــوص حـــل مشـــکات ارز حاصـــل 
از صـــادرات بررســـی و مقـــرر شـــد در خصـــوص ارز 
کارگزاری هایـــی  و  مجـــاز  صرافی هـــای  صادراتـــی 
گرفته انـــد،  قـــرار  مرکـــزی  بانـــک  قبـــول  مـــورد  کـــه 
اطاع رســـانی الزم بـــه اعضـــا انجـــام شـــود. همچنیـــن 
ـــه منظـــور جلســـه  دعـــوت بانـــک مرکـــزی از ســـندیکا ب
بـــا معـــاون ارزی بانـــک مرکـــزی بررســـی و مقـــرر شـــد 
کمیته هـــا، مشـــکات ارزی و بانکـــی  بـــا اســـتعام از 

اعضـــا جهـــت ارائـــه در جلســـه تهیـــه شـــود.  
اساســـنامه نهـــاد تنظیم گـــر بخـــش بـــرق در شـــورای 
اعضـــای  و  بـــود  جلســـه  دیگـــر  محـــور  رقابـــت 
از  نفـــر  دو  اینکـــه  بـــه  توجـــه  بـــا  هیات مدیـــره 
ــاد از اتـــاق بازرگانـــی  ــره ایـــن نهـ اعضـــای هیات مدیـ
کـــه ســـندیکا  کردنـــد  کیـــد  انتخـــاب می شـــوند، تا
در زمینـــه انتخـــاب نماینـــدگان بخـــش خصوصـــی 

آورد.  بعمـــل  را  مقتضـــی  هماهنگی هـــای 
خصـــوص  در  توانیـــر  شـــرکت  درخواســـت  بررســـی 
آسیب شناســـی عـــدم حضـــور شـــرکت های عضـــو 
ســـندیکا در مناقصـــات شـــرکت های زیرمجموعـــه 
کـــه مقـــرر  ـــود  وزارت نیـــرو محـــور بعـــدی ایـــن جلســـه ب
کمیته هـــا،  شـــد ســـندیکا بـــا اســـتعام موضـــوع از 
در  شـــرکت ها  حضـــور  عـــدم  دالیـــل  از  گزارشـــی 
کنـــد. در ادامـــه جلســـه،  مناقصـــات بـــرای توانیـــر تهیـــه 
هیات مدیـــره ضمـــن موافقـــت بـــا برگـــزاری نمایشـــگاه 
کـــه قـــرار اســـت در  یـــع ســـال 98  کنفرانـــس توز جانبـــی 
کردنـــد هزینه هـــا  اســـتان لرســـتان برگـــزار شـــود، مقـــرر 
صـــورت  بـــه  نمایشـــگاه  بـــه  مربـــوط  درآمدهـــای  و 

شـــفاف بـــه هیـــات مدیـــره ارائـــه شـــود.
هـــای  پژوهـــش  مرکـــز  درخواســـت  بـــه  توجـــه  بـــا 
مجلـــس شـــورای اســـامی از ســـندیکا در خصـــوص 
ــرو  ــط وزارت نیـ ــده توسـ ــام شـ ــات انجـ ــی اقدامـ بررسـ
مقـــرر   ،98 ســـال  خاموشـــی های  کاهـــش  بـــرای 
ــی  ــتندی توســـط معاونـــت پژوهشـ ــزارش مسـ گـ ــد  شـ
ســـندیکا تهیـــه و براســـاس آن پاســـخ صریحـــی در 
ــد  کیـ ــود. تا ــال شـ ــز ارسـ ــن مرکـ ــه ایـ ــوص بـ ــن خصـ ایـ
کـــه  کـــه در پاســـخ بـــه ایـــن موضـــوع اشـــاره شـــود  شـــد 
ـــده  ـــال آین ـــی ها در س ـــروز خاموش ـــری از ب ـــرای جلوگی ب
عـــاوه بـــر نیـــاز بـــه افزایـــش ظرفیـــت نیروگاه هـــا، نیـــاز 
یـــع  گســـترش شـــبکه های انتقـــال و توز مبرمـــی بـــه 

کاســـتن  بـــرق اســـت و بـــدون ایـــن اقـــدام بـــدون شـــک 
از خاموشـــی های غیرممکـــن اســـت. لـــذا مقـــرر شـــد 
ـــزوم  ـــر ل ـــرای وزارت نیـــرو ارســـال و ب گـــزارش مشـــابهی ب
یـــع  ســـرمایه گذاری در حـــوزه خطـــوط انتقـــال و توز
الزامـــات  از  یکـــی  عنـــوان  بـــه  نیروگاه هـــا  کنـــار  در 
کیـــد  تا آینـــده  ســـال  خاموشـــی های  از  جلوگیـــری 

ــود.  شـ
در ادامـــه جلســـه مقـــرر شـــد چالش هـــای بخشـــنامه 
و  احصـــا  ســـندیکا  حقوقـــی  کمیتـــه  در  کـــه  ارزی 
ـــر عامـــل توانیـــر شـــرکت  ـــه مدی تدویـــن شـــده اســـت، ب
توانیـــر ارائـــه شـــود. همچنیـــن بنـــا شـــد بـــه منظـــور 
تشـــخیص  و  یابـــی  ارز موضـــوع  شـــدن  نهایـــی 
گـــذاری آن بـــه ســـندیکا، اعضـــای  صاحیـــت و وا
کـــره و مســـیر  هیـــأت مدیـــره بـــا مدیرعامـــل توانیـــر مذا

مبادلـــه ایـــن تفاهـــم نامـــه تســـهیل شـــود. 

بـــه روزرســـانی ســـامانه توانمندی هـــای 
ســـاخت داخـــل صنعـــت بـــرق بـــا همـــکاری 

وزارت صمـــت و ســـندیکا

مقررشـــد  ســـندیکا  مدیـــره  هیـــات  جلســـه  در 
ظرفیت هـــای  معرفـــی  و  شناســـایی  منظـــور  بـــه 
و  ســـاخت  پروژه هـــای  در  عضـــو  شـــرکت های 
راه انـــدازی نیروگاه هـــا، اقدامـــات الزم بـــرای امضـــای 
ــی  ــادر تخصصـ ــرکت مـ ــا شـ ــکاری  بـ ــه همـ تفاهم نامـ

پذیـــرد. صـــورت  حرارتـــی  بـــرق  تولیـــد 
هفتـــم  دور  جلســـه  هشـــتیمن  و  ســـی  ابتـــدای  در 
کـــه  هیـــات مدیـــره ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران 
نهـــم دی ســـال جـــاری در محـــل ســـندیکا برگـــزار شـــد، 
گزارشـــی از اقدامـــات دو هفتـــه اخیـــر توســـط دبیـــر 
کمیســـیون صنایـــع  ارائـــه شـــد. جلســـه بـــا ســـخنگوی 
و معـــادن مجلـــس، مدیـــرکل صنایـــع بـــرق وزارت 
ــاتکاب  ــرکت سـ ــره شـ ــأت مدیـ ــو هیـ ــت و عضـ صمـ
بـــه منظـــور ســـازماندهی ارتباطـــات ســـندیکا بـــا ایـــن 
چهارجانبـــه،  کارگـــروه  یـــک  ایجـــاد  و  کمیســـیون 
صـــادرات  توســـعه  عالـــی  شـــورای  بـــا  جلســـه 
تخصصـــی  مـــادر  شـــرکت  بـــا  جلســـه  غیرنفتـــی، 
تولیـــد بـــرق حرارتـــی و تبییـــن زمینه هـــای همـــکاری 
ـــه شـــرکت  کارخان ـــد هیات مدیـــره از  فیمابیـــن و بازدی
الکترونیـــک افزارآزمـــا از جملـــه مهمتریـــن اقدامـــات 

ســـندیکا در طـــول دو هفتـــه اخیـــر بـــوده اســـت. 
پیگیـــری حـــل مشـــکل ضمانت نامه هـــای صادراتـــی 
اعضـــا از بانـــک توســـعه صـــادرات، برگـــزاری نشســـت 
در خصـــوص بخشـــنامه جبرانـــی ارز در اتـــاق تهـــران 
بخشـــنامه  ایـــن  چالش هـــای  طـــرح  پیگیـــری  و 
تهـــران،  اســـتان  گفتگـــوی  شـــورای  جلســـه  در 
خصـــوص  در  توانیـــر  کارگـــروه  جلســـات  برگـــزاری 
 ،97 ســـال  اول  نیمـــه  قطعـــی  شـــاخص های 
گرفتـــه  پیگیـــری تحقـــق هماهنگی هـــای صـــورت 
بـــا مدیرعامـــل توانیـــر، انعـــکاس چالش هـــای اعضـــا 
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اتـــاق  یاســـت  ر بـــه  تامین اجتماعـــی  ســـازمان  بـــا 
ایـــران و نیـــز تشـــریح و انعـــکاس شـــرایط نابســـامان 
کمیســـیون تلفیـــق  ـــه ریاســـت  ـــی ب قراردادهـــای عمران

گـــزارش دبیـــر ســـندیکا بـــود. بخـــش دیگـــری از 
ـــای  ـــامانه توانمندی ه ـــدازی س ـــه راه ان ـــه جلس در ادام
ســـاخت داخـــل توســـط وزارت صمـــت و درخواســـت 
ـــرای تکمیـــل اطاعـــات  ـــه از ســـندیکا ب ایـــن وزارتخان
ســـازندگان صنعـــت بـــرق در ایـــن ســـامانه بررســـی 
و مقـــرر شـــد پیگیری هـــا و اقدامـــات الزم در ایـــن 
کمیتـــه حمایـــت از ســـاخت  خصـــوص از طریـــق 

ــرد.  داخـــل صـــورت پذیـ
ــن  ــه مابیـ ــورت پذیرفتـ ــای صـ ــی هـ ــی هماهنگـ بررسـ
بـــرق  تولیـــد  مادرتخصصـــی  شـــرکت  و  ســـندیکا 
کـــه مقـــرر شـــد  حرارتـــی محـــور دیگـــر جلســـه بـــود 
همکاری هـــای  توســـعه  منظـــور  بـــه  الزم  اقدامـــات 
فیمابیـــن و همچنیـــن راه انـــدازی ســـامانه زنجیـــره 
طـــرف  از  کشـــور  نیروگاه هـــای  تجهیـــزات  تامیـــن 
گیـــرد. همچنیـــن بـــا توجـــه بـــه  ســـندیکا صـــورت 
درخواســـت شـــرکت مذکـــور از ســـندیکا بـــه منظـــور 
شـــرکت های  ظرفیت هـــای  معرفـــی  و  شناســـایی 
راه انـــدازی  و  ســـاخت  پروژه هـــای  در  عضـــو 
نیروگاه هـــا، مقـــرر شـــد اقدامـــات الزم بـــرای تدویـــن و 

پذیـــرد. صـــورت  تفاهم نامـــه  امضـــای 
در ادامـــه مهنـــدس باقـــری، نایـــب رئیـــس هیـــات 
کـــه بـــه  کمیتـــه توســـعه صـــادرات  مدیـــره و رئیـــس 
عنـــوان تنهـــا نماینـــده بخـــش خصوصـــی از طـــرف 
حضـــور  عـــراق  بـــه  نیـــرو  وزیـــر  ســـفر  در  ســـندیکا 
گفـــت: در  کـــرد و  گزارشـــی از ایـــن ســـفر ارائـــه  داشـــت، 
حاشـــیه ایـــن ســـفر فرصتـــی بـــرای نماینـــده ســـندیکا 
ـــه منظـــور معرفـــی شـــرکت های  و بخـــش خصوصـــی ب
آنهـــا، پیگیـــری  توانمندی هـــای  عضـــو ســـندیکا و 
بـــه  عضـــو  شـــرکت های  اخیـــر  مشـــکات  طـــرح  و 
در  و  شـــد  فراهـــم  مطالبـــات  حـــوزه  در  خصـــوص 
بـــا مســـئوالن وزارت نیـــرو و  گفتگوهـــای مختلـــف 
توانیـــر حـــل مشـــکات شـــرکت های عضـــو پیگیـــری 

شـــد.
کمیتـــه توســـعه صـــادرات ســـندیکا بـــا اشـــاره  رئیـــس 
بـــه امضـــای ســـند یادداشـــت تفاهـــم همکاری هـــای 
دو جانبـــه میـــان وزارتخانه هـــای نیـــرو و بـــرق ایـــران 
و  تهیـــه  در  قبـــل  ماه هـــا  از  ســـندیکا  کـــه  عـــراق  و 

کـــرد: نحـــوه  تدویـــن آن مشـــارکت داشـــت، اظهـــار 
و  فنـــی  خدمـــات  و  تجهیـــزات  و  بـــرق  صـــادرات 
بـــه عـــراق، شـــیوه  ایـــرن  بـــرق  مهندســـی صنعـــت 
خصوصـــی  بخـــش  نقـــش  و  مطالبـــات  پرداخـــت 
ــراق،  ــازی زیرســـاخت هـــای برقـــی عـ ــران در بازسـ ایـ
اصلی تریـــن محورهـــای ایـــن تفاهـــم نامـــه محســـوب 

می شـــود. 
وی ادامـــه داد: قـــرار اســـت بـــر اســـاس تفاهم نامـــه 
کارگـــروه شـــامل رســـیدگی بـــه موضوعـــات  مذکـــور ســـه 
صـــادرات بـــرق، سنکرون ســـازی شـــبکه های بـــرق 
ــی  ــات فنـ ــزات و خدمـ ــادرات تجهیـ ــور و صـ کشـ دو 
ـــه ســـندیکای صنعـــت  ک و مهندســـی تشـــکیل شـــود 
کارگـــروه ســـوم اســـت و  بـــرق ایـــران متولـــی اصلـــی 
کارگـــروه و پیشـــبرد  کـــردن ایـــن  بـــرای فعـــال  بایـــد 
اهـــداف تعریـــف شـــده برنامه ریزی هـــا و اقدامـــات 

الزم را بـــه عمـــل آورد. 
انجـــام  اقدامـــات  از  گزارشـــی  جلســـه  ادامـــه  در 
شـــده بـــه منظـــور اعـــام نظـــر ســـندیکا در خصـــوص 
در  بـــرق  صنعـــت  تجهیـــزات  گمرگـــی  تعرفه هـــای 
یافـــت نظـــرات  ـــه و مقـــرر شـــد پـــس از در ســـال 98 ارائ
حضـــور  بـــا  تعرفـــه  کارگـــروه  مربوطـــه،  کمیته هـــای 
کمیته هـــای ســـازندگان، پیمانـــکاران،  نماینـــدگان 
مشـــاوران و تامین کننـــدگان تشـــکیل و نتایـــج آن بـــه 
ـــه  ـــزوم ارائ ـــر ل گـــزارش شـــود. همچنیـــن ب هیأت مدیـــره 
گـــزارش نماینـــدگان ســـندیکا در خصـــوص عضویـــت 
کیـــد  ســـندیکا در تشـــکل های باالدســـتی مربوطـــه تا

شـــد. 
بخشـــنامه  پیشـــبرد  شـــرایط  دربـــاره  گـــزارش  ارائـــه 
کمیتـــه حقوقـــی و قراردادهـــای  ارزی توســـط ریاســـت 
اقدامـــات  بـــود.  جلســـه  دیگـــر  محـــور  ســـندیکا 
بـــرای  کارشناســـی و تاش هـــای صـــورت پذیرفتـــه 
اصـــاح شـــاخص ها در راســـتای منافـــع اعضـــای 
بـــرای  ســـندیکا  پیگیری هـــای  تحقـــق  ســـندیکا، 
یـــه بـــرای محاســـبه ضریـــب ارزبـــری  ایجـــاد وحـــدت رو
تمامـــی تجهیـــزات صنعـــت بـــرق طبـــق یـــک شـــابلون 
گـــزارش ایشـــان  مشـــخص،  مهمتریـــن محورهـــای 

بـــود. 
بـــر نقـــش اثرگـــذار مشـــاوران  اعضـــا ضمـــن اشـــاره 
لـــزوم  بـــر  تعدیل هـــا  اعمـــال  و  بحـــران  از  عبـــور  در 
جـــدی  چالش هـــای  حـــل  بـــرای  برنامه ریـــزی 

بـــرای  برنامـــه  ســـازمان  بـــا  ارتبـــاط  بـــرای  ســـندیکا 
چهـــارم  و  ســـوم  دوره هـــای  شـــاخص های  تعییـــن 
ــرر  ــد و مقـ کیـ ــرق تا ــای بـ ــه فهارس بهـ ــال 97 و تهیـ سـ
کردنـــد ســـندیکا راهکارهـــای افزایـــش نقـــش آفرینـــی 
در ایـــن خصـــوص را پیگیـــری نمایـــد. بـــر اســـاس ایـــن 
مصوبـــه، مقـــرر شـــد نماینـــده ســـندیکا در ارتبـــاط 
تفاهم نامـــه  امضـــای  موضـــوع  برنامـــه  ســـازمان  بـــا 

کنـــد.  همـــکای را دنبـــال 
بودجـــه  جزییـــات  از  گزارشـــی  جلســـه  پایـــان  در 
صنعـــت بـــرق در بودجـــه ســـال 98 توســـط معاونـــت 
پژوهـــش و برنامه ریـــزی ســـندیکا ارائـــه و مقـــرر شـــد 
ــروه  کارگـ ــه  ــندیکا در جلسـ ــرات سـ ــع بنـــدی نظـ جمـ
بودجـــه انجـــام و از طریـــق رایزنـــی بـــا وزارت نیـــرو و 
ـــون بودجـــه ســـال آینـــده لحـــاظ شـــود. مجلـــس در قان

بـــرای  ســـندیکا  مدیـــره  هیـــأت  عـــزم 
پیگیـــری و حـــل مشـــکالت بیمـــه و تامیـــن 

اعضـــا  اجتماعـــی 

ســـی و هفتمیـــن جلســـه دوره هفتـــم هیات مدیـــره 
ــم  ــت و پنجـ ـــت بـــرق ایـــران، بیسـ ســـندیکای صنع

ــد.  ــزار شـ ــندیکا برگـ ــل سـ ــاری در محـ ــال جـ آذر سـ
از  گزارشـــی  ســـندیکا  دبیـــر  جلســـه  ابتـــدای  در 
ـــه  ـــول مرحل ـــرد. وص ک ـــه  ـــر ارائ ـــه اخی ـــات دو هفت اقدام
ــه  ــا، جلسـ ــه حســـاب اعضـ ــز بـ دوم مطالبـــات و واریـ
بخشـــنامه  اصاحیـــه  دربـــاره  برنامـــه  ســـازمان  بـــا 
جبرانـــی  بخشـــنامه  ابـــاغ  پیگیـــری  ارز،  جبرانـــی 
ـــه  ـــرای مبادل ـــه ب ـــق ســـازمان برنام ـــژه مشـــاوران، تواف وی
کمبودهـــا  تفاهم نامـــه همـــکاری بـــا ســـندیکا، احصـــا 
خاتمـــه  پیگیـــری  ارزی،  بخشـــنامه  ابهامـــات  و 
خصـــوص  در  ســـندیکا  بررســـی های  قراردادهـــا، 
کارشناســـی  جلســـات  نیـــز  و   98 ســـال  بودجـــه 
گفتگـــو در اتـــاق ایـــران در خصـــوص اصـــاح  شـــورای 
شـــرایط عرضـــه فلـــزات و مـــواد اولیـــه از ســـوی صنایـــع 
گـــزارش بـــود. در ایـــن  باالدســـتی، بخشـــی از ایـــن 
گـــزارش همچنیـــن بـــه موافقـــت اولیـــه شـــورای عالـــی 
رتبه بنـــدی اتـــاق بازرگانـــی بـــا ایفـــای نقـــش ســـندیکا 
نیـــز  و  هـــا  شـــرکت  رتبه بنـــدی  عنـــوان مجـــری  بـــه 
نهایـــی شـــدن قـــرارداد بیمـــه تکمیلـــی ســـال 98-97 

ــد. ــاره شـ اشـ
در ادامـــه جلســـه لـــزوم تدویـــن بخشـــنامه جبرانـــی 
ارز بـــرای شـــرکت های مهندســـی مشـــاور صنعـــت 
ـــا برگـــزاری  گرفـــت و مقررشـــد ب ـــرار  کیـــد ق ـــرق مـــورد تا ب
مهندســـین  کمیتـــه  نماینـــدگان  مابیـــن  نشســـت 
مشـــاور بـــا مســـئوالن ســـازمان برنامـــه و ابـــاغ ایـــن 
شـــود.  پیگیـــری  جـــدی  صـــورت  بـــه  بخشـــنامه 
ابهامـــات  و  کاســـتی ها  شـــد  مقـــرر  همچنیـــن 
بخشـــنامه ارزی بـــه صـــورت مکتـــوب بـــرای شـــورای 

برنامـــه منعکـــس شـــود.  و ســـازمان  هماهنگـــی 

اخبار 
هیات مدیره
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کشـــور  تســـهیل حضـــور شـــرکت های ایرانـــی در بـــازار 
کـــه بـــا توجـــه بـــه  عـــراق محـــور بعـــدی جلســـه بـــود 
کـــردن  اعـــام آمادگـــی شـــرکت توانیـــر بـــرای فراهـــم 
شـــرکت های  حضـــور  منظـــور  بـــه  الزم  زمینه هـــای 
کشـــور عـــراق و  ســـازنده و پیمانـــکار ایرانـــی در بـــازار 
کشـــور  همچنیـــن عاقمنـــدی مســـئوالن ایـــن ایـــن 
بـــرای همـــکاری بـــا شـــرکت های ایرانـــی، مقـــرر شـــد 
یـــع شـــرکت توانیـــر،  ضمـــن رایزنـــی بـــا معاونـــت توز
تصمیم گیـــری و پیگیری هـــای ایـــن موضـــوع توســـط 

ــود.  ــام شـ ــادرات انجـ ــعه صـ ــه توسـ کمیتـ
و  چالش هـــا  دربـــاره  همچنیـــن  جلســـه  اعضـــای 
دشـــواری های موجـــود بـــرای صـــدور ضمانت نامـــه 
و   کـــرده  نظـــر  تبـــادل  صـــادرات  توســـعه  بانـــک  در 
کـــه ســـندیکا از طریـــق بانـــک مرکـــزی،  کردنـــد  مقـــرر 
و  تجـــارت  توســـعه  ســـازمان   ،19 مـــاده  کمیســـیون 
ـــد.  ـــری نمای ـــاله را پیگی ـــن مس ـــل ای ـــی ح ـــاق بازرگان ات
در  شـــده  انجـــام  اقدامـــات  از  گزارشـــی  ادامـــه  در 
خصـــوص الیحـــه پیشـــنهادی بودجـــه ســـال 98 ارائـــه 
و مقـــرر شـــد نـــکات مـــورد نظـــر ســـندیکا به ویـــژه در 
خصـــوص بودجـــه صنعـــت بـــرق و اوراق تســـویه بـــه 
کمیســـیون برنامـــه، بودجـــه و محاســـبات  یاســـت  ر
گیـــرد.  قـــرار  پیگیـــری  مـــورد  و  منعکـــس  مجلـــس 
الزامـــات اصـــاح اقتصـــاد بـــرق و موضـــع ســـندیکا 
گرفـــت و مقـــرر  در ایـــن خصـــوص مـــورد بررســـی قـــرار 
ــوی  ــرژی از سـ ــیون انـ کمیسـ ــر  ــاوه بـ ــوع عـ ــد موضـ شـ
کمیســـیون صنایـــع مجلـــس شـــورای اســـامی هـــم 

ــود.  ــری شـ پیگیـ
تامیـــن  و  بیمـــه  کارگـــروه  دبیـــر  و  رئیـــس  ادامـــه  در 
و  پیگیری هـــا  از  گزارشـــی  ســـندیکا  اجتماعـــی 
کردنـــد. در  کارگـــروه ارائـــه  گرفتـــه در  اقدامـــات صـــورت 
ـــه تعـــدد بخشـــنامه ها و آیین نامه هـــای  گـــزارش ب ایـــن 
ســـلیقه ای  برخـــورد  و  اجتماعـــی  تامیـــن  ســـازمان 
کارشناســـان ایـــن ســـازمان بـــه عنـــوان اصلی تریـــن 
کـــه  ــرر شـــد  ــو اشـــاره و مقـ چالـــش شـــرکت های عضـ
بـــه منظـــور حـــل ایـــن چالش هـــا الیحـــه ای بـــرای اتـــاق 
کمیســـیون های اجتماعـــی، صنایـــع و  بازرگانـــی و  
حمایـــت از تولیـــد ملـــی مجلـــس تهیـــه و پیگیـــری 
هـــای الزم انجـــام شـــود.  همچنیـــن بـــا توجـــه بـــه 
شـــرکت های  جـــدی  چالـــش  و  موضـــوع  اهمیـــت 
بـــا ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی، مقـــرر شـــد  عضـــو 
روابـــط عمومـــی دربـــاره ایـــن موضـــوع برنامـــه ریـــزی 

اتـــاق  هـــای  ظرفیـــت  و  دهـــد  انجـــام  رســـانه ای 
ـــرای پیشـــبرد موضـــوع اســـتفاده شـــود.  ـــز ب ـــی نی بازرگان

انعـــکاس پیشـــنهادات ســـندیکا دربـــاره 
بودجـــه 98 بـــه مجلـــس

هیـــات  هفتـــم  دوره  جلســـه  ششـــمین  و  ســـی  در 
شـــد  مقـــرر  اعضـــا  موافقـــت  بـــا  ســـندیکا،  مدیـــره 
ســـندیکا دربـــاره منابـــع ســـرمایه ای صنعـــت بـــرق در 
کمیســـیون های  ـــه  بودجـــه 98 پیشـــنهادات خـــود را ب

کنـــد. مجلـــس و نهادهـــای مرتبـــط ارائـــه 
ســـی و ششـــمین جلســـه دوره هفتـــم هیـــات مدیـــره 
ســـندیکا یازدهـــم آذر ســـال جـــاری در محـــل ســـندیکا 
ســـندیکا  دبیـــر  جلســـه  ابتـــدای  در  شـــد.  برگـــزار 
داد.  ارائـــه  اخیـــر  هفتـــه  دو  اقدامـــات  از  گزارشـــی 
جلســـات بررســـی نظـــرات ســـندیکا در خصـــوص 
بخشـــنامه جبرانـــی توانیـــر و میـــزان ارزبـــری تجهیـــزات 
صنعـــت بـــرق بـــا نماینـــدگان شـــرکت توانیـــر، پیگیـــری 
مطالبـــات اعضـــا، جلســـه بـــا مدیـــرکل صنایـــع بـــرق و 
الکترونیـــک وزارت صنعـــت و معـــدن در خصـــوص 
رئیســـه  هیـــأت  جلســـه  مشـــاوران،  و  پیمانـــکاران 
ــه  ــر بـ ــرکت توانیـ ــزی شـ ــاون برنامه ریـ ــا معـ ــندیکا بـ سـ
منظـــور بررســـی موضوعـــات پیرامـــون صنعـــت بـــرق 
گرفتـــه در ایـــن جلســـه، بخشـــی  و توافقـــات صـــورت 
گـــزارش  ایـــن  در  بـــود.  ســـندیکا  دبیـــر  گـــزارش  از 
همچنیـــن بـــه تدویـــن تفاهم نامـــه همـــکاری مشـــترک 
ــات  ــرات و اقدامـ ــندیکای مخابـ ــندیکا و سـ ــن سـ بیـ
ــی  ــه تکمیلـ ــرارداد بیمـ ــد قـ ــرای تمدیـ ــده بـ ــام شـ انجـ

ــاره شـــد.  ــا اشـ ــان ســـندیکا و اعضـ درمـ
ـــرای  ـــر از ســـندیکا ب در ادامـــه موضـــوع انتظـــارات توانی
قیمت هـــای  چندبرابـــری  افزایـــش  دالیـــل  بررســـی 
معـــاون  بـــا  جلســـه  در  پروژه هـــا  در  پیشـــنهادی 
شـــد  مقـــرر  و  مطـــرح  شـــرکت  ایـــن  برنامه ریـــزی 
جلســـه ای مجـــزا بـــه منظـــور بررســـی ایـــن موضـــوع بـــا 

ایشـــان برگـــزار شـــود.
کمیتـــه  رئیـــس  جلســـه  از  گزارشـــی  همچنیـــن 
صنایـــع  مدیـــرکل  بـــا  ســـندیکا  دبیـــر  و  ســـازندگان 
خصـــوص  در  صمـــت  وزارت  الکترونیـــک  و  بـــرق 
پیمانـــکاران و مشـــاوران ارائـــه و مقـــرر شـــد پیگیـــری 
ســـاخت  از  حمایـــت  کمیتـــه  توســـط  الزم  هـــای 
داخـــل ســـندیکا در خصـــوص دســـتورالعمل صـــدور 
جـــواز تاســـیس و پروانـــه واحـــد فنـــی و مهندســـی 

پذیـــرد.  صـــورت 
از  نیـــرو  وزارت  دعـــوت  موضـــوع  جلســـه  ادامـــه  در 
کمیتـــه حمایـــت  ـــرای معرفـــی نماینـــده در  ســـندیکا ب
ــرر شـــد  ــرو بررســـی و مقـ از ســـاخت داخـــل وزارت نیـ
کمیتـــه ســـاخت داخـــل ســـندیکا ارجـــاع  موضـــوع بـــه 
یـــع  شـــود.  همچنیـــن بـــا توجـــه بـــه دعـــوت شـــرکت توز
ـــرای معرفـــی نماینـــده  ـــرق البـــرز از ســـندیکا ب نیـــروی ب
کمیتـــه رســـیدگی بـــه تخلفـــات،  جهـــت حضـــور در 
مقـــرر شـــد ســـندیکا ضمـــن معرفـــی نماینـــده، تشـــکیل 
کنـــد. همچنیـــن  ــری  ــر پیگیـ ــه را در توانیـ کمیتـ ایـــن 
ـــا نماینـــدگان بانـــک  گزارشـــی از جلســـه  برگـــزار شـــده ب
آینـــده و اعـــام آمادگـــی ایـــن بانـــک بـــرای خریـــد اوراق 
ـــه و مقـــرر شـــد بررســـی و اطاع رســـانی های  ـــه ارائ خزان

الزم در ایـــن خصـــوص انجـــام شـــود. 
ـــرارداد  ـــد ق ـــرای تمدی بررســـی اقدامـــات انجـــام شـــده ب
بیمـــه تکمیلـــی درمـــان ســـندیکا و نظـــر ســـنجی های 
کیفیـــت  خصـــوص  در  اعضـــا  از  شـــده  انجـــام 
ـــود  ـــه ب ـــن جلس ـــر ای ـــور دیگ ـــده، مح ـــه ش ـــات ارائ خدم
کـــه بـــا توجـــه بـــه رضایـــت 83 درصـــدی اعضـــای 
بیمـــه ای ســـندیکا  از خدمـــات  کننـــده  اســـتفاده 
 94 تمایـــل  ابـــراز  و  کارگـــزار  و  بیمه گـــر  شـــرکت  از 
درصـــدی اعضـــا بـــرای تمدیـــد قـــرارداد، مقـــرر شـــد 
اقدامـــات الزم جهـــت تمدیـــد قـــرارداد مطابـــق رول 

ســـنوات قبـــل انجـــام شـــود.
برنامه ریـــزی  و  پژوهـــش  معاونـــت  گـــزارش  ارائـــه 
ســـندیکا در خصـــوص بودجـــه ســـال 98 یکـــی از 
کـــه مقـــرر شـــد ایـــن  دســـتورکارهای ایـــن جلســـه بـــود 
معاونـــت پیش نویـــس الیحـــه بودجـــه را بررســـی  و 

اخبار 
هیات مدیره
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ســـرمایه ای  منابـــع  دربـــاره  ســـندیکا  پیشـــنهادات 
کمیســـیون های  بـــه  بودجـــه 98  بـــرق در  صنعـــت 
شـــود.  ارائـــه  مرتبـــط  نهادهـــای  و  مجلـــس 
همچنیـــن بنـــا شـــد ســـندیکا بـــا حضـــور فعـــال در 
کمیســـیون های مرتبـــط از جملـــه انـــرژی و تلفیـــق 

کنـــد.  پیگیـــری  را  خـــود  پیشـــنهادات 
گزارشـــی از اقدامـــات انجـــام شـــده  در ادامـــه جلســـه 
ارزی  تاثیرپذیـــری  ضرایـــب  تعییـــن  خصـــوص  در 
کاالهـــای صنعـــت بـــرق و همچنیـــن شـــاخص های 
کمیتـــه  رئیـــس  توســـط  پروژه هـــا  اولویت بنـــدی 
حقوقـــی و قراردادهـــای ســـندیکا ارائـــه و مقـــرر شـــد 
ـــادل  ـــث و تب ـــت بح ـــده جه ـــاء ش ـــای احص اولویت ه
گیـــرد و جمـــع  نظـــر در اختیـــار هیـــات مدیـــره قـــرار 
بنـــدی نظـــرات ســـندیکا، جهـــت اولویت بنـــدی و 
تصمیم گیـــری بـــرای پروژه هـــای متوقـــف صنعـــت 

ــود.  ــه شـ ــرو ارائـ ــه وزارت نیـ ــرق بـ بـ
بـــه منظـــور  کیـــد اعضـــا مقـــرر شـــد ســـندیکا  تا بـــا 
حـــل چالـــش قراردادهـــای متوقـــف اعضـــا، تشـــکیل 
بـــه شـــکل  را  نیـــرو  وزارت  نفـــره در  کمیتـــه ای ســـه 
گونـــه  هـــر  کـــه  نحـــوی  بـــه  کنـــد  پیگیـــری  جـــدی 
تصمیم گیـــری در خصـــوص قراردادهـــا بـــا هماهنگـــی 

کمیتـــه صـــورت بگیـــرد. ایـــن 
برنامـــه  ســـازمان  درخواســـت  جلســـه  ادامـــه  در 
به روزرســـانی  و  احصـــاء  منظـــور  بـــه  ســـندیکا  از 
مســـتمر قیمـــت تجهیـــزات صنعـــت بـــرق، بررســـی و 
ــراردادی را  ــا قـ ــه یـ ــنهاد شـــد ســـندیکا تفاهم نامـ پیشـ

کنـــد. بـــا ســـازمان برنامـــه منعقـــد 
در پایـــان جلســـه بـــا توجـــه بـــه اینکـــه شـــرکت های 
مســـاله  بـــا  قـــراردادی  مســـائل  بـــرای حـــل  کارفرمـــا 
شـــد  مقـــرر  هســـتند،  مواجـــه  نظارتـــی  نهادهـــای 
ــوان  ــا دیـ ــترک بـ ــه مشـ ــزاری یـــک جلسـ ــندیکا برگـ سـ
ـــر  کـــم ب ـــه منظـــور شـــرح شـــرایط حا عدالـــت اداری را ب
صنعـــت بـــرق و الزامـــات خـــروج از بحـــران در ایـــن 

کنـــد.  صنعـــت، پیگیـــری 

و  ســـازنده  تعامـــل  بـــر  ســـندیکا  تمرکـــز 
صمـــت وزات  بـــا  اثرگـــذار 

ـــندیکا  ـــره س ـــات مدی ـــه هی ـــن جلس ـــی و پنجمی در س
و  پیمانـــکار  شـــرکت های  موضـــوع  شـــد  مقـــرر 
مشـــاوران صنعـــت بـــرق نیـــز در وزارت صمـــت  بـــا 
ــاره  ــرای آن چـ ــرح و بـ ــترک مطـ ــروه مشـ کارگـ ــکیل  تشـ

اندیشـــی شـــود.
ســـی و پنجمیـــن جلســـه دوره هفتـــم هیـــات مدیـــره 
در  جـــاری  ســـال  آبـــان  و هفتـــم  بیســـت  ســـندیکا 
جلســـه  ابتـــدای  در  شـــد.  برگـــزار  ســـندیکا  محـــل 
گزارشـــی از اقدامـــات ســـندیکا ارائـــه  دبیـــر ســـندیکا 
ـــا بخشـــنامه  ـــزاری نسشـــت آشـــنایی اعضـــا ب داد. برگ
ــبه  ــا، محاسـ جبرانـــی ارز، پیگیـــری مطالبـــات اعضـ
میـــزان ارزبـــری تجهیـــزات بـــا اســـتعام از اعضـــا و 
ارائـــه بـــه شـــرکت توانیـــر، جلســـه بـــا رییـــس اتـــاق 

بازرگانـــی تهـــران در خصـــوص مشـــکات صنعـــت 
وزارت  بـــا  مشـــترک  نشســـت  همچنیـــن  و  بـــرق 
ملـــی  شـــرکت  کاال،  بـــورس  نماینـــدگان  صمـــت، 
صمـــت  وزارت  مـــس  درکارگـــروه  ایمیـــدرو  و  مـــس 
و بازگشـــت نحـــوه عرضـــه مـــس بـــه روال ســـابق بـــا 
نـــرخ بهـــره پاییـــن تـــر و همچنیـــن انتخـــاب نماینـــده 
ســـندیکا در هیـــات مدیـــره فدراســـیون صـــادرات 
انـــرژی، بخشـــی از اقدامـــات ســـندیکا در طـــول دو 

گذشـــته بـــوده اســـت.  هفتـــه 
چالش هـــا  خصـــوص  در  ســـندیکا  گـــزارش  ارائـــه 
بـــه  بـــرق  صنعـــت  صادراتـــی  پتانســـیل های  و 
اتـــاق تهـــران جهـــت طـــرح در نشســـت نماینـــدگان 
کشـــور، برگـــزاری جلســـه  اتـــاق بـــا مقامـــات ارشـــد 
یابـــی شـــرکت و انجـــام توافقـــات نهایـــی  شـــورای ارز
راســـتای  در  همـــکاری  تفاهم نامـــه  تبـــادل  بـــرای 
یابـــی و تشـــخیص صاحیـــت و نیـــز  موضوعـــات ارز
درخواســـت وزارت صمـــت از ســـندیکا بـــرای اعـــام 
کتـــاب  خصـــوص  در  پیشـــنهادی  نظـــرات  نقطـــه 
از  دیگـــری  بخـــش  واردات  و  صـــادرات  مقـــررات 

گـــزارش دبیـــر بـــود.
از  عضـــو  شـــرکت های  منافـــع  و  مســـائل  پیگیـــری 
کمیســـیون صنایـــع مجلـــس محـــور دیگـــر  طریـــق 
ـــه اعـــام آمادگـــی ســـخنگوی  ـــا توجـــه ب ـــود. ب جلســـه ب
مســـائل  پیگیـــری  منظـــور  بـــه  صنایـــع  کمیســـیون 
کمیســـیون،  ایـــن  در  بـــرق  صنعـــت  شـــرکت های 
کمیســـیون انـــرژی  مقـــرر شـــد ســـندیکا بـــا هماهنگـــی 
مجلـــس موضوعـــات مترتـــب بـــر فعـــاالن صنعـــت 
معـــادن  و  صنایـــع  کمیســـیون  طریـــق  از  را  بـــرق 
ــد  ــرر شـ ــن مقـ ــد. همچنیـ کنـ ــری  ــز پیگیـ ــس نیـ مجلـ
کمیســـیون ویـــژه نیـــز بـــرای  ســـندیکا از ظرفیت هـــای 

گیـــرد.  پیگیـــری حقـــوق اعضـــا بهـــره 
ــه ای  ــه وزارتخانـ ــر اینکـ ــد بـ کیـ ــا تا ــه بـ ــه جلسـ در ادامـ
مشـــخص بـــه عنـــوان متولـــی شـــرکت های پیمانـــکار 
کشـــور وجـــود نـــدارد،  و مشـــاوران صنعـــت بـــرق در 
مقـــرر شـــد ایـــن موضـــوع درکارگـــروه مشـــترک ســـندیکا 
چـــاره  آن  بـــرای  و  شـــده  مطـــرح  وزارتخانـــه  ایـــن  و 
برگـــزاری  شـــد  مقـــرر  همچنیـــن  شـــود.  اندیشـــی 
و  معـــدن  صنعـــت،  جدیـــد  وزیـــر  بـــا  جلســـه ای 
بـــه  امـــور صنایـــع وی،  معـــاون جدیـــد  و  تجـــارت 
منظـــور طـــرح مشـــکات شـــرکت هـــا و همچنیـــن 
گـــری حـــوزه پیمانـــکاری و مشـــاوره  موضـــوع متولـــی 

کار دبیرخانـــه ســـندیکا قـــرار  صنعـــت بـــرق در دســـتور 
ــرد. گیـ

تحریـــم  اثـــرات  خصـــوص  در  گزارشـــی  همچنیـــن 
هـــا بـــر صنعـــت بـــرق توســـط معاونـــت پژوهـــش و 
ــرر شـــد معاونـــت پژوهشـــی  ــه و مقـ ــزی ارائـ ــه ریـ برنامـ
کمیتـــه مشـــاوران ســـندیکا، اطاعـــات  ـــا همـــکاری  ب
اســـتخراج  و  گـــزارش  ایـــن  تکمیـــل  بـــرای  را  الزم 
ـــرق پـــس  ـــه صنعـــت ب جزییـــات آســـیب هـــای وارده ب
گـــردآوری بـــه نهادهـــای ذیربـــط  از اعمـــال تحریم هـــا 

ــد.  ــه نمایـ ارائـ
در ادامـــه جلســـه پیـــش نویـــس دســـتورالعمل نحـــوه 
ارز  قیمـــت  افزایـــش  از  ناشـــی  خســـارات  جبـــران 
یالـــی فاقـــد تعدیـــل مربـــوط بـــه  در پیمـــان هـــای ر
ضمـــن  شـــد  مقـــرر  و  بررســـی  یـــع  توز شـــرکت های 
کوتـــاه  بررســـی همـــه جانبـــه ایـــن پیـــش نویـــس، در 
تریـــن زمـــان اصاحـــات و نقطـــه نظـــرات پیشـــنهادی 
مقـــرر  همچنیـــن  شـــود.  ارائـــه  توانیـــر  بـــه  ســـندیکا 
شـــد ســـندیکا طـــی نامـــه ای بـــه مدیرعامـــل شـــرکت 
ــراردادی  ــات قـ ــری از اقدامـ ــتار جلوگیـ ــر، خواسـ توانیـ
ـــرای خاتمـــه  کارفرمایـــان و اخـــذ دســـتور از وزیـــر نیـــرو ب

قراردادهـــا و اولویـــت بنـــدی قراردادهـــا شـــود.
اعضـــای هیـــات مدیـــره در ادامـــه جلســـه موضـــوع 
بادســـتی  هـــای  تشـــکل  در  ســـندیکا  عضویـــت 
میـــزان  از  گزارشـــی  کـــه  کردنـــد  مقـــرر  و  مطـــرح  را 
ایـــن  در  ســـندیکا  عضویـــت  نتایـــج  و  اثرگـــذاری 
تشـــکل هـــا در اختیـــار اعضـــای هیـــات مدیـــره قـــرار 

اســـاس آن تصمیم گیـــری شـــود.   بـــر  تـــا  گیـــرد 
مســـائلی،  بهـــزاد،  آقایـــان  از  جلســـه  پایـــان  در 
برگـــزاری  بابـــت  ســـندیکا  دبیرخانـــه  و  برزی مهـــر 
نشســـت آشـــنایی اعضـــا بـــا بخشـــنامه جبرانـــی ارز، 
بـــرای حضـــور  از تاش هـــای دبیرخانـــه  همچنیـــن 
موثـــر در نمایشـــگاه بیـــن المللـــی صنعـــت بـــرق و 
بـــرق  المللـــی  بیـــن  کنفرانـــس  جانبـــی  نمایشـــگاه 
ایجـــاد فضـــای مناســـب  و  برگـــزاری نشســـت ها  و 
بـــه منظـــور تقویـــت ارتبـــاط اثربخـــش ســـندیکا بـــا 
مقامـــات ارشـــد صنعـــت بـــرق و نماینـــدگان مجلـــس 
و انعـــکاس مشـــکات اعضـــا تقدیـــر شـــد. همچنیـــن 
ــندیکا بابـــت  ــزی سـ از معاونـــت پژوهـــش و برنامه ریـ
کارشناســـی  جامـــع  و  دقیـــق  گزارش هـــای  تهیـــه 

ــد. ــل آمـ ــه عمـ ــر بـ تقدیـ

اخبار 
هیات مدیره
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کمیته دانش بنیان
تشـــکل های  مجمـــع  هم اندیشـــی  نشســـت  در 
کمیتـــه دانش بنیـــان ســـندیکا  دانش بنیـــان ایـــران بـــا 

مطـــرح شـــد؛
عدم حمایت از شرکت های دانش بنیان 

مساوی است با بیکاری

تشـــکل های  مجمـــع  هم اندیشـــی  نشســـت 
دانش بنیـــان  کمیتـــه  بـــا  ایـــران  دانش بنیـــان 
ـــا پیشـــنهاد ایجـــاد  ـــران ب ـــرق ای ســـندیکای صنعـــت ب
دانش بنیـــان  شـــرکت های  از  حمایـــت  ســـازوکار 
بـــزرگ به منظـــور حمایـــت از اشـــتغال زایی و اعطـــای 
ــق و  ــش تحقیـ ــعه بخـ ــرای توسـ ــوض بـ ــای باعـ وام هـ

شـــد. برگـــزار  تشـــکل ها  و  شـــرکت ها  توســـعه 
کاهـــی رئیـــس مجمـــع،  در ایـــن نشســـت افشـــین 
عبدالرضـــا  خزانـــه دار،  طایـــی،  محمدرضـــا 
نـــوروزی، نائـــب رئیـــس و سیدحســـن میرطاهـــری 
ایـــران  دانش بنیـــان  تشـــکل های  مجمـــع  بـــازرس 
کمیتـــه  رئیـــس  مدنـــی  ســـیدمهدی  همین طـــور  و 
دانش بنیـــان ســـندیکای صنعـــت بـــرق، جمشـــید 
بردبـــار نائـــب رئیـــس، محمدرضـــا اســـامی عضـــو 
هیـــات رئیســـه، ســـید محســـن میرصـــدری نائـــب 
کرمانـــی  ــا راجـــی  ئـــی عضـــو، رضـ رئیـــس، بهنـــاز عا
کمیتـــه دانش بنیـــان ســـندیکای  عضـــو علی البـــدل 
بررســـی  بـــه  و  داشـــتند  حضـــور  بـــرق  صنعـــت 
دانش بنیـــان  شـــرکت های  کنونـــی  وضعیـــت 

پرداختنـــد. 
و  آیین نامه هـــا  اینکـــه  بـــه  اشـــاره  بـــا  کاهـــی 

تشـــکل های  مجمـــع  در  مرتبـــط  بخشـــنامه های 
طبـــق  گفـــت:  می شـــوند،  رصـــد  دانش بنیـــان 
بخشـــنامه های  و  آیین نامه هـــا  خودمـــان  رســـالت 
تاشـــمان  تمـــام  و  می کنیـــم   بررســـی  را  صـــادره 
رونـــد  بـــر  تاثیرگـــذاری  بـــا  تـــا  می گیریـــم  کار  بـــه  را 
تصمیم گیـــری و مشـــارکت در تصمیـــم ســـازی ها در 
یـــم. ــا پیـــش برو جهـــت حفـــظ منافـــع دانش بنیان هـ
رئیـــس مجمـــع تشـــکل های دانش بنیـــان در ادامـــه از 
کمیتـــه دانش بنیـــان در ســـال  راه انـــدازی و تاســـیس 
ــه  ــا بـ ــه دانش بنیان هـ کمیتـ ــزود:  ــر داد و افـ ــده خبـ آینـ
بازنگـــری روال هـــا و روندهـــای ایجادشـــده بـــا نـــگاه 
بـــه دغدغه هـــا و مســـائل شـــرکت های دانش بنیـــان 
شـــرکت های  خواســـته های  بررســـی  می پـــردازد. 
هم اندیشـــی  و  هم فکـــری  بـــا  دانش بنیـــان 
تشـــکل های عضـــو، بازبینـــی عنـــوان دانش بنیـــان 
رصـــد  و  آن  دوبـــاره  تعریـــف  لـــزوم  صـــورت  در  و 
فاصلـــه  تعیین شـــده  مســـیر  از  کـــه  فعالیت هایـــی 
ـــود. ـــد ب ـــه خواه کمیت ـــن  ـــف ای ـــره وظای ـــد و غی گرفته ان

او در ادامـــه افـــزود: برخـــی از مـــوارد شناسایی شـــده 
کمیتـــه مـــاده 12 اتـــاق بازرگانـــی  را می تـــوان از طریـــق 
ــرد.  کـ ــری  ــران پیگیـ ــاورزی ایـ کشـ ــادن و  ــع معـ صنایـ
از  خصوصـــی  بخـــش  مطالبـــات  بـــه  کمیتـــه  ایـــن 

می پـــردازد. دولـــت 

ارائه تسهیالت به شرکت های بزرگ
ســـندیکای  دانش بنیـــان  کمیتـــه  عضـــو  بردبـــار 
ـــرای  ـــر ایجـــاد ســـازوکار ب کیـــد ب ـــا تا ـــرق نیـــز ب صنعـــت ب
افـــزود:  بـــزرگ،  شـــرکت های  بـــه  تســـهیات  ارائـــه 
عـــاوه بـــر توجـــه بـــه شـــرکت های نوپـــا بایـــد ســـازوکاری 
بـــرای ارائـــه تســـهیات بـــه شـــرکت های بـــزرگ نیـــز 
ایجـــاد شـــود. شـــرکت های بـــزرگ طرح هـــای بـــزرگ 
کشـــور را  در ســـطح تجهیـــز زیرســـاخت های حیاتـــی 
ـــه تســـهیات  کـــه ب ـــد و بدیهـــی اســـت  در دســـت دارن
ـــته  ـــاز داش ـــری نی ـــرایط متفاوت ت ـــر و ش ـــام بزرگ ت ـــا ارق ب

باشـــند.

توجه به کمیت
بـــه  کمیتـــی  نـــگاه  از  انتقـــاد  ضمـــن  میرصـــدری 
ــاد  ــذاری ایجـ ــه هدف گـ ــان بـ ــرکت های دانش بنیـ شـ
ـــم  ـــه شش ـــان برنام ـــا پای ـــان ت ـــرکت دانش بنی ـــزار ش 20 ه
ــب  ــئله موجـ ــن مسـ ــت: ایـ گفـ ــرد و  کـ ــاره  ــعه اشـ توسـ
کمیـــت شـــده اســـت و ایـــن  توجـــه بیش ازحـــد بـــه 

ــا  ــدود اســـت و بـ ــع محـ ــه منابـ کـ ــرایطی اســـت  در شـ
ایـــن هدف گـــذاری، تاش هـــا به ســـوی تخصیـــص 

منابـــع محـــدود بـــه تعـــداد بیشـــتر شـــده اســـت.

کارشناســـان زبـــده در احـــراز صالحیـــت  اســـتفاده از 
کت ها شـــر

کمیتـــه دانش بنیـــان ســـندیکای صنعـــت  رئیـــس 
کیـــد  تا یابـــی  ارز کارشناســـان  بـــر تخصـــص  بـــرق، 
کـــرد و افـــزود: تیـــم احـــراز صاحیـــت شـــرکت ها بایـــد 
ـــد  ـــه بتوانن ک ـــد  ـــده ای باش ـــان زب کارشناس ـــکل از  متش
امـــر  ایـــن  الزمـــه  کننـــد  تصمیم گیـــری  به درســـتی 
ـــه و ســـابقه  ـــر دانـــش تخصصـــی نیـــاز بـــه تجرب عـــاوه ب
فـــردی هـــم دارد ولـــی در برخـــی مـــوارد بـــه دلیـــل تجربـــه 
احـــراز  فرآینـــد  در  خطاهایـــی  کارشناســـان  پاییـــن 

می دهـــد. رخ  صاحیـــت 
انتظـــارات  خصـــوص  در  همین طـــور  مدنـــی 
شـــرکت های دانش بنیـــان صنعـــت بـــرق از صنـــدوق 
بـــه  رســـیدگی  رونـــد  گفـــت:  شـــکوفایی  و  نـــوآوری 
درخواســـت تســـهیات بـــا ســـرعت بیشـــتری انجـــام 
ــرور  ــدوق به مـ ــی رود صنـ ــار مـ ــور انتظـ ــود. همین طـ شـ
صندوق هـــای  بـــه  را  ریـــز  وام هـــای  و  تســـهیات 
کنـــد و خـــود بـــه درخواســـت های  گـــذار  پژوهـــش وا
زیرســـاخت های  امـــور  در  کـــه  بـــزرگ  شـــرکت های 
کنـــد. کشـــور ســـرمایه گذاری می کننـــد، رســـیدگی 
اعطـــای  به جـــای  داد  پیشـــنهاد  ادامـــه  در  مدنـــی 
کمک هـــای  دانش بنیـــان  شـــرکت های  بـــه  وام 
ـــرکت ها  ـــعه ش ـــق و توس ـــش تحقی ـــرای بخ ـــوض ب باع
گرفتـــه شـــود تـــا بـــه  و تشـــکل های مرتبـــط در نظـــر 

توســـعه دانـــش تخصصـــی صنایـــع منجـــر شـــود.

عدم حمایت از دانش بنیان ها یعنی بیکاری
کارآفرینـــی شـــرکت های  مدنـــی در ادامـــه بـــه نقـــش 
شـــرکت های  افـــزود:  و  کـــرد  کیـــد  تا دانش بنیـــان 
کارآفریـــن و تولیـــدی در  دانش بنیـــان شـــرکت های 
کـــه نقـــش مؤثـــری در اشـــتغال زایی  کشـــور هســـتند 
دانش بنیـــان  شـــرکت های  درصورتی کـــه  دارنـــد. 
موردحمایـــت قـــرار نگیرنـــد، ایـــن شـــرکت ها مجبـــور 
بـــه تعدیـــل نیـــرو می شـــوند و از آنجایی کـــه نیروهـــای 
و  از متخصصـــان  ایـــن شـــرکت ها همـــه  فعـــال در 
از  آن هـــا  کشـــور هســـتند خـــروج  برتـــر  کارشناســـان 
کل  شـــرکت بـــه معنـــای مهاجـــرت و محـــروم شـــدن 

کشـــور از دانـــش و خدمـــات آن هاســـت.

انعکاس دیدگاه ها به نهادهای ذیربط
طایـــی بـــا اشـــاره به ضـــرورت انعـــکاس دیدگاه هـــا 
نظـــرات  چکیـــده  گفـــت:  ذیربـــط  نهادهـــای  بـــه 
و  دغدغه هـــا  خصـــوص  در  عضـــو  تشـــکل های 
ـــع  ـــط مجم ـــان توس ـــرکت های دانش بنی ـــکات ش مش
گـــزارش جامـــع جمع بنـــدی شـــود و  در قالـــب یـــک 
و  علمـــی  معاونـــت  اختیـــار  در  رســـمی  به صـــورت 
فنـــاوری ریاســـت جمهـــوری و صنـــدوق نـــوآوری و 

گیـــرد.  شـــکوفایی قـــرار 

اخبار 
کمیته ها

اخبار 
کمیته ها
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 کمیته تخصصی سازندگان دکل های انتقال نیرو

رئیس و نایب رئیس کمیته تخصصی 
سازندگان دکل های انتقال نیرو انتخاب 

شدند 

تخصصـــی  کمیتـــه  عمومـــی  مجمـــع  جلســـه 
ســـازندگان دکل هـــای انتقـــال نیـــرو ســـندیکا دوازدهـــم 
ـــا دســـتور انتخـــاب رئیـــس و نایـــب  آذر ســـال جـــاری ب

کمیتـــه برگـــزار شـــد. رئیـــس 
ــور  ــه در آن حضـ کمیتـ ــو  ــه 15 عضـ کـ ــه  ــن جلسـ در ایـ
داشـــتند، انتخابـــات جهـــت تعییـــن رئیـــس و نایـــب 
و  فتوره چـــی  مهندســـین  آقایـــان  و  برگـــزار  رئیـــس 
فارســـی بـــه ترتیـــب عنـــوان رئیـــس و نایـــب رئیـــس 

کمیتـــه انتخـــاب شـــدند. 
یابـــی و تشـــخیص  کمیتـــه ارز در ادامـــه درخواســـت 
صاحیـــت ســـندیکا در خصـــوص معرفـــی نماینـــده 
کمیتـــه هـــای تخصصـــی جهـــت ارائـــه نظـــر  از ســـوی 
کارشناســـی بررســـی و بـــا موافقـــت اعضـــا مقـــرر شـــد 
مهنـــدس رهنمـــا بـــه عنـــوان عضـــو اصلـــی و مهنـــدس 
کمیتـــه  بـــه  بـــه عنـــوان عضـــو علی البـــدل  فارســـی 

ــوند.  یابـــی و تشـــخیص صاحیـــت معرفـــی شـ ارز
بررســـی موضـــوع ارزبـــری دکل در خصـــوص بخشـــنامه 
یابـــی در  کـــه نتایـــج ارز ارزی محـــور دیگـــر جلســـه بـــود 
کمیتـــه حقوقـــی و قراردادهـــای ســـندیکا  ایـــن حـــوزه بـــه 
کـــه بـــرای  کیـــد شـــد  ارجـــاع شـــده اســـت. همچنیـــن تا
مابقـــی درصـــد مرتبـــط بـــا تاثیرپذیـــری ارز از بخشـــنامه 
اخیـــر ســـازمان برنامـــه و بودجـــه اســـتفاده خواهـــد شـــد. 
در خصـــوص ســـمینار تخصصـــی بخشـــنامه ارزی 
کـــه اخیـــرا بـــه همـــت ســـندیکا در اتـــاق بازرگانـــی 
کارشناســـان ســـازمان برنامـــه و  تهـــران و بـــا حضـــور 
بودجـــه، شـــرکت توانیـــر و بـــرق هـــای  منطقـــه ای و 
برگـــزار  ســـندیکا  عضـــو  شـــرکت-های  نماینـــدگان 
پاســـخ  و  پرســـش  فایـــل  مقـــرر شـــد  اســـت،  شـــده 
کمیتـــه  جلســـه فـــوق جهـــت اســـتفاده بهینـــه اعضـــای 
ـــرار بگیـــرد. ـــزده روز در اختیـــار آنهـــا ق ظـــرف مـــدت پان
ســـندیکای  نامـــه  نویـــس  پیـــش  جلســـه  ادامـــه  در 
صنعـــت بـــرق در مـــورد درخواســـت اصـــاح بخشـــنامه 
تعدیـــل نـــرخ فلـــز بـــا اصاحاتـــی بـــه تصویـــب رســـید تـــا 
کمیتـــه حقوقـــی  اقدامـــات الزم در ایـــن زمینـــه توســـط 

و قراردادهـــای ســـندیکا انجـــام شـــود.
و  فعالیت هـــا  کمیتـــه  دبیـــر  جلســـه،  پایـــان  در 
کـــرد. همچنیـــن مقـــرر  کمیتـــه را ارائـــه  دســـتاوردهای 
کمیتـــه  شـــد تـــا حصـــول نتیجـــه پیـــش نویـــس نامـــه 
ســـازندگان دکل هـــای انتقـــال نیـــرو بـــه ســـازمان برنامـــه 
الزم  پیگیری هـــای  روی،  فلـــز  مـــورد  در  بودجـــه  و 

انجـــام شـــود. 

 کمیته تخصصی اتوماسیون و مخابرات

بررسی روند برگزاری مناقصات در 
نشست عمومی کمیته تخصصی 

اتوماسیون و مخابرات

کمیتـــه تخصصـــی اتوماســـیون و  نشســـت عمومـــی 
ــم  ــران، ششـ ــرق ایـ ــندیکای صنعـــت بـ ــرات سـ مخابـ
آذر ســـال جـــاری در محـــل ســـندیکا و و بـــا حضـــور 15 

کمیتـــه برگـــزار شـــد.  شـــرکت از اعضـــای 
کمیتـــه توضیحاتـــی در  در ابتـــدای جلســـه رئیـــس 
خصـــوص رونـــد فعالیـــت هـــا و اقدامـــات جـــاری 
کـــه پیگیـــری مشـــکات اعضـــای  کـــرد  کمیتـــه ارائـــه 
کمیتـــه از طریـــق شـــرکت توانیـــر، وزارت صمـــت و 
ســـایر نهادهـــای مربوطـــه از جملـــه اقدامـــات انجـــام 

ــود.  شـــده بـ
ــر در  ــه، اعضـــای حاضـ کمیتـ ــزارش رئیـــس  گـ ــد از  بعـ
کمیتـــه  خصـــوص انتخابـــات آتـــی هیـــأت رئیســـه 
گـــزارش عملکـــرد  کردنـــد و مقـــرر شـــد  تبـــادل نظـــر 
کمیتـــه یـــک هفتـــه قبـــل از زمـــان جلســـه، بـــرای اعضـــا 
ـــود  ـــی وج ـــرای بررس ـــن ب ـــت ممک ـــا فرص ـــود ت ـــال ش ارس
داشـــته باشـــد. همچنیـــن در خصـــوص تغییـــرات 
ــندیکا  ــه سـ ــوی دبیرخانـ ــه از سـ کـ ــه  ــه ای مربوطـ تعرفـ
کمیتـــه اتوماســـیون و مخابـــرات اســـتعام شـــده  از 
کارشناســـی  کمیتـــه پـــس از بررســـی  اســـت، مقـــرر شـــد 

بـــه اعـــام نظـــر در ایـــن زمینـــه بپـــردازد. 
در ادامـــه جلســـه مشـــکات ارزی اعضـــا، تعریـــف 
پـــروژه هـــا و رونـــد برگـــزاری مناقصـــات، هـــم افزائـــی 
یـــه هـــای مشـــخص نقدینگـــی  در جهـــت ایجـــاد رو
واردکننـــدگان  تولیدکننـــدگان،  منافـــع  راســـتای  در 
بررســـی  کلیـــه مناقصـــات،  و یکپارچـــه ســـازان در 
کمیتـــه هـــای  طـــرح هـــای اتوماســـیون و بازرگانـــی در 
کمیتـــه  مربوطـــه، ایجـــاد ونـــدور مشـــخصات فنـــی 
یـــه در  اتوماســـیون و مخابـــرات، ایجـــاد وحـــدت رو
تســـهیل ثبـــت سفارشـــات اعضـــا در وزارت صمـــت، 
ایجـــاد نســـخه الکترونیـــک اطاعـــات اعضـــا و ... 

گرفـــت.  ــرار  ــر قـ ــادل نظـ ــورد بحـــث و تبـ مـ

و  حفاظـــت  کنفرانـــس  دربـــاره  جلســـه  پایـــان  در 
ــاه 97 در  ــی 19 دی مـ ــه بناســـت 18 الـ کـ ــیون  اتوماسـ
محـــل دانشـــگاه شـــریف برگـــزار شـــود، مباحثـــی بیـــان 
ــو  ــای عضـ ــرکت هـ ــرو درخواســـت شـ ــد پیـ ــرر شـ و مقـ
ـــه آنهـــا در فضـــای  ـــه ب کمیتـــه جهـــت اختصـــاص غرف

کـــرات الزم بـــا  کنفرانـــس مذکـــور، مذا نمایشـــگاهی 
کنفرانـــس انجـــام شـــده و تخفیفـــات الزم  دبیرخانـــه 
ــود. ــه شـ گرفتـ ــر  ــا بصـــورت پاویـــون در نظـ ــرای اعضـ بـ
صـــورت  در  کـــه  شـــد  مطـــرح  نیـــز  پیشـــنهاد  ایـــن 
فضـــای  در  حضـــور  جهـــت  اعضـــا  تمایـــل  عـــدم 
بنـــری  قـــراردادن  بـــا  نمایشـــگاهی، غرفـــه ســـندیکا 
کمیتـــه برپـــا شـــود  شـــامل لوگـــو و اطاعـــات اعضـــای 
کـــه در ایـــن خصـــوص مقـــرر شـــد پروفایـــل مربوطـــه 
کمیتـــه  دبیرخانـــه  از ســـوی  اعضـــا  یکایـــک  بـــرای 
ارســـال شـــود تـــا پـــس از تکمیـــل و ارســـال از ســـوی 

پذیـــرد.  صـــورت  الزم  اقدامـــات  ایشـــان 

برگزاری مجمع عمومی کمیته اتوماسیون 
و مخابرات/اعضای هیات رئیسه کمیته 

انتخاب شدند 

کمیتـــه  ـــات هیـــأت رئیســـه  مجمـــع عمومـــی و انتخاب
ســـندیکای  مخابـــرات  و  اتوماســـیون  تخصصـــی 
صنعـــت بـــرق ایـــران، نهـــم بهمـــن ســـال جـــاری بـــا 
حضـــور 27 نماینـــده شـــرکت های عضـــو در محـــل 

ــد. ــزار شـ ــندیکا برگـ سـ
ضمـــن  کمیتـــه  رئیـــس  نایـــب  جلســـه  ابتـــدای  در 
مهنـــدس  شـــادروان  خاطـــره  و  یـــاد  گرامیداشـــت 
کمیتـــه  گزارشـــی از عملکـــرد هیـــأت رئیســـه  رجایـــی، 
کـــرد، ســـپس بحـــث و تبـــادل  گذشـــته ارائـــه  طـــی ســـال 
کار  کننـــدگان در مجمـــع در دســـتور  نظـــر بیـــن شـــرکت 
کـــه پیگیـــری تشـــکیل کارگـــروه اتوماســـیون  قـــرار گرفـــت 

صنعتـــی از نتایـــج آن بـــود.
ـــه  ـــأت رئیس ـــات هی ـــزاری انتخاب ـــه برگ ـــه ب ـــه جلس ادام

اخبار 
کمیته ها
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اعضـــای  از  نفـــر   9 و  داشـــت  اختصـــاص  کمیتـــه 
کاندیداتـــوری بـــرای هیـــأت رئیســـه  کمیتـــه بـــا اعـــام 

ــد. ــود پرداختنـ ــی خـ ــه معرفـ ــه، بـ کمیتـ

آقایـــان  آرا  شـــمارش  و  گیـــری  رای  فراینـــد  از  بعـــد 
مهندســـین غفـــاری، احمدیـــان، شـــکری، ســـروش 
و ترابـــی بعنـــوان اعضـــای اصلـــی و آقـــای مهنـــدس 
نعمتـــی و خانـــم مهنـــدس دعائـــی بعنـــوان اعضـــای 
مهنـــدس  آقـــای  شـــدند.  انتخـــاب  علی-البـــدل 
احمدیـــان نیـــز بـــه اتفـــاق آرا بعنـــوان رئیـــس هیـــأت 

رئیســـه انتخـــاب شـــد.

 کمیته تخصصی انرژی های تجدیدپذیر

همکاری سندیکا و شهرداری تهران برای 
توسعه پروژه های تجدیدپذیر 

کمیتـــه تخصصـــی انرژی هـــای تجدیدپذیـــر  جلســـه 
ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران، نهـــم بهمـــن ســـال 
ـــا موضـــوع بررســـی طرح هـــای ســـرمایه گذاری  جـــاری ب
محـــل  در  تهـــران  شـــهرداری  و  خصوصـــی  بخـــش 

ــزار شـــد.  ســـندیکا برگـ
کـــه بـــا حضـــور نماینـــدگان ســـازمان  در ایـــن جلســـه 
ــهرداری  ــی شـ ــارکت های مردمـ ــرمایه گذاری و مشـ سـ
کمیتـــه انرژی هـــای تجدیدپذیـــر  تهـــران و اعضـــای 
ســـندیکا برگـــزار شـــد، تغییـــر رویکردهـــای اساســـی 
بخـــش  مشـــارکت  جلـــب  در  تهـــران  شـــهرداری 

گرفـــت. خصوصـــی مـــورد بحـــث قـــرار 
کـــه شـــهرداری  کـــرد  نماینـــده شـــهرداری تهـــران عنـــوان 
تهـــران مایـــل اســـت بـــا توجـــه بـــه در اختیـــار داشـــتن 

و  اداری  ســـاختمان های  و  وســـیع  زمین هـــای 
ــن  کـ ــن اما ــران، ایـ ــهر تهـ ــه در شـ ــل توجـ ــی قابـ خدماتـ
کوچـــک مقیـــاس  را جهـــت احـــداث نیروگاه هـــای 
تجدیدپذیـــر در اختیـــار بخـــش خصوصـــی قـــرار دهـــد.
اســـتفاده از فضـــای مســـقف ایســـتگاه های اتوبـــوس 
کســـی، بیلبوردهـــای تبلیغاتـــی و مجموعه هـــای  و تا
کوچـــک  ورزشـــی و ... جهـــت احـــداث نیروگاه هـــای 
مقیـــاس از دیگـــر پیشـــنهادات مطـــرح در ایـــن جلســـه 
ـــد  ـــاالی تولی ـــم ب ـــه حج ک ـــد  ـــد ش کی ـــن تا ـــود. همچنی ب
جهـــت  مناســـبی  فرصـــت  تهـــران  شـــهر  در  زبالـــه 
گاز از  ــر اســـتحصال  ــی بـ ــای مبتنـ ســـاخت نیروگاه هـ

زبالـــه )لندفیـــل زبالـــه( اســـت.
قراردادهـــای  کـــه  شـــد  کیـــد  تأ جلســـه  ادامـــه  در 
فیمابیـــن بخـــش خصوصـــی و شـــهرداری بایســـتی 
ـــرف  ـــا دو ط ـــد ت ـــی باش ـــت باالی ـــت و جامعی دارای دق
و  شـــوند  منتفـــع  مـــدت  بلنـــد  در  بتواننـــد  قـــرارداد 
تغییـــرات مدیریتـــی در ســـطح شـــهرداری نبایســـتی بـــر 
کیفیـــت اجـــرای پروژه هـــا تاثیـــر ســـوء داشـــته باشـــد.
بـــا  شـــهرداری  در  آور  ســـود  پروژه هـــای  ترکیـــب 
انرژی هـــای  بخـــش  در  ســـودده  کمتـــر  پروژه هـــای 
زیســـتی  محیـــط  اهـــداف  کنـــار  در  تجدیدپذیـــر 
کـــه در ایـــن  شـــهرداری، یکـــی از راهکارهایـــی بـــود 
گرفـــت. جلســـه مطـــرح شـــد و مـــورد توافـــق طرفیـــن قـــرار 
ابهام زدایـــی  جهـــت  شـــد  مقـــرر  جلســـه  پایـــان  در 
شـــهرداری  قـــراردادی  و  مالـــی  مـــدل  مـــورد  در 
کمیتـــه انرژی هـــای  تهـــران و انتقـــال تجـــارب فنـــی 
نماینـــدگان  حضـــور  بـــا  کارگروهـــی  تجدیدپذیـــر، 
بـــرق  صنعـــت  ســـندیکای  و  تهـــران  شـــهرداری 
تشـــکیل شـــود تـــا پـــس از رفـــع ابهامـــات درخصـــوص 
کـــه قابلیـــت اجـــرا دارنـــد، تصمیم گیـــری  طرح هایـــی 

شـــود. 

 کمیته حقوقی قراردادها

بررسی لزوم اولویت بندی قراردادها 
با توجه به محدودیت بودجه 97 در 

کمیته حقوقی و قراردادها 

کمیتـــه حقوقـــی قراردادهـــای ســـندیکا نهـــم دی مـــاه 
ســـال جـــاری در محـــل ســـندیکای صنعـــت بـــرق 

ــزار شـــد.  ایـــران برگـ
گزارشـــی از اقدامـــات  در ایـــن نشســـت ضمـــن ارائـــه 
نحـــوه  دســـتورالعمل  خصـــوص  در  صورت گرفتـــه 
در  ارز  قیمـــت  افزایـــش  از  ناشـــی  آثـــار  جبـــران 
بـــودن  نامشـــخص  تعدیـــل،  فاقـــد  پیمان هـــای 
شـــاخص هـــای تعدیـــل بـــرای دوره ســـوم و چهـــارم 
ســـال 97 جـــزو مهمتریـــن مباحـــث مطروحـــه بـــود. 
و  حقوقـــی  کمیتـــه  اعضـــای  اســـاس  همیـــن  بـــر 
کـــه مکاتبـــات الزم  کردنـــد  قراردادهـــای ســـندیکا مقـــرر 
در خصـــوص تفکیـــک و تعییـــن تکلیـــف قراردادهـــای 
پیـــک و غیرپیـــک ســـال 98 بـــا توانیـــر و وزارت نیـــرو بـــا 
توجـــه بـــه محدودیـــت بودجـــه 97 انجـــام شـــده و ایـــن 
اقـــدام تـــا حصـــول نتیجـــه بـــه صـــورت جـــدی دنبـــال 

شـــود. 
در ایـــن جلســـه همچنیـــن بـــر بازبینـــی فصـــول 14، 
ـــد  کی ـــرق تا ـــات ب ـــای تاسیس ـــت به 16، 18 و 20 فهرس
ـــرار  ـــه ق کمیت کار  ـــن موضـــوع در دســـتور  ـــرر شـــد ای و مق

گیـــرد. 
گفتنـــی اســـت مکاتبـــه بـــا توانیـــر و پیگیـــری نحـــوه 
تخصیـــص اوراق خزانـــه بـــه قراردادهـــای صنعـــت 
بـــرق نیـــز یکـــی دیگـــر از مصوبـــات ایـــن جلســـه بـــود. 

 کمیته تخصصی سازندگان تابلوهای برق

انتخابات هیأت رئیسه کمیته تخصصی 
سازندگان تابلوهای برق سندیکا در 

نوبت دوم برگزار شد 

انتخابـــات هیـــأت  و  نوبـــت دوم مجمـــع عمومـــی 
کمیتـــه تخصصـــی ســـازندگان تابلوهـــای بـــرق  رئیســـه 
ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران، هفتـــم بهمـــن ســـال 
جـــاری بـــا حضـــور 12 نماینـــده از شـــرکت هـــای عضـــو 

در محـــل ســـندیکا برگـــزار شـــد. 
از  گزارشـــی  کمیتـــه  رئیـــس  جلســـه،  ابتـــدای  در 
کمیتـــه طـــی  عملکـــرد و اقدامـــات هیئـــت رئیســـه 
بـــا  کـــه  گـــزارش  ایـــن  کـــرد.  ارائـــه  گذشـــته  ســـال 
بـــا  بـــود،  هـــای عضـــو  یابـــی شـــرکت  ارز یـــت  محور

رســـید. تصویـــب  بـــه  آرا  اتفـــاق 
ـــه پرســـش و پاســـخ و تبـــادل نظـــر بیـــن  ادامـــه جلســـه ب
شـــرکت کنندگان در مجمـــع اختصـــاص داشـــت و 

اخبار 
کمیته ها
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کاندیداتـــوری  کمیتـــه بـــرای  ســـپس  8 نفـــر از اعضـــای 
کمیتـــه  رئیســـه  انتخابـــات دور جدیـــد هیـــأت  در 

کردنـــد. اعـــام آمادگـــی 
گیـــری و شـــمارش آرا آقایـــان مهندســـین  پـــس از رای 
خانـــم  و  شـــجاعی  ترکـــی،  رودبارکـــی،  معـــاف، 
اصلـــی  اعضـــای  بعنـــوان  نیـــا  ریحانـــی  مهنـــدس 
بعنـــوان  نعمتـــی  و  صمـــدی  مهندســـین  آقایـــان  و 
اعضـــای علـــی البـــدل انتخـــاب شـــدند. در پایـــان 
ــت  ــه ریاسـ ــجاعی بـ ــدس شـ ــای مهنـ ــاق آرا آقـ ــا اتفـ بـ
ـــب  ـــوان نای ـــه عن ـــی ب ـــدس رودبارک ـــای مهن ـــه و آق کمیت

کمیتـــه انتخـــاب شـــدند.  رئیـــس 

 کمیته تخصصی مهندسی بازرگانی

انعکاس مشکالت شرکت های مهندسی 
بازرگانی عضو سندیکا به اتاق بازرگانی 

ایران 

بازرگانـــی  مهندســـی  تخصصـــی  کمیتـــه  جلســـه 
ـــران، ســـیزدهم آذر ســـال  ـــرق ای ســـندیکای صنعـــت ب

جـــاری در محـــل ســـندیکا برگـــزار شـــد. 
کمیتـــه، نقطـــه  نظـــرات  در ایـــن جلســـه اعضـــای 
کمیتـــه  کمیتـــه توســـعه صـــادرات دربـــاره پروپـــزال 
کردنـــد و بنـــا شـــد نظـــرات  روابـــط بیـــن الملـــل را بررســـی 
کارشناســـی آنهـــا ظـــرف یـــک هفتـــه بـــه دبیرخانـــه 

تحویـــل داده شـــود. 
مهندســـی  شـــرکت های  مشـــکات  ادامـــه  در 
بازرگانـــی جهـــت انعـــکاس بـــه اتـــاق بازرگانـــی ایـــران 
کـــه در ایـــن زمینـــه و  احصـــاء و مقـــرر شـــد نامـــه ای 
ــروه  گـ ــده در  ــه شـ ــکات، تهیـ ــه مشـ ــون ارائـ ــا مضمـ بـ
کمیتـــه مهندســـی بازرگانـــی بـــه بحـــث و تبـــادل نظـــر 

گذاشـــته شـــود. 
بررســـی نامـــه دبیرخانـــه ســـندیکا بـــا موضـــوع تغییـــرات 
کـــه اعضـــای  تعرفـــه ای، محـــور دیگـــر ایـــن جلســـه بـــود 
تی از قبیـــل تـــک نرخـــی  حاضـــر بـــا تاییـــد بـــر مشـــکا
ـــت،  ـــوددن قیم ـــی ب ـــات و غیرواقع ـــود ثب ـــودن ارز، نب نب
کـــه  کیـــد داشـــتند  کردنـــد. آنهـــا تا نظـــرات خـــود را بیـــان 
ـــکان  ـــا، ام ـــات ارز و قیمت ه ـــرایط ناثب ـــه ش ـــه ب ـــا توج ب
اعـــام تعرفـــه وجـــود نـــدارد لـــذا پیشـــنهاد می شـــود 

کـــه  کاالهایـــی  نـــرخ روز بـــرای فهرســـت بهـــا و تعرفـــه  
شـــامل واردات هســـتند، بـــر اســـاس 5 درصـــد افزایـــش 

گرفتـــه شـــود. ـــرخ ارز در نظـــر  ن
تخصصـــی  کمیتـــه  اعضـــای  تعـــدد  بـــه  توجـــه  بـــا 
مهندســـی بازرگانـــی و تنـــوع فعالیـــت  شـــرکت های 
کمیتـــه، بـــا موافقـــت اعضـــا مقـــرر شـــد  عضـــو ایـــن 
بـــه زمینـــه فعالیـــت  بـــا توجـــه  شـــرکت های عضـــو 

تفکیـــک شـــوند. 
قیمت هـــا  نبـــودن  ثابـــت  بـــه  توجـــه  بـــا  پایـــان  در 
از  جلوگیـــری  منظـــور  بـــه  و  جـــاری  مناقصـــات  در 
بازرگانـــی  مهندســـی  هـــای  شـــرکت  ورشکســـتگی 
کمیتـــه، مقـــرر شـــد طـــی نامـــه ای بـــه شـــرکت  عضـــو 
کـــه بـــه دریافـــت نقـــدی پـــروژه هـــا و  هـــا توصیـــه شـــود 
قراردادهـــای مربوطـــه مبـــادرت بورزنـــد. همچنیـــن بنـــا 
شـــد ایـــن موضـــوع در نامـــه ارائـــه مشـــکات بـــه اتـــاق 

ــود.  ــاظ شـ ــز لحـ ــی نیـ بازرگانـ

کمیته تخصصی مهندسی مشاور

تالش کمیته مهندسی مشاور برای 
جبران آسیب  های کاهش حجم 

پروژه های مشاوران 

کمیتـــه تخصصـــی مهندســـی  جلســـه هیـــات رئیســـه 
مشـــاور ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران، بیســـت 
ــزار  ــندیکا برگـ ــاری در محـــل سـ ــال جـ ــم آذر سـ و ششـ

شـــد. 
ـــاوران در  ـــکات مش ـــائل و مش ـــه مس ـــدای جلس در ابت
کـــه مشـــاوران  زمینـــه حق الزحمـــه طـــرح و عنـــوان شـــد 
در شـــرایط اقتصـــادی امـــروز، بـــا افزایـــش هزینه هـــا 
ــا  ــد بـ ــا شـ ــذا بنـ ــتند لـ ــه هسـ ــا مواجـ ــود پروژه هـ کمبـ و 
ـــه حســـن همـــکاری ســـازمان برنامـــه و بودجـــه  توجـــه ب

اقداماتـــی دربـــاره ایـــن موضـــوع صـــورت بگیـــرد. 
بخشـــنامه های  نواقـــص  و  ابهامـــات  بـــه  توجـــه  بـــا 
ــر  ــاوران پیگیـ ــه مشـ کمیتـ ــازمان مدیریـــت،  قبلـــی سـ
ــرای تعییـــن حق الزحمـــه خدمـــات  ــتورالعملی بـ دسـ
کمیتـــه بـــا  کـــه بنـــا شـــد اعضـــای  نظـــارت اســـت 
کـــه در آبـــان مـــاه اخیـــر تدویـــن  بررســـی آخریـــن نامـــه 
شـــده اســـت، نظـــرات اصاحـــی خـــود را از طریـــق 
بـــه ســـازمان برنامـــه و بودجـــه  منعکـــس  ســـندیکا 
ــه  ــت در تعرفـ ــورت موافقـ ــوارد در صـ ــن مـ ــا ایـ ــد تـ کننـ

جدیـــد لحـــاظ شـــود. 
شـــدن  روشـــن  از  بعـــد  شـــد  پیشـــنهاد  همچنیـــن 
ــا  ــه ای بـ ــات، جلسـ ــنهادات و مطالبـ ــرفصل پیشـ سـ
حضـــور آقـــای دکتـــر عـــدل و مدیـــرکل روابـــط عمومـــی و 
اموربیـــن الملـــل ســـازمان برنامـــه و بودجـــه ترتیـــب داده 
کمیتـــه مســـائل و مشـــکات خـــود را  شـــود تـــا اعضـــای 

کننـــد.  بـــه صـــورت حضـــوری بیـــان 
کـــه  در بخـــش  کیـــد داشـــتند  در ادامـــه جلســـه اعضـــا تا
کارشناســـان متناســـب  طراحـــی و مهندســـی، هزینـــه 
کار ابـــاغ  بـــا ضرایـــب افزایـــش حقـــوق مطابـــق قانـــون 
کـــه بخشـــنامه موجـــود  شـــود. همچنیـــن اعـــام شـــد 
هزینـــه  خـــودرو و مســـافرت را پوشـــش نمی دهـــد لـــذا 
الزم اســـت تغییراتـــی در ایـــن بخـــش صـــورت بگیـــرد 
کـــه اعضـــا نظـــرات و پیشـــنهادات خـــود را مطـــرح 

کردنـــد. 
کاهـــش حجـــم پـــروژه هـــای مشـــاوران محـــور  بررســـی 
کیـــد داشـــتند ایـــن  کـــه اعضـــا تا دیگـــر جلســـه بـــود 
کاهـــش باعـــث ریـــزش پرســـنل مهندســـی شـــده و 
کـــرد لـــذا  در دراز مـــدت فاجعـــه ای ایجـــاد خواهـــد 
ـــرو  ـــئوالن وزارت نی ـــوش مس گ ـــه  ـــوع را ب ـــن موض ـــد ای بای
رســـاند. پیـــرو ایـــن بحـــث مقـــرر شـــد ایـــن مســـائل در 
ــرو در  ــر نیـ ــاون وزیـ ــری معـ ــدس حائـ ــه مهنـ ــه ای بـ نامـ
امـــور بـــرق و انـــرژی انعـــکاس داده شـــود تـــا ضمـــن 
کار مشـــاوران در فـــاز  درخواســـت جلســـه، بـــرای ادامـــه 
صفـــر پـــروژه هـــا تعهـــدی ایجـــاد شـــود و هنـــگام اجـــرای 
گزارش هـــای ارســـالی  پـــروژه هـــای مصـــوب فـــاز صفـــر، 

کننـــد. ــه روز  ــه بـ را بـــدون درخواســـت وجـ

اخبار 
کمیته ها
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در پایـــان جلســـه مهنـــدس درافشـــان پیـــش نویـــس 
ــرق را  ــت بـ ــاور صنعـ ــین مشـ ــام مهندسـ ــازمان نظـ سـ
ــد پـــس  ــرر شـ ــه مقـ کـ ــرد  کـ ــه  ــه ارائـ ــن و در جلسـ تدویـ
کمیتـــه  کـــه قبـــا  از بررســـی ســـوابق امـــر و اقداماتـــی 
مشـــترک مدیـــران عامـــل شـــرکت هـــای مشـــاور انجـــام 
گرفتـــه و اقدامـــات الزم  داده انـــد، هماهنگـــی  صـــورت 

انجـــام شـــود.

 کارگروه بررسی ضوابط و دعاوی قراردادی

کید بر لزوم اولویت بندی قراردادهای  تا
کارگروه بررسی ضوابط  جاری در جلسه 

و دعاوی قراردادی

کارگـــروه بررســـی ضوابـــط و دعـــاوی قـــراردادی،  جلســـه 
ـــا حضـــور نماینـــدگان 16  ســـیزدهم آذر ســـال جـــاری ب
توانیـــر و شـــرکت مادرتخصصـــی  بـــرق منطقـــه ای، 
تولیـــد در محـــل توانیـــر برگـــزار شـــد. مهنـــدس مســـائلی 
کارگـــروه هســـتند در  کـــه نماینـــده ســـندیکا در ایـــن 
ســـندیکای  داشـــت:  بیـــان  آن  جزئیـــات  تشـــریح 
کـــه بـــه منظـــور  کارگـــروه  صنعـــت بـــرق ایـــران در ایـــن 
ضوابـــط  تعییـــن  و  قـــرارداد  دعـــاوی  بـــه  رســـیدگی 
قراردادهـــا تشـــکیل شـــده اســـت، عضویـــت دارد. 
کارگـــروه  گذشـــته، در قالـــب  ایـــن تشـــکل در 5 ســـال 
قراردادهـــای  کارگـــروه  توانیر-ســـندیکا،  مشـــترک 
بـــه  نیـــرو  وزرات  بـــا  مشـــترک  وکارگـــروه  متوقـــف 
طـــور مرتـــب بـــا توانیـــر در ارتبـــاط بـــوده و بخشـــی از 

پیگری هایـــش بـــه ثمـــر نشســـته اســـت.  
وی ادامـــه داد: بـــا توجـــه بـــه اهمیـــت موضـــوع دعـــاوی 
پیـــش  در  هماهنـــگ   رویکـــردی  توانیـــر  قراردادهـــا، 
کارگـــروه بررســـی ضوابـــط و دعـــاوی قـــراردادی  گرفتـــه و 
را بـــا عضویـــت تمـــام شـــرکت های بـــرق منطقـــه ای و 
مشـــارکت بخـــش خصوصـــی تشـــکیل داده اســـت 
کارگـــروه ایجـــاد همگرایـــی بهتـــر و  کـــه هـــدف ایـــن 
دقیق تـــر بیـــن دســـتگاه های اجرایـــی شـــرکت های 
بـــرق منطقـــه ای، توانیـــر و بخـــش خصوصـــی اســـت.  
در ادامـــه جلســـه عضـــو هیـــات مدیـــره ســـندیکای 
گزارشـــی مختصـــر  صنعـــت بـــرق ایـــران ضمـــن ارائـــه 
ــوزه  ــر در حـ ــا توانیـ از تاریخچـــه مکاتبـــات ســـندیکا بـ
اولویت بنـــدی  لـــزوم  کـــرد:   تصریـــح  قراردادهـــا، 
قرارداهـــای جـــاری و نحـــوه اجـــرای آنهـــا و مکمل هـــای 
مـــورد نیـــاز بخشـــنامه ارزی از موضوعـــات دیگـــری بـــود 

کـــه توســـط بنـــده در ایـــن جســـله ارائـــه شـــد. 
کارگـــروه  مســـائلی ادامـــه داد: در ایـــن جلســـه اعضـــای 
کـــرده و دربـــاره  کارگـــروه را مطـــرح  کاری  اولویت هـــای 
کـــه نهایتـــا 20 مـــورد بـــه عنـــوان  گفتگـــو نشســـتند  آن بـــه 
ـــرای ایـــن  ـــه تبـــع ب کارگـــروه مشـــخص و ب اولویـــت ایـــن 
اولویت هـــا، 18 ردیـــف نیازهـــای آموزشـــی نیـــز در نظـــر 

گرفتـــه شـــد. 
کارگـــروه  ایـــن  اینکـــه  بـــر  کیـــد  تا بـــا  پایـــان  در  وی 
کارگروه هـــای قبلـــی  رســـمیت ویژه تـــری نســـبت بـــه 
کارگـــروه ســـالی  کـــرد: جلســـات عمومـــی  دارد، اظهـــار 
یـــک یـــا دوبـــار تشـــکیل خواهـــد شـــد و حســـب مـــورد 
ـــرای تببیـــن موضوعـــات ایجـــاد  کارگروه هـــای موقتـــی ب

ــد. ــد شـ خواهـ
عضـــو هیـــات مدیـــره ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران 
کارگـــروه قبـــل از اینکـــه  کـــرد: ایـــن  در پایـــان تصریـــح 
بحـــران در صنعـــت بـــرق بـــه وجـــود بیایـــد تشـــکیل 
کنـــد  شـــده و قـــرار اســـت بـــه مشـــکات رســـیدگی 
کـــه در ایـــن مســـیر دکتـــر رجبـــی مشـــهدی، معـــاون 
ریاســـت  توانیـــر  اقتصـــادی  امـــور  و  برنامه ریـــزی 
کارگـــروه را برعهـــده دارنـــد و مهنـــدس دقـــت از شـــرکت 
کارگـــروه را ایفـــا  ـــرق منطقـــه ای فـــارس نقـــش راهبـــری  ب
کـــه مهنـــدس راعـــی مدیـــرکل  گفتـــه نمانـــد  می کنـــد. نا
برنامه ریـــزی انتقـــال هـــم نقـــش موثـــری در پیشـــبرد 

کارگـــروه دارد.  اهـــداف 

 کارگروه بودجه

در جلسه کارگروه بودجه سندیکا صورت گرفت؛ 
تحلیل و بررسی بودجه صنعت برق 

در سال 98/پیشنهادات بودجه  ای 
سندیکا به مجلس ارائه می شود 

کارگـــروه بودجـــه ســـندیکای صنعـــت بـــرق  جلســـه 
محـــل  در  دی   12 چهارشـــنبه،  روز  صبـــح  ایـــران 
کارگـــروه بـــه تحلیـــل  ســـندیکا برگـــزار شـــد و اعضـــای 
بودجـــه وزارت نیـــرو و صنعـــت بـــرق در الیحـــه بودجـــه 

ســـال 98 پرداختنـــد.

کـــه  در ابتـــدای جلســـه معـــاون پژوهشـــی ســـندیکا 
کار  ـــه مجلـــس،  ـــه الیحـــه از ســـوی دولـــت ب بعـــد از ارائ
کارشناســـی بـــر روی بودجـــه 98 را آغـــاز  مطالعاتـــی و 
کـــرد و ســـپس اعضـــا بـــه  گزارشـــی ارائـــه  کـــرده اســـت، 
تحلیـــل برخـــی از ارقـــام و اعـــداد بودجـــه پرداختنـــد. 
کشـــور در ســـال 1398، رونـــد  کل  خاصـــه بودجـــه 
بودجـــه عمومـــی و شـــرکتی طـــی ســـال های 1394 تـــا 
کشـــور در  1398، منابـــع و مصـــارف بودجـــه عمومـــی 
کشـــور  ســـال 1398، رونـــد مصـــارف بودجـــه عمومـــی 
بودجـــه  رونـــد مصـــارف  تـــا 1398،  از ســـال 1394 
عمومـــی وزارت نیـــرو از محورهـــای مطـــرح در ایـــن 

جلســـه بـــود. 
همچنیـــن رونـــد ســـهم بودجـــه وزارت نیـــرو از بودجـــه 
کشـــور، مصـــارف بودجـــه عمومـــی وزارت نیـــرو  کل 
ای(،  ســـرمایه  دارایـــی  )تملـــک   -1398 ســـال  در 
ســـال  در  نیـــرو  وزارت  عمومـــی  بودجـــه  مصـــارف 
1398، منابـــع بودجـــه شـــرکت هـــای دولتـــی بخـــش 
مصـــارف  و  منابـــع  جریـــان   ،1398 ســـال  در  بـــرق 
ـــوان  ـــه و عن گرفت ـــرار  ـــر ق ـــادل نظ ـــورد تب ـــرق م ـــت ب صنع
کـــه بودجـــه عمومـــی وزارت نیـــرو در ســـال 1398  شـــد 
کـــه نســـبت بـــه  یـــال اســـت  برابـــر 87 هـــزار میلیـــارد ر
ــد افزایـــش  ــزان 21 درصـ ــه میـ ــال 1397 بـ ــوب سـ مصـ

ــرده اســـت. کـ ــدا  پیـ
ـــود  ـــنهادات خ ـــندیکا پیش ـــه س ک ـــد  ـــرر ش ـــه مق در ادام
ـــرژی،  ـــیون های ان کمیس ـــای  ـــه روس ـــه را ب ـــاره بودج درب
مجلـــس   98 بودجـــه  تلفیـــق  و  معـــادن  و  صنایـــع 
کـــه  شـــورای اســـامی برســـاند. پیشـــنهادات ســـندیکا 
گـــذاری طرح  هـــا  در زمینـــه تامیـــن مالـــی بـــرای ســـرمایه 

تهیـــه شـــده اســـت مبتنـــی بـــر ســـه محـــور اســـت. 
پیشنهادات سندیکا درخصوص بودجه 98

ـــر  ـــارت زی ـــره 4 عب ـــف تبص ـــد ال ـــه بن ـــک: ب ـــنهاد ی پیش
افـــزوده شـــود:

تعاونـــی،  خصوصـــی،  بخـــش  ســـرمایه گذاران   -4«
ــال  ــد، انتقـ ــای تولیـ ــرای طرح هـ ــی بـ ــای عمومـ نهادهـ

ــرق« ــع بـ یـ و توز
پیشنهاد دو: در تبصره 4 بند زیر اضافه شود:

منظـــور  بـــه  می شـــود  داده  اجـــازه  دولـــت  بـــه  »ه- 
یـــع بـــرق مبلـــغ  تکمیـــل طرح هـــای تولیـــد و انتقـــال و توز
یـــک میلیـــارد دالر از منابـــع صنـــدوق توســـعه ملـــی بـــه 
ـــا نـــرخ ســـود متعـــارف نظامنامـــه  صـــورت تســـهیات ب
ـــا اعـــام ســـازمان برنامـــه  ـــد. ب صنـــدوق برداشـــت نمای
کشـــور بـــه صنـــدوق توســـعه ملـــی، معـــادل  و بودجـــه 
یالـــی تســـهیات یـــاد شـــده از طریـــق بانـــک  مرکـــزی  ر
کـــه  بانک عامـــل  اختیـــار  در  اســـامی  جمهـــوری 
در  تـــا  قـــرار  گیـــرد  می شـــود  تعییـــن  دولـــت  توســـط 
چارچـــوب موافقتنامه هـــای ذیربـــط صـــرف نمایـــد. «

پیشـــنهاد ســـه: در بنـــد ط تبصـــره 5 عبـــارت »و طـــرح 
هـــای ســـرمایه گذاری تولیـــد نیـــروی بـــرق )نیروگاه هـــای 
ـــرژی تجدیدپذیـــر( وزارت  گازی، ســـیکل ترکیبـــی و ان

نیـــرو« اضافـــه و بـــه شـــرح زیـــر اصـــاح شـــود:
گـــذاری در طـــرح هـــای  بـــه منظـــور ســـرمایه  »ط - 
وزارت  مشـــترک  میادیـــن  اولویـــت  بـــا  گاز  و  نفـــت 
نفـــت و طـــرح هـــای زیربنایـــی و توســـعه ای وزارت 

کارگروه ها

اخبار 
کارگروه ها
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هـــای  طـــرح  و  تجـــارت،  و  معـــدن  صنعـــت، 
)نیروگاه هـــای  بـــرق  نیـــروی  تولیـــد  ســـرمایه گذاری 
ـــرژی تجدیدپذیـــر( وزارت  گازی، ســـیکل ترکیبـــی و ان
نیـــرو، وزارتخانه هـــای مذکـــور از طریـــق شـــرکت هـــای 
تابعـــه ذیربـــط و بـــا تصویـــب شـــورای اقتصـــاد، اوراق 
یـــا ارزی( در ســـقف ســـی  یالـــی  مالـــی اســـامی )ر
یـــال  ر  )35.000.000.000.000( میلیـــارد  هـــزار  پنـــج  و 
منتشـــر و بازپرداخـــت اصـــل و ســـود ایـــن اوراق توســـط 
ـــان  ـــد هم ـــش تولی ـــل افزای ـــور از مح ـــای مذک ـــرکت ه ش
میادیـــن )بـــرای طرح هـــای وزارت نفـــت( و عایـــدات 
ــای وزارت صنعـــت، معـــدن و  ــرح هـ ــرای طـ ــرح )بـ طـ

تجـــارت( تضمیـــن نمایـــد.«

 کارگروه بیمه و تامین اجتماعی

در نامه  سندیکا به شافعی مطرح شد؛ 
عزم سندیکا برای حل چالش های 

مقاطعه کاران صنعت برق با سازمان 
تامین اجتماعی

ســـندیکای  اجتماعـــی  تامیـــن  و  بیمـــه  کارگـــروه 
صنعـــت بـــرق ایـــران در نامـــه ای بـــه مهنـــدس شـــافعی، 
گفتگـــوی دولـــت و بخـــش خصوصـــی  دبیـــر شـــورای 
ــه کاران  ــای مقاطعـ ــرح مهم تریـــن چالش هـ ــن طـ ضمـ
اجتماعـــی،  تامیـــن  ســـازمان  بـــا  بـــرق  صنعـــت 
خواســـتار رســـیدگی بـــه ایـــن معضـــات شـــده اســـت. 
کـــه شـــعب ســـازمان تامیـــن  در ایـــن نامـــه آمـــده اســـت 
ــور  کشـ ــی  کلـ ــه سیاســـت های  ــا بـ ــه تنهـ ــی نـ اجتماعـ
) اقتصـــاد مقاومتـــی، تولیـــد و اشـــتغال( قوانیـــن و 
پایبنـــد  قانون گـــذار  توســـط  شـــده  وضـــع  مقـــررات 
نیســـتند، بلکـــه حتـــی بـــه بخشـــنامه های صـــادره 
یـــا قوانیـــن را  از ســـوی خـــود نیـــز عمـــل نمی کننـــد 
اجـــرا می کننـــد  یـــک طرفـــه  و  بصـــورت ســـلیقه ای 
ــر تشـــخیص  ــد نظـ ــای تجدیـ ــفانه هیأت هـ ــه متاسـ کـ
گرفته انـــد.  یـــه را در پیـــش  مطالبـــات نیـــز همیـــن رو
کـــرده اســـت در شـــرایط  کیـــد  ایـــن نامـــه همچنیـــن تا
و  اقتصـــادی  بنگاه هـــای  تمامـــی  کـــه  کنونـــی 
کمبـــود نقدینگـــی و مشـــکات  شـــرکت ها بـــا رکـــود، 
ـــی  ـــن اجتماع ـــازمان تامی ـــتند، س ـــه هس ـــدد مواج متع
از  غیرمنصفانـــه  آرای  و  نـــاروا  کارشناســـی های  بـــا 
ســـوی هیات هـــای بـــدوی و تجدیـــد نظـــر بـــه تبـــع 
آن اقـــدام بـــه صـــدور برگـــه اعـــام بدهـــی می کنـــد. 
پـــس از آن بـــا ســـوء اســـتفاده از ممتـــاز بـــودن دیـــون 
تامیـــن اجتماعـــی و اقـــدام بـــه از بیـــن بـــردن نقدینگـــی 
شـــرکت ها، اعتراضـــات مربوطـــه را بـــه دیـــوان عدالـــت 
کـــه پروســـه ای زمانبـــر و طوالنـــی اســـت حوالـــه  اداری 

می کنـــد. 
یـــه غلـــط ســـازمان  کـــه رو در ادامـــه نامـــه آمـــده اســـت 
دیـــوان  مســـئولین  تاییـــد  بـــه  اجتماعـــی  تامیـــن 
پرونده هـــای  از  عمـــده ای  بخـــش  اداری،  عدالـــت 
مطروحـــه در دیـــوان عدالـــت اداری را بـــه ســـازمان 

تامیـــن اجتماعـــی اختصـــاص داده و آســـیب جـــدی 
بـــه محیـــط کســـب و کار شـــکننده موجـــود زده اســـت.
مقاطعـــه کاران  چالش هـــای  مهم تریـــن  نامـــه  ایـــن 
صنعـــت بـــرق بـــا ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی را بـــه 

کـــرده اســـت:  شـــرح زیـــر اعـــام 
1- عـــدم اجـــرا یـــا اجـــرای ناقـــص قوانیـــن زیـــر همـــراه بـــا 

علـــل آن 
الـــف: بنـــد ه مـــاده 31 قانـــون برنامـــه چهـــارم توســـعه 
)ارگان هـــای موضـــوع مـــاده 160( حـــذف تقاضـــای 
کار از  مفاصـــا حســـاب حقـــوق دولتـــی در خاتمـــه آن 

پیمانـــکاران و مشـــاوران. 
ب:  عـــدم اجـــرای بنـــد ج از مـــاده 11 قانـــون رفـــع برخـــی 
از موانـــع تولیـــد و ســـرمایه گذاری صنعتـــی مصـــوب  
بخشـــنامه های  صـــدور  بهانـــه ی  بـــه    87/08/05
زمـــان  در  آن  روح  و  متـــن  بـــا  کامـــا  کـــه  داخلـــی 

کمیـــت قانـــون مذکـــور مغایـــرت دارد . حا
کثـــر اســـتفاده  ج: عـــدم اجـــرای مـــاده 14 از قانـــون حدا
بهانـــه ی  بـــه  تولیـــدی مصـــوب 91/06/06  تـــوان  از 
کامـــا بـــا متـــن و  کـــه  صـــدور بخشـــنامه های داخلـــی 

روح قانـــون مذکـــور مغایـــرت دارنـــد.
د: عـــدم اجـــرای قانـــون رفـــع موانـــع تولیـــد و ارتقـــا نظـــام 
مالـــی مصـــوب اردیبهشـــت 94  بـــه بهانـــه صـــدور 
کامـــًا بـــا متـــن و روح  کـــه  بخشـــنامه های داخلـــی 

قانـــون مصـــوب مغایـــرت دارد. 
ــون  ــاده 38 قانـ ــه مـ ــره بـ ــودن یـــک تبصـ ــه نمـ ه: اضافـ

ــادی.  ــعه اقتصـ ــم توسـ ــاله ششـ ــج سـ ــه پنـ برنامـ
ــد  ــنامه 14/5 درآمـ ــح بخشـ ــرای صحیـ ــدم اجـ 2- عـ
کارشناســـان  تامیـــن اجتماعـــی و برخـــورد ســـلیقه ای 
و شـــعب مختلـــف ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی بـــا 
بخشـــنامه مذکـــور و وجـــود تناقـــض در بخشـــنامه های 
ســـازمان از جملـــه بخشـــنامه 14/5 و بنـــد 2 از ردیـــف 

یـــک قســـمت هفتـــم بخشـــنامه 11/3
در  مختلـــف  و  ســـلیقه ای  برداشـــت های   -3
کارشناســـان یـــک  واحدهـــای ســـازمان و حتـــی بیـــن 

شـــعبه. 
کـــه  ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران در ایـــن نامـــه 
گفتگـــوی دولـــت و بخـــش  عـــاوه بـــر دبیـــر شـــورای 

کمیســـیون های اجتماعـــی  خصوصـــی، بـــه روســـای 
و حمایـــت از تولیـــد مجلـــس شـــورای اســـامی ارســـال 
معضـــات  حـــل  و  چاره جویـــی  خواســـتار  شـــده، 
تأمیـــن  ســـازمان  بـــا  بـــرق  صنعـــت  مقاطعـــه کاران 

اجتماعـــی شـــده اســـت. 

بخشنامه  جبرانی ارز در هیات نمایندگان 
اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد 

بخشـــنامه های جبرانـــی ارز اباغـــی 18 مهـــر 1397 
ســـازمان برنامـــه و بودجـــه بـــرای پیمان هـــای فاقـــد 
یالـــی، روز دوشـــنبه یکـــم بهمـــن مـــاه بـــا  تعدیـــل ر
ســـخنرانی دکتـــر فریـــد آدابـــی، عضـــو هیـــات علمـــی 
دانشـــگاه ســـنندج و مهنـــدس مهـــدی مســـائلی، دبیـــر 

ــد. ــی  شـ ــان بررسـ ــرق اصفهـ ــندیکای صنعـــت بـ سـ

شعب
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جلسه مشترک سندیکای صنعت برق 
شعبه خراسان و برق منطقه ای خراسان

جلســـه مشـــترک ســـندیکای صنعـــت بـــرق شـــعبه 
خراســـان و بـــرق منطقـــه ای خراســـان در خصـــوص 
مانـــع  مقـــررات  و  قوانیـــن  اصاحـــی  پیشـــنهادات 
کار، قانـــون برگـــزاری مناقصـــات  کســـب و  تســـهیل 
و آیین نامه هـــای اجرایـــی آن، ضـــرورت اســـتفاده از 
ســـامانه تـــدارکات الکترونیکـــی دولـــت، آیین نامـــه 
ــبه  ــتورالعمل محاسـ ــاوره و دسـ ــات مشـ ــد خدمـ خریـ
ــر مدیریـــت  ــل دفتـ ــرخ ارز در محـ ــرات نـ ــران تغییـ جبـ
منطقـــه ای  بـــرق  شـــرکت  بهـــره وری  و  اســـتراتژیک 

خراســـان برگـــزار شـــد. 
گرفتـــه   پـــس از بحـــث و تبـــادل نظـــر هـــای صـــورت 
جلســـه  در  فـــوق  مـــوارد  بررســـی  ادامـــه  شـــد  مقـــرر 
مشـــترک بعـــدی صـــورت پذیـــرد و پـــس از جمع بنـــدی 
بـــرق  و  قالـــب پیشـــنهادات مشـــترک ســـندیکا  در 
اســـتان  گفتگـــوی  شـــورای  جلســـه  بـــه  منطقـــه ای 

شـــود.  منعکـــس 

گفتگـــوی صنعـــت بـــرق اصفهـــان  در جلســـه شـــورای 
گرفـــت؛  صـــورت 

تشـــریح دســـتورالعمل نحـــوه جبـــران آثـــار 
ناشـــی از افزایـــش قیمـــت  ارز

گفتگـــوی  شـــورای  انتقـــال  کمیتـــه  جلســـه 
صنعـــت بـــرق اصفهـــان، ســـی ام آبـــان بـــا موضـــوع 
و  ارز  جبرانـــی  بخشـــنامه های  اثربخشـــی  بررســـی 
مکمل هـــای مـــورد نیـــاز آن بـــا حضـــور مدیرعامـــل 
شـــرکت بـــرق منطقـــه ای اصفهـــان، معـــاون طـــرح و 
توســـعه، مدیرعامـــل شـــرکت تولیـــد بـــرق اصفهـــان و 
ـــی از ســـندیکای شـــعبه اصفهـــان تشـــکیل  نمایندگان

شـــد.
بـــا محـــور  کـــه  ایـــن جلســـه  مهنـــدس مســـائلی در 
از  ناشـــی  آثـــار  جبـــران  نحـــوه  دســـتورالعمل 
فاقـــد  یالـــی  ر پیمان هـــای  در  ارز  قیمـــت   افزایـــش 
بـــود،  شـــده  تشـــکیل   97 مهـــر  اباغـــی  تعدیـــل 
نیـــاز بخشـــنامه شـــامل  مـــورد  دربـــاره مکمل هـــای 

همراهـــی نهادهـــای نظارتـــی، نقدینگـــی مـــورد نیـــاز 
ســـازنده-تغییر  تغییـــر  جبرانـــی،  بخشـــنامه  بـــرای 
و  قراردادهـــا  اولویت بنـــدی  فنـــی،  مشـــخصات 
خریـــد  تکلیـــف  تعییـــن  آنهـــا،  از  برخـــی  خاتمـــه 
کارفرمایـــی  بـــا ارز آزاد بـــه عـــاوه همراهـــی عوامـــل 

داد.  ارائـــه  توضیحاتـــی 
در ادامـــه جلســـه حـــوزه شـــمول ایـــن بخشـــنامه تشـــریح 
یالـــی مشـــمول  کـــه قراردادهـــای ارزی-ر و عنـــوان شـــد 
اســـتفاده از ایـــن بخشـــنامه نمی باشـــند. همچیـــن 
بخشـــنامه  دو  بیـــن  تفـــاوت  و  مشـــترک  شـــاخص 

اباغـــی ســـال 91 و ســـال 97 تبییـــن شـــد. 
ــنامه را  ــه بندهـــای بخشـ کـــه همـ ــائلی  مهنـــدس مسـ
بـــا ارائـــه اســـایدی بـــرای اعضـــای جلســـه تشـــریح 
ب  و  روش الـــف  از  اســـتفاده  نحـــوه  بـــه  می کـــرد 
ـــت روش ب  ـــت:  مزی گف ـــرد و  ک ـــاره  ـــز اش ـــنامه نی بخش
نســـبت بـــه الـــف عـــدم نیـــاز بـــه ارائـــه اســـناد مثبتـــه 

اســـت. 
کـــه دســـتورالعمل وحـــدت  همچنیـــن اعـــام شـــد 
ــر  ــط توانیـ ــنامه توسـ ــتفاده از بخشـ ــرای اسـ ــه ای بـ یـ رو
کـــه  در حـــال تهیـــه اســـت. در پایـــان مصـــوب شـــد 
نامـــه ای در ایـــن بـــاره بـــه امضـــای ریاســـت شـــورای 
گفتگـــوی صنعـــت بـــرق اســـتان اصفهـــان بـــه ســـازمان 

ــود.  ــال شـ ــه ارسـ برنامـ

خراســـان  بـــرق  صنعـــت  ســـندیکای  حمایـــت  بـــا 
برگـــزار شـــد؛ 

همایش پتانسیل های صادرات کاال و 
خدمات فنی و مهندسی به آفریقا

کاال و خدمـــات  همایـــش پتانســـیل های صـــادرات 
آفریقـــا  شـــرق  کشـــور های  بـــه  مهندســـی  و  فنـــی 
ایـــن  بـــه  بررســـی زمینه هـــای صـــادرات  بـــا هـــدف 
اقتصـــادی  تشـــکل های  حمایـــت  بـــا  کشـــور ها 
صنعـــت  ســـندیکای  جملـــه  از  خراســـان  اســـتان 
بـــرق خراســـان و بـــا حضـــور فعـــاالن اقتصـــادی حـــوزه 
صـــادرات و خدمـــات فنـــی و مهندســـی و مســـئوالن 

دولتـــی در هتـــل پردیســـان مشـــهد برگـــزار شـــد.
کمیســـیون معـــدن  عضـــو هیـــات نماینـــدگان و رئیـــس 
و صنایـــع معدنـــی اتـــاق مشـــهد در ایـــن همایـــش، 
کشـــور  بـــه رتبـــه 60 ایـــران در میـــان 189  بـــا اشـــاره 
گـــزارش  دنیـــا از حیـــث نیـــروی انســـانی در آخریـــن 

گفـــت: در آســـتانه رســـیدن  ســـازمان ملـــل متحـــد 
ــاال در بحـــث  ــیار بـ ــعه بسـ ــور های دارای توسـ کشـ ــه  بـ
منابـــع انســـانی هســـتیم و بایـــد از پتانســـیل بســـیار 
اقتصـــاد داخلـــی  زمینـــه، در  ایـــن  بـــاالی خـــود در 
و  فنـــی  خدمـــات  صـــادرات  ویـــژه  بـــه  خارجـــی  و 

کنیـــم. مهندســـی اســـتفاده 
علـــی اصغـــر پـــور فتـــح اهلل افـــزود: در ســـال 2015 ارزش 
صـــادرات خدمـــات فنـــی و مهندســـی دنیـــا 4800 
کشـــور مـــا در ســـال 90 باالتریـــن  میلیـــارد دالر بـــوده و 
میـــزان نقـــش آفرینـــی در ایـــن زمینـــه را داشـــته و 4 
 11 توســـط  کشـــور   35 بـــه  صـــادرات  دالر  میلیـــارد 

گرفتـــه اســـت. شـــرکت صـــورت 
وی عضویـــت 3000 نفـــر در اتـــاق بازرگانـــی اســـتان، 
مهندســـی  نظـــام  ســـازمان  در  نفـــر  هـــزار   37
مهندســـی  نظـــام  در  نفـــر  هـــزار   15 ســـاختمان، 
کشـــاورزی و 5 هـــزار نفـــر در ســـازمان نظـــام مهندســـی 
کنـــار فعالیـــت حـــدود 700 شـــرکت انبـــوه  معـــدن، در 
ســـاز و 3000 شـــرکت در زمینـــه پیمانـــکاری و مشـــاوره 
را نشـــان دهنـــده پتانســـیل بـــاالی خراســـان رضـــوی در 

زمینـــه نیـــروی انســـانی دانســـت.
کـــه فـــردی  پورفتـــح ا... بـــه انتصـــاب رزم حســـینی 
جدیـــد  اســـتاندار  عنـــوان  بـــه  اســـت،  اقتصـــادی 
کـــرد: از عالی تریـــن  خراســـان رضـــوی اشـــاره و اظهـــار 
مقـــام اجرایـــی دولـــت بـــه عنـــوان بخـــش خصوصـــی 
کان  کـــه بـــه امـــور مدیریـــت شـــرکت های  یـــم  توقـــع دار
ــته باشـــد. ــژه ای داشـ ــه ویـ ــادی توجـ معدنـــی و اقتصـ

کاال و خدمـــات  وی از تشـــریح اهمیـــت جایگزینـــی 
بـــه عنـــوان یکـــی از  بـــه جـــای نفـــت در صـــادرات 
گفـــت: بخـــش  بـــرد و  نـــام  ایـــن همایـــش  اهـــداف 
یـــادی از خدمـــات فنـــی و مهندســـی خـــرد و متوســـط  ز
و  اظهـــار نمی شـــود  و  ثبـــت  کـــه در جایـــی  اســـت 
یـــم جایگاهـــی بـــرای ایـــن موضـــوع تعریـــف  امیدوار

ــود. شـ
ـــین آالت  ـــاخت ماش ـــا در س ـــی م ـــی و مهندس ـــوان فن ت
بـــه  صـــادرات  مزیت هـــای  از  یکـــی  صنعتـــی 

یقاســـت آفر
صنعـــت،  ســـازمان  رئیـــس  علیرضایـــی،  راضیـــه 
معـــدن و تجـــارت خراســـان رضـــوی نیـــز بـــه عنـــوان 
یکـــی از ســـخنرانان ایـــن همایـــش پشـــت تریبـــون 
وفـــاق  ایجـــاد  بـــا  می تـــوان  گفـــت:  و  گرفـــت  قـــرار 
کشـــور های  بیـــن بخشـــی از ظرفیت هـــای تجـــاری 
همســـایه و بـــه ویـــژه آفریقـــا بـــرای صـــدور خدمـــات 
گســـترده ای  کـــرد. طیـــف  فنـــی و مهندســـی اســـتفاده 
کشـــور  از آنچـــه مـــا بـــه عنـــوان تولیـــد و خدمـــات در 
کشـــور ارائـــه می شـــود، در زمـــره  کـــه بـــه خـــارج از  یـــم  دار

صـــادرات خدمـــات فنـــی و مهندســـی اســـت.
وزارت  در  ســـاختار  تغییـــر  بـــا  کـــرد:  اظهـــار  وی 
ــه  کـ ــر  ــال اخیـ ــه سـ ــژه در دو سـ ــه ویـ ــه و بـ ــور خارجـ امـ
معاونـــت اقتصـــادی بـــا هـــدف توســـعه و حمایـــت 
در  کشـــور ها  در  ایـــران  اقتصـــادی  فعالیت هـــای  از 
ایـــن وزارتخانـــه ایجـــاد شـــد، پایگاهـــی بـــرای صـــدور 
خدمـــات فنـــی و مهندســـی در ســـاختار ایـــن وزارت 

راه انـــدازی شـــد.

اخبار 
شعب



85
اخبــار

زمستان 97 117

شرکت آفرینه طوس در فهرست 
کارآفرینان برتر استان خراسان رضوی

کار آفرینـــان برتـــر اســـتان  در دوازدهمیـــن جشـــنواره 
آذر ســـال جـــاری  کـــه ســـیزدهم  خراســـان رضـــوی 
در ســـالن اجتماعـــات اداره تعـــاون برگـــزار شـــد، از 
آفرینـــه  مهندســـی  خدمـــات  شـــرکت  مدیرعامـــل 
طـــوس و نایـــب رئیـــس هیـــات مدیـــره ســـندیکای 
کارآفریـــن  صنعـــت بـــرق شـــعبه خراســـان بـــه عنـــوان 

ــد.  ــل شـ ــر تجلیـ برتـ
کـــه بـــا حضـــور اســـتاندار، ریاســـت  در ایـــن مراســـم 
معاونیـــن   ، تجـــارت  و  معـــدن  صنعـــت،  ســـازمان 
ــی  ــور اجتماعـ کار و امـ ــاون،  ــس اداره تعـ وزارت و رئیـ
ــزار  ــتانی برگـ ــئوالن اسـ ــدگان و مسـ ــی از نماینـ و جمعـ
کشـــاورزی،  ـــر در حوزه هـــای  ـــن برت کارآفری شـــد،  از 29 
خدمـــات و صنعـــت ایـــن اســـتان تجلیـــل بـــه عمـــل 

آمـــد. 
بیـــن 194  از  آن  برگزیـــدگان  کـــه  ایـــن جشـــنواره  در 
شـــرکت کننده و طـــی چهـــار مرحلـــه داوری انتخـــاب 
تقـــوی  معیـــن  محمدرضـــا  مهنـــدس  از  شـــدند، 
آفرینـــه  مهندســـی  خدمـــات  شـــرکت  مدیرعامـــل 
طـــوس و نایـــب رئیـــس هیئـــت مدیـــره ســـندیکای 
کارآفریـــن  صنعـــت بـــرق شـــعبه خراســـان بـــه عنـــوان 
برتـــر از حیـــث خاقیـــت، نـــوآوری، ثبـــت اختـــراع، 
ـــذب  ـــرق و ج ـــت ب ـــی صنع ـــای زیربنای ـــام پروژه ه انج
نیروهـــای جـــوان و نخبـــه انتخـــاب و تجلیـــل شـــد. 

شرکت سرو نیرو توس عهده دار اجرای 
کابل شد پروژه تره خیل 

شـــرکت های  از  یکـــی  تـــوس  نیـــرو  ســـرو  شـــرکت 
کـــه  عضـــو ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران اســـت 
دارد  کشـــور  بـــرق  صنعـــت  در  طوالنـــی  ســـابقه ای 
زمینه هـــای  در  فراوانـــی  پروژه هـــای  کنـــون  تا و 
ــار قـــوی، خطـــوط انتقـــال و  نیـــروگاه، پســـت های فشـ
کشـــور انجـــام داده اســـت.  انرژی هـــای نـــو در ســـطح 
ایـــن شـــرکت طـــی ســـال های اخیـــر در مناقصـــات 
)اوگانـــدا-  آفریقـــا  کشـــورهای  در  بین المللـــی 
کســـتان- ترکمنســـتان-  زامبیـــا- اتیوپـــی( و آســـیا )پا
و  ســـوریه  عـــراق-  قزاقســـتان-  ازبکســـتان- 
افغانســـتان( حضـــور داشـــته و اخیـــرا نیـــز موفـــق بـــه 
نصـــب،  تامیـــن،  طراحـــی،  پـــروژه  قـــرارداد  انعقـــاد 
تســـت و راه انـــدازی پســـت 20/110کیلوولـــت تره خیـــل 
مناقصـــه  پـــروژه،  ایـــن  اســـت.  شـــده  افغانســـتان 
افغانســـتان،  کشـــورهای  حضـــور  بـــا  بین المللـــی 
اســـت.  بـــوده  ایـــران  و  چیـــن  آذربایجـــان،  ترکیـــه، 

همکاری مشترک شرکت صنعتی دورود 
کلیدبرق و پژوهشگاه نیرو

شـــرکت صنعتـــی دورودکلیدبـــرق بـــه عنـــوان بزرگتریـــن 
تولیدکننـــده انـــواع مقره هـــای کامپوزیتی فشارمتوســـط 
و فشـــارقوی در خاورمیانـــه جهـــت رفـــع مشـــکل نوبـــت 
دهـــی طوالنـــی مـــدت تســـت مـــه نمکـــی پژوهشـــگاه 
کاری دســـتگاه تســـت  نیـــرو، بـــا توجـــه بـــه ترافیـــک 
بـــا  فنـــی  همـــکاری  طـــی  پژوهشـــگاه،  در  موجـــود 
پژوهشـــگاه نیـــرو اقـــدام بـــه طراحـــی و تامیـــن یـــک 
ـــد در  کامـــل تجهیـــزات تســـت مـــه نمکـــی جدی ســـت 

پژوهشـــگاه نیـــرو نمـــوده اســـت.
اتمـــام  زمـــان  کوتاهترشـــدن  ضمـــن  کار  ایـــن  بـــا   
تســـت های پروژه هـــای خـــط انتقـــال نیـــرو از ارزبـــری 
کشـــور  از  خـــارج  در  فـــوق  تســـت  انجـــام  از  ناشـــی 

جلوگیـــری بـــه عمـــل خواهـــد آمـــد.

کابـــل ابهـــر در ونـــدور لیســـت شـــرکت پـــروژه هـــای  نـــام 
نفـــت عـــراق ثبـــت شـــد

همگامی یک شرکت برقی ایرانی با 
رقبای بین المللی 

ـــه هـــای  ـــا اخـــذ مجوزهـــا و تاییدی ـــل ابهـــر ب کاب شـــرکت 
الزم  موفـــق بـــه حضـــور در ونـــدور لیســـت شـــرکت 

پـــروژه هـــای نفـــت عـــراق شـــد.
نکتـــه  ایـــن  بـــه  اشـــاره  ضمـــن  کاهـــی،  علیرضـــا 
کابـــل ابهـــر توانســـته ســـهم  کـــرد: شـــرکت  تصریـــح 
در  عـــراق  نفـــت  شـــرکت  بـــازار  از  توجهـــی  قابـــل 
بـــه  مربـــوط  کـــه  بـــرق  بخـــش تجهیـــزات صنعـــت 
کابل هـــای ســـنگین اســـت را بـــه  تولیـــدات ســـیم و 
خـــود اختصـــاص داده و موفـــق بـــه اخـــذ تائیدیه هـــا و 
اســـتانداردهای مربـــوط بـــه شـــرکت پروژه هـــای نفـــت 

عـــراق شـــود.
کابـــل ســـندیکای  کمیتـــه ســـازندگان ســـیم و   رییـــس 
شـــرکت  کـــرد:  خاطرنشـــان  ایـــران  بـــرق  صنعـــت 
کاالی  مشـــتری  عـــراق،  نفتـــی  پروژه هـــای  توســـعه 
ــه  کـ ــده، ایـــن در حالـــی اســـت  کیفیـــت ایرانـــی شـ با
ــه  ــق بـ ــی موفـ ــرکت های اروپایـ ــا شـ ــن تنهـ پیـــش از ایـ

می شـــدند. اســـتانداردها  یافـــت  در
کشـــورهای آمریـــکا و عربســـتان  وی افـــزود: بـــه عـــاوه 
کاالهـــای ایرانـــی از بـــازار  بـــا تمـــام تـــوان بـــرای حـــذف 
کارشـــکنی  ــه  ــرده و از هیچگونـ کـ ــراق برنامه ریـــزی  عـ

ـــد. ـــرده ان ـــه نک ـــروز مضایق ـــه ام ـــا ب ـــز ت نی
کـــرد: ســـهم داشـــتن در بـــازار نفـــت  کاهـــی تصریـــح 
داخلـــی  مشـــکات  و  تحریـــم  شـــرایط  در  عـــراق 
موفقیـــت بزرگـــی بـــه حســـاب می آیـــد. اهمیـــت ایـــن 
کـــه تـــا بـــه امـــروز هیـــچ  یـــداد از آن جهـــت اســـت  رو
شـــرکت دولتـــی و خصوصـــی ایرانـــی موفـــق بـــه احـــراز 
تائیدیه هـــای شـــرکت توســـعه پروژهـــای نفتـــی عـــراق 

ــده اســـت. نشـ
کـــرد: شـــرکت ها بـــرای حضـــور در  وی خاطرنشـــان 
بـــازار نفـــت عـــراق خصوصـــًا توســـعه زیرســـاخت و 
ـــه ای از نظـــر  گیران ـــا اســـتانداردهای ســـخت  پروژه هـــا ب
کیفـــی مواجهنـــد و تـــا بـــه امـــروز تنهـــا تعـــداد  کمـــی و 
مجـــوز  اروپایـــی  معتبـــر  شـــرکت های  از  معـــدودی 
حضـــور در بـــازار نفـــت عـــراق را بـــه دســـت آورده انـــد.
ــه  ــراق در ادامـ ــران و عـ ــاق ایـ ــره اتـ ــات مدیـ ــو هیـ عضـ
ایـــن  یـــداد  رو ایـــن  تمایـــز  وجـــه  بزرگتریـــن  افـــزود: 
کـــه بخـــش خصوصـــی واقعـــی توانســـت در  اســـت 
ــازار  ــد بین المللـــی ســـهمی در بـ ــای قدرتمنـ بیـــن رقبـ

شـــکننده عـــراق بـــه خـــود اختصـــاص دهـــد.
اشـــاره  بـــا  بـــرق  صنعـــت  ســـندیکای  عضـــو  ایـــن 
کابـــل  و  ســـیم  صنعـــت  تولیـــد  ظرفیت هـــای  بـــه 
کـــرد: بـــا وجـــود مشـــکات عدیـــده  ایـــران تصریـــح 
ـــا  کابـــل ابهـــر توانســـته ب درتولیـــدات صنعـــت بـــرق، 
کاس جهانـــی،  کیفیـــت و در رده  ــا  کاالی بـ ــه  عرضـ
کنـــد.  تـــوان حضـــور در بازارهـــای بیـــن المللـــی را پیـــدا 
کشـــورمان از  کابـــل علیرغـــم برخـــوردار بـــودن  صنعـــت 

شرکت های عضو
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امکانـــات تولیـــدی و منابـــع طبیعـــی ) 6درصـــد مـــس 
کشـــور  جهـــان ( مغفـــول مانـــده و در بـــاب مقایســـه 
ترکیـــه بـــدون داشـــتن حتـــی یـــک معـــدن مـــس بـــا 
کابـــل در  بیـــش از 2 میلیـــارد دالر صـــادارت ســـیم و 
ــا  پـ ــه و ارو ــازار منطقـ ــی از بـ ــل توجهـ ــش قابـ ــال بخـ سـ
کـــرده اســـت . در ایـــن بیـــن دولـــت بـــا  را تصاحـــب 
گذاری هـــای اصولـــی و بلنـــد مـــدت در  سیاســـت 
ــد  ــرق می توانـ ــدگان صنعـــت بـ حمایـــت از تولیدکننـ
ـــه  ـــا ده ســـال آینـــده ب کاالی ایـــن بخـــش را ت صـــادرات 

حـــدود 5 میلیـــارد دالر افزایـــش دهـــد.

قم آلیاژ 
در فهرست صادرکنندگان برتر استان قم

روز  قـــم  برتـــر  صادرکننـــدگان  از  تجلیـــل  آییـــن 
پنجشـــنبه، 8 آذر در ســـالن همایـــش اتـــاق بازرگانـــی، 
اتـــاق  توســـط  قـــم  کشـــاورزی  و  معـــادن  صنایـــع، 
بازرگانـــی قـــم برگـــزار شـــد و از 16 صادرکننـــده برتـــر 
کمیتـــه  اســـتان از جملـــه شـــرکت قـــم آلیـــاژ، عضـــو 
ــران  ــرق ایـ ــت بـ ــندیکای صنعـ ــادرات سـ ــعه صـ توسـ

تجلیـــل بـــه عمـــل آمـــد.
محمدرضـــا  حضـــور  بـــا  کـــه  مراســـم  ایـــن  هـــدف 
و  معـــدن  و  صنعـــت  وزیـــر  معـــاون  مـــودودی، 
تجـــارت،  توســـعه  ســـازمان  سرپرســـت  و  تجـــارت 
ســـید محمدرضـــا هاشـــمی، سرپرســـت اســـتانداری 
مـــردم  نماینـــده  فراهانـــی،  امیرآبـــادی  احمـــد  قـــم، 
قـــم در مجلـــس شـــورای اســـامی و شـــماری دیگـــر 
ــاالن  ــم از فعـ ــد، تکریـ ــزار شـ ــتانی برگـ ــئوالن اسـ از مسـ
بـــرای  عرصـــه صـــادرات و تشـــویق تولیدکننـــدگان 

بـــود.  بازارهـــای جهانـــی  در  حضـــور 
 در ایـــن آییـــن، از صادرکننـــدگان برگزیـــده در بخـــش 
غذایـــی،  صنایـــع  دســـتباف،  فـــرش  صـــادرات 
ــه،  ــن پایـ ــرب، روغـ ــی، شـــمش سـ ــوالت آرایشـ محصـ
ظـــروف  آب،  تصفیـــه  دســـتگاه  نســـوز،  آجرهـــای 
و  چســـب  انـــواع  آلومینیـــوم،  شـــمش  گیاهـــی، 
ــس،  ــر و تندیـ ــوح تقدیـ ــدای لـ ــا اهـ ــل بـ ــاندویچ پانـ سـ

تجلیـــل شـــد.
یـــا صـــادق نیـــت حقیقـــی،  در ایـــن مراســـم مهنـــدس آر
ـــر  ـــوح تقدی ـــم آلیـــاژ تندیـــس و ل ـــر عامـــل شـــرکت ق مدی

کـــرد.  صادرکننـــده برتـــر اســـتانی را دریافـــت 
ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران ضمـــن تبریـــک بـــه 
مدیـــر عامـــل و پرســـنل محتـــرم شـــرکت قـــم آلیـــاژ، 
ـــزون دارد.  ـــت روزاف ـــه آرزوی موفقی ـــن مجموع ـــرای ای ب

بازدید هیات مدیره سندیکای صنعت 
کارخانه الکترونیک افزارآزما  برق ایران از 

ســـندیکای  مدیـــره  هیـــات  اعضـــای  از  تعـــدادی 

صنعـــت بـــرق ایـــران بـــه دعـــوت آقـــای مهنـــدس بردبـــار 
ـــه  کارخان مدیرعامـــل شـــرکت الکترونیـــک افزارآزمـــا از 
ــان  ــد و از نزدیـــک در جریـ کردنـ ــد  ــرکت بازدیـ ــن شـ ایـ
فعالیـــت ایـــن واحـــد صنعتـــی دانـــش بنیـــان قـــرار 

ــد.  گرفتنـ
ـــه منظـــور معرفـــی  ـــد ب کـــه پیـــش از بازدی در جلســـه ای 
کارخانـــه و طـــرح مشـــکات  بخـــش هـــای مختلـــف 
آن ترتیـــب داده شـــده بـــود، تاریخچـــه فعالیـــت ایـــن 
کـــه ایـــن شـــرکت  کارخانـــه تشـــریح و بـــه چالـــش هایـــی 
آنهـــا  بـــا  نابســـامان اقتصـــادی  بـــه واســـطه اوضـــاع 
درگیـــر اســـت، پرداختـــه شـــد و مقـــرر شـــد مشـــکات 
مـــورد  قطعـــات  تمامـــی  کـــه  صنعتـــی  واحـــد  ایـــن 
ـــرق و  ـــری ب گی ـــدازه  ـــتگاه های ان ـــور و دس کنت ـــواع  نیازان
الکترونیـــک در آن تولیـــد مـــی شـــود از طریـــق ســـندیکا 
گیـــرد. بـــه وزارت نیـــرو منعکـــس و مـــورد پیگیـــری قـــرار 

به همت شرکت مهساب نیرو برگزار شد؛ 
جلسه بررسی میزان ارزبری پروژه ها و 

نحوه استفاده از بخشنامه ارزی

محاســـبه  بررســـی  و  همفکـــری  آموزشـــی،  جلســـه 
و  کارگیـــری  بـــه  نحـــوه  و  پروژه هـــا  ارزبـــری  میـــزان 
کشـــور  اســـتفاده از بخشـــنامه ســـازمان برنامـــه و بودجـــه 
مبنـــی بـــر دســـتورالعمل نحـــوه جبـــران آثـــار ناشـــی 
یالـــی فاقـــد  از افزایـــش قیمـــت ارز در پیمان هـــای ر
ـــان ســـال جـــاری توســـط  تعدیـــل، بیســـت و هشـــتم آب
ـــرو )مانیکـــو(  شـــرکت مهندســـین مشـــاور مهســـاب نی
بـــا  ایـــران و  بـــرق  از اعضـــای ســـندیکای صنعـــت 
کارشناســـان واحدهـــای مختلـــف  حضـــور مدیـــران و 
برخـــی  و  آذربایجـــان  ای  منطقـــه  بـــرق  شـــرکت 
شـــرکت های مهندســـین مشـــاور در محـــل شـــرکت 

بـــرق منطقـــه ای آذربایجـــان برگـــزار شـــد. 
ارزبـــری  میـــزان  محاســـبه  نحـــوه  جلســـه  ایـــن  در 
محاســـبه  و  بکارگیـــری  پروژه هـــا،  و  تجهیـــزات 
بخشـــنامه مـــورد اشـــاره، مزایـــا و معایـــب بخشـــنامه، 
توقـــف  از  جلوگیـــری  بخشـــنامه¬،  دو   مقایســـه 
کـــردن پروژه هـــای متوقـــف تشـــریح  پروژه هـــا و فعـــال 

بررســـی شـــد.  و 

بازدید مدیر عامل شرکت برق منطقه ای 
تهران از شرکت پارس ساختار تبریز

غامرضـــا خـــوش خلـــق مدیرعامـــل شـــرکت بـــرق 
منطقـــه ای تهـــران بـــه همـــراه پورنقـــی قائـــم مقـــام و 
کارخانـــه پـــارس  جمعـــی از معاونیـــن ایـــن شـــرکت از 
ســـندیکا  عضـــو  شـــرکت های  از  یکـــی  ســـاختار، 

کردنـــد. بازدیـــد 
در ایـــن بازدیـــد جلیـــل نـــواده ابـــاذر، رئیـــس هیـــات 
گـــروه صنعتـــی پـــارس ســـاختار  مدیـــره و مدیرعامـــل 
دربـــاره رونـــد تولیـــد دکل هـــای انتقـــال بـــرق بتنـــی تـــک 
کـــه از ابتـــکارات شـــرکت پـــارس  پایـــه خـــود ایســـتا 
ـــه  ـــی ارائ ـــت، توضیحات ـــرق اس ـــت ب ـــاختار در صنع س

داد.
گـــروه صنعتـــی پـــارس ســـاختار بـــا اشـــاره  مدیرعامـــل 
بـــه ســـابقه بیـــش از ســـه دهـــه  فعالیـــت شـــرکت پـــارس 
کـــرد:  تصریـــح  کشـــور  بـــرق  صنعـــت  در  ســـاختار 
خطـــوط  زمینه هـــای  در  ســـاختار  پـــارس  شـــرکت 
یـــع نیـــرو، پســـت های انتقـــال و فـــوق  انتقـــال و فـــوق توز
یـــع نیـــرو، نیروگاه هـــای تولیـــد انـــرژی، مهندســـی  توز
ســـازه های  ســـازی،  ماشـــین  ابنیـــه،  و  راه  عمـــران، 
نـــو و خدمـــات تامیـــن مالـــی  خـــاص، انرژی هـــای 

می کنـــد. فعالیـــت 
شـــرکت  تنهـــا  ســـاختار  پـــارس  داد:  ادامـــه  ابـــاذر 
نـــوع دکل  بـــرای ســـاخت هـــر ســـه  صاحیـــت دار 

اســـت. توانیـــر  ســـوی  از  نیـــرو  انتقـــال 
خـــوش خلـــق مدیرعامـــل شـــرکت بـــرق منطقـــه ای 
شـــرکت  از  خـــود  بازدیـــد  برنامـــه  پایـــان  در  تهـــران 
گفـــت:  گفتگـــو بـــا خبرنـــگاران  پـــارس ســـاختار در 
ــاختار  ــارس سـ ــرکت پـ ــه شـ کـ ــار اســـت  باعـــث افتخـ
ـــن توانمنـــدى و  ـــا ای ـــوان یـــک شـــرکت داخلـــی ب ـــه عن ب
کشـــور و بـــا امکاناتـــی  بـــدون وابســـتگی بـــه خـــارج از 
رده  در  امـــروز  کرده انـــد،  فراهـــم  خودشـــان  کـــه 
تولیدکننـــدگان دکل هـــای خطـــوط انتقـــال و ســـایر 
ــراى  ــه بـ کـ ــرار دارنـــد  ــزات الزم صنعـــت بـــرق قـ تجهیـ

کشـــور بســـیار مفیـــد اســـت. صنعـــت 
مدیرعامـــل شـــرکت بـــرق منطقـــه ای تهـــران افـــزود: 
ــاى  ــد و بحـــث هـ ــاهده شـ ــی مشـ ــاى خوبـ قابلیت هـ
انتظـــارات  و  داشـــتیم  دوســـتان  بـــا  کـــه  متعـــددى 

اخبار 
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کـــه در ایـــن زمینـــه داشـــتیم بررســـی شـــد.  خاصـــی 
بخـــش  در  دوســـتان  کـــه  هســـتیم  خوشـــحال 
کمـــک بـــه  خصوصـــی بـــا ایـــن عاقمنـــدى در جهـــت 
فعالیت هـــای ملـــی تـــاش می کننـــد و مایـــه افتخـــار 
اســـتوار  سالهاســـت  ســـاختار  پـــارس  کـــه  ماســـت 
و  تعهـــد  تخصـــص،  بخاطـــر  ایـــن  و  پابرجاســـت  و 
اعتقـــاد شـــخص مدیـــر عامـــل ایـــن شـــرکت اســـت.
مزایـــاى  و  ویژگی هـــا  بـــه  اشـــاره  بـــا  خلـــق  خـــوش 
در  کـــه  ایســـتا  خـــود  پایـــه  تـــک  بتنـــی  دکل هـــاى 
کـــرد:  کیـــد  کارخانـــه پـــارس ســـاختار تولیـــد می شـــود تا
تولیـــد داخلـــی بـــودن، مزیـــت مهـــم دکل هـــای بتنـــی 
پـــارس ســـاختار نســـبت بـــه دکل هـــاى فلـــزى اســـت، 
کشـــور و عـــدم ارزبـــری در  عـــدم وابســـتگی بـــه خـــارج از 
ـــم  ـــای مه ـــی از ویژگی ه ـــا یک ـــخت تحریم ه ـــرایط س ش

ــرکت اســـت. ــن شـ ــدات ایـ تولیـ
گســـترده  کـــه در ابعـــاد  وی ادامـــه داد: دکل هـــاى بتنـــی 
ســـاخته و آزمایـــش و امتحـــان خـــود را پـــس داده انـــد 
و بـــدون هیـــچ وابســـتگی تولیـــد داخلـــی هســـتند و 

بایســـتی از تولیـــد داخـــل حمایـــت شـــود.
مدیـــر عامـــل شـــرکت بـــرق منطقـــه ای تهـــران ادامـــه داد: 
کیلـــو ولـــت سردشت-پیرانشـــهر در  خـــط انتقـــال 132 
زمســـتان ســـال 91 بـــه علـــت  بـــارش بـــرف و ســـنگینی 
ــار  را  ــت بـ ــرق؛ نتوانسـ ــال بـ ــوط انتقـ ــر روی خطـ ــار بـ بـ
ــش از 30 دکل  ــم بیـ ــر هـ ــت سـ ــذا  پشـ ــد لـ کنـ ــل  تحمـ
ـــرق واژگـــون شـــدند، امـــا در مـــوازات  مشـــبک انتقـــال ب
کیلوولـــت  ایـــن خـــط در فاصلـــه 35 متـــری خـــط 132 

ــه توســـط  کـ ــی  ــتای بتنـ ــود ایسـ ــای خـ ــداره پایه هـ 4 مـ
بـــا  و  ایســـتا  اجـــرا شـــده؛  پـــارس ســـاختار  شـــرکت 
ــیر  صابـــت باعـــث اســـتمرار جریـــان بـــرق در آن مسـ
کار و نـــوع فنـــی  کیفیـــت  شـــد. ایـــن امـــر نشـــان دهنـــده 
کـــه پاســـخگوی نیازهـــاى  کار بـــر روی دکل هاســـت 

صنعـــت بـــرق هســـتند.
گفـــت:  مدیرعامـــل شـــرکت بـــرق منطقـــه ای تهـــران 
ــه  کمـــک و همراهـــی مجموعـ ــا  ــم بـ ــم بتوانیـ یـ امیدوار
از  هـــم  تهـــران  بـــرق منطقـــه اى  در  پـــارس ســـاختار 
بهره منـــد  شـــرکت  ایـــن  تجهیـــزات  و  تاسیســـات 

شـــویم.
وی بـــا بیـــان اینکـــه یکـــی دیگـــر از ویژگی هـــاى مهـــم 
ـــرقت  ـــد س ـــتا ض ـــود ایس ـــه خ ـــک پای ـــی ت ـــای بتن دکل ه
بـــودن ایـــن پایـــه هاســـت، افـــزود: امـــروزه متاســـفانه 
پایه هـــاى دکل هـــا مـــورد دســـتبرد قـــرار می گیرنـــد لـــذا 
نیـــز می توانـــد حائـــز  بتنـــی  ایـــن ویژگـــی دکل هـــای 

ــد. اهمیـــت باشـ

از صادرکنندگان نمونه استان تهران تجلیل شد؛ 
صانیر 

صادرکننده نمونه استان تهران شد 

صادرکننـــدگان  از  تجلیـــل  و  معرفـــی  همایـــش  در 
کـــه صبـــح روز نوزدهـــم آذر ســـال  نمونـــه اســـتان تهـــران 

جـــاری بـــه همـــت اتـــاق بازرگانـــی تهـــران در هتـــل ارم 
برگـــزار شـــد، از شـــرکت صانیـــر، عضـــو ســـندیکای 
ــه  ــوان صادرکننـــده نمونـ ــه عنـ ــران بـ ــرق ایـ صنعـــت بـ
تقدیـــر و پـــارس تابلـــو بـــه عنـــوان عضـــو دیگـــر ایـــن 
تقدیـــر  بـــه عنـــوان صادرکننـــده شایســـته  تشـــکل، 

ــد. ــی شـ معرفـ
مدیـــران  تادعلیـــان  آرس  و  صالحـــی  حمیدرضـــا 
ــن  ــو در ایـ ــارس تابلـ ــر و پـ ــای صانیـ ــرکت هـ ــل شـ عامـ
مراســـم تندیـــس و لـــوح تقدیـــر صادرکننـــدگان برتـــر و 

کردنـــد. یافـــت  شایســـته تقدیـــر را در
در ایـــن مراســـم اتـــاق بازرگانـــی تهـــران 15 صادرکننـــده 
نمونـــه اســـتان تهـــران و پنـــج شـــرکت شایســـته تقدیـــر 
در ســـال 97 را معرفـــی و بـــا حضـــور وزیـــر صمـــت، 
رئیـــس اتـــاق بازرگانـــی تهـــران، سرپرســـت ســـازمان 
توســـعه تجـــارت و رئیـــس ســـازمان صنعـــت، معـــدن 
ایـــن  از مدیـــران عامـــل  و تجـــارت اســـتان تهـــران، 

کـــرد. شـــرکت ها تقدیـــر 
کاشـــی، شیشـــه مظـــروف یـــزد، لولـــه  نیـــواد بـــرزن، ســـینا 
گســـتر خادمـــی، دمنـــده، صنایـــع ریخته گـــری پرلیـــت 
یـــزد، تجـــارت  آســـیا، مجتمـــع صنایـــع الســـتیک 
آرمـــان پـــگاه، تولیـــدی و صنعتـــی ممتـــاز ســـهند، شـــیر 
پاســـتوریزه پـــگاه تهـــران، فرآورده هـــای لبنـــی تیـــن، 
شیشه ســـازی مینـــا، نفـــت بهـــران و نیـــز نانـــو فنـــاوران 
برتـــر  صادرکننـــده   15 فهرســـت  در  الونـــد  دارویـــی 

اســـتان تهـــران قـــرار دارنـــد. 
کنـــار پـــارس تابلـــو، شـــرکت هـــای دشـــت  بـــه عـــاوه در 
کشـــو و  گـــروه صنعتـــی پا یـــا، آرتاویـــل تایـــر،  بهشـــت آر
کـــه شایســـته  آذر پاســـیلو نیـــز صادرکنندگانـــی بودنـــد 

ـــر شـــناخته شـــدند.  تقدی

نخستین خط تولید کنتورهای هوشمند 
بازار برق در کشور افتتاح شد

طـــی مراســـمی بـــا حضـــور معـــاون وزیـــر نیـــرو در امـــور 
کنتورهـــای ســـه فـــاز اتصـــال  بـــرق و انـــرژی خـــط تولیـــد 
کاس دو دهـــم S مـــورد نیـــاز بـــازار   )CKPT( اولیـــه
کشـــور بـــا بهره گیـــری از دانـــش فنـــی ایرانـــی در  بـــرق 

شـــرکت الکترونیـــك افـــزار آزمـــا افتتـــاح شـــد.
کـــه بـــا حضـــور همایـــون حائـــری و  در ایـــن مراســـم 
ــزاد مدیرعامـــل شـــرکت مدیریـــت شـــبکه  داوود فرخـ
بـــرق ایـــران برگـــزار شـــد، ضمـــن بازدیـــد از مراحـــل 
فـــاز  فـــاز و ســـه  تـــك  کنتورهـــای  تولیـــد  و  طراحـــی 
کنتورهـــای اولیـــه بـــازار بـــرق  هوشـــمند، خـــط تولیـــد 
کاس دقـــت بـــاال و خـــاص پســـت های  )AMI( بـــا 
فشـــار قـــوی در شـــرکت الکترونیـــك افـــزار آزمـــا افتتـــاح 

ــید. ــرداری رسـ ــره بـ ــه بهـ و بـ
در ایـــن مراســـم همایـــون حائـــری قابلیت هـــای ایـــن 
شـــرکت بـــرای ورود بـــه عرصـــه طراحـــی و ســـاخت 
کـــه از تجهیـــزات فـــوق حســـاس  رله هـــای حفاظتـــی را 

اخبار 
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ــات و  ــه امکانـ ــه بـ ــا توجـ ــی رود، بـ ــمار مـ ــه شـ ــبکه بـ شـ
قابلیت هـــای ســـخت افـــزاری و نـــرم افـــزاری شـــرکت 

الکترونیـــك افـــزار آزمـــا خاطرنشـــان ســـاخت.

توســـط مرکـــز  بودجـــه ای ســـندیکا  گـــزارش  انتشـــار 
اســـامی شـــورای  مجلـــس  هـــای  پژوهـــش 

بودجه صنعت برق زیر ذره بین سندیکا

مرکـــز پژوهـــش هـــای مجلـــس شـــورای اســـامی بـــه 
مســـائل  »بررســـی  عنـــوان  تحـــت  گزارشـــی  تازگـــی 
و  بـــرق  صنعـــت  مالـــی  مشـــکات  و  کلیـــدی 
کـــه  اســـت  کـــرده  نیـــاز« منتشـــر  مـــورد  اصاحـــات 
کار معاونـــت پژوهشـــی ســـندیکای صنعـــت  حاصـــل 

بـــرق ایـــران اســـت. 
کلیـــدی و مشـــکات  گـــزارش بـــه بررســـی مســـائل  ایـــن 
ـــی  ـــاز آن م ـــورد نی ـــات م ـــرق و اصاح ـــت ب ـــی صنع مال
ــه دو  ــرق بـ ــوزه صنعـــت بـ ــه حـ ــیم بودجـ ــردازد. تقسـ پـ
تابعـــه  شـــرکت های  و  نیـــرو  وزارت  اصلـــی  شـــاخه 
ایـــن وزارتخانـــه  بـــه عنـــوان منابـــع اصلـــی درآمـــد و 
هزینـــه هـــای اساســـی ایـــن صنعـــت، میـــزان درآمـــد و 
هزینـــه صنعـــت بـــرق و همچنیـــن منابـــع و مصـــارف 
ــرق  ــرکت های بخـــش بـ ــرو و شـ ــرمایه ای وزارت نیـ سـ
بـــه عنـــوان هســـته اصلـــی بودجـــه صنعـــت بـــرق بـــه 
گرفتـــه و تصویـــر روشـــنی  تفصیـــل مـــورد بررســـی قـــرار 
از وضعیـــت مالـــی و اقتصـــادی ایـــن صنعـــت ارائـــه 

داده اســـت.
اصلـــی  ردیـــف  ســـه  گـــزارش،  ایـــن  اســـاس  بـــر 
درآمدهـــای صنعـــت بـــرق شـــامل درآمـــد دریافتـــی 
درآمـــد  مشـــترکان،  بـــه  بـــرق  فـــروش  از  حاصـــل 
ــی  ــای عملیاتـ ــایر درآمدهـ ــادرات و سـ ــل از صـ حاصـ
و غیرعملیاتـــی، بخـــش درآمدهـــای صنعـــت بـــرق را 
کـــه براســـاس الگـــو تحقـــق پذیـــری  تشـــکیل می دهنـــد 
گذشـــته، اصلی تریـــن و قطعی تریـــن منبـــع  ســـالهای 
ــه  ــود. البتـ ــد بـ ــی خواهنـ ــال آتـ ــد صنعـــت در سـ درآمـ
گـــزارش آمـــده اســـت در  کـــه در ایـــن  بـــر اســـاس آنچـــه 
زمینـــه تحقـــق درآمـــدی بودجـــه ســـاالنه صنعـــت بـــرق 
همـــواره ابهاماتـــی بـــوده اســـت، بـــرای مثـــال در مـــورد 

بنـــد ســـایر درآمدهـــای عملیاتـــی و غیرعملیاتـــی، 
افزایـــش 100 درصـــدی ایـــن عـــدد در بودجـــه ســـال 
1397 نســـبت بـــه ســـال 1396 نشـــان از ابهامـــات 
ایـــن منبـــع دارد. همچنیـــن متوســـط نـــرخ فـــروش بـــه 
گرفتـــه شـــده  یـــال در نظـــر  مشـــترکان نیـــز عـــدد 767 ر
گـــر رونـــد افزایـــش ســـال های  کـــه ا اســـت، درصورتـــی 
قبـــل را مدنظـــر قـــرار دهیـــم، متوســـط نـــرخ قابـــل تحقـــق  
یـــال خواهـــد بـــود. شـــکاف بیـــن ایـــن دو عـــدد  710 ر

ــود. ــد بـ ــرق خواهـ ــه صنعـــت بـ ــری بودجـ کسـ ــأ  منشـ
در بخـــش دیگـــری از تحلیـــل ســـندیکای صنعـــت 
بـــرق ایـــران بـــه مهمتریـــن چالـــش هـــای صنعـــت بـــرق 
ایـــران پرداختـــه شـــده اســـت. نظـــام قیمتگـــذاری 
و  درآمدهـــا  تعـــادل  )عـــدم  غیرشـــفاف  و  کارآمـــد  نا
غیربهینـــه  مصـــرف  و  بدهـــی  انباشـــت  هزینه هـــا، 
کاهـــش ســـرمایه گذاری بـــرای توســـعه ظرفیـــت  بـــرق(، 
ــاز  ــورد نیـ ــرق مـ ــن بـ ــدم تأمیـ ــرق )عـ ــبکه بـ ــد و شـ تولیـ
بـــروز خاموشـــی(، فرســـودگی تجهیـــزات تولیـــد و  و 
یـــع بـــرق )کاهـــش ضریـــب آمادگـــی شـــبکه  انتقـــال و توز
و اتـــاف بـــاالی بـــرق(، عـــدم پرداخـــت مطالبـــات 
و جرائـــم دیرکـــرد بخـــش خصوصـــی )کاهـــش تـــوان 
مالـــی و اجرایـــی شـــرکت های تولیـــدی و پیمانـــکاری 
و تعطیلـــی واحدهـــا(  و همچنیـــن توقـــف پروژه هـــا 
نهاده هـــا  قیمـــت  افزایـــش  جبـــران  عـــدم  به دلیـــل 
مهمتریـــن  جملـــه  از  فلـــزات(  و  ارز  نـــرخ  )افزایـــش 
گـــزارش بـــه آن  کـــه در ایـــن  چالـــش هایـــی هســـتند 

ــده اســـت.  ــاره شـ اشـ
البتـــه بـــه ایـــن فهرســـت بایـــد چالـــش تأمیـــن مـــواد 
خـــام و فلـــزات مـــورد نیـــاز تولیدکننـــدگان و آثـــار منفـــی 
مالـــی و فنـــی تحریم هـــا در صنعـــت را نیـــز افـــزود. 
گـــزارش مذکـــور هفـــت راهبـــرد اساســـی  ســـندیکا در 
بـــرای عبـــور از ایـــن چالـــش هـــا را پیشـــنهاد داده و 
کـــردن هـــر یـــک از ایـــن راهبردهـــا  روش هـــای عملیاتـــی 
کـــرده  کوتـــاه و بلندمـــدت عنـــوان  را طـــی اقداماتـــی 
اســـت. اصـــاح نظـــام قیمت گـــذاری بـــرق، افزایـــش 
صنعـــت  توســـعه ای  پروژه هـــای  در  ســـرمایه گذاری 
بـــرق، بهینه ســـازی و کاهـــش تلفـــات در زنجیـــره تولید 
ـــرکت های  ـــات ش ـــت مطالب ـــرق و پرداخ ـــرف ب ـــا مص ت
تولیـــد بـــرق و زنجیـــره تأمیـــن اصلـــی تریـــن راهبردهـــای 
کـــه  گزارشـــی اســـت  پیشـــنهادی ایـــن ســـندیکا در 

کـــرده اســـت.  مرکـــز پژوهـــش هـــا منتشـــر 
ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران انجـــام اقدامـــات الزم 
ـــرای جبـــران افزایـــش قیمـــت نهاده هـــا در قراردادهـــا،  ب
مدیریـــت عرضـــه و تقاضـــای فلـــزات و مـــواد خـــام در 
بـــازار و رفـــع موانـــع قانونـــی و مبـــادالت پولـــی بـــرای 
کنونـــی  کاال را نیـــز بـــرای عبـــور از بحـــران  صـــادرات 

ضـــروری و غیـــر قابـــل اجتنـــاب مـــی دانـــد. 
گفتنـــی اســـت ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران پیـــش 
از تقدیـــم الیحـــه بودجـــه ســـال 98 بـــه مجلـــس شـــورای 
اســـامی، نظـــرات خـــود را در خصـــوص بودجـــه ســـال 
آتـــی صنعـــت بـــرق در قالـــب 5 پیشـــنهاد بـــه دولـــت 
کـــه از بیـــن آنهـــا، چهـــار پیشـــنهاد در الیحـــه  ـــه داد  ارائ
گنجانـــده شـــد. البتـــه ایـــن  تقدیمـــی بـــه مجلـــس 

صنعـــت  بودجـــه  محدودیـــت  رفـــع  بـــرای  تشـــکل 
ــه  ــز بـ ــر را نیـ ــنهاد دیگـ ــه پیشـ ــده سـ ــال آینـ ــرق در سـ بـ
کمیســـیون تلفیـــق مجلـــس شـــورای اســـامی ارائـــه 

داده اســـت. 

با پیگیری های سندیکا انجام شد؛ 
پرداخت بخش دیگری از مطالبات 

شرکت های عضو سندیکا 

بـــا پیگیری هـــای مســـتمر ســـندیکای صنعـــت بـــرق 
صـــورت  توافقـــات  و  کـــرات  مذا براســـاس  و  ایـــران 
گرفتـــه بـــا شـــرکت توانیـــر، بخـــش دیگـــری از مطالبـــات 
تشـــکل  ایـــن  عضـــو  شـــرکت های  شـــده  تاییـــد 

پرداخـــت شـــد. 
از  یکـــی  مطالبـــات  اخیـــر  ســـال  چنـــد  طـــول  در 
عضـــو  شـــرکت های  چالش هـــای  جدی تریـــن 
ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران بـــوده اســـت. بـــه 
همیـــن دلیـــل پیگیـــری مطالبـــات اعضـــا بـــه عنـــوان 
یکـــی از اهـــداف اصلـــی هیـــات مدیـــره دوره هفتـــم و 

گرفتـــه اســـت.  دبیرخانـــه ســـندیکا مدنظـــر قـــرار 
و  مســـتمر  ســـندیکا  نماینـــدگان  راســـتا  همیـــن  در 
گســـترده بـــا وزارت نیـــرو  کـــرات  جـــدی انجـــام مذا
کار قـــرار دادنـــد و بـــا  و شـــرکت توانیـــر را در دســـتور 
تدریجـــی  پرداخـــت  صـــورت  هماهنگی هـــای 
مطالبـــات شـــرکت های عضـــو ســـندیکا در حـــال 

اســـت. انجـــام 
در  تســـریع  منظـــور  بـــه  بـــرق  صنعـــت  ســـندیکای 
ــو، اســـتعام  پرداخـــت مطالبـــات شـــرکت های عضـ
گـــزارش  کارفرمایـــان و  از شـــرکت ها، اخـــذ تاییدیـــه از 
آن بـــه شـــرکت توانیـــر را بصـــورت مســـتمر دنبـــال نمایـــد 
و بـــا پیگیری هـــای انجـــام شـــده امـــروز بخـــش دیگـــری 
از مطالبـــات تاییـــد شـــده اعضـــا پرداخـــت شـــده 
ـــش  ـــک بخ ـــده ای نزدی ـــه در آین ک ـــت  ـــد اس ـــت. امی اس
شـــرکت های  بـــه  نیـــرو  وزارت  بدهی هـــای  اعظـــم 

عضـــو ســـندیکا پرداخـــت شـــود.

نسخه ضد تحریمی صنعت برق

بـــا  تحریم هـــا  دوران  در  بـــرق  صنعـــت 
شـــد؟  خواهـــد  روبـــه رو  چالش هایـــی  چـــه 
کـــه چهـــار  از آن اســـت  کـــی  آسیب شناســـی ها حا
تجـــاری  مبـــادالت  در  »محدودیـــت  مخاطـــره 
ــن  ــره تامیـ ــود در زنجیـ کمبـ ــال و  ــرزی«، »اختـ برون مـ
اجـــرای  هزینـــه  و  زمـــان  »افزایـــش  تجهیـــزات«، 
پروژه هـــا« و »ریســـک تامیـــن پایـــدار بـــرق« در شـــرایط 
ـــم در انتظـــار ایـــن صنعـــت اســـتراتژیک خواهـــد  تحری
کـــردن ایـــن مخاطـــرات چـــه  بـــود. امـــا بـــرای بی اثـــر 
کـــرد؟ »معاونـــت پژوهشـــی ســـندیکای صنعـــت  بایـــد 
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ســـه  خـــود  مطالعـــات  تازه تریـــن  در  ایـــران«  بـــرق 
تامیـــن  »زنجیـــره  برون مـــرزی«،  »تجـــارت  راهـــکار 
بـــرای  را  تقاضـــا«  »مدیریـــت  و  پروژه هـــا«  اجـــرای  و 
مقابلـــه بـــا چالش هـــا و مخاطـــرات تحریـــم صنعـــت 

اســـت. داده  پیشـــنهاد  بـــرق 
اعمـــال تحریم هـــای یکجانبـــه آمریـــکا علیـــه ایـــران 
کـــه آثـــار آنهـــا  وارد دومیـــن مـــاه شـــد؛ تحریم هایـــی 
ــات  ــارت و ضایعـ ــه خسـ ــوده و دامنـ ــرل نبـ کنتـ ــل  قابـ
گروه هـــای  و  اقتصـــادی  بخش هـــای  کلیـــه  آن 
یکـــی  میـــان  ایـــن  در  برمی گیـــرد.  در  را  اجتماعـــی 
کـــه بـــه اعتقـــاد  از بخش هـــا و صنایـــع مهـــم ایـــران 
آثـــار تحریم هـــا در امـــان  تحلیلگـــران اقتصـــادی از 
نخواهـــد بـــود، صنعـــت بـــرق اســـت. صنعـــت بـــرق 
کشـــور  حســـاس  و  زیرســـاختی  صنایـــع  از  یکـــی 
کـــه انـــرژی مـــورد نیـــاز تمامـــی بخش هـــای  اســـت 
ـــاورزی  کش ـــان،  ـــت و درم ـــی، بهداش ـــی، صنعت خانگ
و حمل ونقـــل را تامیـــن می کنـــد. از ایـــن رو می تـــوان 
گفـــت آینده نگـــری در صنعـــت بـــرق بســـیار حیاتـــی 
و ضـــروری اســـت و ذی نفعـــان ایـــن حـــوزه اعـــم از 
سیاســـت گذار  کـــه  دولتـــی  دســـتگاه های  مدیـــران 
و  شـــرکت ها  و  هســـتند  بـــرق  تامیـــن  متولـــی  و 
کـــه متصـــدی اجـــرای  بنگاه هـــای بخش خصوصـــی 
ــمار  ــرق به شـ ــت بـ ــعه صنعـ ــن و توسـ ــای تامیـ پروژه هـ
ـــد در چارچـــوب یـــک آینده نگـــری  ـــد، نیـــاز دارن می رون
کارشناســـی بـــه تعریـــف مســـائل امـــروز خـــود  علمـــی و 
بپردازنـــد و تصمیمـــات امـــروز را براســـاس برآوردهایـــی 
کننـــد.  اتخـــاذ  دارنـــد  ایـــن صنعـــت  آینـــده  از  کـــه 
در همیـــن راســـتا »معاونـــت پژوهشـــی ســـندیکای 
گزارشـــی بـــه بررســـی آثـــار  صنعـــت بـــرق ایـــران« در 
ــاختی  ــر ایـــن صنعـــت زیرسـ ــا بـ ــد تحریم هـ دور جدیـ
ـــرق  ـــا چشـــم انداز توســـعه صنعـــت ب پرداختـــه اســـت ت
را مـــورد واکاوی قـــرار دهـــد. براســـاس داده هـــای ایـــن 
ــت  ــرای »محدودیـ ــار مجـ ــا از چهـ پژوهـــش، تحریم هـ
و  »اختـــال  برون مـــرزی«،  تجـــاری  مبـــادالت  در 
کمبـــود در زنجیـــره تامیـــن تجهیـــزات«، »افزایـــش زمـــان 
ــدار  ــا« و »ریســـک تامیـــن پایـ ــرای پروژه هـ ــه اجـ و هزینـ
بـــرق« تاثیـــرات ســـوء خـــود را بـــر صنعـــت بـــرق بـــر جـــای 

گذاشـــت. خواهـــد 
خطرات تحریم

گفتـــه شـــد در شـــرایط تحریـــم، چهـــار  کـــه  همان طـــور 
چالـــش و مخاطـــره صنعـــت بـــرق را بـــا فشـــار مضاعف 
ـــه؟ واکاوی هـــا نشـــان  کـــرد، امـــا چگون ـــه رو خواهـــد  روب
گرفتـــن تحریـــم، انجـــام مبـــادالت  می دهـــد بـــا شـــدت 
تجـــاری بـــرای واردات تجهیـــزات و اکتســـاب فنـــاوری 
و صـــادرات تجهیـــزات و خدمـــات و انـــرژی بـــرق بـــا 
یـــادی مواجـــه می شـــود. از ســـوی دیگـــر  محدودیـــت ز
ــزات و جـــذب  ــاد محدودیـــت واردات تجهیـ ــا ایجـ بـ
فناوری هـــای مـــورد نیـــاز، زنجیـــره تامیـــن تجهیـــزات 
ـــار  ـــزات دچ ـــال و تجهی ـــد، انتق ـــبکه تولی ـــاز ش ـــورد نی م
دلیـــل  بـــه  اقـــام  از  برخـــی  در  و  می شـــود  اختـــال 
کمبـــود تجهیـــز و افزایـــش  نبـــود ســـاخت داخـــل بـــا 
و  زمـــان  افزایـــش  می شـــود.  مواجـــه  تامیـــن  هزینـــه 
ـــه  ـــه ب ک ـــوگاه بعـــدی اســـت  گل هزینـــه اجـــرای پروژه هـــا 

ــا  ــه شـــده در دوران تحریم هـ گفتـ ــره  ــال دو مخاطـ دنبـ
کمبـــود  از راه می رســـد. در ایـــن چالـــش بـــه دلیـــل 
زنجیـــره  در  اختـــال  و  بـــرق  صنعـــت  نقدینگـــی 
و  ســـاخت  پروژه هـــای  اجـــرای  تجهیـــزات،  تامیـــن 
نگهـــداری شـــبکه خطـــوط، پســـت ها و نیروگاه هـــا 
ـــری مواجـــه خواهـــد  ـــا هزینـــه بســـیار باالت ـــر و ب طوالنی ت
شـــد. در ایـــن میـــان پیش بینی هـــا نشـــان می دهـــد 
بـــا توجـــه بـــه اختـــال زنجیـــره تامیـــن تجهیـــزات و 
طوالنـــی شـــدن پروژه هـــا، ســـطح پایـــداری شـــبکه 
خواهـــد  مواجـــه  مشـــکل  بـــا   1398 ســـال  در  بـــرق 
شـــد و ریســـک خاموشـــی و بـــروز حـــوادث افزایـــش 
می یابـــد. امـــا مجراهـــای آســـیب زا بـــه صنعـــت بـــرق 
در تحریم هـــا بـــا چـــه شـــگردهایی ورود می کننـــد؟ 
کـــه »محدودیـــت در مبـــادالت  در چالـــش نخســـت 
طریـــق  از  صدمـــات  اســـت،  برون مـــرزی«  تجـــاری 
»محدودیـــت خدمـــات بانکـــی برون مـــرزی«، »عـــدم 
کاال و تجهیـــزات بـــه شـــرکت های ایرانـــی«،  فـــروش 
»محدودیـــت نقـــل و انتقـــاالت مالـــی« و »عـــدم خریـــد 
کاال و خدمـــات شـــرکت های ایرانـــی« وارد می شـــود. 
کـــه خدمـــات  ســـازوکار هـــم این گونـــه خواهـــد بـــود 
بســـیاری  در  و  شـــده  محـــدود  برون مـــرزی  بانکـــی 
افزایـــش  برون مـــرزی  تجـــارت  هزینه هـــای  مـــوارد  از 
یـــادی از شـــرکت های اروپایـــی و  می یابـــد؛ تعـــداد ز
خارجـــی از فـــروش محصـــوالت و تجهیـــزات خـــود 
بـــه دلیـــل ضعـــف  ایـــران اجتنـــاب می کننـــد؛  بـــه 
خدمـــات بانکـــی امـــکان جابه جایـــی پـــول بـــه خـــارج 
و از خـــارج بـــه داخـــل مشـــکل شـــده و در بســـیاری 
مـــوارد عمـــا امـــکان تجـــارت وجـــود نـــدارد و باالخـــره 
امـــکان صـــادرات تجهیـــزات و خدمـــات صنعـــت 

بـــرق بـــه بازارهـــای هـــدف دشـــوار می شـــود.
امـــا چالش هـــای زنجیـــره تامیـــن و اجـــرای پروژه هـــا 
چگونـــه بـــه بدنـــه صنعـــت بـــرق آســـیب می زنـــد؟ 
از  چالـــش  ایـــن  گرفتـــه  صـــورت  مطالعـــات  طبـــق 
کمبـــود در زنجیـــره تامیـــن  دو مجـــرای »اختـــال و 
اجـــرای  هزینـــه  و  زمـــان  »افزایـــش  و  تجهیـــزات« 
پروژه هـــا« زیان هایـــی را تحمیـــل می کنـــد. مجـــرای 
وارداتـــی«،  تجهیـــزات  و  کاال  »کمبـــود  نخســـت 
تجهیـــزات  تامیـــن  ریســـک  و  هزینـــه  »افزایـــش 
وارداتـــی«، »افزایـــش هزینه هـــای تولیـــد و قیمـــت تمـــام 
نقدینگـــی  »کمبـــود  داخلـــی«،  محصـــوالت  شـــده 
کیفیـــت  ــی«، »کاهـــش  ــزات داخلـ ــازندگان تجهیـ سـ
بـــه دانـــش  ســـاخت داخلـــی« و »عـــدم دسترســـی 
فنـــی« را بـــه دنبـــال خواهـــد داشـــت و مجـــرای دوم 
ســـاخت  پروژه هـــای  انجـــام  هزینه هـــای  »افزایـــش 
انجـــام  زمـــان  شـــدن  »طوالنی تـــر  نگهـــداری«،  و 
پروژه هـــا«، »کمبـــود نقدینگـــی بـــرای پیمانـــکاران« و 
»افزایـــش ریســـک های اجـــرای قراردادهـــا« را در پـــی 

داشـــت. خواهـــد 
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امـــا میـــزان تاثیـــر تحریم هـــا طـــی پنـــج ســـال آینـــده بـــر 
کـــدام بخش هـــا  صنعـــت بـــرق از دیـــد فعـــاالن آن بـــر 
ــاالن  ــد فعـ ــت؟ از دیـ ــد داشـ ــتری خواهـ ــیطره بیشـ سـ
ایـــن صنعـــت، تحریم هـــا در پنـــج ســـال آتـــی بیشـــترین 

قیمـــت  »افزایـــش  بخش هـــای  بـــر  را  خـــود  تاثیـــر 
و  ماشـــین آالت  »فرســـودگی  تولیـــدی«،  کاالهـــای 
کشـــور«، »کمبـــود بـــرق و افزایـــش  تاسیســـات برقـــی 
ــزات ســـاخت  کیفیـــت تجهیـ خاموشـــی«، »کاهـــش 
کارخانـــه« و »از دســـت رفتـــن  داخلـــی«، »تعطیلـــی 
بازارهـــای صادراتـــی« خواهنـــد داشـــت. در ایـــن میـــان 
»افزایـــش تـــوان تولیدکننـــدگان داخلـــی بـــرای ســـاخت 
تجهیـــزات وارداتـــی« بـــه نســـبت ســـایر بخش هـــا تاثیـــر 
کمتـــری خواهـــد دیـــد. در ایـــن گـــزارش همچنیـــن ابعاد 
تاثیـــر راهکارهـــای مقابلـــه بـــا تحریـــم از ســـوی دولـــت و 
ـــه  گرفت ـــرار  ـــی ق ـــورد بررس ـــرق م ـــت ب ـــرکت های صنع ش
اســـت. بـــر ایـــن اســـاس »تعلیـــق جرایـــم دیرکـــرد تامیـــن 
اجتماعـــی در زمـــان تحریـــم«، »تعلیـــق جرایـــم دیرکـــرد 
ــر  ــه ای موثـ ــان تحریـــم«، »پوشـــش بیمـ مالیـــات در زمـ
کشـــور«، »تامیـــن  بـــرای نقـــل و انتقـــال پـــول بـــه خـــارج از 
بخشـــی از اعتبـــار اســـنادی توســـط دولـــت« و »تعییـــن 
بـــرای  ســـخت  بســـیار  مجازات هـــای  و  مقـــررات 
سوءاســـتفاده کنندگان در شـــرایط حاضـــر و تامیـــن 
نیـــاز قانونـــی بـــرای اعمـــال مجازات هـــا« در بی اثـــر 
کـــردن تحریم هـــا »بســـیار موثـــر« خواهـــد بـــود و »حـــذف 
بـــرای  ترابـــری  و  راه  عـــوارض  درصـــد   10 پرداخـــت 
نـــاوگان خارجـــی«، »همـــکاری مشـــترک شـــرکت ها 
بـــرای شـــناخت راه هـــای نقـــل و انتقـــال ارزی«، »تقبـــل 
بخشـــی از هزینه هـــای حمـــل خارجـــی« و »همـــکاری 
مشـــترک شـــرکت ها بـــرای تاســـیس دفاتـــر مشـــترک 
خواهـــد  همـــراه  بـــه  »موثـــری«  تاثیـــرات  خارجـــی« 

داشـــت.
سه گانه های مقابله با تحریم

مقابلـــه  بـــرای  کـــه  اســـت  آن  از  کـــی  حا بررســـی ها 
صنعـــت  تحریـــم  مخاطـــرات  و  چالش هـــا  بـــا 
متولیـــان  کار  دســـتور  در  بایـــد  راهـــکار  ســـه  بـــرق، 
تـــا  گیـــرد  قـــرار  صنعـــت  ایـــن  سیاســـت گذاران  و 
بتـــوان دســـت اندازهای حاصـــل از تحریم هـــا را دور 
و  تقاضـــا«  »مدیریـــت  برون مـــرزی«،  »تجـــارت  زد. 
ـــکار  ـــه راه ـــن س ـــا« ای ـــرای پروژه ه ـــن و اج ـــره تامی »زنجی
عملیاتـــی  بایـــد  ســـازوکاری  چـــه  بـــا  امـــا  هســـتند 
از  »اســـتفاده  برون مـــرزی،  تجـــارت  در  شـــوند؟ 
دور  بـــرای  اروپایـــی   SME شـــرکت های  ظرفیـــت 
زدن تحریم هـــا« و »اســـتفاده از ظرفیـــت معاهـــدات 
کشـــورهای منطقـــه، روســـیه و چیـــن بـــرای  تجـــاری 
گیـــرد.  مبـــادالت پولـــی و مالـــی« بایـــد مـــورد توجـــه قـــرار 
ـــد  ـــا بای ـــرای پروژه ه ـــن و اج ـــره تامی ـــن در زنجی همچنی
»شناســـایی نقـــاط حســـاس و آســـیب پذیر زنجیـــره 
تامیـــن و اجـــرای عملیـــات ویـــژه بـــرای مقابلـــه بـــا 
مقـــررات  و  قوانیـــن  »اصـــاح  آســـیب پذیر«،  نقـــاط 
قراردادهـــای بیـــن دولـــت و بخش خصوصـــی بـــرای 
پوشـــش ریســـک قراردادهـــا )اصـــاح مفـــاد تعدیـــل، 
ــژه تحریـــم(«، »تامیـــن  ــرایط ویـ ــا شـ ــه و فســـخ بـ خاتمـ
مالـــی زنجیـــره تامیـــن و لجســـتیک صنعـــت بـــرق 
ارزی«  ذخایـــر  محـــل  از  اولویـــت دار  طرح هـــای  در 
و »جـــذب نقدینگـــی خـــرد و هدایـــت بـــه ســـمت 
پروژه هـــا بـــا توســـعه ابزارهـــای بـــازار ســـرمایه و تضمیـــن 
ــرد. در  گیـ ــرار  کار قـ ــتور  ــط دولـــت« در دسـ ــازده توسـ بـ
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کـــه مدیریـــت تقاضـــا اســـت، بایـــد  راهـــکار بعـــدی 
»اصـــاح نظـــام تعرفـــه بـــرای مدیریـــت مصـــرف بـــرق«، 
»اجـــرای پروژه هـــای بهینه ســـازی مصـــرف بـــرق در 
بخـــش خانگـــی و صنعتـــی« و »اســـتفاده از روش هـــا 
و مدل هـــای مدیریـــت تقاضـــا« مـــورد توجـــه متولیـــان 

ــرد. گیـ ــرار  ــرو قـ نیـ

تشریح بخشنامه جبرانی ارز و ارائه طرح 
استانداردسازی بیمه در اتاق بازرگانی 

تهران

جبـــران  نحـــوه  دســـتورالعمل  بررســـی  نشســـت 
قراردادهـــای  ارز در  افزایـــش قیمـــت  از  ناشـــی  آثـــار 
پیمانـــکاری هشـــتم دی مـــاه ســـال جـــاری بـــه دعـــوت 
نماینـــدگان  حضـــور  بـــا  و  تهـــران  بازرگانـــی  اتـــاق 
اتحادیه هـــا و انجمن هـــای مختلـــف و ســـندیکای 
ـــاق برگـــزار شـــد.  ـــرق ایـــران در محـــل ایـــن ات صنعـــت ب
بـــه همـــراه دبیـــر ســـندیکا  کـــه  مهنـــدس مســـائلی 
در ایـــن نشســـت حضـــور داشـــت، دربـــاره تشـــریح 
ـــه منظـــور  کـــرد: ایـــن جلســـه ب جزئیـــات جلســـه اظهـــار 
مختلـــف  صنـــوف  نماینـــدگان  نظـــرات  اســـتماع 
ــر 97 ترتیـــب  ــادره 18 مهـ ــنامه ارزی صـ ــاره بخشـ دربـ
کـــه شـــاید و بایـــد  داده شـــده بـــود امـــا متاســـفانه آنطـــور 
بخشـــنامه  دربـــاره  ســـنجیده ای  و  دقیـــق  مطالعـــه 
بـــود و اغلـــب نماینـــدگان صرفـــا  صـــورت نگرفتـــه 
کردنـــد و راه حـــل  کیفـــی و مشـــکات را مطـــرح  مســـائل 

و راهـــکاری بـــرای حـــل مشـــکات ارائـــه ندادنـــد!
کردنـــد تـــا  لـــذا در ادامـــه نماینـــدکان ســـندیکا تـــاش 
ابعـــاد و جنبه هـــای مختلـــف بخشـــنامه جبرانـــی 
گاهـــی بیشـــتر حاضـــران در جلســـه  ارزی را بمنظـــور آ
کـــرده و بهبودهـــای ایجـــاد شـــده در بخشـــنامه  تشـــریح  
کـــه  برشـــمردند  بخشـــنامه 1391  نســـبت  را   1397
جلســـه  حاضـــران  اســـتقبال  مـــورد  اقدامـــات  ایـــن 
ـــاق بازرگانـــی  کـــه نماینـــدگان ات ـــه ای  گرفـــت بگون قـــرار 
کردنـــد تـــا جلســـه 26 دی 1397 شـــورای  مصـــوب 
ـــران  ـــتان ته ـــی اس ـــش خصوص ـــت و بخ ـــوی دول گفتگ

ــود. ــوع اختصـــاص داده شـ ــن موضـ ــه ایـ بـ
مســـائلی بـــا بیـــان اینکـــه فقـــدان اعتمـــاد متقابـــل 
کـــه  بیـــن دولـــت و بخـــش خصوصـــی موجـــب شـــده 
نتوانیـــم بهـــره وری الزم را از یکدیگـــر ببریـــم، تصریـــح 
کـــرد  متاســـفانه بخـــش خصوصـــی بـــه جـــای اینکـــه 

کنـــد، بیشـــتر  چنـــد قدمـــی جلوتـــر از دولـــت حرکـــت 
امـــر  ایـــن  کـــه خـــود  بـــازی می کنـــد  را  پیـــرو  نقـــش 
دارای اشـــکال اســـت. مشـــکات ارز حـــدودا از یـــک 
کـــه برخـــی  ســـال قبـــل شـــروع شـــده اســـت در حالـــی 
شـــرکت ها و انجمن هـــا تـــازه امـــروز بـــه خـــود آمدنـــد 
کـــه ایـــن تاخیـــر بـــرای  و پیگیـــر مشـــکات هســـتند 

بخـــش خصوصـــی جـــای ســـوال دارد. 
وی بـــا اشـــاره بـــه شـــعری از ســـعدی مبنـــی بـــر اینکـــه 
از  نیســـت«،  ســـخندانی  بـــه  برآیـــد  کار  عمـــل  »بـــه 
ــفانه  گفـــت: متاسـ ــرد و  کـ ــاد  بخـــش خصوصـــی انتقـ
بخـــش خصوصـــی در بیشـــتر مـــوارد بـــه حـــرف زدن 
کـــرده و ارائـــه راهـــکار و پیگیـــری  عـــادت و بســـنده 
ــی  کـــرده اســـت. بخـــش خصوصـ مشـــکات را رهـــا 

کار اجرایـــی بکنـــد.  بایـــد وارد عمـــل شـــده و 
کیـــد بـــر همـــکاری ســـندیکای صنعـــت  مســـائلی بـــا تا
بـــرق ایـــران و شـــورای هماهنگـــی تشـــکل های صنفـــی 
در تهیـــه و بررســـی بخشـــنامه ارزی ادامـــه داد: نتیجـــه 
ایـــن همـــکاری دو جانبـــه ارائـــه بخشـــنامه بـــرای هـــم 
گـــر ســـایر صنـــوف نیـــز مشـــارکت  کـــه ا صنفی هـــا بـــود 
داشـــتند می توانســـتند از اثـــرات آن بهره منـــد شـــوند. 
بـــرق  صنعـــت  ســـندیکای  مدیـــره  هیـــات  عضـــو 
کـــرد: ســـندیکا همچنیـــن  ایـــران در پایـــان خاطرنشـــان 
بـــه منظـــور آزادســـازی منابـــع نامتناهـــی از پـــول بـــه 
دلیـــل معضـــات بیمـــه تامیـــن اجتماعـــی طرحـــی 
تحـــت عنـــوان استانداردســـازی بیمـــه متناســـب بـــا 
کـــه ایـــن طـــرح مـــورد  بخشـــنامه 9/14 در آمـــد دارد 
ـــه صـــورت مکتـــوب از  ـــرار شـــد ب گرفـــت و ق ـــرار  ـــوق ق وث
گـــر  کـــه ا ـــه شـــود  ـــه اتـــاق بازرگانـــی ارائ ســـوی ســـندیکا ب
کمـــک بزرگـــی بـــه اعضـــای ســـندیکا  بـــه نتیجـــه برســـد 

کـــرد. و ســـایر صنـــوف خواهـــد 
طـــی ایـــن جلســـه مهنـــدس برزیمهـــر دبیـــر ســـندیکای 
گزارشـــی از مکاتبـــات انجـــام  صنعـــت بـــرق ایـــران 
گرفتـــه بـــا اتـــاق دربـــاره نـــرخ ارز و بخشـــنامه جبرانـــی 
بهبـــود  در  اتـــاق  همـــکاری  خواســـتار  و  پرداخـــت 
شـــرایط بخشـــنامه و شـــاخص های اباغـــی ســـازمان 

برنامـــه شـــد.

گفتگـــو بـــا نایـــب رئیـــس ســـندیکای صنعـــت بـــرق  در 
مطـــرح شـــد؛ 

نقش پررنگ سندیکا در آینده 
همکاری های صنعت برق ایران و عراق 

ــره و رئیـــس  ــام باقـــری، نایـــب رئیـــس هیـــات مدیـ پیـ
صنعـــت  ســـندیکای  صـــادرات  توســـعه  کمیتـــه 
کـــه از طـــرف ســـندیکا و بـــه عنـــوان تنهـــا  بـــرق ایـــران 
نماینـــده بخـــش خصوصـــی در جریـــان ســـفر وزیـــر 
نیـــرو و هیـــات همـــراه بـــه عـــراق حضـــور داشـــت، در 
کـــه  گفـــت: در ایـــن ســـفر  تشـــریح جزئیـــات ایـــن ســـفر 
در ســـطح باالیـــی انجـــام شـــد، همایـــون حائـــری، 
ـــر  ـــرژی، حســـن دانایی ف ـــرق و ان معـــاون وزیـــر در امـــور ب
رئیـــس ســـتاد ویـــژه اقتصـــادی ایـــران، عـــراق و روســـیه ، 

ـــر، مهـــدی  ـــم مقـــام توانی علـــی اصغـــر اســـماعیل نیا قائ
مقـــررات  و  سیاســـت ها  مدیـــرکل  پـــور  کســـرایی 
ارزی بانـــک مرکـــزی، آیتـــی رئیـــس میـــز عـــراق وزارت 
خارجـــه، دو نماینـــده مجلـــس شـــورای اســـامی، وزیـــر 

ــد.  کردنـ ــرو را همراهـــی  نیـ
ــعه  ــور توسـ ــه منظـ ــه بـ کـ ــفر  ــن سـ ــه داد: در ایـ وی ادامـ
عـــراق  و  ایـــران  کشـــور  دو  بیـــن  همکاری  هـــا 
ماقات هـــای  و  دیدارهـــا  بـــود،  شـــده  برنامه ریـــزی 
مختلفـــی بـــا رئیـــس جمهـــور و نخســـت وزیـــر عـــراق، 
و همچنیـــن  کشـــور  ایـــن  نیـــروی  و  وزرای مســـکن 
کل بانـــک مرکـــزی عـــراق انجـــام و بـــر ضـــرورت   رئیـــس 
ــعه  ــراق در توسـ ــران و عـ ــور ایـ کشـ ــن دو  ــکاری بیـ همـ

شـــد.  کیـــد  تا بـــرق  همکاری هـــای 
ــا بیـــان اینکـــه هـــر چنـــد ایـــن ســـفر، ســـفری  باقـــری بـ
پیگیـــری  شـــده  انجـــام  کـــرات  مذا و  بـــود  دولتـــی 
کـــرد: در حاشـــیه  مطالبـــات وزارت نیـــرو بـــود، تصریـــح 
ـــش  ـــندیکا و بخ ـــده س ـــرای نماین ـــی ب ـــفر فرصت ـــن س ای
خصوصـــی بـــه منظـــور معرفـــی شـــرکت های عضـــو 
ســـندیکا و توانمندی هـــای آنهـــا، پیگیـــری و طـــرح 
ــوص  ــه خصـ ــو بـ ــرکت های عضـ ــر شـ ــکات اخیـ مشـ
گفتگوهـــای  در حـــوزه مطالبـــات فراهـــم شـــد و در 
حـــل  توانیـــر  و  نیـــرو  وزات  مســـئوالن  بـــا  مختلـــف 

مشـــکات شـــرکت های عضـــو پیگیـــری شـــد. 
کمیتـــه توســـعه صـــادرات ســـندیکا بـــا اشـــاره  رئیـــس 
بـــه امضـــای ســـند یادداشـــت تفاهـــم همکاری هـــای 
دو جانبـــه میـــان وزارتخانه هـــای نیـــرو و بـــرق ایـــران 
و  تهیـــه  در  قبـــل  ماه هـــا  از  ســـندیکا  کـــه  عـــراق  و 
کـــرد: نحـــوه  تدویـــن آن مشـــارکت داشـــت، اظهـــار 
و  فنـــی  خدمـــات  و  تجهیـــزات  و  بـــرق  صـــادرات 
بـــه عـــراق، شـــیوه  ایـــرن  بـــرق  مهندســـی صنعـــت 
خصوصـــی  بخـــش  نقـــش  و  مطالبـــات  پرداخـــت 
ــراق،  ــی عـ ــای برقـ ــاخت هـ ــازی زیرسـ ــران در بازسـ ایـ
اصلی تریـــن محورهـــای ایـــن تفاهـــم نامـــه محســـوب 

می شـــود. 
وی ادامـــه داد: قـــرار اســـت بـــر اســـاس تفاهم نامـــه 
کارگـــروه شـــامل رســـیدگی بـــه موضوعـــات  مذکـــور ســـه 
صـــادرات بـــرق، سنکرون ســـازی شـــبکه های بـــرق 
کشـــور و صـــادرات تجهیـــزات و خدمـــات فنـــی  دو 
کـــه ســـندیکای صنعـــت  و مهندســـی تشـــکیل شـــود 
کارگـــروه ســـوم اســـت و بایـــد  بـــرق ایـــران متولـــی اصلـــی 
کارگـــروه و پیشـــبرد اهـــداف  کـــردن ایـــن  بـــرای فعـــال 
تعریـــف شـــده برنامه ریزی هـــا و اقدامـــات الزم را بـــه 

ــل آورد.  عمـ
گفتـــه وزیـــر نیـــرو، بـــا ایـــن ســـفر  باقـــری افـــزود: بنـــا بـــه 
کـــه منجـــر بـــه امضـــای تفاهم نامـــه همـــکاری بیـــن دو 
ــوان  ــه عنـ ــال 2018 بـ ــامبر سـ ــد، روز 28 دسـ ــور شـ کشـ
ثبـــت  عـــراق  بـــرق  تاریخـــی در صنعـــت  روز  یـــک 
خواهـــد شـــد و براســـاس توافـــق مـــورد نظـــر تمامـــی 
توســـعه  بـــرای  ایرانـــی  شـــرکت های  ظرفیت هـــای 
ــی در  ــوان یـــک بخـــش زیربنایـ ــه عنـ ــرق بـ صنعـــت بـ
گرفتـــه خواهـــد  کار  کشـــور عـــراق بـــه  جهـــت توســـعه 
کـــه ســـندیکا نیـــز تمـــام تـــاش خـــود را بـــرای  شـــد 
مشـــارکت دادن شـــرکت های عضـــو خـــود در بـــازار 
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گرفـــت.  کار خواهـــد  عـــراق بـــه 
نایـــب رئیـــس ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران عنـــوان 
کـــرد: طبـــق ایـــن ســـند طرفیـــن در خصـــوص توســـعه 
کشـــور  ـــرق  ـــع و تولیـــد ب ی و تکمیـــل شـــبکه انتقـــال، توز
عـــراق بـــا اســـتفاده از شـــرکت های توانمنـــد ایرانـــی 
کردنـــد. طرفیـــن همچنیـــن توافـــق خـــود را بـــرای  توافـــق 
ســـرمایه گذاری مشـــترک، تبـــادل دانـــش فنـــی و تولیـــد 
بـــرق مـــورد نیـــاز  محصـــوالت و تجهیـــزات شـــبکه 
طـــرف عراقـــی بـــا اســـتفاده از شـــرکت های توانمنـــد 

کردنـــد.  ایرانـــی اعـــام 
یـــت  مامور اینکـــه  بـــر  کیـــد  تا بـــا  پایـــان  در  باقـــری 
ســـندیکا در عملیاتـــی ســـاختن اهـــداف تفاهم نامـــه 
ایـــران و عـــراق رســـما آغـــاز شـــده  بیـــن  همـــکاری 
ــام شـــده  ــه توافقـــات انجـ ــه بـ ــا توجـ گفـــت: بـ اســـت، 
ـــا معـــاون وزیـــر  گذشـــته جلســـه ای ب بیـــن طرفیـــن، روز 
نیـــرو در امـــور بـــرق و انـــرژی برگـــزار و مقـــرر شـــد ســـندیکا 
چارچـــوب اولیـــه پیشـــنهادی خـــود را بـــرای اجرایـــی 
کـــردن اهـــداف توافـــق، طـــی دو روز آینـــده در اختیـــار 

وزارت نیـــرو قـــرار دهـــد. 

عزم کمیسیون صنایع مجلس برای حل 
کارهای صنعت برق مشکالت کسب و 

 

کمیســـیون  جلســـه مشـــترک ســـندیکا بـــا ســـخنگوی 
صنایـــع و معـــادن مجلـــس، مدیـــرکل صنایـــع بـــرق و 
الکترونیـــک وزارت صمـــت و عضـــو هیأت مدیـــره 
ــه  ــاخت و تهیـ ــی مدیریـــت سـ ــرکت مادرتخصصـ شـ

ــد.  ــزار شـ ــرو برگـ ــرق وزارت نیـ کاالی آب و بـ
در ابتـــدای جلســـه علـــی بخشـــی رئیـــس هیات مدیـــره 
بی ثبـــات  وضعیـــت  بـــه  اشـــاره  ضمـــن  ســـندیکا 
کشـــور و خطـــر تعطیـــل شـــدن واحدهـــای  اقتصـــاد 
بـــرق  صنعـــت  اقتصـــادی  بنگاههـــای  و  تولیـــدی 
آنهـــا،  روی  پیـــش  متعـــدد  چالش هـــای  دلیـــل  بـــه 
حـــل  بـــرای  شـــده  انجـــام  اقدامـــات  از  گزارشـــی 
شـــرکت های  و  بـــرق  صنعـــت  فعـــاالن  مشـــکات 

کـــرد.  عضـــو ارائـــه 
ســـندیکا  پژوهشـــی  معاونـــت  گـــزارش  ادامـــه  در 
بـــرق  صنعـــت  روی  پیـــش  ابرچالش هـــای  دربـــاره 

از  گزارشـــی  همچنیـــن  و  آن  بـــر  تحریم هـــا  اثـــر  و 
پیشـــنهادات راهبـــردی ســـندیکا بـــرای مقابلـــه بـــا 
ـــه  ـــرق و توســـعه صـــادرات ارائ چالش هـــای صنعـــت ب
شـــد. بســـته پیشـــنهادی اتـــاق بازرگانـــی در راســـتای 
کمـــک  کـــه بـــا  رقابت پذیـــری صنایـــع پایین دســـتی 
ســـندیکا و تشـــکل های مرتبـــط تهیـــه شـــده اســـت نیـــز 
گرفـــت و ســـندیکا  در ایـــن جلســـه مـــورد بررســـی قـــرار 
اســـامی  شـــورای  مجلـــس  صنایـــع  کمیســـیون  از 

کـــرد از ایـــن بســـته حمایـــت شـــود.  درخواســـت 
از  حمایـــت  کمیتـــه  رئیـــس  بردبـــار،  جمشـــید 
ــه مشـــکات نقدینگـــی  ــندیکا بـ ســـاخت داخـــل سـ
ــات از  ــی از مطالبـ ــندیکا ناشـ ــو سـ ــرکت های عضـ شـ
شـــرکت های تابعـــه وزارت نیـــرو و افزایـــش جهـــش وار 
درصورتی کـــه  کـــرد:  تصریـــح  و  اشـــاره  ارز  نـــرخ 
و  پیمانـــکاران  ســـازندگان،  نقدینگـــی  مشـــکات 
مشـــاروان صنعـــت بـــرق حـــل نشـــود بـــه زودی شـــاهد 
از بیـــن رفتـــن ســـرمایه گذاری ها و اشـــتغال ایجـــاده 

بـــود.  خواهیـــم  بخش خصوصـــی  توســـط  شـــده 
ــد  کیـ ــا تا ــز بـ ــندیکا نیـ ــری، نایـــب رئیـــس سـ ــام باقـ پیـ
بـــر اینکـــه صنعـــت بـــرق یـــک صنعـــت اســـتراتژیک و 
زیرســـاختی اســـت امـــا اقتصـــاد معیـــوب مشـــکات 
ضمـــن  اســـت،  کـــرده  ایجـــاد  آن  بـــرای  متعـــددی 
ـــر ضـــرورت هماهنگـــی بیـــن وزارت صمـــت،  کیـــد ب تا
کـــرد:  وزارت نیـــرو و مجلـــس شـــورای اســـامی تصریـــح 
تصمیم گیری هـــای مربـــوط بـــه اصـــاح اقتصـــاد بـــرق 

گیـــرد.   بایـــد در اولویـــت قـــرار 
هیأت مدیـــره  عضـــو  عاءالدینـــی،  محمدولـــی 
ــه  ــاخت و تهیـ ــی مدیریـــت سـ ــرکت مادرتخصصـ شـ
کاالی آب و بـــرق وزارت نیـــرو در ادامـــه جلســـه بـــا 
کیـــد بـــر ضـــرورت مشـــارکت بخش خصوصـــی در  تا
کـــرد: امـــروز وزارت نیـــرو  تصمیم گیری هـــا، تصریـــح 
از  خـــود  اقدامـــات  و  تصمیم گیری هـــا  تمامـــی  در 
نظـــرات و همراهـــی بخـــش خصوصـــی و ســـندیکای 

صنعـــت بـــرق اســـتفاده می کنـــد. 
نماینـــدگان ســـندیکا همچنیـــن بـــه تعامـــل خـــود بـــا 
کـــه در زمینـــه  کردنـــد  شـــرکت توانیـــر اشـــاره و بیـــان 
یابـــی و تشـــخیص صاحیـــت توافقـــات خوبـــی  ارز

کـــه آقـــای  بیـــن ســـندیکا و توانیـــر حاصـــل شـــده اســـت 
دکتـــر باســـتانی بـــه شـــدت از ایـــن موضـــوع اســـتقبال 

کردنـــد. 
علـــی میرنـــژاد، مدیـــرکل صنایـــع بـــرق و الکترونیـــک 
وزارت صمـــت بـــه تدویـــن فهرســـت توانمندی هـــای 
صنعـــت بـــرق بـــا همـــکاری ســـندیکا و تشـــکل های 
یـــم  کـــه در نظـــر دار کـــرد  تخصصـــی اشـــاره و اعـــام 
ــا  ــل را بـ ــاخت داخـ ــوان سـ ــزان تـ ــن فهرســـت میـ در ایـ
کـــرده و قراردادهـــا را  مشـــخصات دقیـــق مشـــخص 
کثـــری از تجهیـــزات داخلـــی  بـــه ســـمت اســـتفاده حدا

ســـوق دهیـــم.  
تی  در ادامـــه جلســـه ســـاختار اقتصـــاد بـــرق و مشـــکا
اســـت،  کـــرده  ایجـــاد  معیـــوب  ســـاختار  ایـــن  کـــه 
هیـــچ  در  متاســـفانه  کـــه  شـــد  کیـــد  تا و  بررســـی 
یـــان  آن  جایـــی یارانـــه بـــرق دیـــده نشـــده اســـت و ز
در حـــال انتقـــال بـــه دســـتگاه های دولتـــی و نهایتـــا 
کـــه منجـــر بـــه بدهـــکاری  بخـــش خصوصـــی اســـت 
شـــد  مقـــرر  ایـــن رو  از  اســـت.  شـــده  بخـــش  ایـــن 
پیگیری هـــای الزم از ســـازمان برنامـــه و بودجـــه بـــرای 
شناســـایی دقیـــق یارانـــه پنهـــان صنایـــع مختلـــف از 
بـــرق را بـــرآورد و نســـبت بـــه حـــل مشـــکل اقتصـــاد بـــرق 

اقـــدام شـــود. 
کمیســـیون  ســـخنگوی  و  عضـــو  باســـتانی  دکتـــر 
ــه پـــس  کـ ــرد  کـ صنایـــع و معـــادن مجلـــس پیشـــنهاد 
کمیســـیون  از مشـــخص شـــدن نماینـــدگان اعضـــای 
بیـــن  جلســـه ای  تلفیـــق،  کمیســـیون  در  صنایـــع 
و  شـــود  برگـــزار  کمیســـیون  نماینـــدگان  و  ســـندیکا 
مباحـــث مطـــرح در ایـــن جلســـه و ســـایر مشـــکات در 
گیـــرد. وی همچنیـــن از  آنجـــا نیـــز مـــورد بررســـی قـــرار 
ارســـال نامـــه ای بـــه رئیـــس مجلـــس شـــورای اســـامی 
گفـــت: مـــا در ایـــن  دربـــاره صنعـــت بـــرق خبـــر داد و 
کـــه  کردیـــم  درخواســـت  مجلـــس  رئیـــس  از  نامـــه 
کمیســـیون صنایـــع قـــرار  صنعـــت بـــرق نیـــز تحـــت نظـــر 

بگیـــرد و منتظـــر تصمیـــم وی هســـتیم. 
بـــه  کارگـــروه  ایـــن  جلســـات  شـــد  مقـــرر  پایـــان  در 
صـــورت ماهانـــه برگـــزار شـــود تـــا اعضـــا در جریـــان 
اقدامـــات و پیگیری هـــای انجـــام شـــده قـــرار بگیرنـــد.

رویدادها

رویدادها
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بررسی مشکالت شرکت ها در مسیر 
بهره گیری از بخشنامه جبرانی ارز

جلســـه بررســـی بخشـــنامه جبرانـــی ارز، چهاردهـــم 
بهمـــن ســـال جـــاری بـــا حضـــور مهنـــدس دقـــت، 
انرژی ســـازان  نیـــرو،  نماینـــدگان شـــرکت های مبنـــا 
کابـــل  گام اراک،  تکیـــن، پردیســـان فنـــاوران نیـــرو، 
کاشـــان و فراگســـتر بیســـتون در محـــل ســـندیکا  برگـــزار 

شـــد.
کمیتـــه  طـــی ایـــن جلســـه مهنـــدس دقـــت، راهبـــر 
ـــراردادی شـــرکت  ـــط ق بررســـی دعـــاوی و تعییـــن ضواب
کارهـــای انجـــام شـــده دربـــاره بخشـــنامه  توانیـــر از رونـــد 
تهیـــه  در  توانیـــر  شـــرکت  اقدامـــات  ارز،  جبرانـــی 
یـــه بنـــد ب2 و همچنیـــن  دســـتورالعمل وحـــدت رو

کـــرد.  گزارشـــی ارائـــه  اقدامـــات ســـازمان برنامـــه 
در  حاضـــر  شـــرکت های  نماینـــدگان  ادامـــه  در 
جلســـه، بـــه بیـــان مشـــکات خـــود در زمینـــه اســـتفاده 
ــرای  ــوی آن بـ ــدم تکافـ ــر عـ ــه و بـ ــنامه پرداختـ از بخشـ

کردنـــد. کیـــد  یـــان تا جبـــران ضـــرر و ز
مهنـــدس دقـــت بعـــد از اســـتماع نظـــرات نماینـــدگان 
گـــروه  را در ســـه  شـــرکت ها، مشـــکات بخشـــنامه 
محدودیت هـــای  از  ناشـــی  مشـــکات  شـــامل 
شـــاخص های  از   ناشـــی  مشـــکات  بخشـــنامه، 
ــازندگان و  ــاالی سـ ــای بـ ــازمان و قیمت هـ ــی سـ اباغـ

کـــرد.  دســـته بندی  تامین کننـــدگان 
در ایـــن جلســـه چنـــد راهـــکار بـــرای اجـــرای بخشـــنامه 
اصـــاح  و   1397 در  بخشـــنامه  تبییـــن  شـــامل 
بخشـــنامه بـــرای 1398، همـــکاری بخـــش خصوصـــی 
در ارائـــه قیمت هـــا بـــه ســـندیکا و ســـازمان برنامـــه 
و تـــاش بـــرای تغییـــر مکانیـــزم تولیـــد شـــاخص ها 

ــد.  ــرح شـ ــه مطـ ــازمان برنامـ ــط سـ توسـ
کـــه ســـندیکا بـــه اعضـــای خـــود  کیـــد شـــد  همچنیـــن تا
اهمیـــت مشـــارکت در ارائـــه قیمـــت مبتنـــی بـــر شـــرایط 
کنـــد و از  ـــه  کننـــده نهایـــی را تفهیـــم و مطالب مصـــرف 
طـــرف دیگـــر نهادهـــای رگوالتـــوری و دولتـــی، نظـــارت 

کار داشـــته باشـــند.  کنتـــرل بـــر بـــازار را در دســـتور  و 
در پایـــان جلســـه نیـــز مهنـــدس مســـائلی، عضـــو هیـــات 
گزارشـــی از جلســـه بـــا مدیرعامـــل  مدیـــره ســـندیکا 

شـــرکت توانیـــر و توضیحاتـــی دربـــاره رونـــد تغییـــرات 
کـــرد.  گذشـــته ارائـــه  شـــاخص ها طـــی 10 ســـال 

پیشنهاد سندیکا درباره استانداردسازی 
محاسبه حق بیمه قراردادها در دستور 

کار اتاق بازرگانی تهران 

کســـب و کار اتـــاق بازرگانـــی تهـــران بـــرای  معاونـــت 
بنگاه هـــای  چالش هـــای  و  مشـــکات  بررســـی 
بخـــش خصوصـــی در مواجهـــه بـــا ســـازمان تامیـــن 
اجتماعـــی، نشســـت هم اندیشـــی بـــا رؤســـا و اعضـــای 
را  تهـــران  اتـــاق  تشـــکل های عضـــو  هیـــات مدیـــره 
کـــه آقایـــان ســـعادتی، مســـائلی، ســـقایی و  کـــرد  برگـــزار 
برزی مهـــر نیـــز بـــه عنـــوان نماینـــدگان ســـندیکا در ایـــن 

ــتند.  ــور داشـ ــه حضـ جلسـ
کســـب و کار و  ــا حضـــور معـــاون  کـــه بـ ــن نشســـت  ایـ
مدیـــر امـــور تامیـــن اجتماعـــی اتـــاق تهـــران برپـــا شـــد، 
فرصتـــی بـــود تـــا عـــاوه بـــر طـــرح مهم تریـــن موانـــع 
پیـــش روی فعـــاالن اقتصـــادی در مواجهـــه بـــا ســـازمان 
ـــاق  ـــان ات تامیـــن اجتماعـــی، هماهنگـــی بیشـــتری می
تهـــران و تشـــکل ها بـــرای رســـیدگی بـــه حـــل مســـائل 

ایـــن بخـــش ایجـــاد شـــود.
ـــران  ـــاق ته ـــب و کار ات کس ـــاون  ـــت، مع ـــن نشس ـــی ای ط
مســـتمر  همـــکاری  و  تعامـــل  اینکـــه  بـــر  کیـــد  تا بـــا 
تهـــران،  اتـــاق  بـــا  بخش خصوصـــی  تشـــکل های 
کاهـــش مشـــکات مرتبـــط بـــا ســـازمان تامیـــن  مســـیر 
گفـــت: صاحبـــان  اجتماعـــی را هموارتـــر می کنـــد، 
مشـــکات  می تواننـــد  اقتصـــادی  بنگاه هـــای 
کســـب و کار خـــود بـــا ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی و 
عـــدول احتمالـــی ایـــن ســـازمان از مصوبـــات و قوانیـــن 
ــاد  ــتاد اقتصـ ــران و سـ ــات وزیـ ــه هیـ کـ ــی  الزم االجرایـ
کـــرده اســـت را از طریـــق ســـامانه  مقاومتـــی تببیـــن 
ـــاق را  گذاشـــته و ایـــن ات ـــاق تهـــران، در میـــان  CRM ات
ـــر بـــه حـــل مشـــکات ایـــن بخـــش  در رســـیدگی قـــوی ت

کننـــد. را همراهـــی 
پیشـــنهاد  ســـندیکا  نماینـــدگان  جلســـه  ادامـــه  در 
بـــرای  یـــه  رو وحـــدت  ایجـــاد  و  استانداردســـازی 
کردنـــد و  محاســـبه حـــق بیمـــه قراردادهـــا را مطـــرح 
ــائلی  ــای مسـ ــندیکا توســـط آقـ ــنهادی سـ ــته پیشـ بسـ
کـــه مـــورد اســـتقبال جلســـه و اتـــاق تهـــران  ارائـــه شـــد 

گرفـــت.  قـــرار 
ـــاه  کوت ایجـــاد شـــفافیت، جلوگیـــری از تفســـیرپذیری، 
کاهـــش خـــواب  شـــدن فرآینـــد اخـــذ مفاصـــا حســـاب، 
بودجـــه  هدفمنـــد  کنتـــرل  نقدینگـــی،  و  ســـرمایه 
بخـــش دولتـــی )کارفرمـــا( و خصوصـــی، تســـریع در 
تعییـــن تکلیـــف قراردادهـــا و بســـته شـــدن آن فیمابیـــن 
کاهـــش  دولتـــی،  کارفرمـــای  و  خصوصـــی  بخـــش 
هزینه هـــای دولـــت و تامیـــن اجتماعـــی، ایجـــاد تمرکـــز 
ــرای  ــوندگی بـ ــن، افزایـــش ضریـــب نقدشـ ــرای طرفیـ بـ
ـــای طـــرح  کاهـــش فســـاد را از مزای تامیـــن اجتماعـــی و 

استانداردســـازی پیشـــنهادی سندیکاســـت. 
پیگیـــری  و  بررســـی  شـــد  مقـــرر  جلســـه  پایـــان  در 
پیشـــنهاد ســـندیکا در خصـــوص استانداردســـازی 
یـــه بـــرای محاســـبه حـــق بیمـــه  و ایجـــاد وحـــدت رو
کار و  کســـب و  کار معاونـــت  قراردادهـــا در دســـتور 
گیـــرد. ـــرار  ـــاق تهـــران ق ـــر امـــور تامیـــن اجتماعـــی ات دفت

رویدادها
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بـــا هـــدف ارتقـــای ارتبـــاط ســـندیکا و اعضـــا برگـــزار 
شـــد؛ 

هم اندیشـــی مدیـــران و نماینـــدگان روابـــط 
عمومـــی شـــرکت های عضـــو ســـندیکا

روابـــط  نماینـــدگان  و  جلســـه هم اندیشـــی مدیـــران 
عمومـــی شـــرکت های عضـــو ســـندیکای صنعـــت 
کـــه بـــا هـــدف تثبیـــت و تقویـــت ارتبـــاط  بـــرق ایـــران 
ایـــن تشـــکل بـــا شـــرکت های عضـــو ترتیـــب داده شـــده 
بـــود،17 دی مـــاه بـــا حضـــور نماینـــدگان شـــرکت هـــای 

عضـــو در محـــل ســـندیکا برگـــزار شـــد. 
عمومـــی  روابـــط  مدیـــر  جلســـه  ایـــن  ابتـــدای  در 
گزارشـــی از عملکـــرد و اقدامـــات ســـندیکا  ســـندیکا 
ارائـــه داد و رونـــد فعالیـــت آن را بـــرای اعضـــا تشـــریح 
گـــزارش وی بـــه فعالیـــت هـــای ارتباطـــی و  کـــرد. در 
ـــندیکا  ـــذاری س ـــور تاثیرگ ـــه منظ ـــندیکا ب ـــانه ای س رس
کـــه در زمینـــه ارتباطـــات و اطاع رســـانی  و خدماتـــی 
ـــه اعضـــا داده می شـــود، اشـــاره شـــد.  تهیـــه و انتشـــار  ب
بولتـــن الکترونیکـــی روزانـــه بـــه نـــام رســـانا و دو ماهنامـــه 
ســـتبران، درج اخبـــار شـــرکت های عضـــو در ســـایت، 

ـــندیکا و ...  گرام س ـــتا ـــه اینس ـــی، صفح ـــال تلگرام کان
بخشـــی از ایـــن خدمـــات هســـتند. 

در ادامـــه جلســـه دبیـــر ســـندیکا بـــر ضـــرورت تقویـــت 
کیـــد  تا خـــود  اعضـــای  بـــا  تشـــکل  ایـــن  ارتبـــاط 
دارای  ســـندیکا  رســـانه ای  بخـــش  گفـــت:  و  کـــرد 
ــم  ــتی هایی هـ کاسـ ــا  ــای خوبـــی اســـت امـ ظرفیت هـ
بـــا راهکارهـــا و پیشـــنهادات نماینـــدگان  کـــه  دارد 
در  حاضـــر  عضـــو  شـــرکت های  عمومـــی  روابـــط 
جلســـه، تمـــام تـــاش خـــود را بـــرای رفـــع نواقـــص بـــه 
ـــذاری  ـــندیکا اثرگ ـــرد س ـــا عملک ـــت ت گرف ـــم  کار خواهی

بیشـــتری داشـــته باشـــد. 
معـــاون پژوهشـــی ســـندیکا ضمـــن اشـــاره بـــه ضـــرورت 
و  نظرســـنجی ها  در  عضـــو  شـــرکت های  مشـــارکت 
کـــرد: مـــا بـــرای  اســـتعام ها از طـــرف ســـندیکا اظهـــار 
کســـب  انجـــام پروژه هـــای تحقیقاتـــی خـــود نیازمنـــد 
اطاعـــات و پیگیـــری از اعضـــا هســـتیم تـــا نتیجـــه ای 
ـــفانه در  ـــا متاس ـــم ام ـــه دهی ـــول ارائ ـــل قب ـــب قاب ـــا ضری ب
ایـــن مســـیر دچـــار خـــاء هســـتیم و ایـــن موضـــوع بایـــد 

آســـیب شناســـی و برطـــرف شـــود.
گذشـــته  تجـــارب  بـــه  توجـــه  بـــا  داد:  ادامـــه  وی 
کـــه  کـــه معمـــوال شـــرکت هایی  یافـــت  می تـــوان در
ـــا  دارای صـــدای بلندتـــری هســـتند ارتبـــاط بیشـــتری ب

کـــه ایـــن اختصاص ســـازی  ســـندیکا دارنـــد در حالـــی 
ـــا هدف گـــذاری خـــاص و از ســـوی ســـندیکا  ارتبـــاط ب
ـــم  ی ـــا از همـــکاران خـــود درخواســـت دار ـــذا م نیســـت ل
کـــرده و  بـــه منظـــور حـــل مســـئله، ســـندیکا را نقـــد 
ـــه دهنـــد  ـــرای حـــل مشـــکل ارائ پیشـــنهادات خـــود را ب

کننـــد.  ــاری  ــیر یـ ــا را در ایـــن مسـ و مـ
ـــه  ـــن جلس ـــه در ای ک ـــز  ـــندیکا نی ـــاور س ـــی راد مش سیاس
حضـــور داشـــت، اظهـــار داشـــت: برقـــراری ارتبـــاط 
کمتـــر در ارتبـــاط  کـــه  نزدیـــک تـــر بـــا شـــرکت هایی 
ارتبـــاط  تـــا  قـــرار بگیـــرد  اولویـــت  بایـــد در  هســـتند 
بـــزرگ  و  نـــام  بـــه  بـــه شـــرکت های  ســـندیکا صرفـــا 
کـــه بـــرای رســـیدن بـــه ایـــن هـــدف  محـــدود نشـــود 
هـــر دو طـــرف بایـــد ضعف هـــای موجـــود را برطـــرف 

کننـــد.
ادامـــه جلســـه بـــه معرفـــی نماینـــدگان شـــرکت ها و 
ـــت  ـــاص داش ـــان اختص ـــرات و پیشنهاداتش ـــذ نظ اخ
ـــا  گیـــری ب کـــدام مشـــکات خـــود را در ارتبـــاط  کـــه هـــر 
کـــرده و پیشـــنهاداتی ارائـــه دادنـــد  ســـندیکا مطـــرح 
گرفـــت و بنـــا  کـــه مـــورد اســـتقبال بانیـــان جلســـه قـــرار 
شـــد بـــا بررســـی راهکارهـــای ارائـــه شـــده، خاءهـــای 
ارتبـــاط  زمینـــه  و  رفـــع  ممکـــن  حـــد  تـــا  را  موجـــود 

کننـــد. قوی تـــری را بـــا شـــرکت ها فراهـــم 

از سرگیری جلسات سندیکا با وزارت نیرو 
درباره قراردادهای جاری و متوقف 

در جلســـه نماینـــدگان هیـــات مدیـــره ســـندیکا بـــا 
یـــع  توز و  انتقـــال  بـــر  نظـــارت  و  راهبـــردی  مدیـــرکل 
وضعیـــت  از  مفصلـــی  گـــزارش  نیـــرو،  وزارت  بـــرق 
قراردادهـــای جـــاری و متوقـــف صنعـــت بـــرق از ســـوی 

ســـندیکا ارائـــه شـــد. 
ســـندیکای  مدیـــره  هیـــات  نماینـــدگان  جلســـه 
ـــرکل  ـــد، مدی ـــدس ارجمن ـــا مهن ـــران ب ـــرق ای ـــت ب صنع
ــرق وزارت  ــع بـ یـ ــال و توز ــر انتقـ ــارت بـ ــردی و نظـ راهبـ
نیـــرو روز یکشـــنبه 23 دی ســـال جـــاری برگـــزار شـــد. 
کـــه بـــه عنـــوان یکـــی از نماینـــدگان  مهنـــدس مســـائلی 
ــا  ــت، بـ ــور داشـ ــه حضـ ــن جلسـ ــره در ایـ ــات مدیـ هیـ
گفـــت: در ایـــن جلســـه  تشـــریح جزیئـــات جلســـه 
ــه وزارت  ــوب بـ ــل و مکتـ ــزارش مفصـ گـ ــه  ــن ارائـ ضمـ
نیـــرو از ســـوی ســـندیکا، در رابطـــه بـــا موضوعـــات 
ذیـــل مجـــاز شـــدن تاخیـــرات، تامیـــن نقدینگـــی، 
ـــا نماینـــده وزارت نیـــرو  ـــازار ب ـــر قیمت هـــای ب نظـــارت ب

ــد.  ــو شـ گفتگـ بحـــث و 
ــنامه  ــای بخشـ ــه محدودیت هـ ــر بـ ــه داد: نظـ وی ادامـ
اولویت بنـــدی  بـــر  کیـــد  تا ضمـــن  ارز  جبرانـــی 
از  یکـــی  عنـــوان  بـــه  پیمان هـــا  خاتمـــه  قراردادهـــا، 
ــی  ــرایط بحرانـ ــت از شـ ــرون رفـ ــی بـ ــای اصلـ راهکارهـ
فعلـــی و بسترســـاز هدفمنـــدی نقدینگی هـــای وزارت 

ــد.  ــام شـ ــرو اعـ نیـ
کـــرد: در ادامـــه جلســـه همچنیـــن بـــر  مســـائلی تصریـــح 
کمیتـــی وزارت نیـــرو و شـــرکت  لـــزوم اعمـــال نقـــش حا

رویدادها
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ــرای  ــرار و 14 راهـــکار بـ ــرایط بحرانـــی اصـ ــر در شـ توانیـ
ـــه وزارت نیـــرو تقدیـــم شـــد.  اولویت بنـــدی قراردادهـــا ب
همچنیـــن  افـــزود:  ســـندیکا  مدیـــره  هیـــات  عضـــو 
کـــه در ســـریعترین زمـــان ممکـــن بـــه منظـــور  مقـــرر شـــد 
رســـیگی بـــه وضعیـــت قراردادهـــای جـــاری و متوقـــف، 
و  توانیـــر  نیـــرو،  وزارت  بیـــن  مشـــترک  جلســـه ای 

ســـندیکا برگـــزار شـــود. 

با مصوبه هیات رئیسه اتاق ایران؛ 
نایب رئیس سندیکا عضو کمیته مشترک 

بازرگانی ایران و سوریه شد 

مهنـــدس پیـــام باقـــری، نایـــب رئیـــس هیـــات مدیـــره 
ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران بـــا مصوبـــه هیـــأت 
ــوابق  ــه سـ ــه بـ ــا توجـ ــران و بـ ــی ایـ ــاق بازرگانـ ــه اتـ رئیسـ
ـــو  ـــوان عض ـــه عن ـــی، ب ـــارت خارج ـــوزه تج ـــده در ح ارزن
ــاب  ــوریه انتخـ ــران و سـ ــترک بازرگانـــی ایـ ــه مشـ کمیتـ

شـــد. 
بـــا  و  جـــاری  ســـال  مـــاه  مهـــر  از  کـــه  کمیتـــه  ایـــن 
ـــده  ـــکیل ش ـــوریه تش ـــران و س ـــط ای ـــت رواب ـــدف تقوی ه
فنـــی و  اســـت در زمینه هـــای صـــادرات خدمـــات 
مهندســـی، صنایـــع غذایـــی، صنایـــع داروئـــی، مـــواد 
معدنـــی، بـــرق و لـــوازم خانگـــی فعالیـــت می کنـــد. 
کـــه بـــرای  کمیتـــه مشـــترک بازرگانـــی ایـــران و ســـوریه 
ـــد  ـــادی بلن ـــات اقتص ـــفر هی ـــال س ـــه دنب ـــار و ب ـــن ب اولی
پایـــه ســـوریه بـــه تهـــران و تقاضـــای افزایـــش روابـــط 
کیـــوان  اقتصـــادی بـــا ایـــران ایجـــاد شـــده اســـت و 
کرمانشـــاه ریاســـت  کاشـــفی، رئیـــس اتـــاق بازرگانـــی 

کمیتـــه را بـــر عهـــده دارد.  ایـــن 

پیشنهاد سندیکا برای استفاده از 
اعتبارات اسنادی مدت دار در خرید 

محصوالت مس

کمیتـــه تخصصـــی مـــس مقـــرر شـــد در  در جلســـه 
ــای صادراتـــی  کاالهـ ــه  ــانی ارزش پایـ ــتای بروزرسـ راسـ
در زمینـــه فلـــزات، ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران و 
کابـــل نظـــرات  انجمـــن صنفـــی تولیدکننـــدگان ســـیم و 
نرخ هـــای  فهرســـت  شـــامل  را  خـــود  کارشناســـی 
صادراتـــی بـــا ذکـــر مســـتندات در قالـــب جـــداول منظـــم 
و همینطـــور اســـتفاده از اعتبـــارات اســـنادی مـــدت دار 
در خریـــد محصـــوالت مـــس بـــه دفتـــر برنامه ریـــزی 

کننـــد.  یـــع و تنظیـــم بـــازار ارســـال  تامیـــن، توز
بـــازار  تنظیـــم  مدیریـــت  اهمیـــت  بـــه  توجـــه  بـــا 
و  تولیـــد  تامیـــن،  مـــس در حوزه هـــای  محصـــوالت 
عرضـــه در بخش هـــای صنایـــع باالدســـتی، پاییـــن 
کیـــد بـــر  دســـتی و مصرف کننـــدگان نهایـــی و بـــا تا
محصـــوالت  بـــازار  تنظیـــم  دســـتورالعمل  اجـــرای 
کمیتـــه تخصصـــی مـــس بـــا حضـــور  مـــس، جلســـه 

کمیتـــه مربوطـــه و همچنیـــن نماینـــده  تمـــام اعضـــای 
گیـــل راد،  شـــرکت های ملـــی صنایـــع مـــس ایـــران، 
دنیـــای مـــس و افـــق البـــرز و ســـندیکای صنعـــت بـــرق 
کارگـــروه تنظیـــم بـــازار برگـــزار  ایـــران در محـــل دبیرخانـــه 

ــد.  شـ
در ایـــن جلســـه بحـــث تامیـــن مـــواد اولیـــه بررســـی 
کـــه بـــا توجـــه بـــه ظرفیـــت مـــواد اولیـــه  و بیـــان شـــد 
کشـــور، بخـــش واردات در ایـــن  کاتـــد مـــس در داخـــل 
ـــواد اولیـــه مذکـــور  ـــن م ـــی در تامی ـــهم پایین ـــت س صنع
کاتـــد  دارد. در حـــال حاضـــر تولیـــد داخلـــی محصـــول 
و  باالدســـتی  اصلـــی صنایـــع  کـــه محصـــول  مـــس 
مهمتریـــن مـــاده اولیـــه صنایـــع پاییـــن دســـتی اســـت 
کشـــور توســـط شـــرکت  کافـــی در داخـــل  بـــه انـــدازه 

ملـــی صنایـــع مـــس ایـــران تامیـــن می شـــود. 
کـــه شـــرکت ملـــی مـــس بـــا  کیـــد شـــد  همچنیـــن تا
کاتـــد در 12  تولیـــد بالـــغ بـــر 160 هـــزار تـــن محصـــول 
گذشـــته و بـــا اعمـــال  مـــاه ســـال 96، در اواخـــر ســـال 
کوره هـــا، در 8 ماهـــه ســـال  تغییـــرات اساســـی  در 
کاتـــد خـــود را بـــه  جـــاری، میـــزان تولیـــد محصـــول 
ـــه مـــدت مشـــابه  کـــه نســـبت ب ـــن رســـانده  158 هـــزار ت
گذشـــته، رشـــد 78 درصـــدی را نشـــان می دهـــد  ســـال 
کل  و پیش بینـــی می شـــود تـــا پایـــان ســـال جـــاری، 

ــزار تـــن برســـد.  تولیـــد ســـال 97 بـــه 215 هـ
مـــس  محصـــوالت  مـــازاد  عرضـــه  نحـــوه  ادامـــه  در 
ــت  کاال، تحـ ــورس  ــاز در بـ ــداران مجـ ــوان خریـ ــه عنـ بـ
درخواســـت  و  عرضـــه(  )مـــازاد  مچینـــگ  عنـــوان 
حـــذف ســـقف تقاضـــا و همچنیـــن نحـــوه درخواســـت 
افزایـــش ســـقف خریـــد محصـــوالت مـــس توســـط 
کاال)بیـــش از ظرفیـــت  خریـــداران مجـــاز در بـــورس 
پروانـــه بهره بـــرداری( بـــا اســـتفاده از ســـامانه بهیـــن 

گرفـــت.  یـــاب مـــورد بررســـی قـــرار 
بررســـی قیمـــت مـــواد اولیـــه محـــور دیگـــه جلســـه بـــود 
کـــه نداشـــتن مبنـــای مناســـب جهـــت تعییـــن نـــرخ ارز 
ـــروز  ـــس، ب ـــد م کات ـــه  ـــت پای ـــن قیم ـــرای تعیی ـــی ب نیمای
کاالهـــای صادراتـــی درخصـــوص  رســـانی ارزش پایـــه 
اســـتفاده  بـــه  مربـــوط  مســـائل  مـــس،  محصـــوالت 
خریـــد  جهـــت  دار  مـــدت  اســـنادی  اعتبـــارات  از 
محصـــوالت بـــا پرداخـــت 20 درصـــد بـــه عنـــوان پیـــش 
پرداخـــت و 80 درصـــد مـــدت دار جهـــت تســـویه بـــا 
کارمـــزد منطقـــی اهـــم مســـائل مربـــوط بـــه حـــوزه  نـــرخ 

قیمـــت محصـــوالت مـــس بـــود. 
مـــس  واردات  موضـــوع  بررســـی  بـــه  جلســـه  ادامـــه 
کیـــد شـــد ظرفیـــت بـــاالی  کـــه تا اختصـــاص داشـــت 
موجـــب  ایـــران  در  کاتـــد  مـــس  تولیـــد  اولیـــه  مـــواد 
کاهـــش وابســـتگی ایـــن محصـــول اســـتراتژیک بـــه 
کشـــور شـــده اســـت. بـــا توجـــه بـــه مزیـــت  خـــارج از 
راســـتای  در  همچنیـــن  و  مـــس  کاتـــد  صادراتـــی 
کان صنایـــع بـــزرگ در جهـــت مقابلـــه  ماموریت هـــای 
ـــا تحریم هـــای ظالمانـــه، شـــرکت ملـــی صنایـــع مـــس  ب
ایـــران بـــا توجـــه بـــه اولویـــت نیـــاز داخلـــی، بـــا صـــادرات 
بیـــش از 180 میلیـــون دالر در 8 ماهـــه ســـال جـــاری، 
علیرغـــم تامیـــن نیـــاز داخلـــی، رشـــد 84 درصـــدی 

گذشـــته  صـــادرات، نســـبت بـــه مـــدت مشـــابه ســـال 
کـــه تـــا  کـــرده اســـت. ایـــن در حالـــی اســـت  کســـب  را 
ـــول  ـــد و مفت کات ـــی  ـــاری تمام ـــال ج ـــاه س ـــط مهرم اواس
ــس  ــع مـ ــی صنایـ ــرکت ملـ ــرف شـ ــده از طـ ــه شـ عرضـ
بـــورس  از  صـــادرات  و  داخـــل  تولیـــد  بـــرای  ایـــران 
کـــه علـــت آن، تفـــاوت قیمـــت ارز آزاد  خریـــداری شـــد 
کاهـــش  ــا  ــوده اســـت. لیکـــن بـ ــا بـ ــا قیمـــت ارز نیمـ بـ
قیمـــت ارز آزاد و باالتـــر رفتـــن قیمـــت عرضـــه مـــواد 
اولیـــه و همچنیـــن اصـــرار بـــه برگشـــت ارز حاصـــل از 
کاتـــد و مفتـــول تمایـــل چندانـــی  صـــادرات، خریـــداران 
بـــه خریـــد محصـــوالت مذکـــور از خـــود نشـــان نـــداده 
کـــه خـــود موجـــب آرامـــش نســـبی بـــازار و بـــورس در 

قیمت هـــای نهایـــی شـــده اســـت. 
ـــا  ـــوق، ب ـــاره موضوعـــات ف بعـــد از بحـــث و بررســـی درب
کاال از ســـوی شـــرکت ملـــی  توجـــه بـــه عرضـــه مناســـب 
کمافـــی الســـابق،  کـــه  کیـــد شـــد  صنایـــع مـــس ایـــران، تا
شـــرکت مذکـــور )کاتـــد مـــس و مفتـــول( و صنایـــع 
پاییـــن دســـتی )مفتـــول( نســـبت بـــه عرضـــه هفتگـــی و 
کنـــد.  کاال اقـــدام  مســـتمر محصـــوالت خـــود در بـــورس 
پایـــه  ارزش  بروزرســـانی  راســـتای  در  همچنیـــن 
کاالهـــای صادراتـــی در زمینـــه فلـــزات، ســـندیکای 
صنعـــت بـــرق ایـــران و انجمـــن صنفـــی تولیدکننـــدگان 
کارشناســـی  نظـــرات  می بایســـت  کابـــل  و  ســـیم 
بـــا  صادراتـــی  نرخ هـــای  فهرســـت  شـــامل  را  خـــود 
ذکـــر مســـتندات در قالـــب جـــداول منظـــم، بـــه دفتـــر 
یـــع و تنظیـــم بـــازار ارســـال  برنامه ریـــزی تامیـــن، توز

کننـــد. 
در  شـــده  ایجـــاد  ثبـــات  و  پایـــداری  بـــه  توجـــه  بـــا 
تقاضـــای  رفـــع  و  مـــس  محصـــوالت  تقاضـــای 
کاذب، مقـــرر شـــد میـــزان مـــازاد عرضـــه در بـــورس 
ســـقف  جـــاری،  قوانیـــن  کلیـــه  رعایـــت  بـــا  کاال 
ــورد  ــازاد عرضـــه( در مـ ــوزه مچینـــگ )مـ ــا در حـ تقاضـ
محصـــوالت مـــس بـــرای خریـــداران مجـــاز، برداشـــته 
شـــود. همچنیـــن در صـــورت درخواســـت افزایـــش 
نیـــاز واحدهـــای تولیـــدی، واحدهـــای مذکـــور جهـــت 
پروانـــه  ظرفیـــت  از  )بیـــش  خریـــد  ســـقف  افزایـــش 
ــر درخواســـتی را در  ــره بـــرداری( می بایســـت مقادیـ بهـ

کننـــد.  ســـامانه بهیـــن یـــاب بروزرســـانی 
در راســـتای حمایـــت از تولیدکننـــدگان صنایـــع پاییـــن 
کنونـــی و  ــرایط  ــژه در شـ ــر ویـ ــاد تدابیـ ــا اتخـ ــتی، بـ دسـ
اعمـــال تحریم هـــای ظالمانـــه، پیشـــنهاد شـــد مطابـــق 
گذشـــته، بـــا اســـتفاده از اعتبـــارات  بـــا روال ســـنوات 
از  مـــس  محصـــوالت  خریـــد  مـــدت دار،  اســـنادی 
کاالی  ــورس  ــران در بـ ــس ایـ ــع مـ ــی صنایـ ــرکت ملـ شـ
کـــه واحدهـــای  ایـــران صـــورت پذیـــرد. بـــه طـــوری 
ــا پرداخـــت 10  ــد بـ ــن دســـت بتواننـ ــده پاییـ تولیدکننـ
درصـــد بـــه عنـــوان پیـــش پرداخـــت و 90 درصـــد در 
مـــدت زمـــان حداقـــل ســـه ماهـــه بـــا نـــرخ 3/75 درصـــد 
کننـــد. الزم بـــه ذکـــر اســـت ایـــن پیشـــنهاد بـــا  تســـویه 
کار هیـــات مدیـــره شـــرکت صنایـــع  ارائـــه در دســـتور 
ملـــی مـــس و عرضه کننـــدگان مربوطـــه، در صـــورت 

تاییـــد و تصویـــب آنهـــا، الزم االجـــرا مـــی باشـــد. 

رویدادها
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انعکاس مشکالت اعضای سندیکا در 
جلسه با نماینده و معاونت اقتصادی 

مقام معظم رهبری 

جلســـه ســـندیکا بـــا معاونـــت اقتصـــادی دفتـــر مقـــام 
معظـــم رهبـــری و عضـــو مجمـــع تشـــخیص مصلحـــت 
بـــا هـــدف طـــرح  نظـــام، بیســـت و چهـــارم بهمـــن 
بخـــش  و  ســـندیکا  اعضـــای  اساســـی  مشـــکات 
خصوصـــی صنعـــت بـــرق ایـــران در دفتـــر مقـــام معظـــم 

رهبـــری برگـــزار شـــد.
 در ایـــن جلســـه رئیـــس هیـــات مدیـــره ســـندیکا اهـــم 
کـــم بـــر صنعـــت  مشـــکات اعضـــا بـــه ویـــژه رکـــود حا
ـــت  ـــن دول ـــوازن بی ـــای نامت ـــات، قرارداده ـــرق، مطالب ب
ــرو و  ــه وزارت نیـ ــری بودجـ کسـ ــی،  و بخـــش خصوصـ
موانـــع پیشـــروی بخـــش خصوصـــی در ایـــن حـــوزه را 

کـــرد. مطـــرح 
و  مطالعـــات  اقدامـــات،  از  گزارشـــی  همچنیـــن 
فضـــای  بهبـــود  منظـــور  بـــه  ســـندیکا  راهبردهـــای 
رونـــق بخشـــی  و  بخـــش خصوصـــی  کار  و  کســـب 
کشـــور  کنونـــی اقتصـــاد  بـــه صنعـــت بـــرق در شـــرایط 
کـــه مـــورد  توســـط نماینـــدگان ســـندیکا ارائـــه شـــد 
گرفـــت. توجـــه نماینـــده مقـــام معظـــم رهبـــری قـــرار 
معاونـــت  آقامحمـــدی  علـــی  جلســـه،  ادامـــه   در 
کـــه  کـــرد  اقتصـــادی مقـــام معظـــم رهبـــری پیشـــنهاد 
کشـــور  ســـندیکا در زمینـــه ســـاماندهی اقتصـــاد بـــرق 
در  خصوصـــی  بخـــش  ظرفیت هـــای  همچنیـــن  و 
ســـاخت داخـــل تجهیـــزات و صـــدور تجهیـــزات و 
خدمـــات فنـــی و مهندســـی و پیـــش نیازهـــای تحقـــق 
گزارشـــی تهیـــه  نمایـــد و بـــه دفتـــر  اهـــداف ســـندیکا، 

ــد. کنـ ــه  ــری ارائـ ــم رهبـ ــام معظـ ــت مقـ معاونـ
در پایـــان جلســـه مقـــرر شـــد قبـــل از پایـــان ســـال جـــاری 
گـــردد و موضوعـــات توافـــق  جلســـه بعـــدی برگـــزار 

شـــده در جلســـه پیگیـــری شـــود.

شاخص های ارزبری اباغ شد؛
هدایت پیمان های ریالی فاقد تعدیل 

به سمت وحدت رویه

جـــداول راهنمـــای بنـــد »ب ـ 2« دســـتورالعمل نحـــوه 
کـــه پیـــش از  جبـــران آثـــار ناشـــی از افزایـــش نـــرخ ارز 
ـــا پیگیری هـــا و تاش هـــای مســـتمر ســـندیکای  ایـــن ب
صنعـــت بـــرق ایـــران و در ســـازمان برنامـــه و بودجـــه 
تشـــکل  ایـــن  جـــدی  مشـــارکت  بـــا  شـــد،  تدویـــن 

ــد.  ــاغ شـ ــن و ابـ تدویـ
رییـــس هیـــات مدیـــره و مدیـــر عامـــل شـــرکت توانیـــر 
طـــی نامـــه ای بـــه مدیـــران عامـــل شـــرکت های بـــرق 
در  ایـــن  از  پیـــش  کـــه  نامـــه ای  پیـــرو  و  منطقـــه ای 
خصـــوص ابـــاغ دســـتورالعمل نحـــوه جبـــران آثـــار 

یالـــی  ناشـــی از افزایـــش قیمـــت ارز در پیمان هـــای ر
کـــرده  ارســـال  شـــرکت ها  ایـــن  بـــه  تعدیـــل  فاقـــد 
بـــود، جـــداول راهنمـــای چهارگانـــه نحـــوه اســـتفاده 
بـــه  را  ایـــن دســـتورالعمل  ـ 2«  بنـــد »ب  از ضوابـــط 
ـــمول  ـــای مش ـــه قرارداده کلی ـــه در  ـــدت روی ـــور وح منظ

کـــرد.  ابـــاغ  بـــرق منطقـــه ای  شـــرکت های 
بـــا  ایـــن جـــداول  کـــه تدویـــن  بـــه ذکـــر اســـت  الزم 
کـــه  نظـــر مشـــورتی ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران 
نمایندگـــی بیـــش از 520 شـــرکت ســـازنده، پیمانـــکار 
گرفتـــه اســـت.  و مشـــاور را عهـــده دار اســـت، صـــورت 
رونوشـــت ایـــن نامـــه عـــاوه بـــر شـــرکت های تولیـــد 
نیـــروی بـــرق حرارتـــی و مدیریـــت شـــبکه بـــرق بـــرای 
و  توانیـــر  اقتصـــادی  امـــور  و  برنامه ریـــزی  معاونـــت 
نیـــز  ایـــران  بـــرق  صنعـــت  ســـندیکای  همچنیـــن 

ارســـال شـــده اســـت. 
ایجـــاد  یـــه  رو وحـــدت  دســـتورالعمل  هـــدف 
بـــه نوعـــی  و  بـــوده  محدودیـــت در اعمـــال ســـلیقه 
ایجـــاد یـــک شـــابلن محاســـباتی بـــرای نحـــوه محاســـبه 
قیمـــت مناقصـــات آتـــی می باشـــد.  امـــا ایـــن مـــورد 
بـــه معنـــای عـــدم امـــکان اســـتفاده از شـــاخص های 
کـــه دســـتگاه های اجرایـــی  رشـــته ای نیســـت چـــرا 
کارفرماســـت.  ــده  ــر عهـ ــاق بـ ــد و انطبـ ــتقال دارنـ اسـ
ـــرای  ـــنامه ب ـــات بخش ـــتناد مندرج ـــه اس ـــاره ب ـــن ب در ای
بنـــد  همچنیـــن  و  آن  فرمـــول  منجملـــه  ب«  »روش 
ــتفاده از شـــاخص های  ــنامه امـــکان اسـ ب-2 بخشـ

رشـــته ای نیـــز فراهـــم شـــده اســـت.
نحـــوه  راهنمـــای  جـــداول  ایـــن  در  اســـت  گفتنـــی 
انطبـــاق تجهیـــزات در روش ب-2، راهنمـــای نحـــوه 
روش  بـــا  الـــف  روش  مشـــمول  تجهیـــزات  انطبـــاق 
ب-2، راهنمـــای نحـــوه انطبـــاق تجهیـــزات مشـــمول 
تعییـــن  راهنمـــای  و  ب-2  روش  بـــا  ب-5  روش 

ضریـــب q قـــرار داده شـــده اســـت. 
شـــاخص های  و  مذکـــور  جـــداول  مشـــاهده  بـــرای 

کنیـــد.  کلیـــک  قطعـــی اینجـــا 

هم اندیشی هیات مدیره با روسای کمیته ها؛
بررسی راهبردهای مواجهه با بحران 

صنعت برق در سال 98

کنونـــی  جلســـه هـــم اندیشـــی درخصـــوص شـــرایط 
کشـــور، ســـیزدهم بهمـــن ســـال  اقتصـــاد صنعـــت بـــرق 
ـــای  ـــره و روس ـــات مدی ـــای هی ـــور اعض ـــا حض ـــاری ب ج
ــزار  ــران برگـ ــرق ایـ ــندیکای صنعـــت بـ ــای سـ کمیته هـ

شـــد. 
کـــه بـــه منظـــور بررســـی فرصت هـــا  در ایـــن جلســـه 
1398و  ســـال  در  بـــرق  صنعـــت  تهدیدهـــای  و 
راهبردهـــای مقابلـــه بـــا آن برگـــزار شـــده بـــود، حاضـــران 
ضمـــن تبـــادل نظـــر در ایـــن خصـــوص بـــه بررســـی 
چالـــش هـــای پیـــش رو و ارائـــه پیشـــنهادات خـــود 
کاهـــش هزینـــه هـــای ناشـــی از ایـــن چالـــش هـــا  ـــرای  ب
پرداختنـــد. بحـــث و تبـــادل نظـــر شـــد و اعضـــا نظـــرات 

ــد.  کردنـ ــرح  ــود را مطـ خـ
تحلیـــل  و  بررســـی  بـــه  جلســـه  ایـــن  از  بخشـــی 
وضعیـــت بودجـــه صنعـــت بـــرق در الیحـــه بودجـــه 
ســـال 98 اختصـــاص داشـــت و معـــاون پژوهشـــی 
ســـندیکا محورهـــای مهـــم بودجـــه صنعـــت بـــرق را 

کـــرد.  بـــرای حاضـــران جلســـه تشـــریح 
مصـــارف  و  منابـــع  و  کشـــور  کل  بودجـــه  خاصـــه 
کشـــور در ســـال 1398، رونـــد بودجـــه  بودجـــه عمومـــی 
مصـــارف  رونـــد  همچنیـــن  و  شـــرکتی  و  عمومـــی 
کشـــور از ســـال 1394 تـــا 1398 از  بودجـــه عمومـــی 

محورهـــای مطـــرح شـــده در ایـــن جلســـه بـــود.
از  نیـــرو  وزارت  بودجـــه  ســـهم  بـــه  گـــزارش  ایـــن  در 
کشـــور، مصـــارف بودجـــه عمومی)تملـــک  کل  بودجـــه 
ـــه در ســـال 1398،  دارایـــی ســـرمایه ای( ایـــن وزارتخان
مصـــارف بودجـــه عمومـــی وزارت نیـــرو در ســـال آتـــی، 
منابـــع بودجـــه شـــرکت های دولتـــی بخـــش بـــرق در 
طـــول ســـال 1398 و نیـــز جریـــان منابـــع و مصـــارف 

صنعـــت بـــرق اشـــاره شـــده بـــود. 
گـــزارش معاونـــت پژوهـــش و برنامـــه ریـــزی ســـندیکا  در 
کـــه بودجـــه عمومـــی وزارت نیـــرو در ســـال  عنـــوان شـــد 
کـــه  اســـت  یـــال  ر میلیـــارد  هـــزار   87 برابـــر   1398
نســـبت بـــه مصـــوب ســـال 1397 بـــه میـــزان 21 درصـــد 

کـــرده اســـت. افزایـــش پیـــدا 
موسســـات  پیش بینی هـــای  جلســـه  ادامـــه  در 
ـــرای ســـال آینـــده  ـــران ب اقتصـــادی از آینـــده اقتصـــاد ای
شـــامل پیـــش بینـــی هـــای بانـــک جهانـــی و نیـــز برخـــی 
منابـــع داخلـــی ماننـــد مرکـــز پژوهـــش هـــای مجلـــس 

رویدادها
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شـــورای اســـامی و موسســـه مطالعـــات اقتصـــادی 
گرفـــت.  بامـــداد مطـــرح و مـــورد بحـــث و بررســـی قـــرار 
بـــر اســـاس پیـــش بینـــی ایـــن موسســـات متوســـط تـــورم 
بـــرای ســـال 98 بیـــن 39 تـــا 43 درصـــد پیـــش بینـــی 

شـــده اســـت. 
در ایـــن جلســـه آمـــار صـــادرات و واردات تجهیـــزات 
ــه  کـ ــد  ــوان شـ ــه و عنـ ــال 97 ارائـ ــرق در سـ صنعـــت بـ
ــابه در  ــدت مشـ ــه مـ ــبت بـ ــوزه نسـ ــن حـ واردات در ایـ
کاهـــش و صـــادرات تجهیـــزات  ســـال 96، 41  درصـــد 

بـــرق 6 درصـــد رشـــد داشـــته اســـت.
و  بـــرق  صنعـــت  در  ارز  تامیـــن  ســـناریوهای  ارائـــه 
تاثیـــرات آن محـــور بعـــدی جلســـه بـــود. ســـناریوی 
توافـــق  عـــدم  و  ارز  بـــازار  اقتصـــادی  »هدایـــت  اول 
پایـــدار بین المللـــی« بـــود و مبتنـــی بـــر دو فـــرض اصلـــی 
اســـت؛ از یـــک ســـو دولـــت بتوانـــد بـــا بکارگیـــری اصـــول 
ـــه  ـــدی را ب ـــت گذاری ارزی هدفمن ـــادی، سیاس اقتص
ـــازار  ـــا حـــدودی  ب ـــه اجـــرا رســـانده و  ت شـــکل باثبـــات ب
ارز را بـــه ســـمت بـــازار شـــناور هدایـــت و  نوســـانات 
در  ســـناریو  ایـــن  در  کنـــد.  کنتـــرل  را  ارزی  شـــدید 
بعـــد روابـــط بین الملـــل، بـــه یـــک توافـــق پایـــدار بـــا 
پیـــدا  دســـت  جهانـــی  بـــزرگ  هـــای  اقتصادهـــای 

نکـــرده اســـت. 
کارفرمایـــی  ـــه ســـناریوی اول، شـــرکت های  ـــا توجـــه ب ب
ارزی  کمبـــود  بـــه  دلیـــل  یـــع  توز و  انتقـــال  تولیـــد، 
کشـــور و عـــدم دسترســـی و تخصیـــص مناســـب ارز 
مـــورد نیـــاز، فعالیت هـــای خـــود را بـــه ســـمت حفـــظ 
وضـــع موجـــود پروژه هـــای تعمیـــر و نگهـــداری ســـوق 
ــکات  ــه مشـ ــه بـ ــا توجـ ــرایط بـ ــن شـ ــد. در ایـ می دهنـ
توســـعه  در  یـــع  توز و  منطقـــه ای  بـــرق  شـــرکت های 
ــون  ــواردی همچـ ــا مـ ــرق بـ زیرســـاخت ها، صنعـــت بـ
ادامـــه رونـــد خاموشـــی و اتـــاف بـــرق شـــبکه مواجـــه 

ــتند.  هسـ
تی همچـــون  پیمانـــکاران صنعـــت بـــرق نیـــز بـــا مشـــکا
عـــدم انعقـــاد قراردادهـــای جدیـــد و رکـــود در پروژه هـــا، 
افزایـــش تمرکـــز قراردادهـــای پیمانـــکاری حفـــظ وضـــع 
موجـــود و عـــدم دسترســـی و تخصیـــص مناســـب ارز 
مواجـــه خواهنـــد شـــد. افـــت تولیـــد، مشـــکل تأمیـــن 
مـــواد اولیـــه و افـــت تقاضـــا از مشـــکات پیـــش روی 

ـــرق اســـت.  ســـازندگان تجهیـــزات صنعـــت ب
پایـــدار  توافـــق  و  ارز  بـــازار  اقتصـــادی  »هدایـــت 
کـــه مبتنـــی بـــر  بین المللـــی« ســـناریوی دوم اســـت 
دو فـــرض اصلـــی اســـت: از یـــک ســـو دولـــت بتوانـــد 
بـــا بکارگیـــری اصـــول اقتصـــادی، سیاســـت گذاری 
ارزی هدفمنـــدی را بـــه شـــکل باثبـــات بـــه اجـــرا رســـاند 
و از ســـوی دیگـــر در بعـــد روابـــط بین الملـــل، بـــه یـــک 
توافـــق پایـــدار بـــا اقتصادهـــای بـــزرگ جهانـــی دســـت 
بیابـــد. در ایـــن شـــرایط ضمـــن اجـــرای سیاســـت ارزی 
ــه  ــه تخصیـــص ارز، بـ ــای بهینـ مناســـب و مکانیزم هـ
ــود  کمبـ ــکات  ــی مشـ ــق بین المللـ ــود توافـ ــل وجـ دلیـ
ارز و عرضـــه ارز وجـــود نخواهـــد داشـــت و بنگاه هـــای 
اقتصـــادی دارای فضـــا و بســـتر تجـــارت بین الملـــل بـــا 

کمـــی خواهنـــد بـــود.  مشـــکل 

گـــزارش معاونـــت  بـــر اســـاس محورهـــای ارائـــه شـــده در 
پژوهـــش و برنامـــه ریـــزی ســـندیکا، اعضـــا بـــه بحـــث و 
ـــده  ـــرح ش ـــناریوی مط ـــوص دو س ـــر در خص ـــادل نظ تب

پرداختنـــد. 
کـــه  ایـــن خصـــوص مطـــرح شـــد  پیشـــنهاداتی در 
ــای  ــم فضـ ــای مهـ ــردن زوایـ کـ ــن  ــا روشـ ــن آنهـ مهمتریـ
ــاش  ــندیکا، تـ ــط سـ ــا توسـ ــرای اعضـ کار بـ ــب و  کسـ
از  برخـــی  بیـــن  پروژه هـــا  یـــع  توز مدیریـــت  بـــرای 
ـــیاری از  ـــدن بس ـــکار مان ـــری از بی ـــا و جلوگی ـــرکت ه ش
کوچـــک و متوســـط و انجـــام اقدامـــات  شـــرکت های 
جـــدی بـــه منظـــور اجرایـــی شـــدن مـــاده 12 قانـــون 

حمایـــت از تولیـــد رقابـــت پذیـــر بودنـــد. 
بیـــن  افزایـــی  هـــم  و  مشـــارکت  ایجـــاد  عـــاوه  بـــه 
بهره گیـــری  بـــا  ویـــژه  بـــه  عضـــو  شـــرکت های 
یـــا  و  بازرگانـــی  مهندســـی  شـــرکت های  از 
کـــه ســـابقه صادراتـــی یـــا وارداتـــی  مجموعه هایـــی 
یـــادی دارنـــد و همچنیـــن فراهـــم آوردن زمینه هـــای  ز
در  عضـــو  شـــرکت های  دفاتـــر  اســـتقرار  بـــرای  الزم 
کشـــورهای همســـایه بـــه منظـــور تســـهیل  برخـــی از 
رونـــد دور زدن تحریم هـــا از دیگـــر پیشـــنهادات مطـــرح 

بـــود.  ایـــن جلســـه  شـــده در 
کـــه روســـای  گذاشـــته شـــد  در نهایـــت قـــرار بـــر ایـــن 
بـــرای  مدیـــره  هیـــات  اعضـــای  و  کمیته هـــا 
جمع بنـــدی و حصـــول یـــک راهبـــرد مشـــخص بـــرای 
مواجهـــه بـــا بحـــران احتمالـــی در ســـال 98 بـــار دیگـــر 
تـــا پیـــش از پایـــان ســـال تشـــکیل جلســـه دهنـــد و 
جلســـه ای نیـــز بـــا حضـــور مدیـــران عامـــل شـــرکت های 

عضـــو برگـــزار شـــود. 

حضـــور 11 شـــرکت عضـــو ســـندیکا در نمایشـــگاه 
کیـــش؛ 

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی 
کیش با حضور 135 شرکت  داخلی و 

خارجی برگزار شد 

کیـــش بـــا  پانزدهمیـــن نمایشـــگاه بین المللـــی انـــرژی 
کشـــور اروپایـــی، آمریکایـــی و  حضـــور نماینـــدگان 11 
آســـیایی و بـــا هـــدف معرفـــی آخریـــن فرصت هـــا و 
در  ســـرمایه پذیری  و  ســـرمایه گذاری  ظرفیت هـــای 

کشـــور برگـــزار شـــد. بخـــش نفـــت و انـــرژی 
ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران و 11  شـــرکت عضـــو 
ایـــن تشـــکل از قبیـــل ســـدید ســـازه پرشـــیا، اپیـــل، ســـیم 
یتـــال، نکـــو نیـــرو، نـــوژن مبنـــا،  کابـــل ابهـــر، وبکـــو، ژ و 
ـــرژی، مهندســـی پردیســـان و  معـــراج طـــرح، نیوســـاد ان
پـــارس ســـاختار نیـــز در ایـــن رویـــداد حضـــور داشـــتند. 
در جریـــان برگـــزاری ایـــن نمایشـــگاه، نایـــب رئیـــس و 
ــامی  ــورای اسـ ــرژی مجلـــس شـ ــیون انـ کمیسـ ــو  عضـ
اتـــاق  رئیـــس  خوانســـاری،  مســـعود  همچنیـــن  و 
کمیســـیون  بازرگانـــی تهـــران و رضـــا پدیـــدار و رئیـــس 
پاویـــون  و  غرفـــه  از  تهـــران  بازرگانـــی  اتـــاق  انـــرژی 
کردنـــد.  کیـــش بازدیـــد  ـــرژی  ســـندیکا در نمایشـــگاه ان
داخلـــی،  شـــرکت های  بـــر  عـــاوه  دوره،  ایـــن  در 
آمریـــکا،  کشـــورهای  از  به نمایندگـــی  شـــرکت هایی 
بلژیـــک، چیـــن، ایتالیـــا، ژاپـــن، انگلســـتان، جمهـــوری 
امـــارات  و  جنوبـــی  کـــره  روســـیه،  هلنـــد،  چـــک، 
متحـــده عربـــی حضـــور داشـــته و توانمندی هـــای خـــود 
ــرژی و صنعـــت نفـــت ارائـــه می کننـــد.  ــوزه انـ را در حـ
شـــرکت های  و  دانش بنیـــان  شـــرکت های  حضـــور 
کاالیـــی نفـــت از  گـــروه  فعـــال در داخلی ســـازی 10 

شـــاخصه های نمایشـــگاه امســـال اســـت.
بازرگانـــی، صنایـــع، معـــادن و  اتـــاق  نفـــت،  وزارت 
کشـــاورزی تهـــران، شـــرکت ملـــی نفـــت ایـــران، شـــرکت 
گاز ایـــران، شـــرکت ملـــی صنایـــع پتروشـــیمی،  ملـــی 
شـــرکت ملـــی پاالیـــش و پخـــش فـــرآورده هـــای نفتـــی 
ایـــران، انجمـــن ســـازندگان تجهیـــزات صنعـــت نفـــت 
ایـــران، ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران از مهم تریـــن 
حامیـــان برگـــزاری پانزدهمیـــن نمایشـــگاه بین المللـــی 

کیـــش بودنـــد. ▪ انـــرژی 

رویدادها
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آدرس: تهران، اشرفی اصفهانی، پایین تر از مرزداران، برج نگین رضا، طبقه 3 جنوبی، واحد 307
bigdeli@outlook.com :ایمیل

تولیدی و پیمانکاری تأسیسات برقی یم
حوزه فعالیت: تولید انواع تابلوهای برق صنعتی، طراحی و اجرای پست های برق و اجرای 

EPC پست های برق
گروه: سازندگان انواع تابلوهای برق

مدیرعامل: عباس نقش نیل چی
تلفن: 33-88656225

فکس: 88786407
آدرس: تهران، بلوار آفریقا، خیابان یزدان پناه، شماره 76

info@yam-ir.com :ایمیل
www.yam-ir.com :وب سایت

کرمان نماد نیرو
حوزه فعالیت: خدمات فنی و مهندسی و بازرگانی ) در زمینه انرژی(

گروه: پیمانکاران عمومی
مدیرعامل: علی اصغر رضائی

تلفن: 32521416-034
فکس: 32521416-034

کرمان، خیابان خواجو، تقاطع مالک اشتر، ساختمان ساطین، طبقه 3، واحد 5 آدرس: 
info@namadniroo.ir :ایمیل

www.namadniroo.ir :وب سایت

کنترل قدرت مهندسی 
حوزه فعالیت: انتقال نیرو و طرح و اجرا پست های برق 

گروه: پیمانکاران و سازندگان پستهای فشار قوی
مدیرعامل: منصور پیام
تلفن: 6-88951372

فکس: 88951377
ک61 آدرس: تهران میدان فاطمی، خیابان جهان مهر، خیابان بوعلی سینا غربی، پا

info@powercontrol.ir ,  m.payam@powercontrol.ir  :ایمیل
www.powercontrol.ir :وب سایت

مهندسی ارتباطات آینده آذرخش
کارگاهی حوزه فعالیت: خدمات طراحی، مهندسی، مشاوره و نظارت عالیه و 

گروه: مهندسی مشاور
مدیرعامل: بیژن تاج الدینی

تلفن: 77254348
فکس: 89771399

ک 3، واحد 3 آدرس: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید صابونچی، کوچه ششم، پا
info@afc-eng.com :ایمیل

tajeddinibijan@afc-eng.com
  www.afc-eng.com :وب سایت

سیم راد سما
کابل آلومینیومی حوزه فعالیت: تولید راد و سیم و 

کابل گروه: سازندگان انواع سیم و 
مدیرعامل: مجتبی شیشه گر

تلفن: 66344000
فکس: 66344009

ک 507، طبقه 2 کمپانی، پا آدرس: تهران،خیابان الله زار نو، باالتر از منوچهری، ساختمان 
info@simrodsama.com :ایمیل

info@simrodsama.com :وب سایت

میهن تابلو فجر
حوزه فعالیت: مشاور، طراح و مجری پروژه های تابلو برق فشار ضعیف و متوسط

گروه: سازندگان انواع تابلوهای برق
مدیرعامل: حمید حاجی قهی

تلفن: 55532707
فکس: 55532707

 ،D آدرس: ابتدای شهرک صنعتی چهاردانگه، مجتمع تجاری اداری کوشک ایرانیان، بلوک
طبقه اول، واحد 6

mihantablofajr@yahoo.com، leilymoradzadeh@yahoo.com :ایمیل
www.mihantablofajr.com :وب سایت

مهندسی و طراحی رسا حدید
حوزه فعالیت: بازرگانی و فنی

گروه: خدمات مهندسی بازرگانی
مدیرعامل: مجید صبوحیان

تلفن: 051-36071432 
فکس: 051-36071432

ک 1/3، همکف آدرس: مشهد، بلوار امامت ) آزادی 46(، پا
majid.sabouhian@gmail.com :ایمیل

لجور
کامیونی و بوم عایق حوزه فعالیت: تولید جرثقیل و باالبرهای هیدرولیکی پشت 

گروه: سازندگان لوازم و تجهیزات جانبی سیستمهای برق
مدیرعامل: حسن مهدی نیا

تلفن: 88055810
فکس: 88055807

ک 18، واحد 9 آدرس: تهران، خیابان ماصدرا، خیابان شیراز جنوبی، بن بست امینی، پا
info@lajvar.ir :ایمیل

www.lajvar.ir :وب سایت

صنعت یاران انرژی فدک قدر
DG )حوزه فعالیت: برق و انرژی )تولید برق

گروه: تولید پراکنده برق
مدیرعامل: امیر یعقوبی

تلفن: 051-38718718
فکس: 051-38718738

آدرس: مشهد، بزرگراه شهید کانتری، مجتمع رفاهی آبادگران، برج اداری آفتاب، طبقه نهم
 yahoo.com@yahoo.com، sefco4411@d.pasha50 :ایمیل

14خیر مقدم  به اعضای جدید
عضوجد ید
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پارس سازان فرابین
حوزه فعالیت: مشاوره، پیمانکاری، تامین تجهیز ابنیه و ....

گروه: مهندسی مشاور
مدیرعامل: حسن پیشرفتی

تلفن: 44226329
فکس: 44226329

ک 1 کوچه نیلوفر، پا یافر، جنب پمپ بنزین،  آدرس: تهران، بلوار مرزداران، خیابان آر
info@psfco.org :ایمیل

www.psfco.org :وب سایت

طیف گستر سپاهان
حوزه فعالیت: انتقال و توزیع، تعمیر و نگهداری شبکه های برق

گروه: خدمات مهندسی، تعمیرات و نگهداری
مدیرعامل: ابراهیم رشیدی

تلفن: 031-32685395
فکس:  031-32685389

آدرس: اصفهان، خیایان بزرگمهر، خیابان 22 بهمن، ساختمان الماس، طبقه 5، واحد 11
teyfgostar.rashidi@gmail.com :ایمیل

گستر فنی و مهندسی انرژی 
حوزه فعالیت: پیمانکار نیرو

گروه: پیمانکاران عمومی
مدیرعامل: میاد عباس زاده اصل

تلفن: 33312604-041
فکس: 33324855-041

ک 8 آدرس: تبریز، خیابان طالقانی، بلوار ماصدرا، پا
egecotop@gmail.com ، koochaki-mohsen@gmail.com :ایمیل

www.egecotop.ir :وب سایت

تجارت سبز روشن
حوزه فعالیت: صادرات )خدمات فنی مهندسی( 

گروه: خدمات مهندسی بازرگانی
مدیرعامل: روشنعلی یکتای قرابائی
تلفن: 77638048-77638047

فکس: 77531808
ک 17، طبقه3، واحد 11 آدرس: تهران، خیابان شریعتی، خیابان طالقانی، پا

tsr_roushan@yahoo.com :ایمیل
www.roushantsr.ir :وب سایت

جناب آقای حمیدرضا صالحی 
مدیرعامل محترم شرکت صانیر

بدینوســـیله ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران انتخـــاب شـــرکت صانیـــر را بـــه عنـــوان 
صادرکننـــده برتـــر اســـتان تهـــران تبریـــک عـــرض نمـــوده و بـــرای حضرتعالـــی و 

کارکنـــان آن مجموعـــه، آرزوی موفقیـــت روزافـــزون دارد.

جناب آقای مهندس فنایی
کویر  رئیس محترم هیات مدیره شرکت الکترو 

ـــام شـــما را در فهرســـت  گرفتـــن ن ـــرار  ـــران ق ـــرق ای بدینوســـیله ســـندیکای صنعـــت ب
کارآفرینـــی جهـــان اســـام، تبریـــک عـــرض نمـــوده  برنـــدگان جایـــزه ســـالیانه توســـعه 

ـــزون دارد.   ـــی آرزوی موفقیـــت روزاف ـــرای حضرتعال و ب

جناب آقای احمد بستانچی 
مدیرعامل محترم شرکت دمنده

بدینوســـیله ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران انتخـــاب شـــرکت دمنـــده را بـــه عنـــوان 
ــی و  ــرای حضرتعالـ ــوده و بـ ــرض نمـ ــران تبریـــک عـ ــتان تهـ ــه اسـ ــده نمونـ صادرکننـ

کارکنـــان آن مجموعـــه، آرزوی موفقیـــت روزافـــزون دارد.

جناب آقای آریا صادق نیت حقیقی
مدیرعامل محترم شرکت قم آلیاژ

بدینوســـیله ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران انتخـــاب شـــرکت قـــم آلیـــاژ را بـــه 
عنـــوان صادرکننـــده برتـــر اســـتانی تبریـــک عـــرض نمـــوده و بـــرای حضرتعالـــی و 

کارکنـــان آن مجموعـــه، آرزوی موفقیـــت روزافـــزون دارد.

جناب آقای مهندس معین تقوی
مدیرعامل محترم شرکت  آفرینه طوس

ـــه  بدینوســـیله ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران انتخـــاب شـــرکت آفرینـــه طـــوس را ب
ـــوده و  ـــرض نم ـــک ع ـــوی تبری ـــان رض ـــتان خراس ـــر اس ـــان برت کارآفرین ـــی از  ـــوان یک عن

ـــزون دارد. ـــت روزاف ـــه، آرزوی موفقی ـــان آن مجموع کارکن ـــی و  ـــرای حضرتعال ب

جناب آقای محمدرضا خادمی ولی پور
گستر خادمی مدیرعامل محترم شرکت لوله 

گســـتر خادمـــی  بدینوســـیله ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران انتخـــاب شـــرکت لولـــه 
را بـــه عنـــوان صادرکننـــده نمونـــه اســـتان تهـــران تبریـــک عـــرض نمـــوده و بـــرای 

ــزون دارد. ــت روزافـ ــه، آرزوی موفقیـ ــان آن مجموعـ کارکنـ ــی و  حضرتعالـ

پیام تقدیر و تبریک
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جناب آقای مهندس صالحی 
عضو محترم هیأت مدیره سندیکای صنعت برق ایران

کمـــال تاثـــر و تاســـف مصیبـــت وارده و درگذشـــت مـــادر همســـرگرامیتان را  بـــا 
ـــر  ـــدگان صب ـــرای بازمان ـــات و ب ـــو درج ـــه عل ـــرای آن مرحوم ـــوده، ب ـــرض نم ـــلیت ع تس

و شـــکیبایی آرزومندیـــم.

گرامی  جناب آقای مهندس 
مدیر عامل محترم شرکت پشتیبانی صنایع

گرامیتـــان را تســـلیت  کمـــال تاثـــر و تاســـف مصیبـــت وارده و درگذشـــت بـــرادر   بـــا 
عـــرض نمـــوده، بـــرای آن مرحـــوم علـــو درجـــات و بـــرای بازمانـــدگان صبـــر و شـــکیبایی 

ـــم. آرزومندی

جناب آقای مهندس معین تقوی
نایب رئیس محترم سندیکای صنعت برق شعبه خراسان

کمـــال تاثـــر و تاســـف مصیبـــت وارده و درگذشـــت بـــرادر همســـرگرامیتان را   بـــا 
تســـلیت عـــرض نمـــوده، بـــرای آن مرحـــوم علـــو درجـــات و بـــرای بازمانـــدگان صبـــر 

و شـــکیبایی آرزومندیـــم.

جناب آقای مهندس بختیاری زاده 
معاون محترم پست های انتقال نیرو و دیسپاچینگ شرکت قدس نیرو

کمـــال تاثـــر و تاســـف مصیبـــت وارده و درگذشـــت پدرگرامیتـــان را تســـلیت  بـــا 
عـــرض نمـــوده، بـــرای آن مرحـــوم علـــو درجـــات و بـــرای بازمانـــدگان صبـــر و شـــکیبایی 

آرزومندیـــم.

جناب آقای مهندس حسینی 
مدیر عامل محترم شرکت تارا طرح تابان

گرامیتـــان را  کمـــال تاثـــر و تاســـف مصیبـــت وارده و درگذشـــت پـــدر همســـر  بـــا 
تســـلیت عـــرض نمـــوده، بـــرای آن مرحـــوم علـــو درجـــات و بـــرای بازمانـــدگان صبـــر 

و شـــکیبایی آرزومندیـــم.

جناب آقای مهندس عالیداعی 
کابل مغان مدیر عامل محترم شرکت تولیدی و صنعتی سیم و 

گرامیتـــان را تســـلیت  کمـــال تاثـــر و تاســـف مصیبـــت وارده و درگذشـــت بـــرادر  بـــا 
عـــرض نمـــوده، بـــرای آن مرحـــوم علـــو درجـــات و بـــرای بازمانـــدگان صبـــر و شـــکیبایی 

ـــم. آرزومندی

جناب آقای مهندس مرصعی
مدیر فروش محترم شرکت پاد رعد

گرامیتـــان را  کمـــال تاثـــر و تاســـف مصیبـــت وارده و درگذشـــت مـــادر همســـر  بـــا 
تســـلیت عـــرض نمـــوده، بـــرای آن مرحـــوم علـــو درجـــات و بـــرای بازمانـــدگان صبـــر 

و شـــکیبایی آرزومندیـــم.

جناب آقای مهندس صمیمی دهکردی 
کار استصنا کسب و  کمیسیون توسعه و تسهیل  رئیس محترم 

گرامیتـــان را تســـلیت  کمـــال تاثـــر و تاســـف مصیبـــت وارده و درگذشـــت همســـر  بـــا 
و  صبـــر  بازمانـــدگان  بـــرای  و  درجـــات  علـــو  مرحومـــه  آن  بـــرای  نمـــوده،  عـــرض 

آرزومندیـــم. شـــکیبایی 

تسلیت سندیکا 
به مناسبت درگذشت مدیریت ارشد نیروگاهی شرکت قدس نیرو

علیرضـــا  مهنـــدس  درگذشـــت  ایـــران  بـــرق  صنعـــت  ســـندیکای  بدینوســـیله 
حاج زرگرباشـــی، مدیریـــت ارشـــد نیروگاهـــی شـــرکت قـــدس نیـــرو را بـــه مدیرعامـــل 
محتـــرم و همـــکاران ایـــن مجموعـــه تســـلیت عـــرض نمـــوده، بـــرای آن مرحـــوم علـــو 

درجـــات و بـــرای بازمانـــدگان صبـــر و شـــکیبایی مســـئلت می نمایـــد.

تسلیت سندیکا به مناسبت درگذشت دانشجویان دانشگاه آزد اسالمی 

بدینوســـیله ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران حادثـــه مصیبـــت بـــار واژگونـــی اتوبـــوس 
ـــه درگذشـــت  کـــه ب دانشـــجویان واحـــد علـــوم و تحقیقـــات دانشـــگاه آزاد اســـامی را 
ــر شـــده اســـت،  ــر منجـ ــز و زخمـــی شـــدن تعـــدادی دیگـ ــر ار دانشـــجویان عزیـ 10 نفـ
کشـــور تســـلیت عـــرض نمـــوده،  بـــه تمامـــی مصیبت دیـــدگان و جامعـــه دانشـــگاهی 
ـــدار،  ـــای داغ ـــرای خانواده ه ـــل و ب ـــفای عاج ـــان ش ـــرای مجروح ـــال ب ـــد متع از خداون

صبـــر و اجـــر مســـئلت می نمایـــد. 

پیام تسلیت

فراخوان 
مــقــــا لـــه

بـــه اطـــاع مدیـــران، متخصصـــان، صنعتگـــران و پژوهشـــگران عزیـــز مـــی رســـاند، روابـــط عمومـــی ســـندیکای صنعـــت 
بـــرق ایـــران بـــرای حمایـــت از تـــوان و تولیـــد داخـــل و بـــه منظـــور معرفـــی آخریـــن دســـتاوردها و فعالیت هـــای 
ــی و  ــاالت علمـ ــتبران مقـ ــانی سـ ــاع رسـ ــری و اطـ ــه خبـ ــماره از ماهنامـ ــر شـ ــر دارد، در هـ ــی در نظـ ــی و پژوهشـ علمـ
برســـاند. بـــه چـــاپ  را  بـــرق  پژوهشـــگران صنعـــت  و   پژوهشـــی شـــرکت های عضـــو و همچنیـــن دانشـــگاهیان 
بدینوســـیله از همـــه دســـت انـــدرکاران و فعـــاالن صنعـــت بـــرق دعـــوت مـــی شـــود تـــا در صـــورت تمایـــل، مقـــاالت خـــود 

کننـــد. را بـــه واحـــد روابـــط عمومـــی ســـندیکا، نشـــریه ســـتبران،  ارســـال 



ک  کشـــور دعـــوت می شـــود در صـــورت تمایـــل بـــه اشـــترا از فعـــاالن صنعـــت بـــرق و انـــرژی 
ـــر اســـاس تعرفـــه، بـــه حســـاب  ک را ب نشـــریه ســـتبران، ضمـــن تکمیـــل فـــرم ذیـــل، بهـــای اشـــترا
ــندیکای  ــام سـ ــه نـ ــک بـ ــعبه امیراتابـ ــام، شـ ــاری جـ ــت جـ ــک ملـ ــماره 14751817/08 بانـ شـ
ک تکمیـــل شـــده بـــه شـــماره  صنعـــت واریـــز و رونوشـــت فیـــش بانکـــی را همـــراه بـــا فـــرم اشـــترا

ــد. ــگار نماییـ ــندیکا دورنـ ــه سـ ــر 66944967 دبیرخانـ نمابـ

• 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 پیشتازارســـال می شـــوند قابـــل پیگیـــری اســـت لـــذا  تـــی  • بـــا توجـــه بـــه اینکـــه تنهـــا عـــدم وصـــول مجا
ــود. ــتفاده شـ ــتاز اسـ ــات پســـت پیشـ ــود از خدمـ ــه می شـ توصیـ

مشترک  حقیقی

نام :

نام خانوادگی:

شغل:

 تحصیات: 

لطفًا در  مستطیل روبرو چیزی ننویسید

هزینه اشتراک یک ساله:                              پست عادی: 24.000 تومان                                          پست پیشتاز: 60.000 تومان

هزینه اشتراک دوساله:                                  پست عادی: 48.000 تومان                                         پست پیشتاز: 120.000 تومان

منظـــور  بـــه  کنـــد  مـــی  تـــالش  ایـــران،  بـــرق  صنعـــت  ســـندیکای  ارگان  ســـتبران، 
یـــژه در حـــوزه  معرفـــی پتانســـیل هـــای حقیقـــی بخـــش خصوصـــی صنعـــت بـــرق، بـــه و
یـــر  تصو بازرگانـــی،  مهندســـی  شـــرکت های  و  ران  مشـــاو پیمانـــکاران،  ســـازندگان، 
روشـــنی از توانمنـــدی هـــای ایـــن بخـــش نشـــان دهـــد. بـــه عـــالوه شناســـایی و بررســـی 
گلوگاه هـــای صنعـــت بـــا هـــدف طـــرح دیـــدگاه هـــای مختلـــف و روشـــن  چالش هـــا و 
کشـــور هـــم از جملـــه دیگـــر سیاســـت های  کالن و خـــرد  کـــردن زوایـــای مختلـــف اقتصـــاد 

ایـــن نشـــریه اســـت.

ک  فرم اشترا

مشترک  حقوقی

نام شرکت/ سازمان:

نام متقاضی: 

نام خانوادگی متقاضی:

سمت:

محل امضا

تعداد نسخه درخواستی از هر شماره:   

نوع اشتراک:                  اشتراک جدید                تمدید اشتراک

نشانی:

استان:

شهر:

کد پستی:

تلفن:

نمابر:

موبایل:

ایمیل:

شماره فیش: 

مبلغ:

بانک:

تاریخ واریز هزینه اشتراک:


